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Somos anfíbios 

sobrevivemos igualmente na casa e na rua 

respiramos na casa e respiramos na rua 

entramos em casa com os pulmões cheios de ar da rua 

e devolvemos depois à rua um punhado do ar da casa 

[...] 

e não nos cega a luz súbita da rua, nossos olhos 

se adaptam, somos anfíbios, 

atravessamos sempre a rua como quem foge de casa 

no entanto saímos de casa como se fosse seguro 

que a ela voltássemos 

e voltamos, quase sempre, cheios de fuligem e árvores 

e arranha-céus e medo 

carregamos o tijolo das paisagens dormimos 

sobre o cimento dos anos 

entramos em casa como num lago quieto e fundo 

saímos de casa como se entrássemos num rio 

que sempre muda, transitamos por ambos os meios, 

ambas as vidas, acreditamos encontrar a casa em casa 

e a rua na rua, como se entre a casa e a rua houvesse 

uma língua comum, ou como se fossemos bilíngues, 

levamos à rua palavras de casa 

guardamos em casa palavras da rua, parece simples, 

fazemos isso todos os dias, somos anfíbios, 

às vezes respirar 

é difícil 

Ana Martins Marques 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo compreender as dinâmicas que ocorrem entre os 

frequentadores da Praça Leoni Ramos (Praça da Cantareira), configurando distintas 

formas de sociabilidade no espaço público a partir dos variados gostos pelo lazer noturno. 

A análise parte do conceito de região moral do sociólogo, filósofo e jornalista norte-

americano Robert Ezra Park, a partir da centralidade de uma praça na cidade de Niterói, 

com suas diversas moralidades que contrastam com o status quo e se diferem 

internamente. A partir da combinação de métodos e técnicas de pesquisa qualitativas e 

quantitativas em sociologia, foi realizado trabalho de campo, além de pesquisa na 

imprensa, aplicação de questionários e elaboração de tabelas e gráficos. A pesquisa traz 

apontamentos sobre o lazer dos estudantesda UFF na praça, considerando os diferentes 

usos sociais do espaço, práticas de divertimento noturno e conflitos identitários, 

revelando, a partir de um estudo de caso empírico, os limites e dinâmicas de uma 

proposição teórica da chamada Escola Sociológica de Chicago: a ideia de “região moral”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: sociabilidade – região moral – praça – espaço público – lazer 

noturno –Niterói.  
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ABSTRACT 

This research aims to understand the dynamics occurring at Leoni Ramos square 

(Cantareira square), which configures different ways of sociability at public space. The 

variety of preferences for night-time is its starting point. This analysis uses the concept of 

"moral region" from the American sociologist, philosophy and journalist Robert Ezra 

Park, taking the centrality of a square in Niterói, with its many moralities contrast with 

the status quo and differ of each other internally. By the combination of methods and 

techniques of research qualitative and quantitative in Sociology, fieldwork was made in 

addition to research of press issues, application of survey and elaboration of tables 

and graphics. This work brings notes about UFF student’s leisure at the square, 

considering the different social uses of the space, practices of night enjoyings and 

conflicts of identity, showing, from an empiric case study, the limits and dynamics of 

a theoretical proposition of the known as Sociological School of Chicago: the idea of 

“moral region”. 

 

KEYWORDS: sociability – moral region – square – public space – night-time leisure –

Niterói.  
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa tem por objetivo compreender as dinâmicas que ocorrem entre os 

frequentadores da Praça Leoni Ramos, conhecida popularmente como Praça da 

Cantareira, ou simplesmente Cantareira. A Praça Leoni Ramos se localiza no bairro de 

São Domingos, na cidade de Niterói. Encontra-se entre os principais campi da 

Universidade Federal Fluminense, além do campus das Faculdades Integradas Maria 

Thereza, da sede da Enel e do Reserva Cultural (ver figura 1).  

  

O nome popular de Cantareira se dá como herança da presença do Estaleiro da 

Companhia Cantareira de Viação Fluminense, edifício ainda existente, que hoje abriga o 

Espaço Cantareira, espaço privado que se destina a realização de eventos, geralmente 

formaturas e feiras. Na primeira década do século XX a cidade de Niterói passou por uma 

reforma de melhoramentos urbanos, entre eles, a instalação de bondes elétricos. O 

Estaleiro da Companhia Cantareira de Viação Fluminense foi instalado em 1906 e a 

estação das barcas em 1908 no largo de São Domingos. Embora a estação e o estaleiro 

não existam mais, o Largo de São Domingos, atualmente Praça Leoni Ramos, ficou 

popularmente conhecido pelo seu nome.  

Nos anos 1940 é feito o Aterro da Praia Grande, responsável por modificações 

em toda orla da Baía de Guanabara, inclusive no bairro de São Domingos. A parte sul do 

investimento foi desapropriada para a construção do campus do Gragoatá da UFF, a qual 

Figura 1 - mapa retirado do Google Maps. 
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modificou a cena de todo o bairro (LUZ, 2009). O campus foi inaugurado apenas na 

década de 1990. De acordo com Terra e Madeira Filho (2014) o processo de 

modernização da cidade acompanhou uma política de exclusão, “a população de 

pescadores da Cantareira foi retirada por ocasião do Aterro e remetida, junto com o novo 

Lixão da Cidade, para o Morro do Céu” (Ibidem, p. 3). 

A história do bairro está ligada a história da fundação da cidade. Medeiros Neto 

(2015) afirma que o bairro de São Domingos vive hoje um processo de gentrificação. O 

autor coloca que os gentrifiers “podem ser atores públicos – como os governos - ou 

privados - como moradores, proprietários, empreiteiras, corretoras imobiliárias e 

instituições financeiras”. No trabalho “Seja Dono de Uma Obra do Oscar Niemeyer” 

(Medeiros, 2014), o autor aponta o Gragoatá Bay como um dos investimentos mais 

elitizados, parte dessa recente gentrificação. Gragoatá Bay é um condomínio residencial 

localizado a 300 metros da Praça Leoni Ramos, a Praça da Cantareira. Posterior ao 

trabalho de Medeiros (2014; 2015), foi inaugurado como parte do projeto Corredor 

Cultural1 o Centro Petrobrás de Cinema, ou Reserva Cultural, ao lado da entrada do 

campus Gragoatá da UFF, que se apresenta também como um espaço de cunho elitizado. 

Medeiros (2014, p. 26) afirma que:  

Diferentes cidades do mundo têm sido alvo de políticas de 

renovação/requalificação urbanas. Apesar do fenômeno apresentar 

nuances, é possível citar Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do México, 

Bogotá, Barcelona, Buenos Aires, Paris, Washington, Pequim, Xangai, 

entre outras. O número e a diversidade de pesquisas permitem afirmar 

que se trata de uma questão de ordem estrutural, acelerada a partir da 

década de 80 com o predomínio do modelo neoliberal. É o que se tem 

chamado de commoditização das cidades, ou seja, a transformação das 

metrópoles em cidades-mercadorias com a utilização, inclusive, de 

ferramentas de gestão incorporadas do marketing. 

 

A Praça se apresenta como um centro cultural e de lazer gratuito da cidade. 

Apesar da complexidade das dinâmicas que ocorrem na praça, pode-se afirmar que ela se 

opõe em modos de vida a esses ambientes elitizados frutos dessa gentrificação.  

                                                             
1Um projeto da Prefeitura de Niterói para promoção de intervenções urbanística em diversos bairros, 

formando uma espécie de corredor ou caminho, voltados para uma lógica de revitalização de áreas 

degradadas da cidade. 
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Além desse contexto em que está inserida, pelo bairro em que está, existe um 

discurso, principalmente por parte dos estudantes da UFF, de transformação naquilo que 

já significou a Cantareira e sobretudo a “quintareira”, categoria nativa para designar as 

noites mais famosas da praça. Para além da simples proximidade física da praça com a 

instituição, frequentar a Cantareira faz 

parte da própria identidade estudantil 

universitária da UFF, já tendo sido 

citada a “quintareira” como algo 

“uffiano” inclusive pela instituição 

UFF em uma rede social em um 

contexto de acolhimento estudantil (ver 

figura 2 e também anexo 2). Segundo 

Terra (2014), a ocupação dos arredores 

da praça por bares e restaurantes 

começou a ocorrer devido à presença 

do campus do Gragoatá da UFF, 

tornando o local palco de movimentos 

culturais e boêmios, modificando assim 

a partir da existência universitária no bairro a cena da Praça da Cantareira (TERRA; 

MADEIRA FILHO, 2014, p. 8). 

A análise dessa pesquisa se dá sobre a luz do conceito de região moral do 

sociólogo Robert Ezra Park. Como metodologia a pesquisa utilizou trabalho de campo, 

mais precisamente observação participante, posto que a pesquisadora é estudante da UFF 

e frequentadora da praça, pesquisa na imprensa local e em relatos publicados em redes 

sociais e aplicação de questionário, especificamente interessado no lazer dos estudantes 

da instituição na praça. Além do próprio trabalho de campo, que ocorreu no primeiro 

semestre de 2017 e no primeiro e segundo semestres de 2018.  

Os questionários possuíram 22 perguntas e foram aplicados no UFF Niterói, 

grupo fechado do Facebook destinado a comunidade acadêmica da universidade. Apesar 

de aceitar estudantes, servidores e professores, os membros são em peso alunos da 

instituição. O grupo possui 25.190 membros, com estudantes de todos os cursos e campus 

da universidade. O questionário ficou disponível do dia 11 de outubro de 2018 ao dia 19 

do mesmo mês e as respostas somaram um total de 52 unidades amostrais. 

Figura 2 - postagem retirada da página do Facebook da UFF. 
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O questionário deixou em aberto o nível do curso estudado na instituição, isto é, 

pessoas da pós-graduação poderiam também responder, assinalando na 12ª pergunta a 

modalidade do curso. Apesar disso, todas as respostas foram de alunos da graduação. Um 

critério do próprio questionário foi que o aluno estudasse no pólo de Niterói e que fosse 

da modalidade presencial. Segundo o portal de transparência da UFF, existem na 

universidade 45.572 graduandos, considerando todos os pólos, sendo 34.607 de 

modalidade presencial. Esses 34.607 graduandos presenciais estão distribuídos nos 

municípios de Niterói, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, 

Miracema, Nova Friburgo, Petrópolis, Quissamã, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua 

e Volta Redonda, não se tem o dado de quantos correspondem especificamente ao pólo 

de Niterói. Assim, a pesquisa dispõe de uma amostra de 52 pessoas em um universo de, 

no máximo, 34.607 pessoas. 

Na amostra coletada, 32 dos estudantes moram em Niterói, os 20 outros moram 

ou na capital ou em outros municípios da região metropolitana. Dos cursos presentes na 

amostra estão: Administração; Arquivologia; Arquitetura e Urbanismo; Biblioteconomia 

e Documentação; Biologia; Ciência Ambiental; Ciência da Computação; Ciências 

Sociais; Contábeis; Direito; Economia; Engenharia de Produção; Engenharia de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente; Engenharia Elétrica; Engenharia Química; Enfermagem; 

Geografia; História; Jornalismo; Letras; Medicina; Medicina veterinária; Psicologia; 

Pedagogia; Produção Cultural; Publicidade; Química Industrial; Física; Serviço Social e; 

Sociologia.. 

Além de pesquisa em jornais locais, utilizou-se muito do Facebook para busca 

de relatos sobre violências e constrangimentos na praça, por ser uma plataforma que para 

os usuários tem um sentido de privado, muitos frequentadores registram lá suas 

experiências em um sentido de desabafo ou até de alerta para outros frequentadores. Isso 

foi percebido principalmente quando a pesquisa se debruçou sobre o tema gênero. 

Uma narrativa comum entre alguns dos frequentadores estudantes da UFF é a de 

que a “quintareira” estaria entrando em algum tipo de decadência, não só porque tem 

ficado cada vez mais cheia, mas pelo público que a tem frequentado. Essas pessoas dizem 

por isso estarem frequentando mais outros dias – sobretudo as quartas-feiras. Uma grande 

indagação que o próprio campo impôs nesse sentido foi de onde ou de quem partia essa 

decadência aos olhos desses estudantes. A decadência seria um incomodo puramente 

estético com os outros frequentadores ou se poderia listar práticas específicas que 
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assinalem a “decadência”? Considerando que se trata de um bairro em processo de 

gentrificação (Medeiros, 2015), o problema para esse grupo seriam os gentrifiers, ou, ao 

contrário, seria um discurso em consonância com o desses agentes? Em outras palavras, 

quem são os agentes dessa “decadência”? 

 O tema que atravessa todo o trabalho é acerca das dinâmicas que ocorrem na praça 

e sua relação com o título de região moral2, o que se explora é exatamente que tipo de 

dinâmicas e conflitos ocorrem em um lugar dotado de tal status. Das diversas indagações 

sugeridas pelo próprio Park acerca das regiões morais, destaca-se (p. 41): 

 

Quais os fatos externos referentes à vida boêmia, ao submundo, à zona 

proibida, e a outras “regiões morais” de caráter menos pronunciado? 

Qual a natureza das vocações ligadas à vida comum dessas regiões? 

Quais os tipos mentais característicos atraídos pela liberdade que 

oferecem? Como os indivíduos se orientam nessas regiões? Como 

escapam delas? Até que ponto as regiões referidas são o produto da 

licenciosidade; até que ponto são devidas às restrições impostas ao 

homem natural pela vida citadina? 

 

 Por fim, a indagação teórica que se pretende responder é que tipos de dinâmicas 

cabem em um lugar que “contrasta com o status quo”? Que tipo de moralidade ocorre? 

Até que ponto de fato imperam na praça e contrastam? Que tipos de conflitos surgem? 

Em outras palavras: O que cabe nessa ideia/ conceito? O que cabe nesse lugar?  

                                                             
2  A ideia de região moral, de Robert Park, para explicar a Praça Leoni Ramos já foi usada por Medeiros 
Neto (2015). 
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CAPÍTULO 1 – 

A REGIÃO MORAL 

A Escola de Chicago, da qual Robert Ezra Park foi membro fundador, foi uma 

escola que publicou seus estudos entre 1915 e 1940 e funcionou na Universidade de 

Chicago (EUA). A Escola de Chicago consistiu em três gerações de pesquisadores e 

ocupou-se em estudar questões relativas à imigração na cidade de Chicago, delinquência 

juvenil, raça e a própria organização urbana. Segundo Coulon (1995), apesar de haver 

certa unidade em características, não se pode afirmar que se trata de uma corrente de 

pensamento homogênea. 

Um dos marcos da Escola de Chicago é a pesquisa empírica, mudança de uma 

sociologia que, segundo o autor, antes possuía um tom de jornalismo investigativo para 

uma sociologia que se propõe instrumento (enquanto conhecimento) para a solução de 

problemas da sociedade. Coulon (1995) chama a atenção para o fato de muitos de seus 

membros, devido ao próprio contexto social e histórico de seus pesquisadores, terem forte 

influência do protestantismo, que permite em seu ponto de vista entender esse ímpeto de 

fazer da pesquisa sociológica instrumento de mudança social. Becker (1996) frisa o fato 

de Small, um dos professores que estavam na fundação da Universidade e responsável 

pela criação do Departamento de Sociologia ter sido ele próprio pastor protestante, “o 

tipo interessado na reforma social, voltado para o equacionamento dos problemas sociais 

que afligiam as grandes cidades americanas” e que seu pensamento, bem como de colegas 

e alunos, muito que também compartiam alguma “confissão protestante” influenciou 

muito o trabalho sociológico na universidade “do que precisava ser feito, dos problemas 

com os quais a sociedade se defrontava, do que teria de ser enfrentado” (Becker, 1996, p. 

178).  

Dentre alguns dos métodos originais de investigação usados pela escola de 

atividade3 estavam a utilização científica de documentos pessoais, o trabalho de campo 

sistemático e a exploração de diversas fontes documentais (COULON, 1995). De acordo 

com Coulon (1996), é essa escola que traz a sociologia a noção de trabalho de campo. 

Becker (1996), em uma conferência no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, retoma a 

história dos sociólogos de Chicago e quanto aos métodos afirma que “uma das 

características do pensamento de Park – e isso se aplica à Escola de Chicago como um 

                                                             
3 Ver Becker (1996). 
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todo – era não ser puramente qualitativo ou quantitativo. Park era muito eclético em 

termos de método” (1996, p. 182). 

A início da abordagem da cidade pela sociologia é comumente atribuída a Escola 

de Chicago, por ter de forma particular e central tomado a cidade como objeto da 

disciplina. Apesar disso, uma busca pelos primeiros trabalhos sociológicos sobre a vida 

urbana pode remontar a outros autores, ainda que não sob a égide de “sociologia urbana”. 

Anteriormente, Engels, colaborador de Marx que juntos escreveram diversas obras, 

dedica um capítulo de seu livro “A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra”, de 

1845, apenas às grandes cidades industriais inglesas. O trabalho é constantemente 

recorrido por marxistas para estudo do campo urbano (2009, p. 57). Além deste, 

posteriormente está o estudo de Weber, intitulado Conceito e Categorias da Cidade, de 

1921. A obra do sociólogo Simmel, grande influência de Park, acerca dos efeitos da vida 

na metrópole no subjetivo dos indivíduos é datada de 1902, A Metrópole e a Vida Mental, 

entre outros. (SILVA, 2009) 

É importante lembrar que o urbano, para além de uma máquina do capital 

econômico, age também em outros planos, principalmente no da vivência, nos hábitos e 

costumes – não só econômicos – afinal é no cotidiano que as pessoas interagem umas 

com as outras, com o território e as instituições. Park explica que a cidade é dotada não 

só de organização física, mas de uma organização moral e que ambas têm uma relação 

mútua de transformação. O autor afirma que “a cidade não é meramente um mecanismo 

físico e uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das pessoas que a 

compõem; é um produto da natureza, e particularmente da natureza humana” (p.1). 

Wirth define sociologicamente a cidade como “uma fixação relativamente 

grande, densa e permanente de indivíduos heterogêneos” (p. 113). Segundo suas 

formulações, o urbanismo não se encerra em um espaço uma vez que se trata de um modo 

de vida. Para Simmel (2005), os centros urbanos, mais que meros aglomerados de pessoas 

e serviços, são capazes de mudar a subjetividade dos homens que nela habitam, assim 

impactando nos espíritos. 

Na apresentação do livro The Ghetto, de Louis Wirth, Park argumenta contra a 

noção da cidade como constituída de modo mecânico e controlado, discorre que (Park, 

2018, p.84):  

Sob influência dessas forças e dentro das limitações impostas pelos 

acidentes geográficos e históricos, a cidade está continuamente 
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assumindo uma forma que não é meramente convencional, mas típica. 

Em suma, a cidade não é simplesmente um artefato, mas um organismo. 

Seu crescimento é, em geral, natural, ou seja, descontrolado e sem 

planejamento. As formas que tendem a assumir são aquelas que 

representam e correspondem às funções que ela é chamada a 

desempenhar. 

 

Uma região moral é caracterizada por Park como um ponto de encontro ou local 

de reunião de pessoas com os mesmos gostos e temperamentos, lugares onde paixões, 

instintos naturais e impulsos reprimidos tem chance de aparecer e se distingue de outros 

pelos interesses ali serem “mais imediatos e fundamentais” naquela organização social. 

Não se refere apenas àquelas regiões de criminalidade, mas toda e qualquer região onde 

impere um código moral diferente do status quo (Park, p. 41). Segundo o autor (p.39):  

 

Dentro da organização que a vida citadina assume espontaneamente, a 

população tende a se segregar não apenas de acordo com seus 

interesses, mas de acordo com seus gostos e seus temperamentos. A 

distribuição da população resultante tende a ser bastante diferente 

daquela ocasionada por interesses ocupacionais ou por condições 

econômicas. [...] Uma região moral não é necessariamente um lugar de 

domicílio. Pode ser apenas um ponto de encontro, um local de reunião. 

Com o intuito de entender as forças que em toda cidade grande tendem 

a desenvolver esses ambientes isolados nos quais os impulsos, as 

paixões e os ideais vagos e reprimidos se emancipam da ordem moral 

dominante, é necessário referir-se ao fato ou teoria dos impulsos 

latentes dos homens.  

 

 

 Park esclarece que a base de existência de região moral é o “fato ou teoria dos 

impulsos latentes”. Em suas palavras (Park, p.40): 

 

A verdade parece ser que os homens são trazidos ao mundo com todas 

as paixões, instintos e apetites, incontrolados e indisciplinados. A 

civilização, no interesse do bem-estar comum, requer algumas vezes a 

repressão, e sempre o controle, dessas disposições naturais. No 

processo de impor sua disciplina ao indivíduo, de refazer o indivíduo 

de acordo com o modelo comunitário aceito, grande parte é 

completamente reprimida, e uma parte maior encontra uma expressão 

substituta nas formas socialmente valorizadas ou pelo menos inócuas. 

É nesse ponto que funcionam o esporte, a diversão e a arte. Permitem 

ao indivíduo se purgar desses impulsos selvagens e reprimidos por meio 

de expressão simbólica. É esta a catarse de que Aristóteles escreve em 
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sua Poética, e à qual têm sido dadas significações novas e mais 

positivas pelas investigações de Sigmund Freud e dos psicanalistas. 

 

 

 Sob essa perspectiva, todos os seres humanos seriam dotados de um repertório de 

disposições naturais, instintos, moldados socialmente de acordo com a regras de cada 

conglomerado humano. Cada uma dessas pré-disposições são tolhidas ou controladas pela 

sociedade em seus membros de acordo com o modelo comunitário. Essas “paixões, 

instintos e apetites, incontrolados e indisciplinados” podem ser expressos em formas 

sociais valorizadas, como a arte, o esporte e a diversão, que dão vasão a esses instintos 

por meio da expressão simbólica. A ideia teria grande inspiração em Freud. O autor 

pressupõe a existência de impulsos selvagens que no meio urbano são mais controlados 

que em outros tipos de organização social, como é possível enxergar quando o autor faz 

uma breve comparação com o campo, ou, no mesmo raciocínio, pressupõe que a arte, o 

esporte e a diversão tenham regras sociais menos rígidas, ou menos repressão aos 

“instintos selvagens”. Park (p. 40): 

 
Temos dado muita atenção, até bem recentemente, às tentações da vida 

citadina, mas não temos dedicado a mesma consideração aos efeitos das 
inibições e repressões de impulsos e instintos naturais sob as condições 

transformadas da vida metropolitana. Por um lado, as crianças que no 

campo são consideradas uma vantagem se tornam na cidade uma 

responsabilidade. 
 

 

 

O que parece emergir é a concepção de que em certas formas de organização 

existem mais ou menos regras sociais que em outras, mais ou menos repressão as 

disposições naturais, em uma diferenciação a respeito da liberdade dos indivíduos, 

pressupondo também a existência de “instintos selvagens”, ou pré-disposições não 

moldadas socialmente. Principalmente em relação a arte, ao esporte e a diversão, 

considerar que sejam mais permissivas a expressão de “instintos selvagens” é de certa 

forma naturalizar o próprio discurso nativo desses setores, a própria narrativa socialmente 

construída que temos sobre a arte, por exemplo, ser o lugar máximo da expressão criativa 

e liberdade, mesmo que saibamos que existam regras sociais tão rígidas quando em 

qualquer outro setor da vida social, que definem que expressões são ou não artísticas, a 

que segmento da sociedade é permitido produzir arte, etc., e que essas próprias expressões 

artísticas dos sujeitos são socialmente moldadas. Park (p. 40): 
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Mas há, no interior de comunidades pequenas, onde as relações 

sociais são mais íntimas e as inibições mais imperativas, muitos 

indivíduos excepcionais que não encontram dentro dos limites da 

atividade comunal nenhuma expressão normal e saudável de suas 

aptidões e temperamentos individuais. 

 

 

De todo modo, é inegável que a Praça Leoni Ramos, ou Praça da Cantareira, como 

será tratada daqui em diante, encaixa-se perfeitamente no título de região moral. O que 

torna uma região moral como tal não é exatamente como o público daquele local vê a si 

mesmo, mas como aquelas práticas de fato diferem da ordem dominante no conjunto, na 

metrópole (nos termos de Park), no exterior daquele lugar singular que se constitui região 

moral. A “fama” da Cantareira extrapola o município de Niterói, abarcando quase a 

totalidade das cidades da região metropolitana do Rio do lado oriental da Baía de 

Guanabara. A partir do trabalho de campo se pode perceber como a representação do 

lugar como boêmio é generalizada, bem como o de ser um local de permissibilidade. O 

consumo de drogas “legalizado”, o lugar ser tido como LGBT+ friendly, a permissividade 

para comportamentos sexuais, normalmente delegados ao privado, em espaço público, 

são características que tornam da Praça da Cantareira uma região moral. O uso de drogas 

e expressão da sexualidade são ideias igualmente diretamente associadas, o que impera é 

sua imagem como lugar de perdição, o que toma sentido positivo ou negativo de acordo 

com o interlocutor.  

A presente pesquisa tem grande inspiração em algumas sugestões da Escola de 

Chicago, a mais elementar delas: tornar objeto de estudo dinâmicas que ocorrem ao redor 

da própria universidade. Tão óbvia quanto a primeira está a de usar como ponto de partida 

um conceito de um de seus fundadores, Robert Ezra Park. 



11 

 

 
 

CAPÍTULO 2 – 

APRESENTANDO A PRAÇA: UM EXERCÍCIO DE CARTOGRAFIA SOCIAL 

O caminho para chegar a praça é possível por cinco ruas diferentes: a Rua José 

Bonifácio, que integra o interior do bairro de São Domingos a praça e é o trajeto mais 

direto do IACS – Instituto de Artes e Comunicação Social, até a Praça Leoni Ramos; a 

via sem nome registrado que leva diretamente da entrada principal do campus do 

Gragoatá a Praça da Cantareira; a Av. Visconde do Rio Branco, que tem origem no Centro 

e muda de nome ao chegar a Praça, em direção ao Forte do Gragoatá, ao Clube de Regatas 

do Gragoatá e ao condomínio Gragoatá Bay, todos locais importantes para o bairro4; e a 

Rua General Osório, parte do caminho do campus da Praia Vermelha para a praça, trajeto 

comum de todos os estudantes que vão a pé até o Terminal Rodoviário de Niterói, que 

após a praça se transforma na Rua Guilherme Briggs, passagem para o campus do 

Valonguinho e ao centro da cidade, e é também uma via alternativa para o Instituto 

Biomédico, que também pode ser acessado pela Rua José Bonifácio. As entradas 

principais desses diferentes campi da UFF mencionados ficam até no máximo 750 metros 

da Praça Leoni Ramos. 

Fisicamente a estrutura interna da praça é composta por dois canteiros, um 

parquinho e um conjunto de mesas para jogo de xadrez. No centro da praça há um busto, 

de Dom Pedro II, que se 

localiza exatamente no 

ponto mais alto após os 

degraus que o rodeiam 

– nas quintas o busto 

fica rodeado também de 

jovens. Com exceção 

do busto, todos os 

outros aparelhos físicos 

da praça são 

circundados por 

muretas, que em todos 

os dias da semana 

                                                             
4 Ver Medeiros (2015). 

Figura 3 - mapa elaborado pela pesquisadora. 
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servem de banco e, especificamente nos dias de boêmia, também de mesa. Na figura 3, o 

busto está representado no nº 1, bem como os degraus que o circundam pelo nº 2.  

Se trata de um espaço extremamente arborizado, como pode ser visto na figura 1 

e nas imagens do anexo. As áreas em verde do mapa (4) representam as áreas de vegetação 

baixa da praça, apesar de na aparência delas sobressair o chão de terra, possuem alguns 

arbustos. Ambas as áreas possuem cercas para impedir o trânsito de pessoas. Nas noites 

de quinta-feira é nítida que a resistência dessas plantas frente a multidão de pessoas na 

praça se deve a essas cercas, frequentemente na região que é esquina da Rua José 

Bonifácio com a Rua Alexandre Moura os frequentadores ocupam o canteiro, 

ultrapassando a cerca. A área das mesas de xadrez e do parquinho são de chão de terra 

(representado pelo nº 5). São no total cinco mesas de xadrez de cimento, que contam cada 

uma com quatro bancos do mesmo material. O parquinho (nº 7) é composto por um 

escorregador e um balanço. Para além das árvores que circundam a praça, dentro das áreas 

representadas pelo nº 5 – chão de terra, existem duas, uma em cada um dos espaços 

delimitados, cercadas por muretas, que nas noites de boêmia são usadas para os mesmos 

fins que as sinalizadas de laranja no mapa (nº 3). A parte central da praça também abriga 

algumas árvores circundadas, muretas que recebem o mesmo significado e função. 

Mesmo durante as tardes, principalmente nos dias úteis, é possível ver grupos 

bebendo na praça. A atividade coexiste com as diversas pessoas que usam as mesinhas 

(nº 6) da praça para ler ou simplesmente conversar - as mesas de xadrez são muito 

raramente usadas para o jogo. Assim que escurece a movimentação vai crescendo 

gradativamente e costuma diminuir significativamente apenas por volta das 23h, também 

quando as frotas de ônibus começam a diminuir. Porém, nas quintas-feiras, isso não 

significa o fim da noite na praça, que se mantém até em média 2 horas da manhã. 

Nas noites mais movimentadas é comum ver jovens circulando pela praça com 

estandartes anunciando comidas veganas ou “brisadeiros”5. Os vendedores ambulantes 

costumam se espalhar por toda parte central da praça, enquanto os trailers de comida 

ficam predominantemente nas bordas, nas ruas José Bonifácio e na General Osório, onde 

costumam também espalhar cadeiras para seus clientes já dentro da praça, próximas aos 

trailers. Eles se localizam exatamente na passagem comum de quem entra e sai do campus 

do Gragoatá. Os trailers costumam se instalar por volta das 17h, alguns funcionam em 

                                                             
5 Brigadeiros de maconha. 
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todos os dias da semana, outros se restringem aos dias de mais movimento “boêmio”. 

Ambulantes se espalham por toda a praça, sendo possível ver até 3 ambulantes um ao 

lado do outro. Há uma diferença entre os ambulantes que vendem bebidas e os que 

vendem cigarros e balas, os primeiros apesar de usarem um carrinho com isopor em cima, 

não se deslocam pela praça (nem em terça feira, que a menor concentração de pessoas 

permitiria). Os vendedores de balas e cigarro costumam utilizar tabuleiros com luminárias 

direcionadas para os produtos e quase sempre se deslocam. Todos os vendedores 

ambulantes, seja de cigarros e doces, bebidas ou as poucas barracas de comida que estão 

dentro da praça se localizam nas passagens. 

Veiga e Medeiros Neto (2018) apontam como, associada às origens históricas das 

fundações das cidades no contexto colonial português, as praças são “lugar público por 

excelência”, são “lugar do mercado, das feiras, das exposições, dos leilões, tornando-se, 

ela mesma, sinônimo de transações comerciais”. 

Devido em parte a própria estrutura física da praça existem locais de transitar e 

locais de permanecer, existem áreas que são circundadas por muretas (são as mesmas que 

possuem chão de terra) e o centro da praça, essas áreas são definitivamente de 

permanecer. As muretas são baixas e assim facilmente ultrapassadas, mesmo assim a 

aglomeração de pessoas sentadas nela dificulta a passagem, bem como os aglomerados 

nas passagens em si, o que torna esse fluxo bastante dinâmico. Essa mesma estrutura 

também serve de banco e apoio para as garrafas e copos.  

Um elemento marcante é a bebida, aproveitar a praça nessas noites lotadas ou 

dizer que “a Cantareira estava boa” está diretamente ligado ao consumo de bebidas 

alcoólicas ou outros tipos de droga – inclusive as ilícitas. Nesses termos, a Cantareira 

funciona como uma extensão do campus do Gragoatá, e por que não de todos os campi 

próximos da UFF. As práticas e moralidades que ocorrem na praça, tida como território 

universitário são, mesmo que com alguns limites, continuidades das moralidades 

existentes e permitidas dentro do campus. A constituição da praça enquanto região moral 

não se limita as atividades ilícitas, como esclarece Park, o crivo da região moral não está 

na noção de legalidade, em seu sentido burocrático. O consumo de bebidas alcoólicas em 

espaço público, algo legal, na forma como é dado na Cantareira é também elemento que 

faz dela região moral, bem como a existência e relações das pessoas LGBT+, que no que 

se dispõe na constituição brasileira, não é algo literalmente a margem da lei, apesar de na 

vida cotidiana o ser.  
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Um ponto importante nessa discussão acerca da legalidade é levantado por Veiga 

e Medeiros (2018) ao tratarem do lugar dos vendedores ambulantes diante do Projeto 

Calçada Livre, aplicado na Praça da Cantareira. Nessa operação do estilo “choque de 

ordem” os vendedores ambulantes tiverem que lutar por sua permanência e se utilizaram 

exatamente da narrativa do tempo de permanência no local para continuarem no espaço . 

Alguns desses comerciantes informais, os que vendem comida, como apontam os autores, 

têm inclusive cada um seu ponto de fornecimento de energia instalados pela própria Enel. 

(VEIGA; MEDEIROS, 2018, p. 28) 

Alguns jovens, principalmente aqueles que frequentam a parte da praça próxima 

ao parquinho (1 - ver figura 4), revelaram uma tática comum em relação ao consumo de 

álcool: se aborda diferentes grupos (a partir do momento que se tenha pelo menos uma 

pessoa conhecida nele), conversa-se por um certo tempo suficiente para que algo que já 

se esteja consumindo seja oferecido. Também é comum serem feitos “ratatás” na praça 

entre os pequenos grupos para custear o que vai sendo consumido. Entre as pessoas que 

ficam nessa região da praça –sobretudo estudantes de ciências humanas da UFF, é comum 

a narrativa de que a Cantareira não é um lugar para se gastar muito. O valor gasto por 

cada dentro dos pequenos grupos que se juntam para custear uma bebida não é sempre 

rígido.   

O “por aí” é uma expressão constante na praça, isso porque mesmo que se vá 

com um grupo de amigos específico é costume circular entre diversos grupos de amigos 

e conhecidos, mesmo sendo possível perceber territórios muito nítidos de acordo com 

gênero e sexualidade, posições políticas e raça. A praça é caracterizada pelos seus 

frequentadores exatamente por essa dinâmica de circulação intensa, do contato com um 

grande número de pessoas ao longo da noite. 

A questão da musicalidade é algo notável: nas noites mais lotadas, quarta e quinta, 

é possível ouvir diversos gêneros musicais, que as vezes se confundem e em outras se 

tornam surpreendentemente nítidos ao se caminhar em meio à multidão. Essa 

movimentação musical intensa é apontada no trabalho de Juliano (2009), que destaca a 

efervescência musical e a intensa variação e variedade de gêneros e ritmos – e seus 

públicos, na Praça da Cantareira e imediações (JULIANO, 2009). Existem alguns eventos 

culturais específicos que ocorrem na Praça da Cantareira, alguns mais pontuais e outros 

mais regulares, como é o caso das rodas culturais de cultura hip hop ou o já tradicional 

forró às segundas-feiras. 
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Mais de uma vez foi dito no campo que o fato de o dia de vida noturna mais 

movimentado de Niterói ser as quintas é atribuído a um velho costume niteroiense, outros 

creditam aos estudantes retornarem nos fins de semana para a casa dos pais logo ao fim 

das aulas da semana, assim não frequentando a boemia da cidade nas sextas. Seja qual for 

a origem, a peculiaridade de o dia mais movimentado ser as quintas é amplamente 

percebida, com diversas explicações criadas a respeito dela, nem todas verificáveis. 

A praça, em sua vida boemia, tem seus espaços físicos usados socialmente de 

formas e por grupos variados. Existem diferentes usos da praça, com cada espaço 

fortemente marcado pelas práticas e grupos que neles circulam. Apesar desses 

“territórios” estarem fundados na vida noturna, não se restringem a ela. Nas “quintareiras” 

os estudantes de 

ciências humanas e arte 

e comunicação da UFF e 

o público LGBT+, bem 

como os simpatizantes 

(sejam estudantes de 

ensino médio ou pessoas 

com o mesmo perfil, 

mas não vinculados a 

universidade) se 

localizam na parte da 

praça próxima a Rua 

General Osório (ver 

figura 1). Durante as 

conversas em campo, pôde-se notar uma narrativa fortemente atrelada a noções do 

movimento estudantil universitário e pautas identitárias. A região ocupada por esse grupo 

corresponde a área rosa (1) do mapa (figura 4) e nas noites de quinta-feira, quando a praça 

está mais cheia, costumam se estender para a área das mesinhas de xadrez, sinalizada em 

laranja no mapa (5). O recorte racial do grupo é misto, entre brancos, pardos e pretos.  

A parte central (4) costuma agrupar homens no geral, em sua maioria brancos. É 

raríssimo ver mulheres paradas nesse espaço, salvo quando estão em um grupo grande de 

homens. O vínculo dessas pessoas com a UFF não é o que se tem de mais geral: apesar 

Figura 4 - mapa elaborado pela pesquisadora. 



16 

 

 
 

de muitos deles serem alunos da instituição, a composição dessa região se mostra mais 

mesclada nesse quesito. Sob o olhar da região 1 (ver figura 4) são “heteronormativos”.  

Já a parte mais próxima à Rua Alexandre Moura, principalmente depois de 22h, 

costuma ser formada expressivamente por pessoas negras, sobretudo homens. Costuma 

ser também a região interna da praça com menos aglomeração. É nessa região da praça 

que estão as caixas de som – que emitem o funk – que são instrumento subterfúgio para 

as tensões entre frequentadores e a Polícia Militar. A interação dessa região com o grupo 

da área 1 é mais rara, dadas inclusive suas distâncias geográficas na disposição da praça. 

A região identificada na figura 4 de azul (2) é ocupada por moradores de rua, a 

área é não só ocupada mas identificada como território do grupo por seus frequentadores 

em todos dias e horários da semana. Apesar disso, muitas das pessoas que “moram” nessa 

parte da praça não permanecem nas noites de quinta-feira, indo para um outro espaço, 

uma praça menos movimentada a cerca de 300 metros da Praça da Cantareira.  

A narrativa de “decadência” do que já foi a “quintareira” pode ser localizada na 

região 1 do mapa, em rosa (ver figura 4).  O contato desses agentes com ao da região 2, 

em azul (ver figura 4), não é raro. Apesar da interação desses grupos se constituir de modo 

mais específico e complexo, e o tema merecer foco mais central para ser tratado 

devidamente, alguns apontamentos sobre devem ser feitos para que se possa compreender 

a narrativa de “decadência”.  Não é inusitado que estudantes (área 1) e pessoas em 

situação de rua na praça (região 2) interajam diretamente, porém é inegável que o 

consumo de álcool tenha algum papel nessa interação. Diversas vezes estudantes na praça 

creditaram suas conversas com os moradores a embriaguez e, de fato, as interações são 

bem mais raras fora dos horários lotados e boêmios da praça. Obviamente a formula não 

é regra geral, não é impossível ver estudantes conversando com moradores em outros 

horários da semana ou com comportamentos e falas menos verticais. Uma estudante de 

Produção Cultural afirmou em sua última resposta do questionário que não se sente 

desconfortável na Cantareira e que gosta de “trocar uma ideia” com os moradores da 

praça. Por outro lado, e alimentando as indagações com o que significa a “decadência”, 

uma estudante de jornalismo afirmou que se sente insegura na praça porque “algumas 

pessoas mal encaradas frequentam o lugar junto aos alunos”.  

Os questionários aplicados foram direcionados aos estudantes da UFF, polo de 

Niterói. Desse modo, seus resultados se limitam aos frequentadores e as práticas dos 
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territórios em rosa (1), amarelo (5) e, apesar de o grupo em si não ter de mais geral o 

status de aluno da UFF, com certos limites a área em roxo (4) do mapa (figura 4).  

De modo geral, estudantes de todos os períodos da graduação frequentam a Praça 

Leoni Ramos, porém o que se encontrou foi que parte expressiva dos alunos que 

frequentam a praça 

estão no início da 

graduação.  Dentre os 

calouros (1º período), 

100% afirma 

frequentar a Praça da 

Cantareira. Pôde-se 

observar que a 

diferença dos 

números de alunos 

frequentadores e não-

frequentadores é alta 

entre estudantes no início e fim da graduação (ver figura 5). Tanto no início quanto no 

final do curso, a maioria expressiva dos estudantes frequentam a vida noturna da praça. 

O número de alunos não frequentadores é sempre inferior a quantidade de alunos que 

fazem da praça local de lazer, a exceção dos alunos no 3º ano de graduação, onde a 

proporção se inverte e mais alunos optam por não frequentar. 

Dentre as motivações para a frequentar a Cantareira de acordo com os resultados 

da amostra estão principalmente a proximidade com a UFF e em segundo lugar o fato do 

lugar ser também frequentado por amigos, o fator econômico, seguido da ampla oferta de 

comida e bebidas na praça (ver figura 5). Alguns estudantes responderam “Falta de 

opção” a pergunta do motivo pelo qual optam pela praça como lugar de lazer (pergunta 

18 – ver anexo). A resposta dessa pergunta do questionário era aberta e soaria 

coincidência mais de um estudante ter escrito as exatas palavras “falta de opção”, não 

fosse a noção ser tão recorrente no dia-a-dia desses frequentadores em relação ao lugar. 

O discurso de grande parte dessas pessoas em relação a praça é que não se trata de escolha, 

mas exatamente das poucas opções de lazer na cidade, principalmente opções não 

elitizadas. Em várias das entrevistas do trabalho de campo os frequentadores acionaram 

0 2 4 6 8 10 12 14

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano ou…

Presença na Praça da Cantareira por ano de 
graduação

Não Sim

Figura 5 - Presença na praça por ano de graduação 
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essa ideia de que não frequentavam a praça por exatamente verdadeiramente gostar, ou 

optar, mas por ser o único lazer que se apresentava. 

O diagrama das motivações para frequentar a praça auto identificadas pelos 

estudantes foi feito pela pesquisadora com base nas respostas da pergunta 18 do 

questionário aplicado, as respostas foram analisadas e agrupadas em tópicos comuns, que 

posteriormente constituíram a figura 5. É este o motivo pelo qual foi montado 

especificamente um diagrama de Venn: alguns dos alunos não disseram apenas um 

motivo, mas explicitaram que vários fatores tornam a praça seu local de lazer. O mais 

recorrente na auto-percepção foi o fator da proximidade com a UFF, na interseção com 

outros aspectos foi também o mais frequente, ou seja, outros atrativos da praça da 

Cantareira estão sempre combinados para os estudantes da UFF com o atrativo principal 

que é a proximidade com a universidade. Para além de uma auto-percepção, a curta 

distância da praça com a maioria dos campi da UFF, e especificamente em relação ao 

campus do Gragoatá, e sua principal entrada se localizar exatamente na praça da 

Cantareira, é de fato uma facilidade para que os estudantes se façam fisicamente 

presentes.  

Existe uma 

diferenciação 

fundamental que 

deve ser feita para 

compreender o 

significado da 

Cantareira enquanto 

lazer boêmio em 

espaço público e ela 

está diretamente 

relacionada a 

questão econômica. 

Dentre as respostas 

obtidas que 

explicitaram o consumir na praça, apenas 3 não falaram claramente dos preços acessíveis, 

remetendo somente a gama de opções de locais com comida e bebida disponíveis no local. 

Traçando um paralelo entre “economicamente acessível” e “opções de comidas e 

Figura 6 - diagrama das motivações dos estudantes em frequentar a praça. 
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bebidas” mais de 70% dos frequentadores da amostra são atraídos principalmente pelo 

primeiro. 
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CAPÍTULO 3 – 

OS DIVERSOS SEGMENTOS, OS CONFLITOS E AS ESTRUTURAS 

A praça se mostra uma extensão do campus do Gragoatá não só devido a sua 

proximidade física, mas por suas práticas e moralidades (bem como de outros campi da 

UFF próximos). O fato de se tratar de uma instituição federal e seu diferencial no que 

tange ao trabalho das polícias pode ser uma explicação para a permissividade a algumas 

práticas no campus, como o uso de maconha, mas não para o que ocorre na Cantareira. 

Viaturas da PMERJ e guardas municipais convivem com o uso de drogas na praça, 

reforçando a permissividade inclusive do Estado a essas práticas nesse território em 

específico.   

Segundo pesquisa da ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior e do FONAPRACE - Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, 41,34% dos estudantes de instituições 

federais de ensino superior no sudeste tem até 3 salários mínimos como renda bruta 

familiar (ANDIFES; FONAPRACE, 2014, p. 8).  Em pesquisa de 2016, pelos mesmos 

órgãos, a nível nacional 66,19% dos alunos são de famílias com renda média de 1,5 

salários mínimos.  Na amostra, 63,3% dos estudantes da UFF tem renda até 3 salários 

mínimos, nela aproximadamente 53% disseram frequentar as noites da Praça da 

Cantareira regularmente, frente a presença de 80% dos estudantes com renda superior a 

4 salários mínimos.  

De modo algum deve-se considerar o Estado como algo coeso, mas seu interior 

como um conjunto de forças em disputa (BOURDIEU, 2014). Houve, como apontam 

Veiga e Medeiros (2018) a operação Calçada Livre, que tinha exatamente o objetivo de 

funcionar como “choque de ordem”, mas que tinham agentes-objetivo muitos específicos. 

A mesma discussão pode ser retomada pela relação da PMERJ com o funk na praça, ou, 

para tratar mais diretamente, com os agentes que colocam e que são atraídos pelo funk na 

praça.  

Em uma entrevista aberta com um vendedor ambulante, foi mencionada a 

rivalidade entre os donos dos bares que se localizam ao redor da praça e os ambulantes 

(ver Veiga e Neto, 2018), bem como a relação da polícia com o funk. O entrevistado fez 

questão de narrar que quando há a presença de carros da polícia militar, estes não 
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permitem que funk seja posto nas caixas de som grandes e fixas que alguns vendedores 

de bebida instalam próximo a suas barracas, na região em verde – 3 (ver figura 4). 

Sabe-se que grande parte dessa demanda pela ação das polícias na praça vem dos 

próprios moradores do entorno, frisando que se trata de um bairro em gentrificação 

(MEDEIROS NETO, 2015) circundado por outros bairros marcadamente de classe 

média. A alegação dessa vizinhança é a respeito do incomodo do barulho e sons altos na 

praça, reclamação que se junta as em torno de urinas nos portões e muros e de outros 

transtornos que a movimentada vida noturna vizinha traz. Seja da intenção ou não desses 

moradores desenhar o conflito dessa forma classista, é assim que age a polícia militar ao 

cumprir a ordem que lhe é dada. 

 Quando ao grupo estudantes da UFF, o que se encontrou foi que, apesar da 

narrativa de “decadência” atual da quintareira, esse mesmo público não parou de 

frequêntá-la. 85, 7% dos alunos se fazem presentes na vida noturna da praça 

especificamente às quintas-feiras. Esses dados não mostram diferenciações substanciais 

nem com a 

variável 

gênero, nem 

raça, nem 

renda, se trata 

de uma 

informação 

geral.  

 

 

Quanto a variável raça, os números demonstram que há pouca influência 

substancial da variável sobre as práticas, usos e narrativas em torno da Cantareira, pelo 

menos não por parte dos estudantes da UFF. Os brancos (69,2% da amostra), apresentam 

preferência pela quinta-feira em 52%, enquanto as dos pardos indicam 60% e os pretos 

se concentram na quinta-feira em 40%. Todos os estudantes, independente de brancos, 

pardos ou negros, se mantém frequentando a quinta-feira, com inclusive valores similares 

de dispersão entre os outros dias da semana. 

Figura 7 - frequência por semana. 
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Um número que 

chama a atenção é o da 

frequência média na semana 

por raça: os brancos 

informaram frequentar a 

praça 1,97 vezes por semana, 

os pardos seguem com 1,1 

vezes por semana e os pretos 

frequentam a Cantareira 3 

vezes por semana. 

Considerando que a amostra 

continha números próximos de pretos e pardos, esse salto de 1,97 nos brancos para 3 nos 

pretos é significativo pois, devido ao elevado número de respostas que se declararam 

brancos, as chances de se apresentar alguma distorção nos números eram maiores para o 

lado dos brancos. Mesmo assim, as relações com as outras variáveis indicam que essa 

diferença não impacta de modo expressivo na ocupação do espaço e na delimitação das 

fronteiras entre usos do espaço no que tange ao grupo estudantes da UFF. 

A praça nem por isso deixa de ser marcada também por casos de racismo, ficou 

muito conhecido entre a comunidade universitária, e divulgado nos jornais locais, o caso 

ocorrido em julho desse ano de um estudante de engenharia congolês espancado na praça, 

o aluno foi abordado exatamente quando saiu do espaço interno da praça para as ruas dos 

arredores (LIMA, 2018). O momento em que o estudante foi abordado, saindo dos limites 

internos da praça para as ruas do entorno próximo, vão de encontro a percepção dos 

estudantes de que o entorno da praça é inseguro. Mesmo os estudantes que afirmaram não 

considerarem o espaço da praça em si inseguro, afirmaram com unanimidade que 

consideravam o entorno. 

Em abril desse ano uma jovem foi estuprada nas proximidades da Praça da 

Cantareira, a primeira interação do agressor com a vítima se deu na praça, horas antes. O 

caso foi motivado pela jovem ter negado uma investida dele e declarado sua orientação 

sexual (LIMA, 2018). O crime se tratou de um estupro corretivo, um caso de lesbofobia 

ocorrido na mesma praça tida em sua representação como um território LGBT+. Nesse 

caso, o crime em si também se deu fora da Cantareira em si. Isso mais uma vez corrobora 

Figura 8 - raça / cor na amostra. 
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a percepção da amostra que credita, em todas as respostas, insegurança ao entorno da 

praça, mesmo quando dizem seu espaço interno não o ser. 

Na amostra a população LGB+ 

representa 37% (ver figura 8). A 

amostra não dispõe de pessoas 

transgênero, por esse motivo se optou 

por retirar o T da sigla ao se tratar dos 

não-heterossexuais, exatamente pelas 

considerações aqui postas não 

englobarem transgêneros e 

transsexuais. Estão incorporados nos 

dados da sigla apenas o que tange a 

orientação sexual. Na amostra estão 

presentes homossexuais (4%), bissexuais/ pansexuais (31%) e uma pessoa que afirmou 

não pertencer a nenhuma das orientações listadas, declarando “outro” (2%). Da sigla, 

79% afirma frequentar regularmente as noites da praça, frente a 60% dos não-LGB+.  

A amostra surpreende pela quantidade de estudantes bissexuais/pansexuais (31%) 

frente aos homossexuais (4%). A heterossexualidade apresentada como sexualidade 

majoritária (63%) pode-se facilmente atribuir socialmente a heteronormatividade6 ou a 

heterossexualidade compulsória7, que, sem tirar o mérito da auto-identificação das 

pessoas, pode explicar o fato dela, e não outra sexualidade, se apresentar como majoritária 

na amostra (bem como na sociedade). Porém, o baixíssimo número de estudantes 

homossexuais frente ao número expressivo de bissexuais não é tão facilmente explicado. 

Dias Cavalcanti (2007), que estuda a identidade bissexual a partir do Núcleo Bis, 

de Brasília-DF, argumenta que as identidades “legítimas” são construídas com base em 

uma antítese, no que se designa como “invertido” ou “a-normal”. Desse modo, a 

                                                             
6Heteronormatividade é um termo para a concepção de que apenas a heterossexualidade possui o status de 

normalidade, frente a todas as outras que são delegadas a noção de desvio. O termo é comumente usado 

como adjetivo para aquelas situações onde há a pressuposição da heterossexualidade dos sujeitos, 

acarretando na invisibilização e opressão daqueles de outras sexualidades que não a que se tem como 

padrão. 
7Heterossexualidade compulsória ou obrigatória é um termo forjado na militância LGBT+ que se refere à 

noção de que a heterossexualidade é a inclinação natural dos seres humanos, forçando através de diferentes 

mecanismos de poder todos os indivíduos a exercê-la, anulando suas possíveis e variadas preferências 

sexuais. 

Heterosse
xual
63%

Homossex
ual
4%

Bissexual/ 
Pansexual

31%

Outro
2%

Por orientação sexual

Heterossexual Homossexual

Bissexual/ Pansexual Outro

Figura 9 - amostra por orientação sexual. 
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homossexualidade traria as marcas de tudo aquilo que a heterossexualidade não é (ou 

deve ser). Nesse sentido, a carência de representações mais solidas em torno da 

bissexualidade, inclusive do reconhecimento dela enquanto uma sexualidade (em 

comparação com o que se tem da heterossexualidade e a homossexualidade) se daria por 

ela não se construir na antítese da heterossexualidade, fugindo dessa binariedade. É desse 

modo que, segundo a autora, as sexualidades ditas desviantes perpassam a sexualidade 

considerada legítima, independentemente da vontade e arranjos dos agentes. (DIAS 

CAVALCANTI, 2007)  

Em uma entrevista ao artista Gilberto Gil para o programa Amigos, Sons e 

Palavras (2018), o médico Dráuzio Varella reflete sobre sua percepção da sexualidade de 

mulheres com outras mulheres, a partir dos vários anos em que trabalhou em 

penitenciárias femininas. A certa altura, Gilberto indaga o médico sobre a questão da 

bissexualidade: “somos todos bissexuais? Eu costumava dizer que nasci de um pai e de 

uma mãe, portanto eu tenho necessariamente os dois dentro de mim”. Dráuzio então 

afirma: “acho que de certa forma sim. Nós só aceitamos o comportamento binário. Se é 

mulher, tem que se comportar como mulher. Homem tem que se comportar como 

homem”. E completa: “A sexualidade masculina se resume à penetração. Homem que 

penetra outro é considerado homem. Já a feminina se manifesta de forma complexa”. Por 

fim, observa: “na cadeia feminina em que trabalho, 70% das mulheres têm relações de 

maneiras diferentes. Lá pode tudo, não se pode reprimir. A mulher precisa ir para a cadeia 

para conhecer a verdadeira liberdade sexual. Lá, ela pode ser o que quiser, na rua, jamais!” 

(Canal Brasil, 2018).  

O médico aponta uma questão importante da interseção entre a construção da 

masculinidade e a sexualidade, e o que isso implica no que se tem como sexo (a 

“penetração”). A sexualidade feminina se manifesta de forma complexa, principalmente 

no que tange à relação de mulheres com mulheres, porque não se traduz em simplesmente 

penetração. Na cadeia, essas mulheres são mais livres sexualmente, segundo o médico, 

exatamente por estarem em um ambiente que, diferente do restante da sociedade, não 

reprime os diversos modos de viver e exercer a sexualidade. Podemos pensar que a 

universidade seja um ambiente mais aberta, que permita também experiências 

semelhantes entre jovens. 

Na amostra, a proporção de bissexuais de acordo com a variável gênero foi muito 

similar: 28,5% das mulheres se declararam bissexuais, frente a 27,2% dos homens. Tal 
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dado contraria parte do senso comum de parcelas do movimento estudantil e feminista de 

que mulheres teriam maior inclinação à identificação bissexual do que homens, devido a 

algumas estruturas da sociedade. Esse senso comum se pauta na percepção de que menos 

homens se declaram bissexuais do que mulheres, o que é creditado a barreiras de 

opressões específicas dessa sexualidade e a construção da masculinidade, bem como a 

erotização feminina feita pela classe masculina, incluindo mesmo a de relações 

homoafetivas entre mulheres. 

Infelizmente, a bissexualidade e a pansexualidade são temas ainda pouco 

explorados pela Sociologia, carecendo de mais dados e referências que ofereçam alguma 

compreensão para o fenômeno da expressiva identidade bissexual/ pansexual entre 

estudantes da UFF na atualidade, frente à comparativamente baixa identidade 

homossexual, seja de homens ou mulheres.  

Uma das hipóteses iniciais desse trabalho era que essas variáveis raça, renda e 

orientação sexual entre os estudantes teriam uma importância mais fundamental no 

objeto, principalmente para a compreensão do problema que emergiu, a suposta crise, ou 

decadência, da “quintareira”. De modo contrário, estes dados não forneceram respostas 

para a pergunta que se desenhou, mas fez apontar caminhos. Tanto os dados da amostra 

quando os provenientes do trabalho de campo explicitaram a importância de uma outra 

dimensão: o gênero. 

A pergunta acerca do gênero do estudante no questionário aplicado era aberta, 

havia apenas na descrição uma orientação 

fornecendo exemplos “ex: "mulher 

cisgênero", "homem transgênero", etc.” 

(ver anexo 2). Porém, todas as respostas 

vieram de pessoas cisgênero, sendo sua 

maioria mulheres (81%). Foi montado um 

quadro reunindo as respostas acerca de 

gênero e orientação sexual e se o estudante 

frequenta as noites do lugar, bem como os 

dias e se considera a praça um local seguro, 

que foi base para as elaborações dessa 

seção (ver quadro 1).  

Figura 100 - Gráfico da amostra por gênero. 
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No trabalho de campo foi observado que é comum que mulheres estejam 

raramente sozinhas, o que se tem é exatamente a narrativa de cuidado, proteção contra os 

perigos que uma mulher embriagada pode estar exposta. O álcool como fator de 

vulnerabilidade foi apontado por um estudante católico ao afirmar que “os casos que 

aparecem [de violência] são poucos para tanta vulnerabilidade que o álcool e as drogas 

trazem”.Quando se vê duplas de mulheres, quase sempre uma está sóbria para cuidar da 

que não está. Tal afirmativa não é falsa ao tratar do campo, porém os dados da amostra 

mostraram que a percepção da praça como um lugar inseguro é generalizada, 

independendo de gênero. De acordo com a amostra, a percepção de segurança de homens 

e mulheres na praça é praticamente igual, 76, 19% das mulheres afirmaram considerarem 

a Praça da Cantareira um lugar inseguro, enquanto 80% dos homens também. De acordo 

com a amostra, não existem diferenças substanciais em relação a percepção de segurança 

baseada exclusivamente em gênero entre os estudantes da UFF, mesmo que existam 

vários tipos diferentes de violência que afetam grupos sociais distintos. 

A pergunta do questionário acerca da percepção de segurança foi aberta, assim o 

estudante teve a liberdade de inserir algumas palavras a respeito, se fosse de sua vontade. 

Com exceção de um aluno, todas as outras pessoas que sentiram necessidade de 

complementar a respostas foram mulheres. Das que responderam considerarem sim a 

praça um lugar inseguro, destaca-se o comentário de uma estudante de ciências contábeis, 

moradora de São Domingos com sua família, que já residia em Niterói antes de seu 

ingresso na UFF: “Sim. Porém me sinto insegura em qualquer lugar da cidade, não 

somente na Cantareira”. Das respostas em negativo, todas frisam que apesar de não 

considerarem a praça insegura, consideram seu entorno. 

São inúmeros os relatos de assédio e outros tipos de violência contra a mulher no 

espaço. Na última pergunta, conclusão do questionário e campo aberto para que o 

estudante inserisse algum último comentário caso desejasse, destacou-se um que continha 

a seguinte afirmação:  

A Cantareira é um local inseguro, especialmente para mulheres. Sem 

nenhum tipo de policiamento e negligenciado pelas autoridades e pela 

própria população de Niterói, de uma forma geral. 

 

O assédio na praça é comum, apesar da definição e percepção da prática ser 

assunto delicado, é constante mulheres serem abordadas por homens que insistem mesmo 
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ao ouvir um não. 76,19% das frequentadoras relatam considerarem a praça – 

especificamente em seu espaço interno, insegura. Apesar disso, existe na praça, no que 

tange a região 1 (ver figura 4), uma prática que funciona como uma rede de segurança: 

não é raro serem vistas intervenções de outros frequentadores diante de situações de 

assédio mais explícito. Dos relatos em grupos de Facebook sobre violência na Praça 

Leoni Ramos, a maior parte são sobre pequenos furtos e, em seguida, assédio. 

Assédio e outros violências relacionadas a gênero foram as únicas práticas 

indesejadas atribuídas a outros frequentadores pelo grupo. O que se observou é que a 

manifestação verbalizada da insatisfação se dá quase sempre somente quando se atribui a 

um indivíduo de fora do grupo. No caso, as pessoas da região 1 da praça (ver figura 4), 

ao serem indagadas sobre quais são as práticas desses agentes que fizeram a boêmia na 

praça não ser hoje tão boa quanto a alguns poucos anos atrás, apontam principalmente o 

assédio. Os indivíduos que manifestam essa insatisfação não são apenas as mulheres, mas 

os homens também. O suposto aumento da violência e discriminação na praça a grupos 

identitários é comumente atribuída a esses outros – e novos, frequentadores. 

De modo algum se deve tomar como verdade que esses “outros” frequentadores 

sejam os únicos a praticar essas violências na praça, nem que tenham sido eles a começá-

las. Infelizmente, dados concisos em torno do assédio e outras práticas mais brandas de 

violência em relação a mulher são muito difíceis de serem coletados, principalmente pela 

delimitação do que é assédio ser ainda tema polêmico e relativizado. O que se percebeu 

é que mesmo que presente em todas as regiões da praça, sem nenhuma exceção, a 

existência de assédio e outras violências contra a mulher é geralmente acionada pelos 

estudantes da UFF na tentativa de justificar o incomodo com outro grupo. Pessoas que 

além de não carregarem o status UFF, são atrelados na visão dos estudantes a uma série 

de práticas discriminatórias as identidades e condições sociais dos indivíduos. A 

concretude está nos casos de assédio, mas é acionado nos agentes um entrelaçamento com 

uma série de outros posicionamentos – também políticos (mesmo que não 

necessariamente partidários), indesejados. 
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CONCLUSÃO –  

O quão longe do status quo? 

 

 A pesquisa empírica mostrou como uma região moral, mesmo que um lugar em 

seus usos do espaço contrastante com o status quo, não é dotada completamente de 

descontinuidade com as estruturas e comportamentos dominantes, nem mesmo naquilo 

que fazem dela região moral. A própria constituição dela como contrastante com o status 

quo não é rígida e revela uma série de conflitos em seu interior no que tange as próprias 

dimensões que fazem desse ambiente contrastante com o restante. O estudo da Praça da 

Cantareira, esclarece e reforça como a região moral em questão, e talvez toda região 

moral, é extremamente dinâmica em sua própria constituição como tal. Ser uma região 

moral não faz a praça da Cantareira estável nem torna a praça um local seguro em todos 

os âmbitos aquelas praticas, estando cada uma delas circunscritas em outros fatores e em 

estruturas mais amplas. Os limites pelo qual o consumo de drogas na praça se detém são 

totalmente distintos e envolvem atores, ameaças e interesses diferentes dos que lidam 

outras dimensões da moralidade “desviante” na praça.  

O conceito de região moral, em Park, diz respeito a áreas em que impera uma 

moralidade marginal à dominante, em que seus adeptos são atraídos pelo gosto ou prática 

em comum. O autor não se detém na questão da legalidade ou aos diversos conflitos que 

podem derivar da existência desses lugares, interna e externamente. O caso do Projeto 

Calçada Livre se trata de uma ação da prefeitura, mas, como mostrou a pesquisa, a 

regulação vem também de outros frequentadores. Casos de lgbtfobia por exemplo, 

ocorrem mesmo a praça se constituindo como lugar do grupo na representação que se tem 

sobre a Cantareira, isso por que o reconhecimento da presença marcante do grupo no 

espaço não implica em reconhecimento da legitimidade dessa presença.  

A representação da área como lugar de moralidade desviante assume diferentes 

significados de acordo com o grupo. Aos seus frequentadores a praça da Cantareira é mais 

tratada como lugar de liberdade, em suas práticas, mesmo que no discurso isso se oponha 

a altíssima percepção de insegurança no local. Essa insegurança não se volta apenas para 

furtos, mas para também para questões como gênero e sexualidade. Esses limites 

permitem pensar a fronteira entre o imaginário em relação ao lugar e sua realidade. 
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O aspecto decisivo para compreensão da dita decadência é que os “mal-

encarados” não são um grupo reconhecido no discurso pelos incomodados, mas que não 

se resume a um incomodo estético. A principal pergunta que se impôs foi quem são os 

mal-encarados. Dadas a pouca interação do grupo com o território 3 e a não constituição 

de um conflito propriamente dito com o território 1, tomou-se o como centro a dimensão 

de gênero. Existem práticas precisas desse outro que podem ser assinaladas como 

incomodas pelos agentes, e foram as mulheres que verbalizaram. A dimensão de gênero 

permitiu compreender que para além de estético, práticas específicas podem ser inscritas 

para identificar os que incomodam.  

De todas as denúncias informais sobre assédio, nenhuma vinha de homens 

conhecidos das vítimas. Isso não quer dizer que homens conhecidos ou oriundos da UFF 

não pratiquem esses atos, mas que o problema é reconhecido em sua emergência quando 

vindo de agentes de fora desse grupo. De modo algum isso significa que todo o quadro se 

resuma a uma questão de gênero, ou que essa prática específica tenha dado início a 

narrativa generalizada de incomodo, muito menos que tenham sido esses agentes a 

inaugurar a prática de assédio e outras violências na praça, mas principalmente sobre a 

percepção e a articulação dos nativos do campo. O que se pode afirmar é que é por essa 

dimensão do gênero e suas violências que o incomodo estético generalizado pode ser 

traduzido em algo minimamente mais palpável para esses agentes. 

 É importante então, desse modo, assinalar quem são esses mal-encarados, se 

agentes da gentrificação ou suas vítimas. A constituição dos alunos estudados em termos 

raciais e de renda foi importante para perceber quais eram os territórios, os limites entre 

os grupos e principalmente quais poderiam ser as fontes do estranhamento e da noção de 

“outro” nesse caso. O que se encontrou foi exatamente que essa noção especificamente 

na constituição dos “mal-encarados” não está pautada nessas dimensões, mas no simples 

reconhecimento de quem é da universidade e de quem não é. O reconhecimento de algum 

“outro” na praça por parte dos estudantes da UFF reside exatamente na posse ou não do 

status UFF. Isso não significa que os agentes – de todas as regiões da praça, não estejam 

conscientes dos territórios existentes, por que estão.  

Para além das perguntas do projeto dessa pesquisa, muitas outras foram surgindo 

no decorrer e infelizmente nem todas puderam ser respondidas. A problemática do 

conflito entre os empreendimentos gentrifiers em si, como os moradores do Gragoatá 

Bay e o Reserva Cultural (MEDEIROS, 2014) e certos grupos da praça, por exemplo, e 
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seus diversos desdobramentos carecem de mais esforço sociológico de compreensão, bem 

como esses conflitos em seu aspecto legal-burocrático.  

A bissexualidade e a pansexualidade como identidades expressivas entre os 

estudantes da universidade é tema que não pode ser explorado em sua totalidade nesse 

trabalho. A questão que surgiu no decorrer da pesquisa, após a coleta de dados, revelou 

um importante traço da sexualidade dos universitários de hoje. Devido ao próprio objeto 

dessa pesquisa, que não foi sexualidades entre universitários, o tema não pode ser 

explorado. A bissexualidade e a pansexualidade são assuntos pouco tratados na sociologia 

e especificamente o crescimento dessas sexualidades entre universitários ainda carece de 

explicação sociológica e precisa ainda ser mais explorado. O que os dados coletados 

revelaram é que existe uma forte identidade bissexual/pansexual entre os estudantes da 

UFF (tanto frequentadores quanto não frequentadores da praça).  

De modo geral, muitos dados foram coletados tanto na observação participante 

quanto através dos questionários, nem todos puderam ser usados nesse trabalho, 

principalmente devido ao limite prático da extensão da monografia. Destaca-se 

principalmente os relativos ao consumo em cada tipo de comércio presente na vida 

noturna da praça e arredores, que merecem atenção e mapeamento especial. 

O fato da praça se apresentar como economicamente acessível não se limita, em 

termos qualitativos, aos preços do comércio. A Praça da Cantareira se apresenta como 

uma das poucas regiões de lazer, especificamente de vida noturna, em espaço público da 

cidade. Abriga usos do espaço e modos de vida muito próprios da vida citadina e é 

inclusive reconhecida e apreciada por seus frequentadores em seu caráter desviante da 

ordem dominante dos centros urbanos. Essa contradição é muito bem traduzida por Park 

ao propor que a cidade, local da disciplina, é local acima de tudo da liberdade dos 

indivíduos. Desse modo, ser propriamente urbano e ser desviante dele em sua ordem 

dominante deixam de ser uma contradição exatamente sob a forma de região moral.



31 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANDIFES; IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de 

Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras. 2014. 

Disponível em <http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Pesquisa-de-

Perfil-dos-Graduanso-das-IFES_2014.pdf> Acesso em 20.11.18. 

______. 2016. Disponível em <http://www.uff.br/?q=classes-d-e-e-sao-maioria-nas-

universidades-federais> Acesso em 20.11.18. 

BECKER, H. A escola de Chicago. Mana, v. 2, n. 2, p. 177-188, 1996. 

BOURDIEU, P. Sobre o Estado. 1ª ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

CAVALCANTI, F. Drauzio Varella: “O único lugar em que a mulher tem liberdade 

sexual é na cadeia”. El País, 2017. Disponível em 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/05/politica/1499276543_932033.html>. 

Acesso em 03.12.18 

COULON, A. A Escola de Chicago. Tradução de Tomás R. Bueno. 1995. 

DIAS CAVALCANTI, C. Visíveis e Indivisíveis: Práticas e identidade bissexual. 

Dissertação de Mestrado em Sociologia. Recife: PPGS – UFPE, 2007. 

JULIANO, F. R. Sonoridades Periféricas: Etnografia da Movimentação Musical da 

Praça da Cantareira, Niterói-RJ. 2009. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 

LIMA, V. Aluno de Engenharia da UFF é Espancado na Cantareira. O Fluminense, 

2018. Disponível em:  <http://www.ofluminense.com.br/pt-br/pol%C3%ADcia/aluno-

de-engenharia-da-uff-%C3%A9-espancado-na-cantareira>. Acesso em 17.09.18 

_____. Mulher de 22 Anos é Violentada Após Deixar Bar na Cantareira. O Fluminense, 

2018. Disponível em <http://www.ofluminense.com.br/pt-br/pol%C3%ADcia/mulher-

de-22-anos-%C3%A9-violentada-ap%C3%B3s-deixar-bar-na-cantareira>. Acesso em 

17.09.18 

LUZ, M.. “Nasce uma nova Niterói”: representações, conflitos e negociações em 

torno de um projeto de Niemeyer. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos, ano 15, n. 

32, p. 273-300, jul./dez. 2009 

http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Pesquisa-de-Perfil-dos-Graduanso-das-IFES_2014.pdf
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Pesquisa-de-Perfil-dos-Graduanso-das-IFES_2014.pdf
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/05/politica/1499276543_932033.html
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/pol%C3%ADcia/mulher-de-22-anos-%C3%A9-violentada-ap%C3%B3s-deixar-bar-na-cantareira
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/pol%C3%ADcia/mulher-de-22-anos-%C3%A9-violentada-ap%C3%B3s-deixar-bar-na-cantareira


32 

 

 
 

MEDEIROS NETO, Jorge Pinto. "Ali na Cantareira": um estudo sobre as 

transformações urbanas e o processo recente de gentrificação do bairro de São 

Domingos. Dissertação de Mestrado em Sociologia. Niterói: PPGS – UFF, 2015. 

______. “Seja Dono de Uma Obra de Oscar Niemeyer”: Culturalismo, Ações de City-

Marketing e o Recente Processo de Gentrificação em Niterói, RJ. Revista Ensaios, 

Vol.7, julho-dezembro de 2014 

MEDEIROS NETO, J. P.; VEIGA, F. B. “Praça da Cantareira”: usos e práticas 

informais em um espaço público de Niterói. Revista O Social em Questão, Ano XXI - 

nº 42 – Set./Dez., p. 23-44, 2018. 

PARK, R. E. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio 

urbano. In. VELHO, OG. O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1967. 

______. A Sociologia Urbana de Robert E. Park. / organização e introdução, Lícia do 

Prado Valladares; tradução, Wanda Brant. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2018. 

SILVA, A. Sociologia Urbana. Curitiba: Editora IESDE, 2009. 

SIMMEL, G. As grandes cidades e a vida do espírito (1903). Mana, v. 11, n. 2, p. 577-

591, 2005. 

SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA DA UFF. Disponível em: 

<https://app.uff.br/transparencia/> Acesso em 18.10.18. 

TERRA, A. D. G.; MADEIRA FILHO, W. A Cantareira ainda é nossa? Apontamentos 

sobre a privatização da cultura, gentrificação e o fim das áreas de proteção ao ambiente 

urbano em Niterói – RJ, In: Anais do Coninter 3, Salvador: UCSal, v. 8, p. 240-255, 

2014. 

WEBER, M. Conceito e categorias de cidade. IN: VELHO, O. G. O fenômeno urbano, 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,v. 2, p. 68-89, 1979. 

WIRTH, L. O Urbanismo Como Modo de Vida. IN: VELHO, O. G. O fenômeno urbano, 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, p. 89-112, 1979. 

 



33 

 

 
 

Vídeo 

GILBERTO Gil e Drauzio Varella: entrevista. Amigos, Sons e Palavras. Canal Brasil, 

2018. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=7tPmuELCm_0>. Acesso em 

03.12.18 

https://www.youtube.com/watch?v=7tPmuELCm_0


34 

 

 
 

ANEXOS 

A) Quadro 

 

 

 

Frequenta?

RESPOSTAS Mulher cis Homem cis Hetero Homo Bi/Pan Sim Não Sim Não Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

1 X X X X X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X X

9 X X X X

10 X X X X X

11 X X X X

12 X X X X X

13 X X X X X X

14 X X X X X X X

15 X X X X X

16 X X X X X X

17 X X X X X

18 X X X X X

19 X X X X

20 X X X X

21 X X X X X

22 X X X X

23 X X X X X

24 X X X X

25 X X X X X

26 X X X X X

27 X X X X

28 X X X X

29 X X X X X

30 X X X X X

31 X X X X X

32 X X X X

33 X X X X

34 X X X X X

35 X X X X X

36 X X X X X X X

37 X X X X X X X

38 X X X X X

39 X X X X X X X X

40 X X X X X X

41 X X X X X

42 X X X X X

43 X X X X X

44 X X X X

45 X X X X

46 X X X X X

47 X X X X

48 X X X X

49 X X X X X X X

50 X X X X X X

51 X X X X X X X

52 X X X X

Outro.

Gênero Orientação Sexual Considera inseguro? Dia
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B) Imagens 

 

Figura 11 - Paróquia São Domingos / acervo da pesquisadora. 

 

Figura 12 - sábado por volta das 20h30 / acervo da pesquisaodora. 
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Figura 13 - quinta-feira por volta das 6h / acervo da pesquisadora. 

 

Figura 14 - sexta-feira, por volta de 23h00 / acervo da pesquisadora. 
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C) Questionário 

1. Você é estudante da UFF – Niterói (modalidade presencial)? * 

o  Sim. 

o  Não. 

2. Você se mudou para Niterói para estudar na UFF? 

o  Sim 

o  Não 

3. Em que cidade reside atualmente? * 

 

4. Em que bairro/ distrito? * 

 

5. Com quem você mora? * 

o  Sozinho(a). 

o  Com companheiro(a). 

o  Com outros estudantes (república ou pensão). 

o  Com família. 

6. Qual seu gênero? * 

Ex: "mulher cisgênero", "homem transgênero", etc. 

 

7. Qual sua orientação sexual? 

o  Homossexual. 

o  Heterossexual. 
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o  Bissexual / Pansexual. 

8. Qual a sua idade? * 

9. Qual sua raça? * 

o  Preto(a). 

o  Pardo(a). 

o  Branco(a). 

o  Amarelo(a). 

o  Indígena. 

10. Frequenta alguma religião? Se sim, qual? * 

 

11. Qual sua faixa de renda? 

o  1 a 3 salários mínimos. 

o  4 a 8 salários mínimos. 

o  Mais de 8 salários mínimos. 

12. Você é aluno de que modalidade? * 

o  Graduação. 

o  Mestrado. 

o  Doutorado. 

o  Outro. 

13. Qual seu curso? * 
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14. Se cursa graduação, em que período se encontra? 

 

15. Você frequenta as noites da Praça da Cantareira? * 

o  Sim. 

o  Não. 

16. Que dia(s) da semana? 

Caso não frequente, vá para a pergunta 19. 

o  Segunda-feira. 

o  Terça-feira. 

o  Quarta-feira. 

o  Quinta-feira. 

o  Sexta-feira. 

o  Sábado. 

o  Domingo. 

17. Com que frequência? 

 1 2 3 4 5  

Nunca      Sempre 

18. Por que você opta pela praça como lugar de lazer? 

19. Você percebe a Praça da Cantareira como um lugar inseguro? * 

______ 

20. Com que frequência você come nos trailers que existem pela praça? * 
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 1 2 3 4 5  

Nunca      Sempre 

21. Com que frequência consome produtos dos ambulantes da praça? * 

 1 2 3 4 5  

Nunca      Sempre 

22. Com que frequência se senta nos bares em torno da praça? * 

 1 2 3 4 5  

Nunca      Sempre 

 


