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RESUMO 
 
 
 

Em qualquer escala que sejam investigadas, as aglomerações humanas 
apresentam características sociais, ambientais, econômicas e políticas que traduzem a 
vivência das pessoas que nelas coexistem e/ou coexistiram. Tais características, ao 
mesmo tempo, constituem e são constituídas (por) atributos ecológicos que evidenciam 
o sistema integrado existente no local. Nesse sentido, a maior (ou menor) 
sustentabilidade de cada sistema pode ser entendida como um indicador dos tipos de 
relações pessoa-ambiente presentes naquele lugar, as quais, por sua vez, refletem 
modificações sociofísicas que ali acontecem, alterando não apenas o ambiente, mas o 
modo como os ocupantes percebem, processam informações e atuam sobre ele. Com 
base nesse entendimento geral, esta dissertação apresenta uma pesquisa realizada em 
Itapuama, Cabo de Santo Agostinho-Pernambuco, cujo objetivo principal foi avaliar a 
percepção ambiental de seus moradores sobre o local e com relação às mudanças 
ocasionadas pelo processo de instalação de um empreendimento com caráter 
habitacional e turístico na praia do Paiva (vizinha). Para tanto foi adotada uma 
abordagem multimetodológica, sendo utilizadas como instrumentos de pesquisa: 
entrevistas com foco na percepção dos participantes no passado, presente e futuro de 
Itapuama; mapa mental (incorporado à entrevista para registro gráfico dessa percepção); 
fotografias pertencentes ao acervo dos moradores e captadas pelo pesquisador. De modo 
geral, a partir das ferramentas metodológicas usadas, foi possível visualizar que os 
moradores de Itapuama reconhecem as modificações da paisagem (natural e construída) 
que têm ocorrido no local, relatadas mais facilmente nas entrevistas, mencionando 
melhorias e prejuízos promovidos em Itapuama. Os moradores se sentem contemplados 
em alguns aspectos, mas percebem que novos problemas (ambientais e sociais) 
aparecem no local. Questiona-se, no entanto, o modelo de desenvolvimento adotado 
naquela área, que ainda mostra-se distante da sustentabilidade, em especial se 
considerarmos as dimensões ambientais, sociais e econômicas deste ideal. 

 

Palavras-chave: Modificação sociofísica, percepção ambiental, sustentabilidade, 
Itapuama. 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

In any scale to be investigated, the human settlements present social, 
environmental, economic and political characteristics that reflect the experience of the 
people in them coexist and/or coexisted. Such characteristics, simultaneously, constitute 
and are constituted (by) and form ecological attributes that emphasize the integrated 
system that exists at the locals. Accordingly, the larger (or smaller) sustainability of 
each system can be understood as an indicator of the person-environment relationship 
type present on the place, which in turn reflects socio physical modifications that occur 
alter not only the environment, but how people perceive, process and act about it. Based 
on this general understanding, this dissertation present a survey conducted in Itapuama 
beach, situated in Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco/Brazil. Therefore, a 
multimethodological approach was adopted, using the research tools: interviews 
focused on the perception of the participants on past, present and future of Itapuama; 
mind map (embedded chart recording the interview for this insight); photographs 
belonging to the collection of residents and prepared by the researcher. In general, by 
the use of the methodological tools, the residents of Itapuama recognized the 
modifications of the landscape (natural and built) that have occurred at the site, more 
related at the interviews, and mention improvements and losses promoted at Itapuama. 
The residents feel attended in some aspects, but perceive new problems (environmental 
and social) in the site. Wonders, however, the model of development adopted in that 
area, which still shows up far from sustainability, especially if we consider the 
environmental, social and economic this ideal.  

 

Keywords: socio physical modifications, environmental perception, sustainability, 
Itapuama 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

O interesse em realizar uma pesquisa sobre percepção ambiental dos moradores de 

Itapuama tendo como enfoque a relação entre ambiente natural e crescimento urbano teve 

várias origens, começando pela minha paixão pela natureza-ambiente e natureza-pessoa que 

se reflete na facilidade em lidar com pessoas e me lançar em meio à natureza sempre 

desejando aprender mais com ela. Isto certamente influenciou minha maneira de ver a vida, 

bem como de escolher os caminhos a seguir no futuro. 

 

1.1 NATUREZA DOS INTERESSES ACADÊMICOS 

 Minha formação acadêmica partiu da comunhão com meus ideais de vida, 

principalmente o cuidado e interação com a natureza. Assim, as Ciências Ambientais se 

revelaram como uma abordagem múltipla, abrindo-me os olhos para tratar meio ambiente sob 

uma perspectiva que envolvesse o ser humano de maneira integrada, entendendo-o como 

principal transformador dos espaços. E mesmo “passeando” pela Ecologia, pude perceber, 

como investigador ecólogo, o papel de interventor que a sociedade tem no ambiente físico 

(natural, urbano) e imaterial (psicológico, cultural), seja no cotidiano ou numa pesquisa. 

Como quem lê uma paisagem, um contexto. 

 Desta maneira, observei a necessidade dos estudos relacionados ao meio ambiente se 

desenvolverem a partir de uma abordagem centrada no conhecimento e interação entre grupos 

sociais e na sua interação com o entorno. Foi quando, oportunamente, tive contato com a linha 

de pesquisa relacionada ao conhecimento de comunidades ditas tradicionais. Os estudos dos 

quais participei na graduação, abordavam percepção, conhecimento e forma de manejo que as 

pessoas detinham de recursos naturais, como: plantas medicinais, místico-religiosas, arte da 

pesca, pescado e do ambiente em geral. O grupo de pesquisa seguia uma abordagem de 

resgate ou reconhecimento cultural material e imaterial de comunidades afro-descendentes, de 

pescadores, ou de grupos sociais em áreas urbanas de risco, marcadas pela ocupação ilegal. 

 Esse caminho me pôs em contato com traços metodológicos de base etnográfica que 

marcam boa parte de minha vida acadêmica. Sem querer desmerecer o trabalho laboratorial, 
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pois cada forma de pesquisar se faz importante, percebi que minha vida de pesquisador era no 

campo, em contato com as pessoas e seus ambientes. Foi assim que entendi a importância da 

pesquisa numa perspectiva de extensão, na qual saberes de base científica e de origem popular 

devem se integrar para a montagem de um panorama horizontal de conhecimento que 

considere várias nuanças da realidade cotidiana e dos diversos contextos existentes. 

 Segui, de fato, métodos que se baseavam em processos da investigação etnográfica 

durante minha graduação, os quais continham um caráter antropológico intrínseco, com uma 

compreensão de que precisávamos mergulhar em outros universos (e não meros objetos de 

pesquisa) com os devidos cuidados, para compreender melhor a representação de realidades a 

partir da perspectiva das pessoas que os compunham. Nesse aspecto, todas as pesquisas 

contaram com intervenções que trouxessem retorno às comunidades, de acordo com suas 

limitações e potencialidades. Nesta etapa, nós, estudantes, mais uma vez percebemos o 

compromisso da extensão universitária, capaz de trazer novas conexões entre conhecimentos 

e levar benefícios para os grupos sociais com os quais trabalhássemos. 

 

1.2 ARQUITETURA, URBANISMO E PSICOLOGIA AMBIENTAL  

Minha conclusão do curso de Ciências Ambientais foi com uma investigação sobre 

formas de uso e ocupação do solo de uma propriedade na área rural de Olinda-PE. O fim desta 

pesquisa culminou em interesses de realizar investigações em uma perspectiva mais 

abrangente em termos de escala. Portanto, desenvolver pesquisas sobre eficiência no uso das 

áreas urbanas e a forma como as pessoas vêem as cidades começou a fazer parte do meu 

imaginário e de minhas perguntas. Como as pessoas percebem a cidade diante de suas 

mudanças? 

Diante desse interesse nas pesquisas sobre o meio urbano, tive contato com três pós-

graduações e alguma literatura relacionada à questão urbana: como aluno especial no 

Mestrado em Desenvolvimento Urbano (MDU) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE); no Mestrado em Extensão Rural e Desenvolvimento Local (UFRPE); e finalmente, 

no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde realizei esta pesquisa. 
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Decorrente da urgência com que se procura uma análise mais empírica do 

relacionamento entre comportamento das pessoas e suas cidades, vários programas de estudos 

urbanos têm enfatizado o planejamento urbano (ITTELSON et al, 2005). Com esse 

argumento, trago a fusão das Ciências Ambientais de minha graduação aos conhecimentos do 

Urbanismo (como ciência ambiental que o é) catalisadores deste empirismo e da interação 

entre distintas áreas acadêmicas, o que viabiliza uma maior profundidade nos estudos das 

“pessoas na cidade” e da “cidade nas pessoas” a partir de uma abordagem interdisciplinar, a 

área transdisciplinar que é o ambiente. 

No PPGAU, encontrei a linha de pesquisa Morfologia, Usos e Percepção do 

Ambiente, com a qual me identifiquei pelo fato de viabilizar um estudo que envolvesse a 

percepção de pessoas acerca de seu ambiente imediato. A linha de pesquisa me possibilitou 

montar um projeto parecido com os que fiz na graduação, mantendo a interação entre 

comunidades/pessoas e ambiente, mas, neste caso, investigando a percepção sobre as 

mudanças socioambientais, bem como a influência do ambiente nas pessoas e no seu 

cotidiano. 

 Desta maneira, para estudar as relações pessoa-ambiente a partir de diversas faces 

acadêmicas, ressalto a importância das leituras da Relação Pessoa-Ambiente (RPA), uma área 

capaz de criar panoramas dos estudos que abarcam a percepção ambiental. Como meu 

interesse acadêmico relaciona-se com o estudar a sociedade e sua relação com a cidade, sob o 

olhar da relação pessoa-ambiente, encontrei no PPGAU uma base para este campo de 

pesquisa. 

No processo de meus caminhos acadêmicos, percebe-se uma não linearidade, pela 

evidência de convergir varias áreas acadêmicas, entre elas: a Arquitetura e Urbanismo, onde 

busco o contexto das cidades e assentamentos humanos; a Psicologia Ambiental que me 

abastece dos pressupostos acerca dos comportamentos, percepções e representações das 

pessoas sobre seu entorno, bem como sua interação; e é impossível esquecer minhas origens 

nas Ciências Ambientais, nos estudos ecológicos e etnoecológicos nos quais abasteço a 

discussão de argumentos voltados à eficiência socioecológica para um desenvolvimento 

urbano baseado na sustentabilidade. Além do mais, considero a importância do conhecimento 

popular, como fonte que conversa com a academia. 
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A partir destes argumentos, apresento-me “multidisciplinar” dentro e fora da 

academia, entendendo que o ambiente acadêmico deve contar (cada vez mais) com 

perspectivas que reúnam distintas áreas de pesquisas e conhecimentos alhures para um 

suporte de conhecimentos que contribui com vários olhares sobre os fenômenos das 

sociedades locais e globais em maior complexidade e completude. 

 

1.3 COMO CHEGUEI A ITAPUAMA? 

Diante de uma pesquisa realizada em 2005, com abordagem Etnográfica foi possível o 

primeiro contato com os moradores de Itapuama, no litoral sul de Pernambuco (a 70 Km de 

Recife). Naquele ano, ainda uma praia tranquila, de difícil acesso (estradas de lama) e ritmo 

pacato, onde se praticava a pesca artesanal em uma parte da baía, e o surfe em outra. O 

número de visitantes era restrito, visto que existiam poucas e tímidas estruturas hoteleiras 

(poucas pousadas) e urbanísticas (seis ruas não calçadas, sem praças ou mais equipamentos 

urbanos) para receber muitos turistas, portanto, sua ocupação estava direcionada para o 

regime de veraneio. 

O grupo da pesquisa em questão foi à comunidade pesqueira de Itapuama para fazer 

um levantamento da arte de pesca e pescado (mais voltado para os homens), além do 

conhecimento das pessoas acerca de plantas medicinais (geralmente mulheres) e tentar um 

resgate destes conhecimentos, além de investigar como os moradores interagiam com a 

natureza do entorno (praia, mata atlântica, lagoas, banhos de lama) em termos de gestão dos 

recursos. Assim, a pesquisa apresentava o foco nas Etnoconservação e Etnobotânica 

(consideram consecutivamente o conhecimento tradicional ou popular sobre estratégias de 

conservação e plantas), o que promoveu um vínculo que me permitiu continuar o 

relacionamento pessoal com a comunidade. 

Dessa oportunidade, entrei em contato com a paisagem e as pessoas de Itapuama de 

maneira mais intensa e profunda, conhecendo locais que nem todos têm a oportunidade de ver 

e desfrutar, bem como fazendo amizades que rendem boas conversas até hoje. 

A continuidade no contato com os moradores de Itapuama desde 2005 se deu a partir 

das amizades remanescentes e da prática do surfe, o que me permitiu observar e sentir a 

existência de um discurso de mudança pela comunidade, pois desde 2007 estava sendo 
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iniciada a implantação de um complexo hoteleiro/residencial na praia do Paiva (praia 

vizinha). Neste momento, fiquei intrigado com os discursos positivos e negativos dos 

moradores, o que aguçou meu interesse acadêmico quanto às alterações ambientais naturais e 

na paisagem como um todo, que poderiam afetar memória, ou até mesmo a identidade dos 

moradores daquela localidade. 

Reforço, aqui, que essa pesquisa não é uma versão apaixonada, mas uma análise do 

ambiente segundo a perspectiva de Cientista Ambiental envolvido com o olhar do Urbanismo 

e relevando a perspectiva das pessoas que ali viveram e vivem. Descrever a praia; a 

organização das vias, ruas, trilhas; a composição dos atributos naturais; a favela e mais 

peculiaridades relacionadas à subjetividade dos moradores. 

Portanto, tenho o intuito de expor como observei Itapuama (atelier de pesquisa) a 

partir de minhas vivências no local desde 2005, quando participei das pesquisas envolvendo a 

comunidade local, mas os principais interlocutores desta pesquisa são os próprios moradores 

que falaram o que sentiam, sentem e percebem sobre Itapuama e suas transformações.  

 

1.4 OUTROS TEXTOS 

Os estudos da relação pessoa-ambiente (RPA) são desenvolvidos em diversas áreas e 

com distintas abordagens, e para essa dissertação, é importante a base teórico-metodológica 

relacionada à Psicologia Ambiental (PA), que tem com reflexo direto na Arquitetura e 

Urbanismo.  

Como mencionado anteriormente, esta pesquisa apresenta influência da Etnobiologia e 

da Etnoecologia, que proporcionam estudos interdisciplinares da maneira como os diversos 

grupos humanos se apropriam intelectualmente, lembrando do componente subjetivo-

emocional, relacionado aos processos cognitivos e perceptivos, aos recursos naturais e à 

paisagem.  

Em se tratando de interdisciplinaridade, envolvo os estudos da Relação Pessoa-

Ambiente à Etnoecologia, lembrando que o foco desta não é o conhecimento tradicional 

presente tipicamente nestes estudos, mas a apropriação de um grupo de pessoas sobre o 

ambiente urbanizado, visto que este ainda apresenta aspectos ecológicos intrínsecos poucas 

vezes mencionados em pesquisas acadêmicas e, muito menos reconhecidos no cotidiano na 
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maioria das vezes. É nesse ponto que ressalto a integração entre os estudos da RPA, as 

Etnociências e a abordagem ecológica da PA, todas com focos também voltados para a 

sustentabilidade urbana. 

Debruço-me, assim, sobre os fenômenos da percepção e representação das pessoas 

sobre suas realidades. A percepção ambiental dos moradores é o foco da pesquisa 

relacionando-se à identidade, lugar (TUAN, 1983), memória, afetividade e imagem 

socioambiental (ELALI, 2007). Tais conceitos compõem um campo subjetivo e qualitativo a 

ser melhor explorado no corpo da dissertação, de modo que, este trabalho não conta com 

aporte de análise estatística aprofundada, mas, antes de tudo, trabalha com as “falas” dos 

moradores sobre Itapuama. 

A pesquisa contou com a abordagem multimétodos (GUNTHER, ELALI, PINHEIRO, 

2004), perspectiva que congrega conhecimentos acadêmicos e suas ferramentas 

metodológicas para uma melhor compreensão dos fenômenos que cercam a sociedade, visto 

que estes são complexos, e tem papel fundamental nos estudos da relação pessoa-ambiente. 

Tal opção permeou todas as etapas do trabalho, desde o inicio, na coleta de dados (entrevistas, 

mapas, fotografias, gravações das entrevistas) até a análise destas informações, baseada em 

sua interpretação pelo autor e pelos participantes-atores, e a divulgação dos resultados, a partir 

de texto cientifico, texto popular e imagens.  

As imagens são recursos comunicativos que envolvem signos, significados e 

mensagens presentes no cotidiano das pessoas em seus diversos canais de comunicação – 

televisão, outdoors, fotos de família, cartazes, construções, ou na própria natureza –, o que 

atesta o fato da visão ser o principal sentido envolvido na percepção das pessoas. 

Corroborando esse entendimento, a abordagem adotada nesta pesquisa dará relevância ao uso 

de imagens como ferramenta para os estudos das relações pessoa-ambiente, como canal 

facilitador através do qual os participantes revelaram suas percepções e representações do 

universo que os cerca. 

 

1.5 PROBLEMATIZANDO 

 A relação entre as pessoas e o meio ambiente tem explicações antropológicas, 

sociológicas, psicológicas e históricas, as quais contribuem para diversas visões relativas à 
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interação sociedade-ambiente ao redor do mundo, que ela seja enfocada de modo local ou 

global. Trata-se, portanto, de um tema transdisciplinar, em cuja discussão contribui um 

mosaico de disciplinas acadêmicas que se complementam em uma perspectiva transversal. 

Evolutivamente, a interação sociedade-ambiente passou (e continua a passar) por 

inúmeras alterações, envolvendo fases mais introspectivas (como o desenvolvimento do 

pensamento crítico), e etapas interventivas, ligadas a significativas modificações da paisagem 

(como a transformação de vilas em cidades). Ressaltem-se, nesse processo, os impactos 

advindos da ocupação de áreas para o cultivo (agricultura) ou à moradia, o desenvolvimento 

dos transportes, a implementação de indústrias e outros fenômenos similares. 

Mas como falar de sustentabilidade com esse cenário caótico? Um caminho é tentar 

entender os impactos socioambientais, jurídicos e econômicos não como uma barreira 

intransponível, mas como uma oportunidade para discutir alternativas a esse padrão de 

desenvolvimento com base em argumentos ecológicos e socialmente mais coerentes. Nomes 

relevantes do discurso verde e urbanístico sustentam estes argumentos, como, Cavalcanti 

(1997), Fearnside (1997 e 2002), Jacobi (1997 e 2006), Mollison e Freire (1994), Van Lengen 

(2004), entre outros.   

Neste contexto, é relevante lembrar que pesquisas como as que originaram esta 

dissertação (ou seja, que envolvem aspectos ambientais e a percepção das pessoas), não 

podem omitir as características sociais (perspectivas das pessoas), pois somos nós quem 

fazemos os espaços e estes, por sua vez, nos compõem, troca que constitui processo dialógico-

transacional. Assim, os estudos sobre sociedade e meio ambiente, já anteriormente presentes 

em minha vida acadêmica, se fazem ainda mais pertinentes ao pesquisar a percepção 

ambiental das pessoas. 

  

1.6 DELINEANDO O ESTUDO: OBJETO E OBJETIVOS 

O desenvolvimento urbano e o crescimento da indústria do turismo nos litorais do 

Brasil e do mundo têm ocorrido de maneira acelerada, promovendo mudanças drásticas nas 

características naturais e urbanas das paisagens onde têm sido desenvolvidas, além de 

interferir nas populações, sejam elas, urbanas, rurais ou tradicionais. 
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Da mesma maneira, Itapuama tem passado por um processo de urbanização 

acelerado, devido à criação de um complexo de moradia e turismo com estrutura para um 

público de alto poder aquisitivo em sua porção norte, a praia do Paiva. Este complexo iniciado 

em 2007 demandou a instalação de infraestruturas, como calçamento das vias, antes de barro, 

que passam por um calçadão, onde antes se localizavam barzinhos de membros da 

comunidade local, ambos no sentido de facilitar acesso aos novos habitantes/moradores. Outra 

modificação marcante é a ponte do Paiva que liga o conjunto residencial Reserva do Paiva 

(Cabo de Santo Agostinho) à Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. 

Esses processos acelerados de crescimento e desenvolvimento de Itapuama têm 

colaborado para uma mística ideológica de que o local se transforma positivamente e 

negativamente, dependendo da ótica das pessoas. Este processo afeta a maneira prática, como 

as pessoas vivem ali, e subjetiva, o que as pessoas sentem em relação à Itapuama. 

A atividade turística, de maneira geral, tem transformado a paisagem, trazendo 

consequências (positivas/negativas) que afetam a economia e o meio ambiente. Portanto, é 

importante para o turismo relacionar fatores como planejamento, conservação de patrimônio 

(histórico/natural/cultural) e conforto (climático, acústico, visual), com o objetivo de 

influenciar positivamente a percepção de uma comunidade sobre o ambiente que o circunda. 

Dessa maneira, este estudo tem como objetivo principal  avaliar a percepção 

ambiental dos moradores de Itapuama, Cabo de Santo Agostinho-PE, a partir das alterações 

ambientais que aconteceram entre 2005 e 2010. Estas mudanças ocorreram em aspectos 

urbanísticos, como instalação de equipamentos urbanos – prioritariamente calçamento das 

ruas, melhora parcial da estrutura da escola Maria Tabosa Lopes, um calçadão – que 

promoveram a supressão de atributos naturais e afetaram a tranquilidade local, devido ao 

aumento do trânsito de visitantes e, consequentemente, de poluição, decorrentes da influência 

do crescimento turístico e imobiliário no local. 

Diante do objetivo geral, foram propostos como objetivos específicos: 

- Investigar a percepção ambiental dos moradores de Itapuama acerca das mudanças 

decorrentes da urbanização local, em termos de ambiente natural, urbano, 

sustentabilidade e qualidade de vida; 
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- Identificar as mudanças ambientais mais significantes para a comunidade de Itapuama 

entre os anos de 2005 e 2010; e 

- Traçar um panorama geral das principais mudanças em Itapuama, a partir da 

perspectiva dos moradores. 

 

1.7 ESTRUTURA DESTE TEXTO 

O referencial teórico-conceitual que alicerça essa dissertação é delineado em dois 

capítulos. O Capítulo 2 traça um panorama geral da relação entre a sociedade e o ambiente, a 

fim de retratar algumas das relações paradigmáticas dos problemas ambientais urbanos sobre 

os ambientes naturais, focando especialmente seus impactos e soluções baseadas em 

argumentos e práticas para uma cidade vista de forma integrada e ecológica. O capítulo ainda 

aborda a sustentabilidade, relacionando suas implicações para melhor qualidade de vida das 

pessoas, que podem ser afetadas a partir de suas percepções.  

Partindo desse quadro geral é apresentado na segunda sessão, desenvolvendo mais 

especificamente o tema da Percepção Ambiental como alicerce da Psicologia Ambiental 

voltada para os estudos do planejamento urbano e sustentabilidade. Destaca-se, também, a 

importância de se discutir e investigar sobre a imagem do lugar como construção individual e 

coletiva decorrente da soma de informações visuais, sonoras, olfativas, afetivas e de memória, 

as qual, simultaneamente, refletem-se no conceito de ambiente introjetado pela pessoa ou 

grupo. 

No Capítulo 3 é feita a delimitação do estudo, no sentido do local escolhido (ou que 

me escolheu) para ser realizado o estudo, tendo como base o tripé da relação ambiente, 

comportamento e sociedade (pessoa-ambiente) a ser desenvolvido em diversos campos da 

Psicologia Ambiental e outras disciplinas (MOORE, 2006) – ambiente, pessoas e fenômeno, 

aos quais o próprio autor acrescenta a dimensão temporal, como componente interna e externa 

da relação pessoa-ambiente. O capítulo apresenta o leitor à praia de Itapuama, a seus 

moradores, enfocando a percepção desses últimos com relação ao fenômeno de transformação 

da paisagem local. 

No Capítulo 4 é apresentado o modo como a pesquisa foi realizada, ou seja, à proposta 

e aos aportes metodológicos que o estudo recorreu. Entre elas, está a abordagem 
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multimétodos (GUNTHER, ELALI, PINHEIRO, 2004), lançando mão de diversas 

ferramentas metodológicas que são envolvidas para uma melhor visualização dos fenômenos, 

o que promove uma visão mais holística e completa, diante da complexidade dos processos.  

Desta forma, discorre-se sobre ferramentas como a pesquisa bibliográfico-documental, 

com busca de documentos históricos, artigos, livros e à documentos das pessoas, bem como, 

observação e observação participante (ALBUQUERQUE, LUCENA, 2004), passos 

importantes para uma pesquisa que pretende acompanhar as pessoas em seu ambiente e 

apresentando um teor etnográfico.  

Neste capítulo, ainda se discutem Os formulários semi-estruturados 

(ALGUQUERQUE, LUCENA, 2004), que culminaram em entrevistas individuais com 

confecção de mapa mental (LYNCH 2009), e uso de fotografias como recurso mais do que 

imagético para a pesquisa, mas composto de informações relevantes sobre a percepção das 

pessoas. 

Os resultados obtidos são apresentados no Capítulo 5. Este é o ponto crucial do 

trabalho, onde as informações obtidas na entrevista e mapa, unidas à observação e fotografias 

viabilizam uma discussão acerca do fenômeno da modificação urbana gradual em Itapuama e 

a percepção das pessoas que ali residem. É aqui que se mostra como a comunidade de 

Itapuama tem acompanhado, como via sua vila há algumas décadas passadas, como vêem o 

presente e o futuro para a região. Os marcos paisagísticos e urbanos são pontuados, as vias e 

os limites aparecem nos mapas e, em algumas vezes nos discursos das pessoas. Onde o 

encantamento aparece. 

Para finalizar, no Capítulo 6 exponho alguns argumentos conclusivos, longe de serem 

conclusões, mas as impressões que o autor teve diante do todo da pesquisa e dos resultados 

obtidos, além de perspectivas futuras que podem ser encaminhadas em minha carreira 

acadêmica, diante de minhas indagações com o fim desta dissertação. 

Espero que este material contribua com uma leitura consistente em argumento, mas 

leve em termos de leitura. Que os interessados no campo de pesquisa da relação pessoa-

ambiente de qualquer área acadêmica, veja nesta pesquisa uma fonte pontual, uma abertura 

para outras ideias, e que elas contribuam para a melhoria da vida no planeta. 
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CAPÍTULO 2 

2 SOCIEDADE, AMBIENTE URBANO E SUSTENTABILIDADE 

2.1 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS URBANOS 

Comentar o processo de urbanização exige um mínimo de contextualização de seus 

impactos socioambientais. Nesta seção, abordo alguns aspectos sobre os impactos que o meio 

urbano pode produzir ao ambiente, de uma maneira geral, o que pode ajudar a entender 

porque chegamos à situação socioambiental contemporânea. 

Os impactos socioambientais advêm de qualquer interferência humana no meio 

ambiente. Podem ser pontuais e possibilitarem rápida recuperação, ou de grande abrangência 

e produzirem alterações drásticas, de difícil regeneração, de micro a mega escala. Além disso, 

dividem-se em duas ordens: material (que considera o ambiente em termos físicos, seus 

elementos e estruturas) e imaterial (referindo-se a costumes, condutas e tradições inerentes ao 

local). Jacobi (2002) explicita que os impactos de ordem física podem ser mais facilmente 

observáveis, entretanto, as nuanças relacionadas aos fenômenos imateriais passam 

despercebidos à simples observações. 

A literatura nesse campo indica que impacto socioambiental é: 

... qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causado por matéria ou energia resultante das atividades que, direta ou indiretamente, afetem a 
saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais (práticas e subjetivas) e 
econômicas; a biota e a qualidade dos recursos e serviços ambientais (FEARNSIDE, 2002, p. ). 

Com base neste argumento, a discussão sobre meio ambiente e a degradação 

socioambiental urbana atual, necessariamente, precisa considerar o processo e o modelo de 

desenvolvimento adotado (GONÇALVES, 2004) na sociedade contemporânea. Primeiro, o 

capitalismo com base no acúmulo material, que demanda grandes quantidades de recursos 

naturais finitos; depois, a economia-financeira como a vemos hoje, baseada na liquidez das 

relações econômicas, na imaterialidade e na divisão dos setores industriais em diferentes 

países e continentes, reflete um sistema infinito de crescimento, baseada em PIB, inflação, 

índices que não refletem o contexto ambiental, nem a qualidade de vida das pessoas.  

Nesse sentido, os dois processos são responsáveis pela exaustão dos recursos 

ambientais, que funcionam para manter um padrão insustentável e desigual para boa parte da 

sociedade humana global. Ainda de acordo com Sachs (1992), “o crescimento através da 



23 

 

desigualdade, baseado na economia de mercado desenfreada, pode apenas aprofundar a 

divisão entre e dentro das nações”.  

É importante salientar que a palavra Economia provém dos radicais gregos oikos 

(casa) e nomus (estudo, administração), cujo entendimento evidencia uma má aplicação do 

conceito, que desde o seu início no capitalismo, tem se restringido aos produtos nacionais, 

mais especificamente em função dos fatores capital e exploração do trabalho pela mais valia 

(CÉSAR, 2008). 

Agravos, problemas e impactos são aqui categorizados “socioambientais”, pela 

conveniência inerente da relação entre as pessoas e o ambiente. Onde houver pessoas, haverá 

ambiente e interferência, logo: socioambiental. O termo socio está relacionado à cultura, às 

tradições, às práticas e aos costumes impressos e atribuídos ao ambiente pela sociedade, quer 

seja residência, cidade, estado, nação ou continente, o que Hall (1977) corrobora, afirmando 

que a estrutura da experiência é moldada pela cultura. Estes fatores podem ser preceptores ou 

influenciadores dos comportamentos, além da maneira como as pessoas interagem com o 

espaço, moldando-o de acordo com suas necessidades, conceitos e ciências. 

Além do mais, os impactos resultantes da ação antrópica no ambiente não são 

exclusivos, pois podem corresponder, simultaneamente, tanto a efeitos negativos quanto e 

positivos, de modo que a dicotomia positivo-negativo é incongruente à complexidade dos 

fenômenos socioambientais, diga-se, a interação pessoa-ambiente, que demanda flexibilidade 

e várias óticas acerca do contexto em que acontecem.  

Tal situação decorre, majoritariamente, do paradigma economicista hoje vigente, o 

qual faz referência a um modelo falho e falido de gerenciamento das atividades do planeta 

Terra, repercutindo em crises socioambientais e econômicas, que se tornam especialmente 

evidentes na realidade das cidades (CÉSAR, 2008).  

A urbanização, em geral, tem ocorrido desvinculada de comprometimento 

socioecológico em perspectivas energéticas (input e output), além de desconsiderar a gestão 

plural entre os agentes envolvidos – gestores urbanos, associações, sociedade civil, ONGs. 

Embora quase todas as cidades tenham origem em pequenos povoados, umas crescendo 

rapidamente, outras não, é importante que as características locais contenham elementos que 

as tornem em assentamentos humanos agradáveis (VAN LENGEN, 2004). Isto reforça o 
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argumento que a maioria das cidades são mal planejadas (ou des-planejadas), sem atentar para 

a integração do caráter social, econômico e ambiental.  

O declínio da qualidade ambiental – que se manifesta em degradação de habitats 

naturais, substituição da arquitetura típica e local por uma inapropriada, congestionamento de 

ruas e praias, entre outras inadequações (SMITH, 1991) –, tem impactos socioambientais e se 

reflete na qualidade de vida da comunidade. Esta relação, no entanto, está vinculada a uma 

“lógica perversa” de distribuição de riscos, que afeta desigualmente a população, uma vez que 

incide mais fortemente sobre as populações com menor poder socioeconômico (JACOBI 

2006). Além disso, a distribuição diferenciada dos impactos associa-se à divisão não 

equitativa das melhorias ambientais, pois as ações mais eficazes e/ou de maior vulto 

geralmente estão voltadas para os empreendimentos destinados ao público com maior poder 

aquisitivo. 

Nesse mesmo sentido, a física, filósofa e ativista política e ambiental indiana Vandana 

Shiva (1993) demonstra que: “a pobreza é o maior poluidor”1 e seu surgimento e manutenção 

está direta e indiretamente ligada à educação. Por sua vez, o Relatório Brundtland 

(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991)2 

afirma que: “A pobreza é uma das principais causas e um dos principais efeitos dos problemas 

ambientais”, enfatizando ser urgente a necessidade de um novo tipo de desenvolvimento que 

mantenha o progresso humano em todo o planeta e em larga escala. Com base nesse tipo de 

concepção surgiu o conceito de ‘sustentabilidade’, entendido como um modo de garantir a 

manutenção dos sistemas naturais a partir de princípios que envolvessem justiça social, 

viabilidade ecológica e econômica, tendo como função promover o uso dos recursos naturais 

de maneira a garantir qualidade ambiental e qualidade de vida para as atuais e futuras 

gerações de todas as espécies viventes no planeta.  

Para tanto, Sachs (1992 e 1993) defende que o conceito de crescimento econômico 

precisa modificar-se, pois não é possível que ele continue a ser entendido do mesmo modo 

que o conhecemos há décadas, ou seja, com a externalização os custos sociais e ambientais 

(efeitos colaterais negativos decorrentes do uso dos atributos naturais) e alargamento da 

                                                           
1
Tradução livre do autor da expressão “poverty is the great polluter” (originalmente em inglês) 

2
 Embora o Relatório Brundtland tenha sido elaborado em 1987, no Brasil, sua primeira publicação traduzida 

para o português aconteceu em 1991. 
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desigualdade social e econômica. O autor se apropria do termo “Ecodesenvolvimento” ou 

“desenvolvimento socioeconômico equitativo” (criado por Maurice Strong em 1973) e o 

desenvolve com base em três pilares: justiça social, prudência ecológica e eficiência 

econômica (LAYRARGUES, 1997); ou socialmente includente, ambientalmente sustentável e 

economicamente sustentado no tempo (SACHS, 2004).  

Posteriormente, algumas das ideias defendidas pelo ecodesenvolvimento foram 

incorporadas por pesquisadores anglo-saxões, que as rebatizaram como “desenvolvimento 

sustentável” (SACHS, 1992). A nova terminologia encontrou grande aceitação entre os 

adeptos dos movimentos ecológicos no decorrer da década de 90. Ressalte-se, porém, que, 

embora semelhantes, estes conceitos não são sinônimos, mas compostos por matrizes teóricas 

distintas e fundamentos práticos adversos entre si (LAYRARGUES, 1997), como mostram os 

dois trechos a seguir. 

O ecodesenvolvimento representa uma abordagem ao desenvolvimento cujo horizonte 
temporal coloca-se a décadas ou mesmo séculos adiante. Entende que a satisfação das 
necessidades das gerações futuras deve ser garantida, isto é, deve haver uma solidariedade 
diacrônica sem que, no entanto, comprometa a solidariedade sincrônica com a geração 
presente, já por demais sacrificada pelas disparidades sociais da atualidade. (LAYRARGUES, 
1997, p. 3) 

 

O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da solidariedade com as 
gerações presentes e futuras, e exige a explicitação de critérios de sustentabilidade social e 
ambiental e de viabilidade econômica. Estritamente falando, apenas as soluções que 
considerem estes três elementos, isto é, que promovam o crescimento econômico com impactos 
positivos em termos sociais e ambientais, merecem a denominação de desenvolvimento... 
(SACHS, 2008, p. 36) 

 

Para Kuhnen e Higuchi (2011), o desenvolvimento sustentável concilia questões da 

natureza à sociedade, explicitando a importância de considerar-se a interdependência entre 

fatores humanos e ambientais, daí o uso do termo socioambiental em relação aos impactos 

surgidos a partir da interferência da sociedade. O conceito em si tem forte viés político, visto 

que está baseado na democratização da tomada de decisões, defendendo a participação ativa 

dos diversos agentes ambientais, de modo que suas necessidades e limitações, sejam 

fortemente consideradas no processo de planejamento. Tal teia política fortalece a cidadania 

exercida e pode ser englobada numa abordagem ecológica para o beneficiamento, do planeta 

como um todo, uma vez que prevê a promoção de proteção ambiental, preocupação com 
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presente/futuro, integração de diferentes componentes da economia, entre outros (KUHNEN, 

HIGUCHI, 2011). 

Esse tipo de compreensão tem servido como referência à política pública em diversos 

setores, e remete quase automaticamente à administração pública e à questão da governança, 

definida como: 

a soma das várias maneiras de indivíduos e instituições, público e privado, administrarem seus 
assuntos comuns... processo contínuo por meio do qual conflitos ou interesses diversos podem 
ser acomodados e a ação cooperativa tem lugar... No nível global, Governança era vista 
primeiramente como sendo apenas as relações intergovernamentais, mas hoje já pode ser 
entendida como envolvendo organizações não-governamentais, movimentos de cidadãos, 
corporações multinacionais e o mercado de capital global. (COMISSÃO SOBRE 
GOVERNANÇA GLOBAL DA ONU, 1995, p 22) 

Aplicada a contexto global, regional, nacional, subnacional e local (CÂMARA, 2011), 

a governança emerge da necessidade de se contextualizar novas demandas e problemas 

decorrentes do século XXI que, embora relacionados, são obviamente distintos das situações 

socioeconômicas, ecológicas e (macro e micro) políticas, como comentado no livro A 

Desobediência Civil: 

No entanto, quero me pronunciar em termos práticos como cidadão, distintamente daqueles que 
se chamam antigovernistas: o que desejo imediatamente é um governo melhor, e não o fim do 
governo. Se cada homem expressar o tipo de governo capaz de ganhar o seu respeito, 
estaremos mais próximos de conseguir forma-los. (THOREAU, 1997, p. 1) 

 

Tal perspectiva enfatiza a autonomia dos diversos grupos sociais, que, por sua vez, 

está vinculada às suas escolhas e às consequências das mesmas, o que corresponde, portanto, 

à uma autonomia da coletividade, visto que estamos integrados numa rede e afetamos os 

outros pontos da mesma. Esta autonomia coletiva pode existir desde uma escala individual (a 

minha ou a sua escolha) até um nível, por hora, continental, no qual os países de um 

determinado continente, ou blocos econômicos (a exemplo do G8, BRICS, União Europeia ou 

MERCOSUL) decidem práticas que afetarão outros continentes ou nações. 

Assim, considerando que o tempo social é estreitamente coordenado pelo estado e 

pelas grandes empresas, agindo como instituições (SANTOS, 2004), é possível afirmar que 

tais agentes exercem um controle (involuntário ou não) dos ritmos do espaço. O autor indica, 

ainda, que, dessa maneira, caminha-se para um espaço que une e separa as pessoas, no qual a 

cidade foi convertida tanto em um meio quanto em um instrumento de trabalho, ou seja, em 

uma ferramenta. 
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Nesse contexto, emergiu outro conceito interessante, o de urbano-colonização que 

corresponde ao processo de produção do espaço urbano a partir do desenvolvimento de locais 

com vantagens estratégicas (ambientais, sociais, econômicas) e atraem para eles certas 

categorias de investidores para incrementar o consumo do espaço como mercadoria por 

determinados grupos sociais. Para Santos (2004), o espaço foi transformado numa mercadoria 

universal por excelência, converte-se numa gama de especulações de ordem econômica, 

ideológica, política, isoladamente ou em conjunto, o espaço construído, a estrutura ecotécnica, 

é seletivamente manipulado pelos diversos tipos de modalidades de capital (turístico, 

industrial, comercial, especulativo), ou seja, para aprofundar as diferenças de classes.  

No que se refere às regiões litorâneas - indubitavelmente as primeiras a serem 

ocupadas durante o processo de ocupação do território devido à facilidade de acesso, ao 

posicionamento estratégico e às limitações para vida no interior dos continentes -, verifica-se 

ainda hoje uma ocupação crescente e desordenada, muitas vezes voltada para o atendimento 

do trade turístico (GREEN, 2004). Comentando o desenvolvimento das cidades costeiras em 

que há forte influência do turismo, Smith (1991) indica que seu crescimento segue um padrão 

previsível, geralmente associado ao provimento de acomodação, bens e serviços para essa 

indústria sem chaminés. O processo começa com o envolvimento inicial dos visitantes 

pioneiros em um cenário ‘não-turista’, geralmente áreas com riqueza cênica, recursos naturais 

ou culturais, que, por si, começam a funcionar como atrações (GREEN, 2004), revelando a 

“alma do lugar” (YAZIGI, 2001). O aumento da afluência ao local amplia o número de 

interessados, gradativamente passando a atrair os megaempreendimentos que transformam a 

paisagem local.  

Com esses argumentos, explica-se o surgimento de conjuntos e bairros residenciais 

para a classe financeiramente privilegiada, ocasionando um incremento do valor do solo, de 

maneira que esses novos empreendimentos/assentamentos geralmente excluem populações 

mais pobres (PARK, 1999). 

 

2.1.1 Trazendo a questão para o Brasil  

No Brasil, desde o descobrimento, grandes áreas naturais têm sido suprimidas em 

favor do crescimento das cidades. Mesmo na atualidade, a ampliação da malha urbanizada 

muitas vezes não obedece às legislações que regem a urbanização (plano diretor, leis de uso e 
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ocupação do solo, Código Florestal, etc.). Assim, o ambiente das cidades tem sucumbido a 

uma perspectiva que não conta com participação e pro-atividade dos habitantes das urbes, o 

que pode desfavorecer, fragilizar ou modificar alguns aspectos da interação pessoa-ambiente. 

Nesse contexto, Jacobi (1997 e 2006) pontua que, por todo o país, os problemas 

ambientais – impactos negativos relacionados ao aumento de enchentes, má gestão dos 

resíduos sólidos e seu despejo em áreas inadequadas, poluição do ar, do solo e da água, têm se 

aumentado rapidamente, entretanto, sua resolução tem sido lenta, consequências de um 

ineficiente, ou ausente, planejamento urbano.  

Como nação emergente e influente em aspectos econômicos globais, nosso país 

enfrenta, entre outros, o desafio de combater a pobreza como meta para uma sustentabilidade 

socioambiental (CORRÊA DO LAGO, 2006). Assim, considerando os custos ambientais 

envolvidos como parte das políticas de desenvolvimento, pondera-se ser preciso minimizar as 

iniciativas que não levam a natureza em consideração, compensando a perda de capital social 

e natural que se incorreu ao longo de seu desenvolvimento (CAVALCANTI, 1997), 

principalmente séculos XX e XXI.  

Ribeiro (1995) comenta que o Brasil já nasceu como uma civilização urbana, embora 

apresentasse caráter rural e citadino, com funções diferentes, mas complementares e 

comandadas por grupos eruditos das cidades. As capitais mais importantes do país no passado 

– Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, São Luís, entre outras – continuam como fortes 

centros urbanos que se destacam em diferentes campos econômicos, da industrialização ao 

turismo. 

Neste sentido, é relevante uma reflexão sobre a urbano-colonização promovida desde 

o surgimento das cidades no Brasil. Atentar para a evidencia de que se segue o mesmo padrão 

colonialista do passado (adaptado ao contexto atual), logo, as cidades vão crescendo, 

englobando/colonizando novas áreas dos seus limites. O processo de urbanização se 

caracteriza ambientalmente insustentável e o crescimento das cidades continua, em geral, 

seguindo padrões que contradizem ou ameaçam a qualidade de vida dos citadinos e dos 

arredores. Como consequência, o processo de “desverdização”, ou desnaturalização das 

cidades gera um continuum de concreto com poucos cinturões e manchas naturais, 

influenciando a qualidade de vida das pessoas que nelas vivem. 
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Também vale ressaltar o processo histórico de ocupação do litoral, importante habitat 

para inúmeras espécies raras e em extinção (BOTKIN, KELLER, 2011), e que ainda sofre 

muito com a expansão urbana e o foco desenvolvimentista relacionado ao crescente processo 

da indústria do turismo e imobiliária supervalorizada que se reflete diretamente no processo 

de urbanização, com a expansão e criação de cidades ou empreendimentos de caráter 

residencial e turístico (resorts) e de segunda residência. 

Outro importante aspecto a considerar está relacionado ao fato de nossos problemas 

socioambientais não ocorrerem de forma isolada, uma vez que, de acordo com Gonçalves 

(2004), nas cidades brasileiras o processo de desenvolvimento é extremamente excludente: 

existem segmentos sociais muito favorecidos, representados por empresários e uma parcela de 

profissionais liberais, que ocupam as áreas mais favorecidas (em termos ambientais e de 

serviços), enquanto, por outro lado, a periferia da cidade é habitada por populações carentes.  

Analisando o processo de expansão de comunidades tradicionais situadas em áreas 

protegidas por meio do estudo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 

Tubarão, no Rio Grande do Norte, Mameri (2011) ressalta o conflito entre os direitos 

fundamentais das populações tradicionais e o direito difuso ao meio ambiente defendido pelas 

Políticas Urbana e Ambiental brasileiras. A autora mostra que, no complexo embate entre as 

partes as áreas ambientalmente frágeis acabam sendo ocupadas por assentamentos precários, 

sendo evidente os problemas dos espaços naturais. Essa é mais uma prova de não haver como 

falar de desenvolvimento sustentável, sem falar de divisão equitativa de recursos/passivos, 

riqueza/pobreza, potencial/limitação e, sobretudo, de tomada de decisão e responsabilidade 

social e ambiental. Sob este ponto de vista, atualmente o desenvolvimento sustentável precisa 

ser entendido como “pano de fundo de um debate nacional sobre retomada do crescimento 

econômico com política ambiental clara, transversal e multifacetada, condição e base de 

governabilidade” (SILVA, 2005 apud CORRÊA DO LAGO, 2006, p 13). 

Complementando tal argumentação a partir de um ponto de vista ligado à identidade 

dos habitantes (conceito melhor trabalhado no item 3.2.1 desta dissertação), Ribeiro (1995) 

ressalta que, apesar de criar muitos modos citadinos de ser, a urbanização contribuiu ainda 

mais para uniformizar os brasileiros no plano cultural, sem, contudo, borrar 

significativamente suas diferenças. Assim, o autor conclui sua análise comentando que esse 

processo de espraiamento do ‘padrão de metrópole urbana’ para o ‘contexto de metrópole’, 



30 

 

conferido por mudanças nas vizinhanças, pode ocasionar alterações no modo como as pessoas 

percebem seus ambientes cotidianos, levando-as a alterarem o modo de se relacionar entre si, 

e a emitirem outros tipos de posturas e comportamentos. 

 

2.2 AMBIENTE E SOCIEDADE: O ESPAÇO SOCIOFÍSICO 

Atualmente a sociedade humana ocupa praticamente todo o planeta, embora os 

assentamentos do passado fossem pequenos, além de alicerçados nos ciclos naturais 

(biogeoquímicos – Carbono, Nitrogênio, hídrico) dos ecossistemas (ERIKSSON, 1997). 

Vivemos numa sociedade que cria um continuum, uma matriz paisagística baseada na 

alteração dos ambientes para a agricultura ou expansão dos centros urbanos. A partir da ação 

da sociedade, as cidades, cada vez mais, suprimem direta ou indiretamente áreas naturais para 

que o abastecimento de suas necessidades (território ou recursos) seja contemplado. 

Paulatinamente, distúrbios ambientais com caráter local, agudo, em curto prazo foram 

transformados em perturbações globais, crônicas e de longo prazo para resolução. Além desta 

característica, as soluções científicas e sócio-políticas arquitetadas são incipientes para a 

resolução dos problemas ambientais, pois ainda incorre de ordens temporais distintas, a 

natural e a humana (JACOBI, 1997, 2006; KÜMMERER, 1996). 

Os fatores tempo e sustentabilidade ainda podem ser vistos em relação às suas escalas. 

O trecho abaixo reflete um fator importante acerca da vida geológica e da vida humana, 

lembrando a discrepância temporal que incorre e, embora apresente uma postura 

antropocêntrica da importância de se preservar/conservar o ambiente, ressalta uma abordagem 

da qualidade ambiental.  

As intervenções que têm sido feitas na paisagem, na atmosfera e nos recursos hídricos 
permaneceriam por poucas centenas ou milhares de anos, mas (por um modesto período de 
tempo) seriam purificadas por processos naturais. O que preocupa, na qualidade de 
ambientalistas, é a qualidade do ambiente humano para os que vivem na Terra e para os seus 
filhos. (BOTKIN, KELLER, 2011, p. 7) 

Utilizando uma abordagem ecocêntrica, a qualidade ambiental genuína seria aquela 

que contempla a melhoria de todo um sistema e suas partes, portanto, melhor para os outros 

animais, que não humanos, plantas, solos, corpos hídricos, cidades, sociedade, política e 

economia. 
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As sociedades humanas ancestrais (e algumas atuais) além de seguir ritmos mais 

condizentes com os naturais, promoviam menos impactos negativos ou em escala reduzida. 

Enquanto, para se organizar, a sociedade urbano-industrial contemporânea exige grande 

aporte de energia e imprime ritmos mais acelerados aos sistemas naturais, ou seja, seguindo 

um padrão não calcado na sustentabilidade. Entretanto, de acordo com Norgaard (1997), para 

atingir um paradigma de desenvolvimento sustentável é preciso adotar novos hábitos quanto 

ao consumo, à educação e à poupança para o futuro.  

Por mais que o comportamento humano de modificação do espaço seja um padrão 

animal, de acordo com Ittelson et al, (2005 – original publicado em 1974) que existe um 

diferencial nos humanos que está baseado em três características: Uma delas é a extensão das 

transformações, muito maiores que as modificações causadas por outros animais, outra é a 

deliberação e auto-consciência em implementar as mudanças no ambiente, existindo um 

propósito, uma meta a ser atingida e os passos são estabelecidos a partir da capacidade 

cognitiva humana. A terceira é a complexidade das ações. 

Vive-se uma sociedade do consumo de minérios, dos espaços, energia, água, das 

relações interpessoais, produtos cada vez mais industrializados e agregados de impactos, 

desgastando os sistemas naturais em favor de uma sociedade global que se desvincula cada 

vez mais dos ritmos e padrões naturais. As grandes cidades são reflexo de padrões que não 

condizem com a proposta do Princípio da Precaução (CNUMAD, 1992), onde os ambientes 

desvinculados da escala natural-humana passam a abastecer as necessidades das escalas 

puramente econômicas e industriais, comprometendo a qualidade ambiental.  

A aceleração dos tempos, a discrepância dos ritmos humano e ambiental, dificulta 

cada vez mais a manutenção e restauração dos ambientes naturais que cercam ou estão nos 

interstícios das cidades, além de influenciar a maneira que as pessoas se relacionam com o 

ambiente. A cidade, lócus de convivência da sociedade (LEFEBVRE, 1978), vive uma crise 

de contato humano-humano e humano-ambiente.  

Kümmerer (1996) afirma que o aumento do caráter técnico do modo de vida baseado 

na industrialização promoveu mudanças drásticas para os problemas da temporalidade 

socioambiental.  

A sociedade humana assume um padrão de crescimento populacional em progressão 

geométrica, mas a terra permanece a mesma – na verdade, os recursos, a riqueza genuína do 
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planeta, vêm se exaurindo decorrente do uso desenfreado. É mister tomar atitudes cada vez 

mais desvinculadas de indústria de massa (turismo, comércio, imobiliária) e de fatores bem 

conhecidos nos discursos atuais, pois esta não reflete as reais necessidades da vida humana no 

planeta, mas sim de uma parcela da sociedade.  

É possível observar por meio das imagens fornecidas pelos satélites (Google Earth®, 

por exemplo), as manchas urbanas aumentam continuamente, principalmente nos países 

emergentes, que adotam estratégias econômicas relacionadas ao crescimento do comércio, do 

turismo, das indústrias automobilísticas e da comunicação, que, entre outras, proporcionam 

grande alteração nos ritmos de crescimento e acentuada mudança das características naturais e 

urbanas. 

De maneira geral, se a história das sociedades fosse observada desde seu início, seria 

evidente como e quanto o ambiente natural foi modificado em nome do desenvolvimento 

puramente econômico (BRÜSEKE, 1997; ERIKSSON, 1997), sobretudo através de ações 

que podem estar na origem das primeiras remessas de desabrigados, refugiados e vítimas 

ambientais pelo planeta.  

Nesse contexto, o elevado grau de degradação ambiental das cidades, bem como o 

colapso ecológico global, evidencia a necessidade da adoção de novos padrões de 

desenvolvimento. Dessa forma, surge o conceito de “eco-desenvolvimento”, atualmente mais 

conhecido como “desenvolvimento sustentável” (NARCISO, 2008), diferenciado da 

concepção de sustentabilidade, que implica uma limitação definida nas possibilidades de 

crescimento (CAVALCANTI, 1997).  

Assim, segundo este último autor, o desenvolvimento sustentável tem que reconhecer 

o fato de que a ciência econômica convencional já não considera a base ecológica dentro de 

seu arcabouço analítico, o que nos leva à crença do crescimento econômico ilimitado. Além 

disso, Kuhnen e Higuchi (2011) ressaltam que o desafio está em equilibrar o crescimento 

econômico equitativo das nações aliado à conservação do meio ambiente. Embora o 

pesquisador concorde em parte com essa perspectiva, o termo “crescimento econômico” 

propicia uma manutenção/fortalecimento do sistema econômico baseado no simples 

“crescimento”, noção que, no entanto, é irreal, pois não diz respeito ao aumento dos recursos 

da terra. 
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  No atual processo de crescimento das urbes, também evidenciam-se os efeitos da 

especulação imobiliária, geralmente implicando maiores consequências para a população 

menos favorecida economicamente, expulsa para áreas de risco, como encostas de morros, 

charcos e margens de rios. Assim, em várias situações, o que era considerado apenas uma 

questão ambiental – aumento das áreas urbanas – passa a ser caracterizado como problema 

socioambiental, visto que existem pessoas e os ambientes relacionados às mesmas. Estas 

pessoas são atingidas por problemas de saúde pública decorrentes da falta de saneamento, 

contato com vetores de doenças, muitas vezes permanecendo em condições degradantes da 

qualidade de vida. 

Neste sentido, é importante ressaltar que um dos principais fatores influentes no 

crescimento das cidades parece ser a especulação imobiliária. Fenômeno que desloca pessoas 

eleva valores de áreas e conta com a atuação de grandes conglomerados imobiliários 

(empresas de engenharia, grandes investidores, potências familiares) que lucram com o 

crescimento das cidades promovido em prol de um lucro privado a curto prazo, bem como os 

prejuízos causados às cidades.  

É nesse contexto que Jacobi (2006) reconhece a estreita relação entre riscos urbanos e 

o uso e ocupação do solo, que entre as questões determinantes das condições ambientais da 

cidade, é aquela que delineia problemas ambientais de maior dificuldade de enfrentamento e, 

contraditoriamente, onde mais se identificam competências de âmbito municipal. Reforçando 

este argumento, o mesmo autor observou a existência de diferenças e desigualdades nas 

grandes cidades, evidenciando a precariedade dos setores pauperizados que habitam áreas 

mais sujeitas a agravos ambientais. Estes impactos negativos estão relacionados às condições 

de acesso aos serviços públicos e aos riscos ambientais, decorrentes de assentamentos em 

áreas precariamente urbanizadas. 

 

2.3 ECOSSISTEMA URBANO 

É indiscutível que as cidades também apresentam características de ecossistemas. De 

acordo com Jacobi (2007), o ecossistema urbano é um complexo de espécies animais e 

vegetais interagindo com o ambiente, portanto se encaixa a uma definição próxima, senão a 

mesma, da Ecologia em relação ao conceito de ecossistema. A autora ainda afirma que “as 
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grandes cidades e outras áreas povoadas estão repletas de organismos”, incluindo a espécie 

humana, com sua função modificadora do ambiente. 

“Ecossistema é um termo funcional para as contínuas interações entre organismos, 

populações, comunidades e o ambiente físico-químico” (BARBIER et al, 1994). Portanto, a 

conservação da rede de atributos que constituem o ecossistema é indispensável para a 

manutenção da vida, seja em meio urbano, rural ou natural.  

De acordo com este raciocínio, é obvio reconhecer que as cidades são centros de 

troca de energia (demanda elevada), matéria (elevado input e output), produtos e serviços à 

sociedade, e esse é um aspecto que os citadinos precisam atentar. A energia e a água, 

principais recursos para funcionamento das atividades urbanas – e humanas –, originam-se 

geralmente de fontes distantes e que muitas vezes não compensam os custos ambientais para 

o abastecimento das necessidades humanas. Logo, modos menos dispendiosos para a 

arquitetura da cidade precisam ser reconhecidos e utilizados pelos civis, governantes e 

empresas que fazem parte do cenário-cidade. 

Por outro lado, as cidades produzem grandes quantidades de resíduos – output – que 

voltam para o ambiente natural de maneira irregular, como é o caso dos lixões que recebem 

lixo orgânico e reutilizável em grande quantidade. Isto promove a contaminação dos solos e 

dos aquíferos subterrâneos. 

Para Botkin, Keller (2011), os ecossistemas apresentam três características básicas: 

estruturas, processos e transformações. As estruturas contam com os constituintes vivos e 

não-vivos, já os processos são compostos pelos ciclos dos elementos (biogeoquímicos) e de 

energia.  

As transformações conduzem a uma intrínseca relação de constante mudança dos 

ambientes, conduzindo ao equilíbrio, neste caso, dinâmico, quando as modificações 

demandam uma harmonia que é desbalanceada. Isso causa uma busca pelo equilíbrio, que 

sempre será “quebrado”. A sociedade global atual tem conferido grandes mudanças, mas o 

equilíbrio entre recursos naturais e humanos tem sido desigual e a balança pesa para o lado 

da natureza. Como é dinâmica, esta harmonia pode ser atingida de uma forma que as cidades 

sejam planejadas a considerar estas duas partes, entre tantas, que constituem os ecossistemas. 
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Por consequencia desse desequilíbrio, desde o final do Século XX, é grande a 

preocupação acerca do meio ambiente natural, e por esta razão, a importância em relação aos 

parâmetros de qualidade ambiental foi se modificando e aumentando. A partir daí, atentou-se 

para uma gama de problemas globais que causam danos alarmantes à biosfera, incluindo a 

espécie humana, podendo ser irreversíveis (CAPRA, 1995). 

A partir de uma perspectiva holística, a cidade em si é um organismo cujos sistemas 

(transporte, coleta de resíduos sólidos, distribuição de energia, água, serviços em geral, etc.) 

precisam contar com um bom funcionamento, pois estas partes estão conectadas e se 

influenciam quando alguma apresenta problemas. 

A maioria das pessoas do mundo convive com outras espécies animais e vegetais no 

ecossistema urbano. Toda uma sorte de animais, incluindo a espécie humana, adaptou-se às 

condições urbanas. A flora não pode ser esquecida, pois são as plantas que, em muitos casos, 

tornam o ambiente das cidades menos crítico, portanto, indispensáveis para a manutenção do 

clima, da qualidade do ar, consequentemente, da vida de seus habitantes, proporcionando 

beleza cênica, refúgio e ambiente propício para atividades interpessoais (praças, espaços 

abertos em geral, etc.). 

Portanto, de acordo com Narciso (2008) as realidades urbanas passam 

cognitivamente por uma apreensão não só do indivíduo, com a sua percepção individual, mas 

do coletivo, não só no nível de relações pessoais, mas também nas relações com o meio em 

que vive, quer construído quer natural. 

Por sua vez, Scopelliti e Giuliani (2004) propõem que os refúgios naturais em 

centros urbanos são ambientes restauradores da psique. Nesse sentido, promovem 

tranquilidade aos que desfrutam um ambiente verde, o que pode ser explicado, 

inconscientemente, por promover um regresso ao passado ancestral humano, quando havia 

um contato mais próximo com a natureza. Para ressaltar este caráter restaurador, Frederick 

Law Olmsted, um dos grandes paisagistas norte-americanos, argumentava que o plantio de 

vegetação fornece benefícios médicos, psicológicos e sociais, e que são essenciais à vida na 

cidade (BOTKIN, KELLER, 2011). 

Reforçando esse argumento, Parsons e Tassinary (2002) propõem que várias teorias 

evolucionárias sobre as transações pessoa-ambiente (especificamente ao ar livre) 

exemplificam o fenômeno dos ambientes com aspectos naturais serem preferidos devido ao 
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fator estético, além de apresentarem maior potencial restaurador do que ambientes 

urbanizados. Entretanto, os gestores urbanos, em sua maioria, negligenciam a importância de 

ambientes com características naturais na matriz paisagística das cidades. 

Para Lynch (2009), a imagem de um bom ambiente dá um sentido importante de 

segurança emocional para aquele que a possui, capaz de estabelecer uma relação harmoniosa 

da pessoa com o ambiente. Assim, dependendo da escala em questão, um ambiente que dá 

segurança tem o mesmo sentido, do lar onde a pessoa se sente orientada/segura, do contrário, 

surge o medo decorrente da desorientação. 

O que tem acontecido é uma maquiagem com marketing ecológico, a fim de atrair 

pessoas das classes financeiramente favorecidas para projetos habitacionais ditos 

sustentáveis, que terminam expulsando ou entram em conflito, com comunidades já 

existentes nos locais a serem instalados. Estes condomínios apresentam um caráter de 

salvação local, pois trazem algumas oportunidades de trabalho e pequenos benefícios urbanos 

para as antigas vizinhanças, e são nomeados com prefixos como ECO, reserva e verde, entre 

outros que induzem um conceito de responsabilidade socioambienal e sustentabilidade. 

Neste sentido, a sociedade, em sua convivência com ambientes urbanos e naturais, 

tem se baseado em processos de elevada alteração em nível físico (perceptível pelas áreas 

naturais e urbanas degradadas) e químico (devido à poluição das águas e do ar, 

desmatamento, etc.). O que, de fato requer atenção para a relação pessoa-ambiente, com 

emergência para mudança no padrão de comportamento das pessoas nas cidades, alterando a 

lógica de sistemas lineares de produção e consumo de recursos, para fechamento de ciclos. 

Portanto, utilizar estratégias que se inspirem paisagens, ritmos e ciclos naturais é 

válido para as cidades, pois permite que estas sejam mais saudáveis para os seus habitantes. 

De acordo com Binswanger (1997), isso compreende a prevenção da poluição, a redução de 

lixo e emissões, evitando a ameaça de colapso climático, além de riscos tecnologicamente 

provocados. Assim, garante ambientes saudáveis pela proteção da biodiversidade, 

conservação de um espaço vivo, onde humanos e outros seres podem usufruir bem-estar. 

Mesmo sofrendo grande interferência humana, em meio urbano os atributos e suas 

relações de micro-habitats naturais são tão ou mais importantes que a própria cidade 

(JACOBI, 2007), um ambiente que, no caso de não haver um envolvimento dos atributos 

naturais, pode se transformar em uma paisagem estéril, baseada no uso do concreto. Vista 
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desta maneira, a preservação, conservação e integração de refúgios naturais em ambientes 

urbanos criam, portanto, um processo interventor que se acredita afetar positivamente a 

relação entre as pessoas e o ambiente, podendo diminuir o estresse causado pela vida urbana, 

bem como promover espaços de convivência, entre outros fatores, influenciando 

positivamente o uso do espaço público. Vale, ainda, ressaltar o caráter restaurador que os 

ambientes naturais constituem à psique humana, considerando que, segundo Parsons e 

Tassinary (2002), as transações com ambientes dominados por atributos naturais são 

preferenciais e mais restauradoras do que transações com ambientes intensamente 

urbanizados. 

Portanto, de uma forma geral, evitar problemas que afetem a vivência dos espaços e 

da paisagem, diminuindo cada vez mais as relações interpessoais, a qualidade de vida e do 

meio natural (NARCISO, 2008), é uma estratégia que fortalece o ambiente urbano em seus 

aspectos urbanísticos, econômicos e socioambientais genuínos, voltados para a íntima relação 

de território, lugar e afeto, por exemplo.  

Sob esse ponto de vista, os conceitos de espaço e lugar têm profunda relevância para 

esta pesquisa. Medeiros (2005) discute o percurso da identidade do lugar, tratando o ambiente 

construído como o cenário ativo do vínculo pessoa-ambiente, e utilizando o conceito de 

afiliação (que remete às raízes individuais e, de uma maneira geral, à relação afetiva com os 

lugares onde nos sentimos seguros). 

Por sua vez, Santos (2008) propôs o espaço natural como aquele que é moldado em 

lugar social sobre influência da cultura; assim, como a ação humana deixa marcas nos 

lugares, a eles são atribuídos nomes e significados. Desta maneira, é importante salientar que 

o caráter de apego ao lugar pode ser acentuado no estudo em desenvolvimento, visto que ao 

apreenderem um espaço de maneira mais íntima, as pessoas associam a ele suas emoções, 

passando, assim, a estabelecer outro tipo de relação com o ambiente. Além disso, algumas 

vezes elas estão imersas neste meio por tanto tempo que podem perder a sensibilidade quanto 

às suas modificações (processo adaptativo). E é justamente nesse ponto que se faz ainda mais 

importante o estudo da relação dessas pessoas com o ambiente, tornando possível averiguar-se 

o nível de distanciamento ou proximidade cognitivo-emocional, bem como as motivações e as 

consequências de suas ações. 

 



38 

 

2.3.1 Por uma cidade ecológica 

 Diante do exposto, nessa sessão é fundamental argumentar sobre a importância de uma 

cidade que integre ao máximo todos os seus elementos e fatores em vista de ambientes mais 

saudáveis. Essa intenção pode ser traduzida pela expressão integração, como uma estratégia 

de envolvimento dos diferentes fatores urbanos (arborização, energia, mobilidade, saúde, 

comércio, turismo, lazer, social, água, resíduos, etc.), a fim de uma urbe que mimetize de 

maneira mais eficiente os ambientes naturais, de modo que seus elementos e fatores sejam 

entendidos como uma unidade integrada. 

As cidades podem cultivar biodiversidade, restaurar terras e águas, conservar a cobertura 
vegetal e, ao mesmo tempo, incorporar um conjunto de estratégias de sobrevivência, 
integralmente presentes, como moradia, trabalho, alimentação, saneamento, manufatura, lazer, 
vida social e comércio em proporções balanceadas, contribuindo para a melhoria da saúde do 
planeta. (ROMERO, ANDRADE, 2004, p 4) 

Sob esse ponto de vista ressalte-se o uso do termo ecológico não como referência 

direta à sustentabilidade, e sim como um alerta para o fato das cidades atenderem a demandas 

socioecológicas, econômicas e urbanísticas de maneira eficiente, no sentido energético, 

quanto à sua forma e até em termos da fisiologia urbana. Para tanto, é importante visualizar 

tanto o planeta quanto as cidades funcionando como um sistema vivo que, em seus processos, 

é capaz de mesclar a paisagem natural à construída. Obviamente, para atingir o ideal 

edológico não é preciso ou possível destruir/demolir partes das cidades (ou mesmo elas por 

inteiro). No entanto, mostra-se cada vez mais evidente ser necessário desenvolvê-las e/ou 

fazê-las crescer (visto que parar o crescimento seria difícil) a partir de bases ecológicas e 

econômicas condizentes com a manutenção da saúde do organismo urbano, entendido de 

maneira integral. 

Andrade e Romero (2004) argumentam que os impactos socioambientais urbanos 

estão todos integrados, associando-se a partir de um fator que gera uma seqüência em cadeia.  

Seguindo o raciocínio das autoras, a expansão urbana acarreta uma maior dependência do 

automóvel, ou dos transportes públicos, que demandam infra-estruturas (pavimentação e 

redes) e combustíveis fósseis. Neste sentido, podemos perceber a perda de área verde da 

cidade e de sua periferia, enfraquecendo e causando erosão no solo, resultando no 

carreamento de terra e lixo para os corpos d’água devido à falta de um sistema adequado de 

drenagem. 
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De acordo com Eduardo Galeano (em entrevista disponibilizada no YouTube®) o 

importante não é o chegar, mas é o caminhar rumo ao horizonte, de modo que no processo de 

caminhar para uma cidade melhor, certamente os princípios norteadores serão mais 

“socioecoeficientes”. Diante disso, ao invés de um espaço simplesmente “produzido para o 

capital” que caracteriza a sociedade contemporânea, como denunciado por Lefebvre (2006), 

autores como Thoreau (1997), Freire (1994) e Santos (2004) defendem a importância de 

mudanças sociais e democráticas por meio da participação popular, para expressar suas 

vontades de melhorias para o espaço urbano,  

 Em um sentido prático, falar de integração é conceber projetos que envolvam as 

distintas secretarias das cidades em suas funções, prefeituras, sociedade civil organizada, 

ONGS, empresas, tentando atender às necessidades de cada uma delas da melhor maneira 

possível, sabendo que algumas poderiam ser penalizadas – governança socioambiental, gestão 

compartilhada de fato e de direito. 

Ruano (2000) ressaltou a importância de uma nova disciplina, o Ecourbanismo ou 

Urbanismo Sustentável, que articula múltiplas e complexas variáveis e incorpora uma 

aproximação sistêmica ao desenho urbano, a partir de uma visão integrada e unificada, 

trazendo, como consequência, a superação da divisão clássica do urbanismo tradicional e seus 

critérios formais e estilísticos. 

Muito tem sido falado sobre os aspectos negativos de viver a/na cidade, entretanto, é 

nela que podemos compartilhar nossas vidas e inúmeras propostas positivas de convivência. 

Relembrando Lefebvre (1978), a cidade é o lócus de convivência social e a consolidação de 

um pensamento urbanístico mais compreensivo e flexível requer avanços em uma visão 

global, fundada tanto em uma concepção filosófica da sociedade, quanto em uma função 

pluridisciplinar. 

De fato, a cidade tanto é o quintal quanto o jardim de nossas casas, sendo preciso vivê-

la e cuidar dela para que todos que ali estejam possam desfrutar a vida e a passagem. De 

acordo com a Declaração Final da Cúpula dos Povos, evento paralelo à Rio+20, que contou 

com a participação de comunidades tradicionais, sociedade civil, ONGS e empresas, “a defesa 

dos espaços públicos nas cidades, com gestão democrática e participação popular, a economia 

cooperativa e solidária, a soberania alimentar, um novo paradigma de produção, distribuição e 

consumo, a mudança da matriz energética, são exemplos de alternativas reais frente ao atual 
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sistema agro-urbano-industrial” (Declaração Final da Cúpula dos Povos na Rio+20: por 

justiça social e ambiental em defesa dos bens comuns, contra a mercantilização da vida, 

2012). 

 Existem vários exemplos de assentamentos ecoeficientes, sejam cidades propriamente 

ditas, vilas ou ecovilas (construídas a partir dos princípios da Permacultura) que respeitam e 

priorizam a convivência entre atributos naturais e construídos. Em termos internacionais, 

pode-se citar a cidade de Auroville, na índia. Este assentamento global foi planejado para 

receber até 40 mil residentes, conta com zoneamento industrial, residencial e comercial 

eficientes, apresenta uma proposta holística sustentável e espiritual, recebendo pessoas 

interessadas de todo o mundo. Foi idealizada por Sri Aurobindo e concretizada pela “Mãe” 

(The Mother). 

No caso brasileiro, temos exemplos como o Instituto de Permacultura e Ecovilas do 

Cerrado (IPEC), entre outros, que realiza um planejamento baseado na Permacultura, 

tendência que integra agricultura sustentável (permanente – orgânica, sistemas agroflorestais, 

etc.), bioconstrução, zoneamentos e setores, a fim de utilizar de forma eficiente energias numa 

propriedade, com os princípios fundamentais de proteger as pessoas, proteger a natureza e 

repartir excedentes. 

Estes exemplos de assentamentos humanos, cada uma com sua escala, reforçam 

diretrizes sustentáveis importantes para as cidades em geral, cabendo aos atores urbanos 

buscarem, de forma adaptativa aos seus contextos, a construção de ambientes urbanos com 

qualidade de vida e função para todos os seus habitantes. 

Com base nesses argumentos é possível dizer que a restauração ecológico-urbana deve 

ser entendida como uma emergência prática que considere o edifício das cidades a partir de 

processos que integrem ambientes construídos a ambientes naturais. Restauração que 

promova o uso do espaço público pelas pessoas e para as pessoas em contraposição a 

hegemonia do capital financeiro na produção do espaço, privilegiando corporações e 

corrupção. Girardet (2003) afirma que as cidades ecológicas são aquelas que apresentam metabolismo 

circular, atributos são planejados e reaproveitados em ciclos, onde existe a consciência ambiental dos 

gestores e dos cidadãos. 

Mesmo assumindo o tom um tanto panfletário desse discurso, é preciso pensar uma 

cidade para todos os seres, vegetais e animais, humanos e não-humanos, pessoa-ambiente 
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numa relação saudável em níveis práticos e subjetivos, levando em conta a cultura, 

ecoeducação e uma economia inclusiva. Para tanto, é fundamental pensar cada 

empreendimento como um conjunto complexo, que terá influência tanto na área específica em 

que acontece (é construído) quanto em seu entorno (tanto imediato quanto mais distante) e, 

notadamente, nas pessoas que ali estejam. Essa, no entanto, não parece ser a prática vigente 

em nossa realidade. 

 Os gestores urbanos, pessoas e empresas, precisam atentar para as práticas 

revolucionárias que estão surgindo e crescendo por todo o planeta, que podem contribuir para 

a construção de uma cidade mais condizente com padrões ecológicos e com boa qualidade de 

vida para seus habitantes humanos e não-humanos. 

 É importante que os atores urbanos, gestores, cidadãos, empresários, todos estejam integrados 

para traçar boas estratégias na construção das cidades. Estas estratégias estão relacionadas às práticas 

de integração das questões urbanas: moradia, mobilidade, serviços, saúde dos moradores e “da cidade” 

de uma forma geral, pois construir cidades que respeitem regras e necessidades locais viabiliza, em 

conjunto, direitos garantidos aos seus moradores, tendo estes as prioridades relativas às escolhas que 

mais os beneficie. Se as cidades “crescem”, se “desenvolvem”, é importante ressaltar que os gestores 

atentem para atributos seguindo padrões que privilegiem as pessoas de suas cidades, por mais sedutor 

que seja o turismo e a especulação imobiliária. 

 



42 

 

CAPÍTULO 3 

3 PERCEBENDO A RELAÇÃO ENTRE A PESSOA E O AMBIENTE  

O segundo capítulo tratou um pouco sobre a ecologia com uma ideia de integração de 

fatores e elementos nas cidades. Este capítulo discute as nuanças da percepção ambiental, a 

partir da Psicologia Ambiental e de outras áreas acadêmicas como a Etnoecologia e 

Etnobiologia, se configurando como uma oportunidade de agrupar ciências distintas, com 

enfoques particulares, que convergem em alguns aspectos. A promoção desse tipo de 

integração disciplinar tem como justificativa permitir a abordagem da complexidade dos 

estudos da relação pessoa-ambiente desde uma perspectiva do desenvolvimento urbano e do 

olhar das pessoas que ali convivem. 

No que se refere especificamente à PA, este trabalho não tem o intuito de alongar a 

discussão e conceitos, apenas ressalta-la como fundamentação no estudo proposto, ou seja, 

como um campo de estudo do comportamento, que contempla as percepções das pessoas a 

partir de sua interação com o ambiente (local e global) e suas inter-relações, além de ponto de 

convergência de outras disciplinas acadêmicas preocupadas em responder questões acerca da 

RPA, cada uma com sua base teórica e metodológica. 

Stokols (1995) propõe que as teorias transacionalistas enfatizam a reciprocidade das 

inter-relações pessoa-ambiente, constituindo uma característica marcante do campo da RPA e 

da PA, pois proporciona contextos abrangentes em relação ao espaço, tempo e cultura. 

Portanto, a visão transacional da RPA reconhece a complexidade que existe nos aspectos que 

concernem o envolvimento entre pessoas e ambiente circundantes.  

O entendimento das relações entre a pessoa e o meio ambiente da PA se assemelha à 

perspectiva tratada pelas Etnociências, ao abordar o conhecimento e hábitos das pessoas de 

acordo com os recursos que lhes são oferecidos e como são utilizados. De fato, as 

Etnociências apresentam um maior foco nos membros de comunidades ditas tradicionais, e no 

seu conhecimento acerca da paisagem e recursos naturais, a partir de um caráter 

conservacionista (JÚNIOR, 2002), enquanto a PA trata de fenômenos mais amplos e do 

entendimento psicológico dessa relação.  

Em termos de convergências, ambas podem estudar comunidades urbanas, e, embora 

seus campos de estudo e metodologias possam ser considerados distintos, apresentam 
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semelhanças, como utilizarem uma abordagem multimétodos – vale salientar as várias 

técnicas de estudo que visam o cruzamento de informações para enriquecimento dos 

resultados – e podem aprofundar o estudo das pessoas nas cidades. 

Em se tratando de ambiente urbano, é cada vez mais notória a complexidade do 

processo de transformação de nossas cidades, especialmente se considerado os riscos e 

agravos sócio-ambientais que as intervenções humanas representam (JACOBI, 2006).  

Sob essa ótica, a literatura comenta que em qualquer processo de mudança ambiental é 

relevante envolver a população local nas questões discutidas e no desenvolvimento das 

propostas em andamento, procurando saber o que eles consideram apropriado no processo de 

planejamento. Isso possibilita uma maior compatibilidade entre as alterações e as condições 

ambientais, bem como com os valores sociais existentes (GREEN, 2004), como um 

importante passo para a sustentabilidade. 

Esse tipo de atuação valoriza especialmente a percepção, dos envolvidos a cerca da 

situação atual da área e do processo de mudança em andamento, relacionando todos  os atores 

sociais e seus papéis como parte das relações de poder e da tomada de decisão, o que 

representa uma considerável mudança de paradigma nos padrões de produção e consumo do 

espaço (CÂMARA, 2011). 

 

3.1. RELAÇÃO PESSOAMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

De maneira geral, segundo uma abordagem histórica grosseira, pode-se observar que a 

humanidade mudou seu modo de convívio com o ambiente, que nos primórdios da civilização 

era moldada pela natureza e, a partir do advento da agricultura e da criação de assentamentos 

fixos alterou-se bastante, principalmente após revolução científica e industrial. 

Tendo como base o entendimento do caráter transacional da relação entre as pessoas e 

o ambiente, fator que corresponde à instantânea comunicação socioespacial, a Psicologia 

Ambiental (PA) representa a relação entre ambos como uma via de mão dupla de influência, 

ou seja, a pessoa e o ambiente influenciam-se mutuamente. 

Apoiando-se nesse tipo de proposição, ainda que sob uma visão tradicional, Lewin 

(1965), indicava que o comportamento (C) é fruto da interação instantânea e simultânea (a 
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multiplicação) entre pessoa (P) e ambiente (A), que são, portanto, variáveis interdependentes, 

como indica a equação C= f (P x A). Esclarecendo a proposição de Lewin, Campos-de-

Carvalho (2005) comenta a preocupação do autor em enfatizar que as pessoas não estão em 

um cenário, com o qual não interagem, mas são constituintes/constituídos do/pelo ambiente 

(vice-versa).  

Mais recentemente, em uma perspectiva sistêmica, a literatura adverte que pessoa e 

ambiente não podem ser abordados separadamente, pois são partes constituintes de um todo 

outro maior, a relação que se estabelece entre ambos (CAMPOS-DE-CAVALHO, 

CAVALCANTE, NÓBREGA, 2011). Nesse caso, o mais importante seria o ponto de 

convergência destas perspectivas, entendendo que a relação ‘pessoAmbiente’ contempla a 

mútua e instantânea relação entre humanos e seu contexto físico, histórico e psicológico. A 

partir deste ponto da dissertação, portanto, passo a utilizar esse neologismo, defendendo a 

importância de escrever as duas palavras de modo único, e sabendo que o leitor compreenderá 

este uso. 

Para aprofundar e abranger o contexto impactante do processo de crescimento que a 

sociedade imprime às cidades, e a fim de gerar mais e melhores estratégias de envolvimento 

urbano. Este termo se justifica, no sentido de contrapor o des-envolvimento, mais utilizado no 

aspecto econômico recorrente. Portanto, é indispensável envolvermos mais e melhor os 

fatores urbanos, desde seus aspectos econômicos, naturais, humanos, históricos, logísticos, 

políticas públicas, ativismos, etc. nas pesquisas e na gestão sobre a cidade. 

Um olhar integrado sobre o meio ambiente e o desenvolvimento é fomentado pelo 

Relatório Brundtland (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991), e já comentado nesse texto, mostra que o meio ambiente não 

existe como uma esfera desvinculada das ações, ambições e necessidades humanas, portanto, 

defender o ambiente sem levar em consideração os problemas humano-ambientais constitui 

uma visão ingênua. A Comissão alerta:  

É no ‘meio ambiente’ que todos vivemos; o ‘desenvolvimento’ é o que todos fazemos ao tentar 
melhorar o que nos cabe neste lugar que ocupamos. Os dois são inseparáveis. 

Para Mendes (1994), desenvolvimento é a criação de condições e necessidades 

tendentes à constituição do ser humano em sua integridade, processo resultante, onde o 

desenvolvimento econômico é um elemento, mas em/por si insuficiente. Já envolvimento 
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corresponde às articulações do ser humano com o ambiente que o cerca, o comprometimento 

e consequências correspondentes, e vai desde o ambiente natural ao relacionamento com os 

outros, com a cidade, consigo mesmo dentro do meio. 

No mundo atual não se pode mais ignorar a questão ambiental, seja na mídia, ou em 

suas evidências cotidianas que ocorrem nas cidades, no campo ou na natureza. Ela está 

presente na vida das pessoas. Portanto, a degradação do meio ambiente é um dos principais 

desafios vivenciados pela sociedade contemporânea. Nas cidades, podem-se perceber 

problemas de superconcentração de populações; falta de moradia; acúmulo de lixo; 

congestionamentos de trânsitos ocupações em áreas de risco, poluição do ar, da água e do 

solo; destruição de refúgios naturais urbanos (CAVALCANTE, ELALI, 2011), todas 

causadas por um arraigado crescimento a qualquer custo, sem planejamento democrático e 

distantes de uma socioeco-sustentabilidade. 

Os termos sustentabilidade, comportamentos ecologicamente responsáveis, manejo de 

recursos e envolvimento urbano, entre outros que apareceram nesta dissertação, não 

apresentam uma visão utilitarista (ALEXANDRE, 2002), em contrapartida, fortalecem a 

correlação com a emergência ambiental pela qual as cidades passam hoje em dia.  

O autor imediatamente citado relaciona a visão utilitarista que alguns termos – como 

ecoconservacionismo, comunidades tradicionais – “são de correntes ecocapitalistas que 

também nos falam de redução de desperdícios ou gestão ambiental para a melhor persecução 

dos fins econômicos que visa”. Neste caso, alguns destes discursos fazem alusão à concessão 

de patrocínios, apoios e financiamentos de instituições internacionais, com um caráter de 

ecoembelezamento. 

Para lograr o suporte ao estudo da sustentabilidade das cidades e sua direta relação 

com as pessoas de uma forma multifacetada, é importante ressaltar que o estudo da RPA tem 

base não só na Psicologia, mas na Sociologia, na Antropologia, contando com o apoio de 

ecólogos, arquitetos, planejadores urbanos, designers e outros profissionais preocupados com 

o ambiente físico (ITTELSON et al, 2005). Desta maneira, surgem novas propostas de 

suporte às pesquisas envolvendo a subjetividade do indivíduo ou da sociedade na interação 

com seu ambiente, e são importantes, pois avaliam diversas abordagens embasadas em um 

caráter multi, inter e transdisciplinar da PA. 
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De acordo com o estudo de Wiesenfeld (2005), há diversas escalas ambientais dos 

estudos da PA, desde o micro espaço doméstico, ao intermediário, como a vizinhança, até o 

macro, como a cidade; os tipos de ambientes (se residenciais, urbanos, rurais, recreativos, 

laborais, educativos, hospitalares), fatores ambientais específicos (design, decoração, ruído, 

iluminação, cor) ou gerais (relacionado à qualidade ambiental), além de processos ambientais 

– conservação, sustentabilidade, risco ambiental e desastres naturais.  

Para a Psicologia Ambiental, o ambiente é um conceito multidimensional, 

compreendendo o meio físico e concreto em que se vive, natural ou construído, o qual é 

indissociável das condições sociais, econômicas, políticas, culturais e psicológicas daquele 

contexto específico (CAMPOS-DE-CARVALHO et al, 2011). 

O conceito de ambiente dessa dissertação está contemplado nas duas últimas 

abordagens de Wiesenfeld (2005), portanto, ressalta a importância da percepção acerca da 

mudança do espaço de uma maneira particular provocada pelo crescimento da cidade, ou 

incremento urbanístico de uma área e sua influência nos arredores, englobando novas áreas de 

interesse econômico, social e ambiental, logo, uma situação que remete ao processo de 

produção do espaço em Itapuama. 

Os estudos da inter-ação pessoa-ambiente (PINHEIRO, ELALI, 2010) têm abordado 

diferentes escalas que vão desde uma simples casa e vizinhança até visões de mundo. Neste 

sentido, os autores trazem perspectivas focadas na arquitetura do edifício, da cidade, além de 

abordagens ambientais, chamadas “verdes” ou ecológicas, que podem envolver questões 

globais e relacionar-se com o atual paradigma da sustentabilidade. Além desses fatores, os 

estudos da RPA têm uma característica de interesse multidisciplinar, já que psicólogos, 

arquitetos, geógrafos, urbanistas e outros têm trazido novos olhares acerca desta relação 

complexa entre comunidades/povos e seus ambientes. 

Günther, Elali e Pinheiro (2008) atentam para o rigor ao se tratar a relação entre 

pessoa e ambiente, lembrando que o foco do trabalho precisa ser a interface entre estes 

elementos. A complexidade da relação pessoa-ambiente, ou seja, sua interação pode ser 

investigada por várias disciplinas, cada uma com suas formas de coleta e análise de dados. 

Neste caso, a multiplicidade metodológica agrega disciplinas, teorias e métodos, integrando 

diversas experiências para a pesquisa na perspectiva da percepção ambiental. 
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De maneira geral, a sociedade vivencia uma época de crescente preocupação com o 

destino ecológico de nossa civilização, o que tem levado as Ciências Humanas e Sociais a, 

também elas, se debruçarem cada vez mais sobre temas relacionados ao nosso modo de vida e 

à maneira de tratarmos o ambiente em que vivemos, o qual pode ser entendido em várias 

escalas, abrangendo desde o cômodo em que nos encontramos até o próprio planeta 

(PINHEIRO, ELALI, 2010).  

 Para Santos (2008), existem preocupações ambientais e o enfoque nas comunidades 

(ditas tradicionais), através da relação decorrente de “se estar” num lugar, bem como a 

perspectiva da percepção e do manejo do ambiente que se vive. Corroborando com estas 

premissas, Lynch (2009) argumenta que é preciso aprofundar a percepção das pessoas sobre o 

meio ambiente, o que seria uma continuidade ao desenvolvimento biológico e cultural dos 

sentidos. 

Em um sentido amplo, é fácil perceber que os processos de industrialização e da 

tecnociência da vida humana alteraram a conformação urbana – seus ritmos, tamanhos, 

escalas – no que existe de fundamental, transformando o modo de ser, de pensar e de agir 

(RIBEIRO, 1995) de grupos sociais, podendo alterar a maneira que estes representam e 

percebem seu espaço. Paulatinamente, tornou-se clara a necessidade de uma nova revolução 

industrial e urbana, que esteja calcada na manutenção socioambiental em escalas local e 

global. 

No tocante à tecnociência, Lago (2006) comenta que as crises do petróleo de 1973 e 

1979 tiveram forte repercussão e favoreceram o surgimento de um pensamento ecológico, 

consequência da nova revolução tecnológica de uma era pós-industrial e caracterizada pela 

expansão dos serviços e da informática, uso menos intensivo dos recursos naturais, novos 

materiais e desenvolvimento de novas tecnologias, como a biotecnologia. Isso pode 

desencadear uma ampliação na forma como as pessoas se percebem, como vêem suas ações e 

como elas conhecem a cidade e seus problemas, embora isto ainda aconteça de forma 

incipiente. 

Segundo Jacobi (2006), a dinâmica da urbanização pela expansão de áreas suburbanas 

produziu um ambiente urbano segregado e altamente degradado, com efeitos muito graves 

sobre a qualidade de vida de sua população. Embora o autor faça referência à segregação 

econômica, ressalto que um ambiente segregado social ou espacialmente pode dificultar a 
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visualização e criação de uma identidade local conjunta, gerados a partir de uma produção 

urbana enviesada e baseada na exclusão socioambiental. 

Alguns temas chaves dos estudos da relação pessoa-ambiente, vinculados à Psicologia 

Ambiental, e que apresentam diferentes perspectivas acerca da sustentabilidade, são 

importantes contextos de pesquisas acadêmicas. Entre alguns destes temas estão: o 

comportamento ecológico, que trata da ação humana com o intuito de proteger ou minimizar 

impactos ao meio ambiente (PATO, CAMPOS, 2011). Um segundo tema é o compromisso 

pró-ecológico (CPE), caracterizado pela “relação cognitiva e/ou afetiva, de caráter positivo, 

que as pessoas estabelecem com o meio ambiente ou parte do mesmo, responsabilizando-se e 

interessando-se por ele” (GURGEL, PINHEIRO, 2011). 

Outro tema envolvido com a sustentabilidade e presente nos estudos da relação 

pessoa-ambiente é o valor ecológico, que de acordo com Pato (2011), parte dos valores 

humanos, tendo como cerne o equilíbrio e a sustentabilidade das relações entre os 

ecossistemas ou ambientes, diretamente relacionados a crenças, atitudes e comportamentos 

ecologicamente responsáveis. 

 A percepção ambiental também tem a sustentabilidade sociourbana como foco para 

pesquisas. Talvez por exercer papel fundamental nos processos de apropriação e identificação 

dos espaços e ambientes (KUHNEN 2011), a percepção ambiental possa auxiliar em estudos 

que avaliem a forma que as pessoas sentem alterações em seus contextos sociofísicos. Os 

processos de mudança ambiental, decorrentes do desenvolvimento urbano, possivelmente 

ocasionem mudanças na maneira como as pessoas percebem sua vizinhança ou realidade, 

semelhante ao que acontece em Itapuama, e que será melhor explanado no capítulo dois (2), 

desta dissertação. 

  

3.2 PERCEPÇÃO E MODIFICAÇÃO DO ESPAÇO  

A percepção ambiental no contexto da Psicologia Ambiental é um ponto de partida e 

de chegada, pois as informações que captamos pelos sentidos são constantemente alteradas e 

reforçadas pelas nossas ações, num processo recíproco e cíclico, e tem como base 

mecanismos perceptivos e cognitivos (MEDEIROS, 2005). 
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Diante da necessidade de se estudar a percepção ambiental acerca dos impactos e 

modificações ambientais que são causados por uma gama de fatores, que podem ser de ordem 

econômica, estrutural, política, histórica, social, cultural ou pessoal, as investigações da 

relação pessoa-ambiente precisam contar com abordagens baseadas na complexidade. Ao 

agirem em conjunto e concomitantemente, os fatores acima citados provocam uma infinidade 

de complexas interações, dificultando a identificação das causas e dos responsáveis diretos e 

indiretos pelos impactos e modificações ambientais (KITZMANN, ASMUS, 2001). Daí a 

necessidade de diversas áreas de estudo com suas lentes que identificam componentes a partir 

de seus focos.  

De acordo com Morin (2010), a realidade social é multidimensional; ela comporta os 

fatores geográficos, econômicos, técnicos, políticos, ideológicos... Num momento, alguns 

destes fatores podem ser dominantes (como o econômico atualmente), entretanto, existe uma 

rotatividade de domínio entre eles. O autor ainda diz que tudo aquilo que é evolutivo (a 

sociedade, por exemplo) obedece a princípios multicausais e a causalidade é uma 

multicausalidade, na qual todo processo autônomo produz sua causalidade própria, sempre 

sofrendo as determinações exteriores, isto é, comporta uma auto-exo-causalidade complexa. 

As pessoas, por sua vez, também são complexas, e, segundo Chiavenatto (1994), são 

sistemas abertos sendo que "cada pessoa é um fenômeno multidimensional, sujeito às 

influências de uma enormidade de variáveis". Para entender este ser complexo, é importante 

levar em consideração os diferentes padrões de percepção, que "referem-se à informação que 

o sistema individual (e social) recolhe sobre o seu ambiente". 

Outro aspecto da percepção indispensável de comentar é o componente animal dos 

seres humanos. Aprendemos com as situações que nos são apresentadas e Kaplan (1973) 

argumenta que um segmento considerável de habilidades da orientação ambiental deriva da 

nossa história evolutiva e biológica. As pessoas têm uma extraordinária habilidade para 

desenvolver orientação cognitiva em relação ao ambiente, e este processo altamente 

organizado pode estar profundamente enraizado na história evolutiva das espécies. Além 

desse aspecto evolutivo, vale ressaltar que os processos perceptivos e cognitivos são afetados 

pelo aprendizado e pela cultura (ALTMAN, CHEMERS, 1980), bem como por características 

subjetivas e emocionais (TUAN 1983). 
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Além disso, de acordo com Medeiros (2005), tratar de percepção é discorrer acerca de 

mecanismos que influenciam a orientação da pessoa no espaço, bem como a identificação de 

marcos e signos representativos. Tal processo está intimamente relacionado aos sentidos 

(visão, audição, olfato, tato, paladar) e à cinestesia - ou seja, à compreensão, mesmo intuitiva, 

do equilíbrio, da posição corporal e do movimento – entendendo-se que estes fatores facilitam 

a compreensão de um determinado ambiente, proporcionando orientação ou desorientação 

espacial. 

A experiência espacial do ser humano depende, por um lado, de suas características biológicas, 
como entre outras, ser bípede ereto, com estereoscopia visual e auditiva, noções de frente-trás, 
direita-esquerda, alto-baixo e espaçamento entre indivíduos. Por outro lado, essa experiência 
está vinculada à sua capacidade de representação, que lhe permite diferentes formas de 
conhecer o espaço (PINHEIRO, ELALI, 2011 p.146).  

Além deste aparato psicofísico da pessoa, o processo perceptivo está obvia e 

diretamente ligado aos estímulos ambientais, cujas informações são extraídas pelo indivíduo 

que as reorganiza em função de suas múltiplas experiências, armazenando-as (memória) e 

aprendendo com elas (cognição). Assim, a pessoa é modificada a partir de cada vivência, de 

modo que a percepção posterior dos mesmos estímulos pode ser diferente. Tuan (1983) 

ressalta, ainda, que a experiência é constituída por sentimento, pensamento e contexto, todos 

estes elementos influenciando-se mutuamente e atuando decisivamente na aprendizagem.  

Assim, estamos sempre relacionando algo novo às nossas bases perceptivas e 

cognitivas, embora nem sempre estamos atentos ao fato de o entorno afetar nossos 

sentimentos (VAN LENGEN, 2004). O autor afirma que é um tipo de comunicação que 

ocorre de maneira subliminar e sem identificação de fonte, podendo ser ativada por diferentes 

elementos, como tamanho, contraste, símbolos, complexidade e surpresa. 

Lynch (2009) comenta que a percepção ambiental relaciona-se intimamente com a 

organização do espaço e a maneira como é apresentada para quem observa, para além de suas 

formas, e envolvendo mais intensamente a sua carga de significados implícitos e explícitos. 

Além disso, o autor entende que o ambiente é majoritariamente percebido através de imagens, 

as quais resultam de processos bilaterais entre observador e meio, ou seja, quando as pessoas 

vivenciam os espaços (urbanos ou não). Dessa experimentação derivam fenômenos nos quais 

as pessoas produzem (percepção, conceito, concepções, etc) e são produzidos pelo conjunto 

imagético espacial. O autor traz uma luz à organização urbana e como as pessoas podem se 

sentir (des-)orientadas de acordo com a construção da imagem da cidade. 
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De acordo com Lynch (2009), a imagem do meio ambiente pode ser analisada em três 

componentes básicos indissociáveis e complementares: identidade, estrutura e significado. 

Enquanto a identidade diferencia elementos urbanos diante do todo, a relação estrutural ou 

espacial localiza o objeto em relação ao observador e aos outros elementos das cidades, e o 

significado prático ou emocional ocorre a partir do momento que o observador dota de 

funções ou atributos determinado elemento urbano, passando a compreendê-lo melhor.  

Conhecer a cidade, seus bairros, desvendar seus mistérios, penetrar em seus labirintos, 
misturar-se ao vai-e-vem das pessoas e dos carros, analisar o tecido urbano, compreendendo as 
contradições do processo espacial e social é algo extremamente fascinante, à medida que 
possibilita a leitura do território e a construção de imagens, nem sempre consensuais e 
objetivas sobre o mesmo espaço. (LEANDRO et al, 2009, p. 137) 

Ressalte-se, ainda, que a percepção do ambiente (quer natural, quer urbano) não a 

abrange de forma completa (mesmo que se tratando de uma fração), uma vez que não sendo 

muda, a paisagem apresenta duas faces: a visível e a verdadeira, que não se apresenta 

diretamente ao observador, pois é moldada pela ideologia (SANTOS, 2004). 

Diferentes tamanhos dos edifícios e ambientes nos levarão a experienciar o entorno de 

maneira distinta, seja pela sombra de um prédio ou pelo tempo para cruzar um ambiente (uma 

praça, por exemplo). As diferentes formas arquitetônicas, curvas e edifícios propiciam 

diversidade no olhar a cidade. Alguns elementos urbanos estão associados a questões 

religiosas, históricas, econômicas, sendo importantes referências (símbolos) na visualização 

urbana. Alguns inspiram prazer, outros, movimento, ou ainda o medo. Portanto, ambientes 

com diversidade nas funções e nas formas conduzem às suas emoções, percepções e 

impressões associadas. 

De acordo com Freire (1994), existem vários níveis de percepção, determinados pela 

realidade objetiva do local, a qual condiciona os diversos modos dos indivíduos apreendê-lo. 

Estes diferentes níveis explicam as diferentes formas de ação dos indivíduos. Na perspectiva 

do autor, a percepção é caracterizada de forma crítica, no sentido de que ao experienciar 

determinado fenômeno, as pessoas tenham uma leitura complexa, multifacetada do mesmo, 

analisando seus componentes. Isto, muitas vezes, acontece a partir do distanciamento do 

fenômeno. É o caso de saber que o desenvolvimento sustentável por si não importa, mas vale 

lembrar que ele decorre de um anterior desenvolvimento, que requer uma nova postura diante 

do paradigma ambiental, uma força motriz de mudança. Daí, uma percepção crítica. 
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O significado do termo percepção varia de acordo com a área de estudo que o enfoca. 

A sua abordagem pode estar limitada às questões perceptuais relacionadas diretamente com os 

cinco sentidos sensoriais, como na Psicologia e Medicina (KITZMANN, ASMUS, 2005). 

Neste contexto, o termo percepção é utilizado de uma forma ampla, perdendo o sentido 

estreito de simples aquisição de informação e conhecimento por meio dos sentidos, para 

significar a forma como o sujeito concebe determinada coisa, tornando-se, assim, sinônimo de 

concepção, pensamento ou ponto de vista. 

Quando Capra (1996), diz que a sociedade está vivendo uma "crise de percepção" e 

clama por uma "mudança radical em nossas percepções", está se referindo a uma crise 

originada por uma visão que concebe o mundo como uma coleção de partes dissociadas (e não 

a uma suposta crise sensorial) e antropocêntrica, atentando para uma mudança de visão de 

mundo de forma holística, integrada e ecocêntrica. Da mesma forma, Freire (1994), ao 

considerar que a percepção ingênua da realidade, uma falsa percepção, gera uma ação que é 

inoperante, não transformadora, também pretende uma mudança de percepção, que é a 

substituição desta percepção distorcida da realidade por uma percepção crítica, a 

conscientização. 

Oliveira (2007) pontua que a compreensão sobre percepção ambiental provém de 

diversas áreas de conhecimento e abordam questões que relacionam o ser humano e seu 

ambiente, considerando conceitos como espaço, lugar, ambiente e imagem. Áreas como 

Geografia, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia Ambiental têm em comum o estudo das 

relações entre o espaço físico (natureza e sociedade) e as sociedades, além das inter-relações 

pessoa-ambiente, no tocante ao comportamento dos indivíduos e sua percepção de variáveis 

ambientais, neste sentido, a transformação do espaço local. 

Consequentemente, a percepção dos problemas ambientais e a concepção de ambiente 

oriunda desta percepção dependerão destes filtros, que são resultado da experiência 

acumulada pelo indivíduo ao longo de sua vida ou, em outras palavras, da aprendizagem 

formal, informal e não formal. Neste contexto, toma importância a delimitação dos 

conhecimentos prévios, ou construções pessoais, como base para a aquisição de novos 

conhecimentos. 

Os processos de acumulação de conhecimento e memória em relação aos espaços, 

contam com um caráter temporal, histórico pessoal ou social, baseado nos acontecimentos ou 
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significados atribuídos a determinados marcos, objetos, etc. “Tempo e lugar são componentes 

básicos do mundo vivo, nós os admitimos como certos” (TUAN, 1983) 

Assim, considerando que os ambientes tomam sentidos diferenciados para as pessoas 

que os desfrutam, em função da maior ou menor profundidade no seu relacionamento com 

aquele local, o item a seguir discorre sobre o conceito de lugar e a questão da identidade. 

 

3.2.1 Do espaço ao lugar: a questão da identidade 

 Até o presente momento, essa sessão tratou da percepção ambiental em suas relações 

com o espaço, mas vale apontar os processos pelos quais os ambientes se transformam, não 

fisicamente, mas afetivamente, quando nos envolvemos com eles, dotando-os de significado 

de acordo com o tempo. 

 É clara, embora sutil, a distinção entre espaço e lugar, sendo a elas atribuídas relações 

de memória, afeto, apego, território, aspectos subjetivo-práticos da interação pessoa-ambiente. 

Para Tuan (1983), “lugar é segurança e o espaço é liberdade”; assim, a partir da perspectiva 

experiencial, no local onde antes poderia existir espaço indiferenciado, passa a acontecer o 

lugar, a partir do momento que conhecemos melhor os ambientes e os dotamos de valor 

simbólico.  O autor ainda  considera que a “experiência”, relativa ao tempo e à vivência, é 

a base para transformar  os ambientes em locais com maior caráter afetivo. 

 A maneira como se percebe e experiência o ambiente depende dos valores, atitudes, 

expectativas, normas sociais e culturais, e necessidades em aspectos individuais e de grupos 

sociais que a pessoa traz de/para seu ambiente (ITTELSON, 1973). De acordo com o autor, 

questões de avaliação, que ocasionam um retorno das pessoas à percepção do ambiente, não 

correspondem a uma maneira objetiva e individual de representação da realidade, mas segue 

uma proposta que tem arcabouço nas informações a nível social. 

Para Santos (2004), “o espaço é a matéria trabalhada por excelência: a mais 

representativadas objetivações da sociedade, pois acumula, no decurso do tempo, as marcas 

das práxis acumuladas”. O autor ainda caracteriza o “lugar” como “porção do espaço”, 

corroborando as perspectivas de que o primeiro é uma parte do segundo, proporcionando uma 

ideia de maior contato entre as pessoas e o ambiente que os rodeia imediatamente, como o lar. 
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As pessoas se sentem num lar, um lugar cheio de significados e símbolos em diversas 

escalas, por conta da existência de uma relação íntima e moldável entre espaço e lugar. Se nos 

referimos a escala da casa, o nosso quarto é um lugar que “demarcamos” com nossos 

pertences, fotos e modo de organização. Já a casa, seria o espaço, onde nos movimentamos e 

temos “domínio” parcial das características físicas e da coletividade. Se falarmos na escala do 

bairo, a casa é o lugar. Na escala da cidade, o nosso bairro, local que dominamos em 

conhecimento de ruas e nas relações com as pessoas, é o lugar, em relação ao emaranhado de 

bairros da cidade, que seria o espaço.  

As mudanças na cidade, seus bairros e seu ambiente físico significam alterações na 

maneira como as pessoas vêem, sentem e protagonizam as/nas áreas ubanas, dado em conta 

que as cidades apresentam também um espaço social constituído historicamente. Afinal de 

contas, “o que é lar? É a velha casa, o velho bairro, a velha cidade ou a pátria” (TUAN, 1983). 

 Lugares são locais para partida e retorno, com os quais as pessoas desenvolvem 

vínculos emocionais, são conhecidas e conhecem outros. Portanto, é compreensível que 

lugares serão encontrados em diversos níveis da apropriação espacial, como o lugar na mesa, 

a casa, a vizinhança, o país, e para os astronautas que estão na lua, meu planeta (Graumann, 

2002). 

 Na perspectiva de Speller (2005), atualmente as pesquisas sobre lugar têm-se centrado 

nas “mudanças” (friso do autor), enquanto transição e transformação do lugar, ou a forma 

como as pessoas (percebem e) compeendem as alterações físicas experimentadas em seus 

locais, além da própria “mudança” como objeto de investigação. 

 Essa é uma das principais perspectivas da pesquisa realizada no desenvolvimento desta 

dissertação. A transição ambiental pela qual Itapuama vem passando desde o ano de 2007, 

quando da instalação de um resort nas proximidades da ainda vila com difícil acesso, sem 

aglomeração de pessoas ou engarrafamentos (presentes nos dias atuais). 

Uma conotação temporal na relação com o lugar vem sendo mais explorada, 

relacionando o indivíduo, seu passado, presente e futuro e, a partir de determinado momento, 

as investigações sobre o conceito de lugar acontecem com um foco mais voltado para a 

identidade de lugar e à vinculação ao lugar, considerando-as como condições, transições e 

processos da relação pessoa-ambiente dinâmicas (SPELLER, 2005). 
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De acordo com Proshansky (1978), identidade de lugar corresponde às dimensões que 

definem a identidade pessoal do indivíduo em relação ao ambiente físico, a partir dos 

significados de complexos padrões de ideias conscientes e inconscientes, sentimentos, 

valores, metas, preferências, habilidades e tendências comportamentais relevantes para um 

ambiente específico. Como o próprio nome diz (identidade de lugar), é necessário que exista 

tempo no lidar com o local, criando vínculos afetivos. 

De certa maneira, uma parte da identidade pessoal está intimamente relacionada aos 

ambientes, bem como à história de cada pessoa, lembrando que ela é construída e construtora 

dos contextos sóciofísicos em um processo transversal e contínuo, sem fins, apenas etapas. Se 

os espaços e lugares têm suas nuanças internas e externas às pessoas, transforma-los de 

acordo com o processo de produção do espaço, certamente afeta a maneira como elas lidam 

com o meio. 

Rogan, O’Connor e Horwitz (2005) informam que os estudos acerca das decisões que 

negligenciam a participação das comunidades sobre o manejo de seus recursos naturais (e 

urbanos), acarretando mudanças ao ambiente biofísico, têm impactos na identidade de lugar e 

no apego ao lugar.  

O ambiente biofísico tem uma posição peculiar nesses tipos de pesquisa de acordo 

com as imagens dos locais que são produtos sociocognitivos em escala individual e social. 

Estas imagens são o resultado da relação transacional, contendo componentes emotivos, 

avaliativos e de significado, pois, segundo Low e Altman (1992), as pessoas estão 

emocionalmente vinculadas aos lugares e seus elementos, a partir de um fenômeno que 

denominam place attachment (o apego ao lugar). Isto pode explicar porque alguns indivíduos 

e comunidades inteiras resistem veementemente a propostas de mudança às paisagens locais. 

De acordo com Natori e Chenoweth (2008), as pessoas interagem bilateralmente com a 

paisagem, e dependendo da maneira que o ambiente influenciar a percepção de uma 

comunidade, pode ser alterada a forma como as pessoas atuam em seu contexto. Estas 

transformações certamente acarretam, também, alterações na identidade de lugar de uma 

comunidade. 
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3.3 IMAGEM, PERCEPÇÃO E COMUNIDADES 

Nas últimas décadas, a percepção tem sido cada vez mais tratada como um fenômeno 

importante nas interações do homem com o seu mundo (SCHULTZ, 1975), tanto no caso de 

áreas urbanas densamente povoadas quanto em comunidades tradicionais, propiciando um 

interessante campo de pesquisa a ser desenvolvido,  

O termo “população tradicional” está no cerne de diversas discussões e sua implicação 

ultrapassa a procura pela teorização, envolvendo uma série de problemáticas relacionadas às 

políticas ambientais, territoriais e tecnológicas. 

Este tipo de estudo muitas vezes recai sobre o entendimento das modificações 

efetuadas no local, de acordo com as necessidades de expansão e desenvolvimento urbano, 

bem como suas consequências para a vizinhança/comunidade, bem como sobre como esse 

processo pode afetar a percepção e a relação íntima com o lugar onde vivem. 

Como já mencionado, a percepção se dá a partir de porções decifráveis (ditas “reais”) 

e outras subliminares (OKAMOTO, 1996; TUAN, 1983), sendo preciso atentar para a 

importância das imagens como constituintes dos processos e dos fenômenos perceptivos e 

cognitivos das comunidades. Vale ressaltar, entretanto, que as pessoas tendem a priorizar o 

sentido da visão (aproximadamente 50% a mais do que audição, olfato, tato, paladar juntos), 

embora as imagens visuais não sejam as únicas fontes que “alimentam” a percepção. Logo, ao 

se pensar em elementos do ambiente que promovem emoções, propiciam memória, segurança 

ou insegurança, também é possível fazer referência a outras “imagens” (olfativas, sonoras, 

cinéticas, etc.), as quais fazem parte de uma construção subjetiva que as pessoas têm de um 

determinado conceito, ambiente, elemento ou objeto: a imagem mental.  

As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o observador e o 
meio. O meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador – com grande adaptação e 
à luz de seus objetivos próprios – seleciona, organiza e dota de sentido aquilo que vê (LYNCH, 
2009, p.14). 

 Ou seja, os elementos que compõem a imagem de um local carregam e traduzem 

contextos, que podem posteriormente ser identificados por fotografias, pinturas, artesanato ou 

nas telas dos cinemas. Elas traduzem “realidades” relativizadas pelos olhos de cada pessoa, 

oferecendo sentidos e exigindo a criação de significados no que é visto por outro alguém. 

As pessoas percebem estes elementos comunicativos e os interpretam com base nas suas 
memórias, identidades, afetividades e cultura. Elas escrevem, lêem, cantam, tocam, pintam e 
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filmam, enquanto refletem, entendem e explicam as experiências vivenciadas em seus espaços 
de vida. Portanto, as diversas maneiras das pessoas representarem o ambiente influenciam sua 
percepção ambiental e, por reciprocidade, são influenciadas por ela (CÉSAR, 2011, p. 2). 

 

De modo mais intuitivo, a população, e especialmente seus artistas/arauto, comenta a 

seu modo este mesmo fenômeno, como indica, por exemplo, o verso a seguir, que, fazendo 

referência a contextos pernambucanos, permitem a criação de imagens que são 

compartilhadas por outras pessoas: 

Rio, pontes e overdrives,  
impressionantes estruturas de lama.  
Mangue, mangue... (CHICO SCIENCE e NAÇÃO ZUMBI, 1994) 
 

Sem dificuldade, o trecho acima retrata a realidade de que a cidade do Recife foi 

construída sobre extensas áreas de manguezais e várzeas, a chamada Veneza brasileira e seus 

rios, ou seja, canta suas marcas territoriais – os rios e as pontes, denotando aspectos de 

memória e história local. 

Em sentido semelhante, Silva (2005) esclarece que as imagens antigas podem 

reconstituir uma situação representando o mundo edificado e natural existente naquele local 

em um dado momento, o que torna o exame da produção imagética uma importante 

ferramenta de estudo sobre o olhar das pessoas diante do ambiente. 

As comunidades urbanas, rurais e tradicionais, cada uma com seu nível de 

sensibilidade e interação, vêem e sentem as mudanças no meio em que vivem. O caráter 

transacional da relação indivíduo-ambiente promove uma comunicação silenciosa entre as 

características biofísicas e a(s) percepção/cognição, cultura/tradições, decisões, logo, podem 

alterar o vínculo da(s) pessoa(s) com o lugar. É essa a relação de instantaneidade bidirecional 

dos fenômenos que ocorrem entre as pessoas e o seu entorno. 

A interação pessoa-ambiente tem despertado o interesse por estudos com foco em 

comunidades tradicionais e sua percepção ambiental, seguindo o raciocínio da preferência ou 

da mudança das paisagens (conservação), compromisso/comportamento proambiental e em 

alguns casos, traçando comparativos entre comunidades tradicionais e não-tradicionais 

(GREEN, 2005; MICHEL-GUILOU, MOSER, 2006; NATORI, CHENOWETH, 2008; 

ROGAN, O’CONNOR, HORWITZ 2005; STORY, FORSYTH 2008). 
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De acordo com Rogan, O’Connor e Horwitz (2005) os resultados das pesquisas deste 

tipo de estudo sugerem que as mudanças ao ambiente biofísico teriam impactos ainda na 

identidade de lugar e no apego ao lugar. E mesmo que ocorram estes tipos de estudo, algumas 

vezes as intervenções em ambientes com impactos socioambientais minimizados, restam 

lacunas nos estudos com foco nas perspectivas psicológicas e sociais, ou seja, do indivíduo e 

da comunidade.  

O ambiente biofísico tem uma posição peculiar nesses tipos de pesquisa, decorrentes 

das imagens dos locais que são produtos sociocognitivos em escala invidual e social. Estas 

imagens são o resultado da relação transacional, contendo componentes emotivos, avaliativos 

e de significado. 

Para que as pessoas, a partir de sua percepção, tivessem facilitada a probabilidade de 

uma imagem forte evocada por um objeto físico, Lynch (2009) procurou qualidades físicas 

que estivessem relacionadas com atributos da identidade e estrutura da imagem ambiental, o 

que leva a definição da imaginabilidade. Esta também pode ser chamada de legibilidade ou 

visibilidade, em que os objetos, além de vistos, são apresentados de uma forma definida e 

intensa aos nossos sentidos. 

De acordo com o caráter transacional, é importante considerar o papel das pessoas 

como modeladores dos espaços e das paisagens no mundo, ainda mais quando se referem a 

ambientes rurais ou com pouca influência do crescimento urbano. Nestes casos, os vários 

níveis de intervenções (interações) humanas ativas e diretas. De acordo com os autores 

(LEWIN, 1965; LYNCH, 2009; ROGAN, O’CONNOR, HORWITZ, 2005), as pessoas 

interagem com a paisagem bilateralmente, pois dependendo da maneira que o ambiente 

influenciar a percepção de uma comunidade, pode ser alterada a forma como as pessoas atuam 

em seu contexto (NATORI, CHENOWETH, 2008). 

Já Ittelson (2005) alerta para o fato do ser humano não ser apenas um produto passivo 

de seu ambiente, mas dirigido aos seus próprios objetivos, agindo sobre seu ambiente e que, 

reciprocamente, é influenciado por ele. Ao modificar seu mundo, as pessoas modificam-se a 

si próprias. Um bom princípio norteador nessa questão é o que chamamos de intercâmbio 

dinâmico entre pessoa e seu ambiente. 
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O raciocínio das pesquisas sobre a relação pessoa-ambiente pode compor o argumento 

de que as percepções estão discrepantes, resultado, talvez, de um baixo envolvimento com o 

socioambiente circundante, a sociorealidade. Outra razão para esta inércia pode ser a 

comodidade, ou seja, esperar que algum membro da comunidade, ou a sociedade de uma 

forma geral, perceba e tome atitudes para modificar o contexto.  

 De acordo com Hagerhall (2000), a preferência por paisagens que refletem a cultura 

local, tanto quanto de nível de gestão e percepção, dependem da idade destes ambientes e da 

história local. Estas são questões centrais na conservação da natureza e do patrimônio cultural. 

Entretanto, esforços conservacionistas voltados para determinados ambientes podem ser 

motivados por conta dos significados e preferência tanto dos pesquisadores, quanto das 

comunidades não acadêmicas.  

As informações dessa sociedade podem originar comportamentos como os que Story e 

Forsyth (2008) relatam: maneiras de engajamento em movimentos proambientais, incluindo 

reciclagem, lobby para legislações em prol da sustentabilidade e economia de energia, 

considerados comportamentos de apoio às questões ambientais. 

 Um ator importante nas questões relacionadas à mudança das paisagens urbanas, mas 

que está além das comunidades, é o poder público, que muitas vezes concebe projetos para 

determinados locais e nem sequer consulta as populações envolvidas, deixando de fora a 

possibilidade de inclusão social de fato nos processos de decisão com vistas ao incremento 

econômico. 

Fortalecendo este argumento, Green (2005) observou que a iniciativa governamental 

de sua área de estudo – Koh Samui, Tailândia – vê a exploração dos recursos ambientais e 

naturais para o turismo como uma forma de assegurar a economia de muitas comunidades, 

embora exista uma grande evidência de que o aumento do turismo venha causando 

degradação ambiental e social, principalmente em áreas costeiras. 

O desenvolvimento das cidades e o crescimento da indústria do turismo nas regiões 

litorâneas (do Brasil e do mundo) têm ocorrido de maneira acelerada, promovendo mudanças 

drásticas nas características sociais e físicas (naturais ou construídas) das paisagens onde têm 

sido desenvolvidas, logo, interferem direta ou indiretamente nas populações urbanas, rurais ou 

tradicionais. 
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Desta maneira, Green (2005), em uma abrangência internacional, observou que 

muitas vezes a exploração dos recursos ambientais voltada para a atividade turística é vista 

como uma maneira de assegurar – de acordo com a perspectiva desenvolvimentista – a 

economia de uma região e suas comunidades, embora existam evidências de que o aumento 

do turismo em certas regiões costeiras tenha causado degradação ambiental e social. 

Partindo desse entendimento geral, a imagem de uma área urbana (escalas da cidade, 

bairro ou vizinhança) pode ser analisada a partir do conceito de legibilidade ambiental 

(LYNCH, 1968), baseando-se em duas vertentes: as características físico-espaciais do 

ambiente; e o ponto de vista social e psicológico, neste caso, enfatizando a percepção e o 

significado desse ambiente (CASTRO, 1997). 

O fator modificação do espaço, das características socioambientais é outra importante 

sutileza que potencializa minha pesquisa e dissertação. Com os mesmos argumentos, Santos 

(2008) considera o apego ou vínculo ao lugar, relativizando a importância do afeto que as 

pessoas sentem de várias maneiras, de acordo com diversas formas de percepção (filtros 

culturais, sensoriais e fisiológicos), em referência ao local em que nascem, vivem e atuam, 

além da relação estabelecida com as pessoas que convivem no mesmo espaço. 

De acordo com Gondra (2008), os problemas decorrentes da transformação 

sociocultural, econômica e ambiental podem ser irreversíveis com o tempo, o que reduz as 

possibilidades de desenvolver uma região com base na experiência local e na sustentabilidade. 

Assim, garantir os meios de sobrevivência para as comunidades locais e a voz dos moradores, 

são, antes de qualquer outra coisa, aspectos a serem perseguidos para na busca de um 

desenvolvimento que, se não for sustentável, pode, no mínimo, assumir um modelo 

socialmente menos excludente (ALBUQUERQUE, ANDRADE, 2002). 

Assinale-se, portanto, que qualquer mudança, para além do espaço físico, deve estar 

relacionada ao espaço social e às reais necessidades locais, sendo fundamental investigar o que a 

comunidade precisa para dar continuidade ao desenvolvimento, que é difícil (senão impossível) de ser 

parado. 

A preservação de um lugar implica, necessariamente, na manutenção da identidade social e 
ambiental da comunidade, através da sobrevivência de elementos fundamentais para a 
construção da história e da cultura, ou seja, a preservação do ecossistema não é apenas uma 
questão de sobrevivência (o que não seria pouco), mas é, também, uma questão de 
continuidade da identidade pessoal, social e ambiental, fatores também intimamente 
relacionados à qualidade de vida. (MEDEIROS, 2005, p.17.) 
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Ou seja, reforçando uma ideia trazida desde o inicio desse capítulo, como seres históricos 

construímo-nos a partir das relações que travamos com o meio social e natural, transformando-nos 

mutuamente mediante um processo dinâmico de interações. Assim, vamos tecendo nossos valores, 

percepções e nossa forma de ver e lidar com o mundo, com as pessoas, com a natureza, fazendo 

escolhas, tomando decisões, enfim deixando marcas de nossa passagem. Essa dissertação será 

desenvolvida a partir desse entendimento.  
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CAPÍTULO 4 

4. DELIMITANDO O ESTUDO  

 Para delimitar o estudo proposto, este capítulo toma como referência os componentes 

que, de acordo com Moore (1984 e 2006), alicerçam os estudos no campo da relação pessoa-

ambiente e, portanto, fazem parte das investigações nessa área: as pessoas, o ambiente, os 

fenômenos e o tempo (Figura 1). 

  

Figura 1: Componentes dos estudos na área das relações pessoa-ambiente 

Fonte: Moore 2006 

 Corroborando os trabalhos nesse campo, para essa dissertação estes elementos são 

considerados indissociáveis, mantendo importância relativa e complementar. Isto se mostra 

especialmente evidente ao reconhecermos que “não existem pessoas sem ambiente, pois elas 

sempre estarão em algum lugar” (MOORE 2006; WERNER, BROWN, ALTMAN, 2002). 

Além disso, é a partir dessa interação entre pessoa e ambiente que algumas classes de 

fenômenos podem ser observados/percebidos, os quais podem sinalizar fatores como 

qualidade de vida, identidade, relações interpessoais, engajamento social e hábitos cotidianos 

relacionados a seu ambiente. 
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 Werner, Brown, Altman (2002) ainda comentam que o holismo é um importante 

argumento que corrobora a necessidade dos fenômenos serem tratados como unidades 

holísticas mais do que a combinação de elementos separados, ou seja, os fenômenos são 

compostos simultaneamente por pessoas, processos psicológicos, ambiente físico e qualidades 

temporais e tempo. Esta discussão será retomada mais adiante, quando aparecem os processos 

metodológicos. 

 Desta maneira, para começar o estudo proposto, serão apresentados os elementos que 

caracterizam e embasam esta dissertação: (i) Itapuama (o ambiente), o que corresponde às 

suas características ambientais naturais e edificadas, e a um histórico de ocupação; (ii) as 

pessoas que ali vivem e a comunidade que formam; (iii) o fenômeno que me interessei por 

investigar, isto é, a mudança que ocorreu a partir da instalação de um complexo residencial e 

turístico – com características de resort – a partir do limite norte daquela área (Paiva), num 

curto período. 

 O tempo apresenta-se para esta pesquisa como uma ferramenta de avaliação da 

mudança, portanto, embora se trate de um elemento chave a discutir, será trabalhado a partir 

dos demais elementos, sendo esperado que seu entendimento surja em consonância com os 

outros componentes, presente no discurso das pessoas entrevistadas. 

A seguir, comento o contexto ambiental, a comunidade e a transformação pela qual 

passou Itapuama, à luz de trabalhos acadêmicos, da observação em campo, de impressões 

técnicas sobre o local e imagens (fotografias e imagens de satélite) antigas. Inicio a descrição 

da área e um breve histórico da ocupação imobiliária, do espaço sociofísico e seus elementos. 

Depois direciono ao esclarecimento sobre a comunidade, seus principais componentes, como 

os pescadores e demais moradores e visitantes, por exemplo. Termino o capítulo identificando 

o fenômeno da transformação da vila, influenciando a forma como as pessoas percebem e se 

relacionam com Itapuama. 

 

4.1 O AMBIENTE: ITAPUAMA 

A origem do nome Itapuama vem do Tupi-guarani, que tem nas partes os termos ita, 

que significa pedra, e puama, designando bonita, portanto, “pedra bonita”. Acredita-se que o 
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nome tem origem nos afloramentos rochosos de origem vulcânica, que dão um tom 

diferenciado à paisagem.  

Itapuama localiza-se a uma distância aproximada de 70 quilômetros da capital de 

Pernambuco, inserida no município do Cabo de Santo Agostinho-PE, situado na Mesorregião 

da Região Metropolitana do Recife, e integra a Microrregião de Suape, ocupando uma área 

total de 445,58 km2 (Figura 2).  

 
Figura 2: Vista de Itapuama, que abrange desde a Rua Um (parte de cima do mapa), até a R. Quinze, que fica na frente da 

estrada de lama. Em verde e a esquerda, destaca-se o começo da área de mata. 

Fonte: Google Earth® 

 

N 
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Tem seus limites municipais ao Norte com os municípios de Moreno e Jaboatão dos 

Guararapes, ao Sul, com os municípios de Ipojuca e Escada, a Leste o Oceano Atlântico e a 

Oeste o município de Vitória de Santo Antão, apresentando seus limites extremos entre as 

coordenadas aproximadas de 8o10’ e 8o24’ de latitude sul e 34o55’ e 35o16’ de longitude oeste 

de Greenwich (PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2003).  

A localidade é delimitada pela praia do Paiva (Norte), a praia do Xaréu (Sul), e por 

uma vegetação do tipo Mata Atlântica a Oeste. A Leste, estende-se o mar (CPRH, 2003). A 

praia tem uma extensão de dois quilômetros (2 km), constituída por uma faixa de areia de 

conformação linear de 700 metros desde a Praia do Paiva até o hotel velho, referência na 

paisagem para as pessoas, de onde surgem as “pedras” que se estendem até a Praia do Xaréu, 

somando 1300 metros à praia. Segundo Gama (1999), a ocupação da praia de Itapuama vem 

desde a época da colonização, com a instalação de pequenos povoados. 

Até o final de 1960, a ocupação da orla de Cabo de Santo Agostinho se restringia a 

três núcleos populacionais fundados a partir do século XVI, que hoje fazem parte das 

povoações de Nazaré, Suape, Gaibu e Itapuama. A população permanente é constituída de 

pescadores, pequenos comerciantes e outras categorias profissionais que têm como ocupação 

principal a prestação de serviços a veranistas e visitantes (turistas) (SECTMA, 2003). 

Itapuama em si, começou a ser mais intensamente povoada na década de 1970 

(GAMA, 1999; SECTMA, 2003) como uma vila de pescadores encravada na mata atlântica, 

apresentando poucos caminhos até a praia. 

O local foi descoberto pelos surfistas e veranistas nas décadas de 1970 e 1980, ainda 

como uma vila de difícil acesso, com ruas de “chão batido” e sem pontes que viabilizassem a 

chegada ao local. Naquela época, o município do Cabo de Santo Agostinho não sofria 

pressões para ocupações de moradias permanentes, ou de veraneio (CPRH, 2003), o que era 

ainda mais evidente nas áreas de praia (entre elas, Itapuama), cujo acesso era bastante 

complicado (GAMA, 1999). 

No final da década de setenta surgiram os primeiros loteamentos da área: Jardim 

Gaibu (1972) e Praia de Itapuama (1976). A faixa costeira não apresentava construções até 

meados de 1980, quando alguns moradores começaram a habitá-la, também construindo 

barzinhos para entretenimento de visitantes, que ficam na orla visível na Figura 3. 
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Figura 3: Vista de Itapuama encravada na mata atlâncica 

Fonte: Acervo do autor (2010-2011) 

Nos anos 1980, três parcelamentos voltados para grupos sociais de alto poder 

aquisitivo deram prosseguimento à urbanização da orla (CPRH/DFID, 1999, p.116): os 

loteamentos Praia do Paiva (1983), Enseada dos Corais (1984) e Praia de Gaibu (1984). Em 

1990 o ritmo de crescimento continuou lento, tendo apenas construções de algumas pequenas 

estalagens (pousadas) que eram alugadas por mês (geralmente para veranistas, surfistas) ou 

diárias. 

Entre fins dos anos 1990 e começo dos 2000, a faixa de pós-praia passou a ser 

densamente ocupada com imóveis de vários padrões, mesclando pequenas edificações de 

baixa renda pertencentes aos moradores da área, e imóveis de alto padrão para veraneio 

(residencial) e hospedagem esporádica como pousadas e chalés (comercial). Na faixa de praia, 

surgiu um padrão de ocupação de bares/restaurantes construídos em madeira, sem 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na faixa mais distante da orla, constatou-se 

um assentamento irregular tipo favela (CPRH, 2003). 
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A Figura 4, fotografia tirada por um morador na década de 1990, mostra claramente 

que, naquela época, Itapuama ainda era rodeada por mata, algumas destas, reservas ecológicas 

(R.E.) de ecossistema mata atlântica, entre elas, as R.E. Estaduais da Mata do Camaçari 

(adjacente às Praias de Itapuama e Paiva), a R.E. Mata do Zumbi (ao longo da PE-28 e 

beirando o Loteamento Enseada dos Corais) e a R.E. Mata de Duas Lagoas (também ao longo 

da PE-28). 

 

Figura 4: Vista da baía com a vila de Itapuama ao centro 

Fonte: Acervo pessoal de José Antonio da Silva/nativo (década de 1990) 

A partir de 2009, alguns dos primeiros estabelecimentos comerciais e casas foram 

demolidos para dar lugar ao projeto urbanístico que deu origem ao calçadão da orla atual. 

Embora os proprietários tenham sido indenizados, retornaram ao local com a instalação de 

pontos comerciais mais simples (barracos) para continuar mantendo seus bares e restaurantes. 

Hoje a rede hoteleira local é composta por pequenas pousadas (que hospedam novos 

moradores e/ou veranistas com renda modesta) e um hotel de maior porte, o Trópicos Hotel, 

formado por chalés e quartos, piscinas, serviços de quarto, barzinho e amplo jardim. Esse é 

um dos poucos equipamentos para recepção de turistas. 
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Como mostrado na figura acima (Figura 4), Itapuama é constituída por uma via 

principal (R. Dezessete) de acesso externo desde Sul (Enseada dos Corais) e Norte (Ponte do 

Paiva – pedágio), além de dez ruas que se originam da principal, ligando ou não diretamente à 

praia, que possibilitam acesso ao assentamento irregular (pequena “favela”, como eles 

mesmos chamam), passando pelo riacho Itapuama. Pela via principal passam linhas de ônibus 

que vêm desde o terminal integrado de Cabo de Santo Agostinho (mais antigas e mais baratas) 

e uma nova linha que vem desde Jaboatão dos Guararapes (Barra de Jangada), com uma 

passagem mais cara, cruzando o litoral do Cabo, com ponto final em Gaibu, de onde retorna. 

Atualmente Itapuama apresenta uma característica de local-hospedaria para os 

trabalhadores do complexo portuário e industrial do Cabo de Santo Agostinho (“maior 

canteiro de obras do Estado”, segundo o slogan da prefeitura), além de uma rota de passagem 

de veículos provenientes do litoral sul de PE para a RMR.  

Embora a Gerência Regional informe que há obras de saneamento e drenagem, estas 

não foram detectadas nessa pesquisa. Mesmo assim, atualmente Itapuama se encontra em 

forte processo de ocupação (CPRH 2003), especialmente após o (ainda mais recente) processo 

de construção de conjuntos residenciais para pessoas com alto poder aquisitivo na praia do 

Paiva, que exigiu a implantação de uma estrutura básica de acesso, composta por vias desde 

Enseada dos Corais (ao Sul), recobrimento com asfalto das ruas e construção da ponte do 

Paiva (acesso Norte), e promete importantes mudanças infra-estruturais. 

Resumindo todo esse processo de ocupação, as Figuras 5 e 6, nas duas próximas 

páginas, mostram a extensão da área que desde a Praia do Paiva, logo depois do Rio Jaboatão 

até a praia de Itapuama (marcada com uma seta vermelha). Além de revelar uma paisagem 

com atributos naturais formada por mar, rio, coqueiral e mata, as imagens mostram as 

diferenças na ocupação do solo no Paiva (parte direita das imagens), antes e depois da 

implantação dos grandes empreendimentos mencionados.  
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Figura 5: Imagem praia de Itapuama (círculo vermelho) e da Praia do Paiva. 

Fonte: Google Maps® (2013) 
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Figura 6: Imagem da praia de Itapuama (em vermelho) e do condomínio da Praia do Paiva com os 

equipamentos urbanos a serem implementados no local. 

Fonte: Odebretchd Ltda. 
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Hoje, a arte da pesca ainda é praticada na praia de Itapuama, sobretudo pelo uso das 

técnicas de vara e tarrafa3. Também o mergulho e a caça aos polvos e lagostas nos recifes da 

Praia do Paiva. Porém, a prática de esporte e lazer que predomina em sua costa é o surfe, pois 

esta praia é um “clássico” para surfistas pernambucanos, de modo que hoje em dia, com a 

facilidade de acesso, transformou-se num hotspot para essa prática. 

Outra prática esportiva que vem ocorrendo no local são passeios ciclísticos noturnos 

de grupos que partem do Recife e da Região Metropolitana, parando, em Itapuama para tomar 

energéticos e sucos ou fazer um curto lanche antes de retornar aos seus pontos de partida. 

Em termos de eventos a área tornou-se sede de alguns campeonatos de surf amador e 

profissional em diversas modalidades. Além destas, a maior festividade, a Festa da Lavadeira, 

acontece todo dia 1º de Maio e reúne pessoas e grupos religiosos de matriz africana 

congregadas por música, culinária, oferendas e muito mais. 

Inicialmente a prática de camping era realizada com maior frequência nos coqueirais 

que existiam entre a faixa de areia e as casas ou privês (Figura 7). Atualmente, uma estreita 

faixa de terra é utilizada, na restinga que fica entre os bancos que delimitam o novo calçadão.  

Entre outros atrativos à visitação do local, nas proximidades existem, ainda, um 

complexo com aproximadamente quatro a dez lagoas (algumas das quais bastante visitadas 

por turistas e aventureiros), banhos de lama e o Morro Melo (um elemento vertical do relevo, 

formado por argila e que pode ser avistado desde a Praia do Xaréu). Dentro da mata que fica 

logo atrás da área urbanizada há trilhas que podem ser exploradas, preferencialmente com 

nativos, e que levam a ruínas de antigos engenhos e capelas que remontam ao período 

colonial, mostrando aspectos de sua história. 

Como Itapuama é rodeada de atributos naturais – seja a praia, a mata atlântica, os 

coqueirais, os morros, os manguezais ou o riacho que passa pela vila –, é relativamente fácil 

notar que todos estes elementos são afetados direta ou indiretamente devido ao incremento 

urbano. Como essa mudança é percebida pela população tradicional local e como os afeta, é o 

grande objetivo dessa pesquisa. 

 

                                                           
3Tarrafa - rede pequena de malha fina que o pescador lança e puxa no mesmo momento. 
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Figura 7: Um dos locais utilizados para o camping. 

Fonte: Acervo pessoal de Kao Moura, morador (1980-1990) 

 

4.2 AS PESSOAS: A COMUNIDADE 

Atualmente, a comunidade apresenta 900 famílias segundo alguns moradores mais 

antigos, em conversas informais com o pesquisador. Isto, pois não existem dados concretos 

em pesquisa em IBGE ou na prefeitura. Portanto, não se pode dar certeza com relação ao 

número e faixa etária, entretanto, a grossa vista, a comunidade apresenta uma maior 

frequência de pessoas na faixa dos 20 aos 50 anos, seguida dos adolescentes e jovens (15 a 20 

anos). Existem pessoas com mais de 60 anos, e estes ainda mantém uma certa movimentação 

na vila, andando para a casa dos conhecidos, ou nas calçadas no fim de tarde. 

Os itapuamenses apresentam escolaridade mais frequente nos níveis fundamental e 

médio. Atualmente, alguns jovens têm saído de Itapuama para cursarem cursos técnicos e 

superiores, por conta da demanda por melhores trabalhos das próprias pessoas, bem como das 
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pressões profissionais que a região tem exigido, devido ao processo de desenvolvimento e 

crescimento que atingem o Cabo de Santo Agostinho. 

Os moradores, até o momento, se mostraram receptivos tanto a novos habitantes, 

quanto às iniciativas de pesquisa empreendidas por este autor e outros mais. Embora no 

começo da primeira investigação (2005) houvesse uma crença que o grupo de pesquisadores 

trariam divisas para os pescadores. Estes se apresentam mais descrentes nas pessoas que vêm 

de fora, por conta do uso que estas fazem das informações e não trazem retornos para a 

comunidade. 

Como falar de Itapuama sem começar pelos pescadores? São os moradores mais 

antigos e compõem a maioria das famílias, principalmente as originárias do local, que têm o 

vínculo com a arte da pesca. Atualmente, Itapuama apresenta uma comunidade formada por 

nativos e cativos (digamos desta forma), que vieram morar no local desde a década de 1970, 

embora, existam relatos duvidosos que indicam visitas na década de 1950, como no trecho 

abaixo: 

Cheguei num engenho ali atrás em 1950, em 1940, em 1950 eu já vinha aqui pra a praia... 
(Entrevista de S. N., Masc., 63 anos) 

Até 2005 a pesca era uma das principais atividades de sustento alimentar e financeiro 

(GONDRA 2008) para alguns dos habitantes de Itapuama, e é um ofício que possibilita 

contato mais íntimo dos artífices com os aspectos ambientais climáticos, as fases da lua, 

marés e outros. Talvez por isso, e por serem diretamente afetados, os pescadores já percebem 

que a atividade pesqueira sofre com interferências causadas por: quantidade de pessoas; 

poluição; além de grandes intervenções no litoral pernambucano. 

Além de pescadores, as pessoas trabalham em funções de caseiro, pedreiro, donos do 

próprio negócio, serviços gerais, rede hoteleira local, podem ser donos de pequenas 

lanchonetes, padarias, barzinhos ou mercearias e aluguel de quartos ou casas (irregulares) 

para estadia/locação (preferencialmente mensal). A locação destes estabelecimentos 

construídos pelos próprios moradores serve para abrigar pessoas com renda baixa e gerar uma 

fonte financeira extra e de investimento. 

Averiguar a percepção de riscos de implantação do projeto no Paiva, com base na 

Psicologia Ambiental e Etnociências, é um bom caminho para reconhecer o envolvimento 



74 

 

comunitário com sua realidade, além da possibilidade de reconhecer e semear 

comportamentos proativos para a visão e do cuidado com seu ambiente. 

 Outro grupo sempre presente no local é o de surfistas, frequentadores antigos de 

Itapuama, desde a década de 70, como mencionado acima, e eles naquela época se instalavam 

em barracas de camping nos coqueirais das restingas, próximos da beira mar, ou dormiam nas 

casas de moradores considerados amigos. Alguns destes surfistas adotaram Itapuama como 

seu novo lar, um lugar para viver e criar os filhos, residindo e montando sua vida a partir das 

oportunidades que o local os oferecia. 

 Na orla, os 700 metros de praia de areia são o setor mais frequentados pelos 

moradores, surfistas e veranistas. O trecho composto por “pedras” (1300 metros) é mais 

utilizado como passagem por pescadores para acessar a Praia do Xaréu, além de receber 

alguns poucos banhistas que desfrutam piscinas naturais dependendo da maré e poucos 

surfistas mais experientes que aproveitam as ondas das marés fortes sobre os bancos de pedra 

do inverno. 

 

4.3 O FENÔMENO: MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS 

O fenômeno básico sobre o qual a pesquisa que deu origem a essa dissertação foca é a 

modificação de Itapuama, ou seja, como o crescimento urbano influenciou a transformação da 

paisagem e a maneira como a comunidade de Itapuama a percebe frente a sua história. 

Itapuama tem passado por um processo de urbanização acelerado, devido à criação de 

um complexo de moradia e turismo com estrutura para um público de alto poder aquisitivo em 

sua porção norte, a praia do Paiva. Este complexo iniciado em 2007 demandou a instalação de 

infra-estruturas anteriormente precárias, como calçamento das vias, que passam por um 

calçadão, onde antes se localizavam barzinhos e residências irregulares de membros da 

comunidade local.  

As obras de calçamento das vias e do calçadão tiveram as funções de facilitar o acesso 

dos novos habitantes/moradores, bem como apresentar equipamentos urbanos para os 

visitantes. Outra modificação marcante para a região foi a construção da ponte Reserva do 

Paiva, que liga o conjunto residencial (Paiva) à Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. 

Na Figura 8 é possível notar a extensão do coqueiral do Paiva de cima do Morro Melo. 
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Figura 8: Vista do coqueiral do Paiva desde o Morro Melo 
Fonte: Acervo pessoal de José Antonio Silva, morador (Déc de 1990) 

Uma característica que foi observada logo no início da pesquisa, é que Itapuama tem 

o caráter de uma “vila hospedaria” mais do que uma praia turística, pois serve de abrigo para 

os trabalhadores da região, que as empresas contratantes alugam quartos e pousadas como 

alternativas para hospeda-los. Esse padrão tem surgido decorrente do crescimento da região, 

ou seja, dos diversos empreendimentos do Cabo de Santo Agostinho, entre eles, um novo 

estaleiro, o Porto de Suape, refinaria, etc.. 

Mesmo com mais acessos e estruturas, Itapuama é carente de serviços no que tange a 

educação, saúde e oportunidades de trabalho, e tem recebido um número maior de pessoas 

frequentando a praia. Há apenas uma escola da rede pública municipal que atende até a 4ª 

série do ensino fundamental. Os estudantes interessados em dar continuidade na carreira 

escolar são forçados a se deslocar para regiões próximas (geralemente Cabo de Santo 

Agostinho).  

No tocante aos serviços da saúde, apenas um posto de saúde funciona em horários 

irregulares no local, e não há farmácias em Itapuama, portanto, as pessoas precisam ir para o 

Cabo de Santo Agostinho ou Gaibu para serem atendidas em casos mais sérios e para a 
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compra de remédios. A partir de 2011 começaram a ser introduzidas lan houses em Itapuama, 

embora até hoje lá ainda não existam aparelhos para fotocópias (como reclamaram duas 

pessoas).  

Hoje as mudanças na paisagem sócio-física são uma realidade de Itapuama, frutos de 

uma economia regional que parece destinar novas fisiologias (no sentido de funções) ao local. 

Entretanto, frente às múltiplas pressões decorrentes desse processo, cabe aos moradores, 

gestores urbanos e empresários ali atuantes, lidar com essas inovações nos ritmos locais, 

imprimindo a elas suas vontades, necessidades e aspirações, (traços de suas percepções), para 

fortalecer o modo de vida tranquilo e praieiro que também valorizam. 
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CAPÍTULO 5 

5. MÉTODOS NA PRÁTICA – COMO?  

A fim de ampliar as possibilidades discursivas e metodológicas sobre a percepção 

ambiental das pessoas acerca da alteração de seu ambiente, neste caso, urbano e natural, a 

pesquisa realizada compartilhou 03 campos teóricos distintos: Arquitetura e Urbanismo, 

Psicologia Ambiental e Etnociências. 

Essa delimitação exigiu o uso de multimétodos (GÜNTHER, ELALI, PINHEIRO, 

2008; SOMMER, SOMMER, 2002; TASHAKKORI,TEDDLIE, 2003), uma vez que a 

complexidade do fenômeno em questão denunciava a necessidade de investigar várias faces 

do problema. A abordagem multimétodos parte da premissa de que métodos (ferramentas e 

metodologias) e aportes teóricos distintos viabilizam um maior potencial para acompanhar de 

maneira mais profunda a complexidade de determinado fenômeno. Para tanto, Werner, 

Brown, Altman (2002) propõem que não há apenas uma única, ou melhor, maneira para as 

análises transacionais, mas que decisões devem ser baseadas para uma melhor compreensão 

do fenômeno estudado, às metas da pesquisa e sua proposta. 

Sob essa perspectiva, a multiplicidade metodológica mostrou-se uma estratégia 

adequada para agregar disciplinas, suas teorias e métodos, integrando diversas abordagens 

acadêmicas para as pesquisas sobre as perspectivas da percepção ambiental. Tal tática 

corrobora Moore (2006), de acordo com o qual quanto mais diversa em aportes 

metodológicos, quantitativos e qualitativos, usos de métodos empíricos em triangulação, 

maior proximidade nos achados e na interpretação dos estudos do ambiente, comportamento e 

sociedade4. 

Outro fator que potencializa a integração de diversas disciplinas para os estudos da 

relação pessoa-ambiente, é que cada área acadêmica tem suas limitações, o que requer uma 

convergência, ou caminhos metodológicos que agreguem disciplinas, teorias e métodos, a fim 

de integrar experiências diferenciadas, validando construtos mediante uma perspectiva 

multimétodos (GÜNTHER, ELALI, PINHEIRO, 2004).  

                                                           
4
Environmental, Behavior and Society Studies – EBS 
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De modo geral o estudo realizado como subsídio a essa dissertação utilizou métodos 

de coleta de dados qualitativos, visto que se trata de uma pesquisa sobre aspectos subjetivos 

que compõem as relações pessoa-ambiente, centrada na percepção ambiental do contexto 

sociofísico e cultural no qual os participantes estão inseridos. 

De acordo com Angrosino (2009), é cada vez mais difícil encontrar uma definição 

comum de pesquisa qualitativa que seja aceita pela maioria das abordagens e dos 

pesquisadores do campo. Não se trata apenas de pesquisa não quantitativa (friso do autor), o 

que origina uma identidade própria, ou várias identidades de acordo com a necessidade 

inquiridora. 

Desta maneira, a pesquisa utilizou diferentes técnicas de coleta de informações que 

dão suporte umas as outras, proporcionando a sobreposição dos dados sobre determinado 

fenômeno, gerando um aprofundamento e diversas perspectivas acerca do mesmo. Com isso, 

acreditasse que os fenômenos possam ser melhores descritos, pois contam com diferentes, 

porém integradas abordagens, como numa teia teórica e metodológica que fortalece o caráter 

multidisciplinar das pesquisas nos campos socioambientais. 

 

5.1 COLETA DAS INFORMAÇÕES 

Como abordagem multi-metodológica, a pesquisa realizada recorreu a partir de 

documentos, ida a campo, observação, entrevistas e mapas mentais, além do uso de 

fotografias. Foram escolhidas estas técnicas por conta da afinidade destas com o tema de 

pesquisa, para que facilitasse capturar melhor a mística da percepção ambiental dos 

moradores de Itapuama.  

Abaixo, seguem descrições acerca de cada método, justificando suas escolhas e 

posteriormente, e o que se pretende atingir de informações e suas análises.  

 

5.1.1 Pesquisa histórica 

Para levantamento da história local foi preciso recorrer a diversos caminhos: 

levantamento de informações baseadas em documentos sobre a história local, artigos, 
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monografias e diagnósticos sobre Itapuama, além de métodos de campo viabilizaram captar 

alguns aspectos da percepção e das práticas dos moradores. 

Para a busca de documentos que retratassem aspectos da história, local recorreu-se a 

fontes digitais e bibliotecas, ao acervo da prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, e de 

fundações e órgão ambientais de Pernambuco, busca a artigos de periódicos nacionais, 

notícias em jornais e revistas, livros de bibliotecas públicas, e monografias e dissertações 

defendidas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Apesar desse tipo de atuação, a principal fonte histórica para essa dissertação foi a 

oral, bem como acervos fotográficos antigos pertencente a alguns moradores que se 

dispuseram a ceder para serem digitalizadas. Vale ressaltar que a história oral ressurgente em 

conversas informais e entrevistas partiu dos moradores de Itapuama, constituídos de nativos e 

cativos, que se encantaram com o local quando vila de pescadores, passando a morar no local. 

 

5.1.2 Observação etnográfica  

Concebida como "método" ou "rito de passagem" na formação dos especialistas ou, 

ainda, como a "técnica" de coleta de dados, há um século a pesquisa de campo - entendida 

como uma imersão no universo social e cosmológico do "outro" (PEIRANO, 1992) - é 

considerada procedimento básico das Ciências Humanas e Sociais, notadamente a 

Antropologia. A partir dela se desenvolveu o método etnográfico que, para o estudo de 

culturas e contextos, exige aporte de observação, anotações, discursos livres, entrevistas, 

fotografias e toda uma sorte de ferramentas metodológicas. 

Para pesquisas com caráter etnográfico é praticamente indispensável a pesquisa de 

campo, especialmente a observação dos fenômenos, logo, segue-se este trabalho com uma 

pequena abordagem sobre a observação, da qual podemos “capturar” imagens dos contextos 

socioambientais e realizar/compor o trabalho etnográfico urbano. 

Entre os trabalhos etnográficos visuais considerados clássicos estão ‘Os Argonautas do 

Pacífico Ocidental’ (MALINOWSKI, 1976) e ‘Balinese Character’ (MEAD, BATESON, 

1942). No primeiro, embora o autor seja o precursor da observação participante, em seu livro 

Coral Gardens and Their Magic, de 1966, ele reconhece que a fotografia possuíra um caráter 

meramente ilustrativo na pesquisa. O segundo trabalho tornou-se pioneiro ao utilizar a 
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fotografia como parte indispensável para o entendimento do cotidiano dos balineses, e não 

apenas como ilustração (FERNANDES, 2009). 

O olhar atento pode desvendar alguns mistérios. É impossível falar de métodos 

visuais, sem falar da observação, um importante método nos estudos da relação pessoa-

ambiente, que pressupõe presenciar um comportamento humano frente ao ambiente e a 

determinados fenômenos do cotidiano. Portanto, é começando pela observação atenta aos 

fenômenos em uma comunidade, vizinhança, bairro ou cidade, que se podem iniciar outros 

métodos visuais, como o uso de fotografias. 

Neste sentido, o contato do pesquisador com os sujeitos ou atores da pesquisa (mais do 

que objetos) pode indicar os rumos da investigação. Dito isso, parte-se para o fato da 

observação ser diferenciada em dois tipos: participante e direta (ALBUQUERQUE, 

LUCENA, 2004). De acordo com estes autores, na observação participante, como o próprio 

nome diz, o pesquisador participa do cotidiano de determinada população, desde que este 

tenha sido “aceito” ou reconhecido como membro da mesma, sendo necessário estabelecer 

vínculo e adquirir a confiança dos locais. 

A observação participante é primeiramente adotada por um dos grandes nomes da 

Antropologia visual, Nicolau Malinowsky, que em suas pesquisas fotográficas, convivia com 

a comunidade em seu cotidiano, aparecendo em algumas de suas fotografias para mostrar-se 

presente, inserido na comunidade. 

Entretanto, é importante que o pesquisador, ao adotar a observação participante, esteja 

atento ao envolvimento com os atores/diretores, para que a pesquisa não conflua em posturas 

tendenciosas, podendo ser distorcida, até mesmo enviezada. Lembrando que a presença do 

pesquisador pode “desnaturalizar” fenômenos em sua espontaneidade, mas confere um maior 

contato entre os universos acadêmicos e sociais. 

Em contraste, a observação direta ou não-participante (ALBUQUERQUE, LUCENA, 

2004) conta com um menor envolvimento do pesquisador com a população. Neste caso, existe 

contato entre sujeito e pesquisador, mas este não participa diretamente das atividades e dos 

eventos cotidianos, limitando-se apenas a observar o que acontece e registrar o que interessa 

para a investigação. Embora o pesquisador seja aceito ou esteja no entorno, como ponto 

negativo, pode ocasionar uma pesquisa menos profunda, pois muitas vezes o investigador não 

se “mistura” ou dissolve no contexto, e determinadas nuanças permanecem não abordadas. 
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O pesquisador que realiza uma observação atenta, depois de estabelecida a relação de 

confiança, abre portas para fotografias, em seus enquadramentos, ângulos, cores e 

movimentos. Entretanto, não se pode esquecer a sensibilidade do olhar que o pesquisador 

precisa para captar os fenômenos nos momentos certos, no lugar certo. 

Além da observação participante, ocorreu observação espontânea do comportamento 

das pessoas durante as entrevistas, com o objetivo de acompanhar alguns traços 

comportamentais que indicassem dúvidas, estranhamento, indignação, pausas com hesitação, 

entre outros. Os comportamentos foram anotados durante as entrevistas, mas do modo mais 

sutil possível (através de códigos), a fim de não intimidar/inibir os participantes ou desviar  

sua atenção do assunto em pauta. 

 

5.1.3 Entrevistas Individuais 

Como principal método de pesquisa, o trabalho recorreu a entrevistas, cuja realização 

teve o apoio de diversas técnicas como o roteiro semi-estruturado, o mapa mental e a 

gravação de áudio, melhor descritos nos subitens correspondentes. E antes de participar da 

entrevista a pesquisa foi apresentada a cada participante em linguagem simples e objetiva, 

sendo solicitado que assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

Participaram destas entrevistas, 25 pessoas, entre dezesseis e 65 anos de idade, e além 

destas, cinco pré-testes, a fim de observar como seriam aceitas as questões pelos 

entrevistados, se trariam dados relevantes, no sentido de profundidade no discurso. E embora 

a entrevista, aliada ao roteiro, servisse para a concepção dos mapas mentais em outro 

momento, estes não foram confeccionados por todos os entrevistados. 

Percebeu-se certa limitação com relação a perguntas que traziam a necessidade de 

aprofundar conceitos, bem como a complexidade vocabular, por mais que este autor tivesse 

adaptado algumas perguntas da entrevista. O modelo que os entrevistados se viram mais 

seguros a responder e compreenderam o sentido das perguntas sem tantas dúvidas foi o 

utilizado para as outras entrevistas. 

O único entrevistado selecionado pelo pesquisador foi o primeiro (E01), por critérios 

de influência em Itapuama, visto que o mesmo já foi indicado para ser presidente da 

associação de moradores local, e que facilitou os primeiros contatos do pesquisador em 2005, 
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devido outra pesquisa realizada. Vale ressaltar que ocorre um vínculo de amizade e confiança 

entre o pesquisador e E01, além deste ser “nativo” e bom conhecedor das histórias e dos 

personagens de Itapuama. A partir deste primeiro entrevistado, que indicou outro, o critério 

para a efetivação da entrevista foi “ser de Itapuama”, embora algumas vezes, pessoas de fora, 

que morassem ali há muito tempo (entre 10 e 30 anos) tivessem um conhecimento 

considerável sobre o local, e se consideram “dali”. 

Não houve uma definição prévia dos seguintes participantes para as entrevistas, de 

fato, estes foram requisitados a indicar outras pessoas (duas ou três) para o pesquisador. Essa 

indicação se deu basicamente pelo conhecimento ou por achar que elas contribuiriam com 

informações relevantes para a pesquisa. Embora tenha sido pelo indicação direta, foi parecido 

com o que  Green (2005) fez, mas com uma técnica denominada bola de neve (snowball), 

onde pediu aos quatro informantes iniciais de sua pesquisa para indicar e apresentar outros 

membros da comunidade que participariam do estudo. Segundo a autora, o método 

possibilitou uma boa distribuição dos respondentes que viviam em diferentes partes do local 

de estudo. 

As entrevistas duraram entre 30 minutos e 60 minutos, dependendo do conhecimento e 

disposição para contar histórias, e ocorreram em locais onde as pessoas se sentissem a 

vontade durante o processo. Portanto, as entrevistas foram locadas em residências, pontos 

comerciais próprios ou não (restaurantes, padarias, mercadinhos) atentando para horários 

convenientes, a fim de não atrapalhar atividades diárias das pessoas, o que poderia influenciar 

negativamente as entrevistas. 

As entrevistas foram gravadas com o auxílio de um gravador digital (Panasonic RR 

US450), afim de que todo o processo fosse fidedigno às impressões das pessoas, chegando a 

gravar as pausas e reflexões que haviam, e consideradas importantes para a discussão dos 

resultados encontrados, além dos comportamentos notados.  

Ao final de cada entrevista com um morador foi requisitado que este indicasse outros, 

não necessariamente os mais velhos, entretanto, os mais antigos, considerando que estes 

puderam vivenciar Itapuama por mais tempo, considerando também as mudanças em termos 

ambientais naturais e urbanísticos. Estes podem ter acompanhado a alteração na qualidade de 

vida e no conforto de sua região a partir, o que facilitasse uma imagem local mais bem 

definida sobre Itapuama, bem como um discurso com mais atributos históricos. 
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a) Roteiro Semi-estruturado 

O roteiro básico da entrevista (Apêndice B) foi definido com base em Lynch (2009, 

original de 1960), autor que desenvolveu um método para compreensão da imagem da cidade 

(estudos em Boston, Jersey e Los Angeles) pelos seus moradores, cujo primeiro passo era 

uma detalhada conversa com os participantes.  Para ele, o inquérito básico consistia em 

entrevistas acompanhadas de esboços das cidades que eram confeccionados pelos 

participantes, incluindo uma descrição detalhada de alguns de seus percursos, bem como uma 

breve descrição dos setores urbanos que o entrevistado considerasse diferenciados ou mais 

“vivos” em sua memória.  

O roteiro contou com questões abertas adaptadas de Lynch (2009), entretanto o foco 

foi alterado, devido algumas limitações encontradas no quesito compreensão das questões e 

habilidade com o material disposto para desenhar o mapa mental. Alguns entrevistados não se 

sentiram a vontade para desenhar e o pesquisador levou em consideração o relato oral destas, 

o que não desmerece a riqueza de detalhes encontradas mesmo sem o mapa desenhado. 

De acordo com o roteiro, os participantes foram levados a identificar e nomear (tarefa 

fácil, visto que eram os atributos conhecidos) os elementos que representassem Itapuama. Os 

roteiros tiveram como foco posterior, a concepção de um desenho, de um mapa mental, e, de 

acordo com estes, ressaltou-se a percepção das pessoas acerca dos marcos, vias, limites, 

setores e nós em Itapuama, como descrita no subitem a seguir. 

b) Mapas mentais 

Dezesseis (16) dos 25 entrevistados aceitaram desenhar o mapa de Itapuama. Eles se 

sentiram um pouco intimidados inicialmente, mas durante a entrevista houve momentos de 

descontração que contribuíram para essa etapa da entrevista. Quase a totalidade dos 

participantes desenhou um mapa básico indicando, por exemplo, edifícios ou estruturas, ruas 

ou avenidas asfaltadas e elementos de áreas naturais, que representam a vila, em suas 

concepções de uma forma geral.  

Mapas mentais são imagens espaciais que as pessoas têm de lugares conhecidos. As 

representações espaciais mentais podem ser de vivências do dia-à-dia, como por exemplo, os 

lugares construídos do presente ou do passado; de localidades espaciais distantes, ou ainda, 
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formadas a partir de acontecimentos sociais, culturais, históricos e econômicos experienciados 

ou divulgados pela mídia.  

O mapa é uma simplificação da realidade, confeccionada a partir da seleção de 

elementos representados por símbolos e sinais apropriados, favorecendo a conscientização da 

pessoa que o elabora no que se refere ao seu papel enquanto sujeito que interage com o 

mundo em que vive (IBERTI, s/d).  

De acordo com Altman e Chemers (1980), muitos mapas desenhados por amadores 

enfatizam ou não certas características dos lugares. Distâncias, direções pode ser 

representadas erroneamente, caminhos e rotas podem ser acentuados e aparecer em proporção 

diferenciada em relação ao seu tamanho real.  Embora possamos codificar e guardar 

informações como parte do processo da criação da imagem, nós tendemos a distorcer 

determinados aspectos do ambiente. Por mais que sejam distorcidos, os elementos 

representados possuem importância fundamental na paisagem para as pessoas, sendo 

fundamentais para sua compreensão do contexto sociofísico local. 

 A metodologia de mapas mentais (LYHCH, 2009) foi realizada com os moradores de 

diversas faixas etárias, principalmente entre os 30 e 60 anos, com o intuito de montar o mapa. 

Estes mapas da área foram feitos em uma folha A4, respeitando a perspectiva do mesmo, além 

de suas aptidões.  

O fato de os mapas serem feitos durante a entrevista permitiu que este fosse bem 

idealizado por alguns dos entrevistados, que voltavam a partes desenhadas para complementar 

determinadas informações e detalhes. 

c) Imagens e fotografia 

Em uma perspectiva interdisciplinar, os métodos visuais têm a contribuir para 

disciplinas relacionadas à Arquitetura e ao Urbanismo, visto que existe um caráter de 

representação na arte de construir um edifício ou de “edificar” uma cidade que, de modo 

similar á arte de compor uma fotografia, situa contextos e realidades. 

Embora o uso de imagens tem se mostrado interessante nas ciências sociais, outras 

áreas têm investido nessa ferramenta, promovendo uma comunicação entre as linguagens 

verbal/textual e não-verbal/imagética. Diversas pesquisas antropológicas utilizam fotografias, 
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não apenas como ilustrações, mas como uma peça chave para a observação e compreensão de 

contextos socioculturais (FREIRE, 2006), tendo como base um caráter documental, de modo 

que ao invés de uma descrição com imagens, corresponde a uma descrição de imagens. 

Em relação à Arquitetura e Urbanismo, sendo formas de arte no ofício da construção 

do edifício e da cidade, as imagens, em especial as fotográficas, podem demostrar detalhes e 

olhares. 

A imagem fotográfica da Arquitetura tornou-se fundamental para a percepção do espaço 
arquitetônico. Pois a Arquitetura é hoje, conhecida, divulgada e interpretada através de 
imagens fotográficas, assim como sua concepção é, em grande medida, condicionada por uma 
percepção, também fotográfica (CARVALHO, WOLFF, 2008). 

 

Higuchi e Kuhnen (2008) propõem que a fotografia se mostra um método de estudo 

frutífero na investigação das representações ambientais subjacentes às práticas ecológicas. O 

desvendar por meio da fotografia pode apontar aspectos relevantes para a compreensão da 

relação humano-ambiente. De fato, esta é uma técnica amplamente difundida e utilizada na 

Sociologia e na Antropologia (SOARES, SUZUKI, 2009), tanto para complementação de idas 

a campo, como forma direta para o estudo de grupos étnicos (etnografia), de símbolos 

(iconografia) ou o significado destes símbolos (iconologia). 

As narrativas fotográficas e descritivas de um determinado ambiente urbano, situando 

processos, podem contribuir como norteadoras do entendimento da “construção social do 

espaço”. Desta forma, as fotografias possibilitam compreender as formas de criação, 

representação e percepção dos espaços como meio de diferenciação de grupos sociais 

distintos. 

A fotografia utilizada nas ciências humanas pode transmitir informações preciosas e 

importantes para aqueles que visitam pela primeira vez comunidades distantes, locais 

desconhecidos ou sobre tradições e culturas diferentes do meio urbano, já que permite 

recompor sentidos com imagens, cenas e momentos guardados na memória (SOARES, 

SUZUKI, 2009). Esta memória pode ser diretamente do pesquisador, ou partindo da 

comunidade de acordo com orientações do pesquisador, em um processo conhecido de 

Antropologia compartilhada. 

 As fotografias tiveram importância porque foram utilizadas como ferramentas 

metodológicas, capazes de criar enunciados visuais, evidenciar o olhar das pessoas que ali 
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moram, bem como as escolhas no tocante aos elementos da paisagem local. Através das 

fotografias, podemos perceber quais os melhores ângulos, as composições escolhidas, uma 

forma de representar a realidade. Como já mencionado, elas não são apenas ilustrações, mas 

textos visuais que mostram contextos. 

 

5.2 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 Por serem muitas informações, e com teor subjetivo, elas foram tratadas no texto de 

modo qualitativo, embora em algumas situações seja preciso recorrer a números que 

meramente indicam quantitativos em relação a proporções entre os entrevistados, no que 

tange à marcos referenciais mais importantes e citações. No mais, uma abordagem textual, 

baseada em análise de discurso foi adotada para dar profundidade às elucidações propostas 

pelos informantes, e o consenso entre os mesmos sobre o que foi citado. 

 Este aspecto do consenso de informantes é baseado em uma escala de relevância de 

elementos, sendo os mais relevantes, aqueles que apareceram excepcionalmente fortes e vivos 

tanto nos discursos falados, quanto nos visuais, visto que nestes ocorre a possibilidade de 

comparação, além de sobreposição das imagens a partir de consensos.  

 Uma característica da análise dos dados dessa dissertação é a presença de divisões de 

elementos em categorias propostas pelo autor da pesquisa e sua orientadora, inspirados em 

exemplos baseados nos estudos pessoa-ambiente. Essas categorias podem ser encontradas 

tanto nas falas, quanto nos mapas desenhados e em alguns casos, elas se destacam em uma 

e/ou outra mais facilmente, a depender do caráter de notabilidade da ferramenta metodológica 

usada. Por exemplo, a historicidade fica mais fácil de ser compreendida nos discursos, embora 

possam aparecer pontualmente em elementos dos mapas mentais. No caso dos mapas, 

especificamente, houve uma adaptação da pesquisa de Lynch (2009). 

 Uma dessas categorias é a centrada no ambiente físico, que tem como função captar 

elementos ambientais citados, tanto nas entrevistas quanto nos mapas mentais, sejam eles 

naturais ou urbanísticos (construídos), nesse sentido, foram observados fatores urbanos 

relativos à infraestrutura e serviços, no sentido dos equipamentos urbanos em geral, 

mobilidade, saneamento, saúde, lazer e educação. 
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 Uma segunda categoria é a centrada no ambiente físico social, que ressaltam o caráter 

histórico nos discursos falados e desenhados, as manifestações culturais; as principais práticas 

citadas pelos moradores; e relação com o entorno, como visualiza Itapuama em relação às 

outras praias, se isolada ou ligada diretamente, bem como dos “personagens” de Itapuama. 

 E a terceira categoria criada foi a centrada nas pessoas. Nessa, buscam-se as pessoas 

citadas em histórias ou momentos da entrevista, bem como aquelas contatadas para apoios 

durante a entrevista; como essas pessoas são citadas, se num caráter positivo, negativo, em 

relações profissionais, amistosas, familiares, etc.. 

 A última, porém não menos importantes, é a categoria centrada na relação 

pessoAmbiente. Aqui, tenta-se criar uma interface, o ¨A¨ da relação entre as pessoas e a 

paisagem circundante, onde o fenômeno da mudança pode aparecer em maior escala. 

Aparecem os problemas percebidos e sentidos (aspectos negativos), os aspectos positivos 

relacionados à Itapuama, além das benesses decorrentes do desenvolvimento, as relações 

afetivas (cuidado, tranquilidade, medo, o ¨se sentir bem¨, etc) e alguns trajetos feitos pelas 

pessoas. Essa categoria é mais presente nos discursos falados. 

 

5.2.1 Triangulação das informações 

 A análise dos dados foi feita a partir da integração das informações que surgiram de 

acordo com as ferramentas de coleta de dados – as entrevistas, os mapas, e as fotografias – o 

que possibilitou avaliar como, pelo menos, uma parte das pessoas percebem e visualizam 

Itapuama, suas alterações sociofísicas. 

A triangulação vem da necessidade de gerar um diálogo entre as respostas que cada 

ferramenta possibilitou, a fim de se abordar a complexidade da relação pessoa-ambiente e 

suas nuanças no tocante nas falas, nos mapas e nas fotografias que abastecem os mapas. 

Portanto, a análise das entrevistas, dos mapas e das fotografias, de forma integrada e 

complementar, viabiliza o aparecimento de informações cruzadas e fundamentais que 

surgiram sobre o fenômeno da percepção das pessoas sobre Itapuama e as mudanças 

sociofísicas locais. 
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5.2.2 As falas 

As falas das pessoas que participaram desta pesquisa foram analisadas a partir de 

técnicas de análise de conteúdo, capazes de encontrar significados nas mensagens das 

pessoas, de acordo com o contexto, e à luz das ferramentas metodológicas utilizadas para 

coleta de dado de informações. 

A análise de conteúdo pode ser descrita como: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 
não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens. (BARDIN, 1977, p.42) 

Dentre três etapas básicas da análise de conteúdo mencionadas pelo autor 

supracitado, a pesquisa passou por: (a) pré-análise (ou seja, fase de organização e 

sistematização das ideias das entrevistas, mapas e fotos a serem analisadas); e (b) posterior 

decodificação dos dados brutos, a fim de atingir (c) um núcleo de compreensão do conjunto 

do material (falas, mapas e fotos). 

A análise de conteúdo tem sido muito utilizada na análise de comunicações nas 

ciências humanas e sociais, e, segundo Bardin (1977), ela oscila entre os dois polos que 

envolvem a investigação científica: o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade, 

resultando na elaboração de indicadores quantitativos e/ou qualitativos que devem levar o 

pesquisador a uma segunda leitura da comunicação, baseado na dedução, na inferência. 

Para este material, ocorreu o tratamento dos resultados, bem como sua interpretação 

das informações obtidas a partir de integração entre ferramentas (entrevistas, mapas e 

imagens). Essas informações foram propostas inferências e realizadas interpretações de 

acordo com o quadro teórico e os objetivos que nortearam o trabalho, ou identifica novas 

dimensões teóricas sugeridas pela leitura do material. Os resultados obtidos, aliados ao 

confronto sistemático com o material e às inferências alcançadas, podem servir a outras 

análises baseadas em consensos entre os inquéritos. 

Essa técnica de análise de consenso, para o caso da pesquisa, o consenso dos 

informantes–CI (PHILLIPS, GENTRY, 1993 apud ALBUQUERQUE, LUCENA, 2004), que 

foi desenvolvida na década de 80 como teoria do “consenso cultural” por antropólogos 

cognitivos, considerando cultura como uma forma de conhecimento compartilhado pelos que 
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ali se relacionam. Neste material, o consenso será averiguado a partir das percepções dos 

moradores de Itapuama sobre as modificações locais. 

O CI é utilizado com frequência em estudos etnobotânicos, e, aqui foi adaptado para 

as ciências sociais, ou, mais especificamente, direcionado para a percepção de uma parte da 

comunidade, indicando o consenso sobre elementos percebidos (marcos, caminhos, 

temporalidade, atributos naturais e a imagem local) pelos moradores de Itapuama 

participantes das entrevistas. 

 

5.2.3 Os mapas 

 Os mapas mentais forneceram um padrão diferenciado de representação da realidade 

percebida de Itapuama. Eles apresentaram um discurso imagético fundamental baseado numa 

representação do local por parte das pessoas, e aglutinaram marcantes perspectivas do 

território itapuamense. Estes mapas foram avaliados individualmente em seus elementos, o 

que possibilitará a busca de algum consenso entre os participantes a partir do confronto das 

informações presentes nos desenhos. 

A análise do conteúdo manifesto nos mapas também foi realizada de acordo com 

categorias criadas por Lynch (2009, original de 1960) e adaptadas para o contexto desta 

pesquisa. Entre essas categorias, estão:  

• limites, aqui considerados fronteiras entre duas partes, interrupções na continuidade do 

terreno, que ficaram bem claras nos mapas;  

• setores, que podem ser de lazer, de trabalho, religiosos, etc.;  

• vias, por onde as pessoas se movem, ou seja, ruas, passeios, trilhas; nós, ou pontos de 

convergência de pessoas, onde muitas conversas acontecem, pessoas se encontram 

habitualmente;   

• marcos, ou referências que os moradores escolheram para representar a localidade; 

• nós, ou pontos nodais, locais de convergência da população, lugares de encontro. 
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5.2.4 Imagens e fotografias 

 As imagens que aparecem neste trabalho não têm apenas uma função ilustrativa, mas 

compõem informações, apresentam contextos. Nesse sentido, tanto os mapas, quanto as 

fotografias e os diagramas, figuras em geral, são responsáveis por elucidar resultados de 

acordo com sua leitura e interpretação. 

Elas surgem numa abordagem multimétodos implícita, exemplificada como mais uma 

forma de leitura e interpretação da realidade. Dessa maneira, em Os Sertões, de Guimarães 

Rosa, Santos (2008) analisa a representação da realidade e da cultura das populações do 

Velho Chico, mostrando que o uso das artes, pinturas, livros, fotos e filmes são diferentes 

maneiras desenvolvidas pelos artistas para compreensão e documentação da realidade 

vivenciada, as quais podem ser utilizadas/retomadas ainda hoje (e no futuro) para 

contextualizar vidas, histórias, etc.. 

 As fotografias mostram de acordo com as perspectivas dos itapuamenses, como eles 

lêem a região, selecionando os principais elementos da paisagem local. As fotografias e o que 

elas mostram, portanto, foram interpretadas como representações de Itapuama a partir dos 

moradores. Acredita-se que quando eles selecionam algum enquadramento fotográfico, estão 

mostrando os elementos que entendem como mais representativo na paisagem. 
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CAPÍTULO 6 

6. O QUE FOI ENCONTRADO? 

Este capítulo tem o objetivo de mostrar os resultados e discutir o que foi encontrado 

em termos de informações relevantes diante da pesquisa que gerou esta dissertação. Para 

facilitar o processo de discussão dos resultados, foram utilizadas categorias que facilitaram 

apresentar os resultados, como anunciado na sessão 5.2 desta dissertação, são elas: centrada 

no ambiente físico, centrada no ambiente social e centrada nas pessoas para as entrevistas, 

além dos limites, setores, vias, nós e marcos (referências) para os mapas. 

 Este capítulo ainda apresenta trechos de conversas informais e das entrevistas que 

transparecem o que as pessoas percebem, sentem e refletem acerca de Itapuama e suas 

modificações. Além disso, aqui aparecem algumas fotografias produzidas pelos moradores e 

escolhidas para representar o olhar dos mesmos nas década 1980 e 1990, fotografias que o 

autor deste trabalho produziu, além de mostrar os mapas isoladamente e em conjunto, ou seja, 

sobrepostos, desta forma, o autor se presta a uma análise mais aprofundada dos mapas, 

permitindo a aparição de pontos em comum entre os entrevistados. 

Estas análises também seguiram algumas indicações de Lynch (2009), no que tange às 

questões que influenciaram na montagem da entrevista, bem como, para as categorias 

utilizadas por este autor nos mapas mentais, visto que as duas ferramentas metodológicas 

foram inspiradas na pesquisa deste autor sobre a imaginabilidade. 

A imaginabilidade (LYNCH, 2009) é a “qualidade de um objeto físico que lhe dá uma 

grande probabilidade de evocar uma imagem forte num dado observador”. Ou seja, uma 

característica imagética facilmente identificável para uma pessoa, a “forma, cor, disposição 

que facilita a produção de imagens mentais, vivamente identificadas, poderosamente 

estruturadas e altamente úteis no meio ambiente”. 

 Nesse sentido, aqui serão ressaltadas algumas das interlocuções faladas e imagéticas 

relacionando-as às categorias – por vezes cruzadas – extraídas diretamente das respostas dos 

participantes e de seus mapas mentais, revelando a percepção destas pessoas sobre Itapuama, 

que apareceram nas entrevistas e nos desenhos, entretanto, reconhecendo no discurso, ou seja, 

nas entrevistas, o tema “mudanças”.   
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6.1 AS FALAS 

 Seguindo as categorias centradas no ambiente físico, no ambiente físico social, nas 

pessoas (visível no Quadro 1 da página 101) e na relação pessoAmbiente, serão descritas as 

impressões dos moradores que participaram das entrevistas, lembrando que aqui estão apenas 

códigos (palavras) ou expressões que denotam algum tipo de sentido e o contexto acerca da 

percepção ambiental a mudança no tocante ao resultado das entrevistas.  

 Como mencionado anteriormente, foram 25 entrevistas com roteiro semi-estruturado, 

das quais nem todas resultaram na criação de mapas, visto que algumas pessoas não se 

sentiram a vontade para desenhar. As entrevistas foram analisadas segundo a análise de 

conteúdo com base numa análise temática ou categorial (BARDIN, 1977). 

A primeira pergunta que foi feita nas entrevistas foi: “Qual a primeira coisa que vem à 

mente quando eu falo Itapuama?”, e a maioria das respostas concentrou-se na expressão 

praia. Quando a praia foi citada, geralmente se traziam atividades relacionadas à cultura do 

mar (surf, pesca, caminhada), ou sentimentos como a segurança, a tranquilidade 

proporcionada pela praia de Itapuama, ou ainda adjetivações como paraíso, maravilha. 

Praia, surf, pescaria. É a praia. (E01, Masc., 37 anos) 

Praia, né...? A praia é um paraíso que tem aqui. (E05, Masc. 51 anos) 

 

 Praia, portanto, é o elemento físico da paisagem mais citado, correspondendo ao maior 

número de referências citadas pelos entrevistados. 

Depois da resposta praia, as primeiras impressões que vinham para as pessoas quando 

o pesquisador falava “Itapuama” eram de tranquilidade, segurança, bondade. Neste caso, 

estas respostas estiveram relacionadas ao clima de uma vila com poucos problemas 

socioambientais e o “estresse” da cidade grande, como mostrou o decorrer das entrevistas. 

Também apareceram como repostas festa da lavadeira e mudança, ressaltando que o 

local passa por uma intensa modificação, em que alguns acreditam para melhor, outros têm 

suas ressalvas, e houve quem ponderasse tanta mudança. 

Ah, vem tanta coisa, né? Festa da Lavadeira... (E12, Fem., 30 anos) 

Ou ainda como sendo o lugar de moradia, além de sua origem indígena: 
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Agora, é o lugar que eu moro, mas antes eu via esse nome como, é..., eu via como viesse de 
tribos indígenas, pois Itapuama lembra nome indígena. (E02, Fem., 40 anos)  

6.1.1 Ambiente Físico 

De forma geral, o ambiente físico retratado nas falas das pessoas apresentou, mais 

frequentemente, relatos que exacerbavam características naturais, imbuídos de sentimento, 

fossem eles positivos ou não. Na maioria das entrevistas, observou-se a natureza com relações 

afetivas de segurança, tranquilidade, beleza, ou seja, os elementos naturais da paisagem que 

justificam, em determinados momentos, a escolha para permanecer ou vir morar em Itapuama.  

Este argumento reforça a necessidade de cuidado com as modificações em Itapuama, 

lembrando de aspectos sustentáveis, além de manutenção da paisagem natural local unida aos 

aspectos urbanos.  

Tranquilidade... é é... Aqui é um lugar que até agora a violência não chegou, pra mim. Então, 
isso aí pra mim é tudo. Olhe... Num tem a violência, onde num tem a violência, pra mim, tá 
tranquilo, tem paz. (E11, Fem., 40 anos)  

Por causa da beleza... Paraíso é uma coisa que a pessoa gosta de ficar, né? É algo lindo, algo... 
né? Que a tranquilidade na vida, pode ficar sem se preocupar, tem silêncio... (E08, Fem., 29 
anos) 

 

A natureza se destaca como um elemento que promove o bem estar local, portanto, é 

importante que os processos de modificações nos locais contem com uma preocupação em 

termos de ambiente natural, visto que este é um atrativo de permanência e convite à moradia. 

Ainda relacionado ao ambiente físico, existe uma exacerbação dos elementos que 

compõem a paisagem natural de Itapuama, mas via de regra, a praia é o que mais chama 

atenção e agrega sensações de bem-estar e qualidade de vida. Isto ocorre tanto pela saúde que 

está associada ao ambiente, ou por práticas cotidianas como caminhar, surfar, ou 

simplesmente, sentar na areia e ver o mar. 

A mata que fica à margem oeste de Itapuama é outro elemento que se mostra 

fundamental para a percepção do ambiente natural local. Há o reconhecimento desta como 

fundamental para o bem-estar, reconfortante depois de um dia de trabalho, ou associada aos 

cheiros agradáveis da mata, seu clima e importância para a qualidade do ar local. 

Pra cá é mata, mata, só tem mata. Só árvores, muita árvores, árvores e árvores, muita árvores, e 
tronco, pronto. Aqui é só mata. ... Mas, hoje em dia o que a gente mais sente é cheiro de mato, 
como aqui o que mais tem é mato, a gente sente muito o cheiro das folhas, da folha de manga, 
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tem cheiro de mato mesmo, de flores que existem por aí pelas ruas e muita cigarra, aqui de 
tardezinha é muita cigarra cantando... (E02, Fem., 40 anos). 

Os verdes, mata, cheiro de árvore, de planta, de flor, o que chama mais atenção é isso. 
Algumas vezes, os barulhos dos passarinho, bem cedo ou à tarde, e... sagui. (E01, Masc., 37 
anos) 

O vento eu acho bonito, eu gosto do cheiro da mata, da praia. (E12, Fem., 30 anos) 

 

Existem outros marcos naturais na paisagem, talvez pelo fato de Itapuama estar 

rodeada de natureza, reforça a existência de elementos nos discursos dos entrevistados. O 

Morro Melo, os coqueirais, a parte de pedras da praia, banho de lama, dentre outros, os mais 

significativos. Estes elementos se fazem presentes mais facilmente nos mapas mentais 

desenhados e serão tratados com mais detalhes na sessão dos mapas. 

Em alguns dos trechos, os animais estiveram presentes nos discursos durante as 

entrevistas, retratando a presença de aves, insetos (cigarras, muriçocas ou pernilongos), 

raposas, sapos, grilos, cobras, entre outros que fazem alusão à presença da floresta ainda 

capaz de fornecer tais encontros e sensações. Em alguns casos, as pessoas reclamaram do 

canto das cigarras, por exemplo, dizendo que estas eram ensurdecedoras, embora 

reconhecidas como inerentes à mata. 

Na categoria de ambiente físico também apareceram falas relacionadas aos elementos 

construídos em Itapuama. Estes componentes foram citados tanto como referências, quanto 

indicadores da mudança. 

Os marcos referenciais presentes na fala e nos mapas são importantes, pois mostram 

como os entrevistados visualizam importantes pontos em Itapuama. Além deles, 

frequentemente as entrevistas revelaram “pontos de utilidade” para a comunidade, 

representados por prestadores de serviços de ordem comercial, institucional (cultura, saúde e 

educação), lazer/recreação e moradia. Nessa condição foram citados pontos comerciais que 

são antigos na vila, como o Mercadinho do Abraão, principal e maior ponto comercial local.  

Atualmente existem outros mercadinhos, mas não oferecem a mesma sorte de produtos 

como o do Abraão. Essa é uma importante referência da comunidade, talvez pela sua 

existência isolada por bastante tempo, o que os obrigava a consumir produtos de primeira 

necessidade, embora feiras de grande quantidade precisassem ser feitas fora de Itapuama (no 

Cabo de Santo Agostinho, por exemplo). 
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A mesma rua vista desde a avenida principal (Oeste) até a praia, encontra-se bastante 

modificada nos 20 anos que se passaram. Abaixo, as imagens (Figura 9 e Figura 10) facilitam 

visualizar essas transformações locais. É visível o impacto socioambiental decorrente da 

supressão da mata, que na Figura 9 encontra-se do lado esquerdo, e na seguinte (Figura 10) do 

lado direito. Itapuama ainda apresenta árvores e uma boa qualidade de vida, mas a 

sustentabilidade socioambiental tem sofrido com o crescimento acelerado. 

 

Figura 9: Rua do Mercadinho do Abraão vista desde a praia. 

Fonte: Acervo pessoal de Kao Moura (década de 1990) 

 

Figura 10: Rua do Mercadinho do Abraão vista desde a estrada principal 

Fonte: Acervo do autor 
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Outros elementos citados são: posto de saúde, escola, forró do Marrudo, Trópicos 

Hotel, alguns privês que ficam na beira-mar e igrejas (protestantes). Estes componentes 

construídos da paisagem são relativamente antigos, ou marcantes por conta de sua relevância 

pelos serviços prestados à comunidade. Cada um com sua importância, história e 

envolvimento comunitário. 

O posto de saúde e a escola, quando citados, geralmente vinham seguidos de 

reclamações. O primeiro é reconhecido por sua situação de abandono, incapacidade de suprir 

as necessidades locais e o desuso, inclusive pela falta de medicamentos. Já a escola é pequena 

e não atende ao Ensino Fundamental II, portanto, os itapuamuanses desfrutam apenas de 

turmas que vão até o quinto ano do Ensino Fundamental I.  

Rapai, o que tá faltando agora é um posto de saúde bom que não tem, né? Uma escola boa 
também, que num tem. Que é o que num tem aqui, né? (E04, Masc., 33 anos) 

Posto médico, rapai, tá meio fraquinho. (E05, Masc., 51 anos) 

 

O hotel velho (Figura 11), uma construção abandonada da década de 1970, foi outro 

elemento constantemente reconhecido nas falas e nos mapas das pessoas. Um atributo não 

natural que já compõe a beleza cênica local, mas sempre citado, talvez por ser uma referência. 
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Figura 11: O hotel velho na praia de Itapuama 
Fonte: Acervo pessoal de Kao Moura (década de 1990) 

 

6.1.2 Ambiente Físico Social 

 Nas falas, foram encontradas expressões e palavras que faziam referência ao ambiente, 

mas com uma abordagem social. Portanto, diferenciando para um foco histórico, bem como as 

práticas sociais na vila e relacionando outra categoria proposta para esta pesquisa: o ambiente 

social. 

 Itapuama do passado é caracterizada por ser uma comunidade tranquila, com pouco 

agito social. Sobre o antigamente, aparece um discurso composto por uma exuberante 

presença da natureza, além da ineficiência nos serviços à população (transporte). Poucas 

festas, entre elas a Festa da Lavadeira (todo dia 1º de Maio) e o forró do Marrudo (mais 

frequente, quinzenal, mensal), ponto de encontro de parte da comunidade. 

A Festa da Lavadeira tem sofrido embargos nos últimos anos, sob ameaça de não 

acontecer, isto porque a festa acontecia historicamente desde 1987 na Praia do Paiva, área 

onde se implementa o empreendimento que tem modificado os contextos locais. Talvez por 

uma proposta de higienização, entretanto, esforços dos organizadores tem dado continuidade a 
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esse importante evento cultural brasileiro, que aconteceu em 2012 e 2013 no Bairro do Recife. 

O que preocupou alguns segmentos culturais no tocante à manutenção dos costumes locais, 

pois a sustentabilidade também perpassa um crescimento econômico, mas baseado numa 

permanência da história, que está diretamente relacionada às pessoas e ao ambiente local. 

O forró do Marrudo faz parte da história local, por estar presente e promover 

entretenimento desde a década de 80. Este ponto é reconhecido como referência para 

localização, lembrado como um fenômeno histórico e um dos principais pontos festivos de 

Itapuama. 

Um ponto também que é o forró, é o forró de Aílton. Que Aílton não existe mais, mas aí ficou 
o nome. Morreu faz tempo. Ficou o filho dele, mas o nome permaneceu pelo conhecimento, aí 
ficou forró do Aílton, né? Mas o filho dele morreu também, de choque e aí ficou forró do 
marrudo. Ele ficou sucessor do pai... (E02, Fem., 40 anos) 

Lembro... do forró, principalmente. Nas antiga, que era bonzinho... A estrada quando era de 
barro, eles faziam... o dia do forró... Num era como hoje em dia que coloca música uó... E tinha 
o... o nome mesmo era forró do Ailton, né? Aílton era o dono, que era o pai de Marrudo. Então, 
o que é que acontecia... Muitas... várias vezes eu cheguei a ver, se alguém chegasse... o pessoal 
tomava uma... aí... ficava lá... e pra lá de Bagdá... começava a dançar, a dançar mais caliente... 
aí ele afastava. Ele tirava o pessoal e mandava sair do salão. A gente se acabava de rir. (E11, 
Fem., 40 anos) 

 

As práticas mais presentes nos discursos dos entrevistados foram o surf, a pesca, 

caminhadas e o camping. Todas diretamente relacionadas ao mar e aos benefícios que este 

provê. Com exceção da pesca, que em algumas entrevistas (pescadores) tinham um contexto 

profissional, as práticas estão relacionadas ao lazer, bem estar e ao uso da praia como uma 

fonte de relaxamento. 

Um lugar que eu relaxo é a praia. Eu vou ali e num precisa nem tomar banho. É só ficar ali 
olhando e relaxo. (E08, Fem., 29 anos) 

 

A prática do camping é percebida de outra forma pelos moradores da praia de 

Itapuama. Em conversas informais, eles se queixaram da quantidade de lixo que os 

“campistas” geralmente deixam no local, o que não acontecia antigamente. O local dos 

acampamentos mudou do antigo coqueiral, onde foi construído um calçadão, para uma faixa 

curta de restinga mais próxima ao mar. Os moradores informam que a prática do 

acampamento atualmente é acompanhada do consumo de drogas, bem como o problema da 

insegurança, depois de episódios de violência contra campistas. 
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Além destes usos, foram feitas “reclamações” relacionadas a outras práticas. Alguns 

entrevistados comentaram sobre assaltos mais freqüentes, o que associaram à quantidade de 

pessoas que passou a frequentar a praia, bem como a facilidade de acesso à Itapuama, visto 

que agora ela se transformou num local de passagem de veículos nos sentidos norte-sul e vice-

versa. Esses assaltos estão diretamente relacionados ao crescimento de Itapuama, segundo 

algumas das pessoas que participaram das entrevistas. 

Outro perigo comentado tem ligação com a quantidade de carros, que ocasionou 

mortes e acidentes envolvendo pessoas da comunidade. Pôde-se perceber que o crescimento 

de Itapuama estava diretamente relacionado a essas ocorrências. 

E por uma parte é rim que agora... violência também, né? Que antes num tinha violência, né? 
Agora tá teno. Carro matando gente aí, atropelando, sabe? Já morreu um amigo da gente, já. 
(E04, Masc., 33 anos) 

 

Frente a esse tipo de problema os moradores se organizaram e fizeram manifestações 

pedindo iniciativas das empresas relacionadas na construção do empreendimento do Paiva e 

da prefeitura, no sentido de melhorar a situação para os moradores, pois os automóveis 

(ônibus, carros de passeio e caminhões) passam em alta velocidade. 

Então, da, da estrada, a gente meteu fogo aí... Meteu aí e na ponte. (E04, Masc., 33 anos) 

Até o final desta pesquisa (2012), infelizmente estas ações não surtiram resultado e a 

via principal ainda não teve a implantação dos redutores de velocidade eletrônicos ou físicos. 

No tocante à categoria centrada na pessoa, buscou-se observar quais pessoas e como 

elas foram citadas nas entrevistas. As pessoas mais citadas foram aquelas responsáveis pelos 

estabelecimentos comerciais mais antigos, além de familiares. Mães, pais, irmãos, filhos 

foram os mais citados entre os parentes de uma maneira geral. Houve um caráter histórico 

com pouca profundidade ao mencionar estas pessoas. 

Embora Itapuama seja reconhecida como uma vila unida, onde pessoas sentem 

“bondade”, existem algumas falas que fazem referência à desunião em Itapuama. Por mais 

que ocorra uma beleza cênica, tranquilidade e seja reconhecido um clima amistoso, as pessoas 

reconheceram um clima de “cada um no seu lugar”. 
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Os filhos geralmente são citados em relação com a escola – incluindo uma reclamação 

pelo fato de não atender à demanda local – e com a tranquilidade local para se cuidar das 

crianças, lembrando que ainda é uma praia relativamente segura e calma. 

Em relação à violência, alguns moradores reconhecem que Itapuama está menos 

segura, o que se traduz em medo do outro, sobretudo do desconhecido. 

... porque era inseguro, a gente aqui não tem muito, é... segurança de policiamento, não tem um 
núcleo policial, falta, né? (E02, Fem., 40 anos). 

 

Os participantes também salientaram que até poucos anos atrás Itapuama recebia 

poucas famílias de fora, mesmo em época de veraneio e “agora tem muito trabalhador das 

praias da redondeza, principalmente do Porto de Suape”. Eles ainda indicam que embora toda 

a região do Cabo de Santo Agostinho se vanglorie por ser reconhecida pelo codinome 

“canteiro de obras de Pernambuco”, na área existem inúmeros problemas com relação aos 

serviços sociais básicos, como saneamento, educação, saúde, inclusive oportunidades de 

emprego. Além disso, o caráter de “hospedaria para trabalhadores de outros estados ou do 

interior”, atinge de modo desigual às pequenas comunidades existentes na área que, 

transformadas em dormitórios, são submetidas a uma grande ocupação não planejada, noturna 

e majoritariamente masculina, e acabam por arcar com suas consequências, como necessidade 

de lidar com o aumento do consumo de álcool e outras drogas, vandalismo e prostituição.  

 

6.1.3 As mudanças: relação pessoAmbiente 

 

Eu preferia antes. (E12, Fem., 33 anos) 
 

Gosto. É o movimento, né. (E13, Masc., 64 anos) 

 

As pessoas descreveram Itapuama fisicamente como um local rico em elementos da 

natureza, que está passando por mudanças. De forma geral, elas se mostraram a favor do 

crescimento de Itapuama, por mais que isso possa trazer consequências ao modo de vida 

tranquilo dos que ali residem. Portanto, trata-se de uma perspectiva complexa, visto que o 

desenvolvimento local mostrou-se negativo e positivo em alguns aspectos, ressaltando que 
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não existe apenas um sentimento em relação ao fenômeno da mudança em Itapuama. As 

mudanças foram boas e ruins, dependendo de suas nuances e percepções pessoas.  

Através das entrevistas, foram explicitadas percepções sobre: os componentes da 

paisagem e sua transformação; identificação dos problemas ambientais da região; atitudes e 

conhecimentos individuais em relação à Itapuama; além do desenvolvimento local associado 

às consequências ambientais. Também foi marcante o reconhecimento das mudanças acontecidas 

na paisagem social e física, pois as pessoas faziam questão de comentar como Itapuama era e como 

está, simplesmente remetendo ao passado como um modo de explicitar o momento presente, marcando 

as diferenças e contradições visualizadas. 

Em algumas das entrevistas, a riqueza e a presença da natureza são citadas de modo a 

evidenciar o passado ter sido mais exuberante, e a mostrar que a natureza tem perdido espaço 

para as mudanças decorrentes do mercado imobiliário local, enfatizando os problemas 

associados a este fenômeno. 

Se fosse anteriormente, aí era arretado! Num tinha quase casa nenhuma aqui, era mais verde, 
né? Hoje tem menos verde, tem mais casa, ta entendendo? (E01. Masc., 39 anos). 

Primeira coisa agora foi que mudou, né? Tá mai melhor de trabalho, que era ruim de emprego. 
Melhor de emprego, melhor de transporte agora, que antes era rim demai. E por uma parte é 
rim que agora... violência também, né? Que antes num tinha violência, né? Agora tá teno. 
Carro matando gente aí, atropelando, sabe? Já morreu um amigo da gente, já. (E04, Masc., 33 
anos) 

… e a descida da praia que era tudo camin todo. Num era estrada, era camin. (E13, Masc., 64 
anos) 

 

Para um morador mais antigo, veio à lembrança de que não havia ruas em Itapuama, 

reforçando o que E13 afirmou acima, quando, em uma conversa informal, S.C. comentou: 

Era só trilhazinha que dava pra um pé na frente do outro, meu fio! Num tinha pista, não. Era 
passando por cima de cobra, de tudo, até chegar na praia. (Diálogo informal S.C., Masc, 69 
anos) 

Esse tipo de entendimento acentua a percepção da transformação do espaço natural em 

edificado pelos moradores, corroborando Green (2005), segundo o qual, embora existam 

evidências de degradação socioambiental, em todo o mundo as iniciativas governamentais de 

regiões costeiras assumem a exploração dos recursos ambientais e naturais como modo de 

alavancar a especulação turística e assegurar a economia de muitas comunidades urbanas. 
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Por sua vez, alguns moradores reconhecem nesse processo indícios de 

desenvolvimento, e nutrem expectativas com relação a um ‘progresso’ almejado: 

... Chegando cada vez mais empreendimento pra Itapuama... um desenvolvimento muito 
grande tá chegando aí pra Itapuama, e obras e mais obras, viu? Tá chegando e daqui pra frente 
é que vai chegar. (E01. Masc., 39 anos) 

Em relação ao empreendimento na praia do Paiva (Reserva do Paiva), é importante 

reconhecer que não existe como travar o crescimento das cidades, mas é necessário criar 

novos horizontes, baseados na sustentabilidade socioambiental, que funcionam a partir de 

diálogos enriquecedores, com posturas mais integradas de expansão das áreas urbanas. 

Portanto, que este crescimento aconteça de maneira mais dialógica, considerando interesses 

dos moradores locais, suas limitações, bem como a contrapartida dos empreendedores e a 

qualidade de vida do ambiente. 

De acordo com conversas informais, os pescadores comentaram que o Porto de Suape 

influenciou negativamente o processo de pesca devido ao “fechamento” de uma zona 

estuarina que serve de berçário e fonte de nutrientes para diversas espécies marinhas, entre 

elas, algas, camarões, caranguejos, peixes, incluindo alguns tipos de tubarão, desta forma, eles 

dizem que gera um desequilíbrio no mar.  

Outro fator relacionado ao porto foi citado pelos pescadores. A suspensão de substrato 

decorrente do uso de uma draga que aumenta a profundidade do mesmo, visto que este foi 

construído na foz de três rios, de onde sempre vem muito sedimento, provocando 

assoreamento da calha onde os navios atracam. A draga lança o substrato em alto mar, 

deixando as águas “sujas” (turvas), por isso “o xaréu não bate na rede”. Esse fenômeno 

mostra como acontece uma integração ambiental entre diferentes partes da costa 

pernambucana. 

Gondra (2008) aponta que os pescadores artesanais e suas interações com o meio 

ambiente não devem ser observadas apenas do ponto de vista do uso e apropriação dos 

recursos e do ambiente, mas no contexto das relações socioeconômicas locais. E esses 

processos socioeconômicos tem relação direta com um ambiente equilibrado para que a pesca 

seja de “sucesso”. Estas queixas com relação ao porto surgiram em 2005 (Gondra 2008) e 

foram feitas novamente ao longo da presente pesquisa. 
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A autora ainda cita que as causas das mudanças em Itapuama são oriundas de um 

conjunto de fatores, entretanto, pode-se enfatizar o anseio por “uma vida mais próspera” do 

que a de pescador, como uma das principais causadoras dos problemas de continuidade e 

repasse do saber da arte da pesca, além do tipo de desenvolvimento local com poucos 

fundamentos da sustentabilidade, não havendo um compromisso pró-ecológico. Existe uma 

tendência de valorizar as ocupações e ofícios que gerem retorno para o sistema econômico 

hegemônico global, neste sentido, as práticas tradicionais, incluindo a pesca em Itapuama, são 

deixadas em segundo plano por parte dos gestores públicos (GONDRA, 2008). 

Esse é o contexto de Itapuama, um local que ainda apresenta beleza cênica repleta de 

atributos naturais ao seu redor, com clima bucólico das jangadas dos pescadores no mar, praia 

ideal para aprender a arte do surf. Antes, um lugar tranquilo para se estar. Poderia citar uma 

outra sorte de aspectos positivos, mas infelizmente estes também serão influenciados pela 

construção de um empreendimento residencial para classe financeira alta na praia vizinha 

(Paiva), atraído para ali, com o mesmo apelo dos argumentos de riqueza cênica, tranquilidade, 

um bairro planejado e ecologicamente viável, mas questionável em relação ao seu entorno. 

 De acordo com o aparecimento de substantivos-chave (VELOSO, ELALI, 2006), 

palavras e expressões que apareceram nas falas dos moradores, foram registradas, a fim de 

facilitar a identificação de afinidades entre os entrevistados, além de suscitar uma 

concordância, no tocante às entrevistas. As expressões e palavras mais utilizadas para o 

reconhecimento da mudança sociofísica de Itapuama, de acordo com maior frequência de 

aparecimento estão no Quadro (1) e relacionadas às categorias propostas.  

Quadro 1: Categorias de relevância e expressões correspondentes mais utilizadas 

Categorias Subcategorias Palavras e expressões relevantes 

CENTRADA NO 
AMBIENTE FÍSICO 

Natural Praia, mata, “os pé de arvre”, oxigênio, coqueiral. 

Edificado Mercadinho do Abraão, escola, pedágio, forró do 
Marrudo, Trópicos, ruas, Posto de saúde, ponte. 

CENTRADA NO 
AMBIENTE SOCIAL 

História Festa da lavadeira, ¨tá diferente¨, mudança, 
trilhazinha, forró do Marrudo. 

Práticas Surf, pesca, camping, caminhadas, mergulho, 
“apreciar a natureza”, relaxar. 

CENTRADA NA 

PESSOA 

Pessoas 
mencionadas 

Pais, irmãos, amigos, filhos, amigos, parentes em 
geral, Aílton, Marrudo, Abraão. 

Modo como 
foram 

mencionadas 

Familiar, amizade, comercial. 
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As entrevistas revelaram que os impactos e as alterações que ocorrem em Itapuama, 

tanto em ambiente natural quanto construído, trouxeram melhoras relacionadas a estruturas e 

alguns serviços, como o calçamento das ruas e aumento no número de linhas e diversidade e  

aumento de transporte coletivo, mas os moradores sentem falta de equipamentos urbanos mais 

voltados a lazer, educação, serviços médicos e de saúde. Em termos de lazer, o calçadão da 

praia foi recentemente finalizado (08/2013) e já possui sistema de iluminação, o que beneficia 

os moradores para o seu uso. Outra melhora presente para os moradores de Itapuama, foi o 

aparecimento de serviços como acesso à internet (lan houses) e xerox, que não dependem 

diretamente do estado, mas cabeamentos puderam chegar mais facilmente para instalação 

desses serviços. 

Uma das coisas que a gente não tinha era ônibus... Agora tem ônibus toda hora, todo instante, 
de meia em meia hora, vinte em vinte minutos ta tendo ônibus. E só isso aí são umas mudanças 
que... (E01, Masc., 37 anos) 

A outra estuda no cabo porque num tem a sala dela aqui, mas ela pega o transporte e deixa ela 
aqui na frente de meu trabalho. (E08, Fem., 29 anos) 

Foi a associação. Essa pista aqui inda foi da reunião da gente. Tu num desce aí no forró do 
marrudo? Eu chegava aqui, ói, vinha de pés de Gaibu. Vinha na tarde, que de primeiro aqui 
num tinha ônibus de onze horas, não, sabe? Nós só tinha o último, que saia de onze... (E13, 
Masc., 64 anos) 

 

 Apenas uma pessoa discordou do aspecto transporte coletivo melhor, mas reforçou a 

falta de aparelhos de fotocópias no local. 

É um ônibus, dois, no máximo dois. Quando eu digo péssimo, eu digo que é isso. Pra quem 
tem carro, é bom, mas pra quem não tem... Falta muita coisa. Até agora, ele disse que ali na 
frente, tinha loja ali que tira xerox, mas até um dia desse, nem uma xerox a gente tinha pra 
tirar. (E06. Fem., 37 anos) 

 

6.2 OS MAPAS MENTAIS 

Os mapas apresentaram os aspectos físicos relacionados aos mapas mentais utilizados 

no estudo de Lynch (2009), que são: marcos, limites, vias, setores e nós, que foram adaptadas 

para as habilidades das pessoas que se sentiram intimidadas a desenhar no papel. Embora 

durante a entrevista fosse requerido um mapa simples, houve uma tendência de ambos 

(entrevista e mapa) exacerbar a paisagem, contando com a presença de muitos marcos 
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naturais e edificados, que facilitariam a orientação geral. A partir de agora, apresento o que 

mais ressaltou nos mapas desenhados pelos entrevistados. 

Apesar da onipresença da “praia”, a maioria dos mapas era iniciado pelo desenho da 

rua principal (um dos limites a oeste), asfaltada desde 2010 e ligando o norte ao sul de 

Itapuama e que dá acesso às ruas secundárias seguindo em direção a praia. Como essa via é a 

que possibilita o acesso à praia, tanto por norte quanto por sul, ela passou de uma pista de 

chão batido para quatro vias (duas em cada sentido da mão) com um estreito canteiro central. 

No que tange aos detalhes dos desenhos, houve quem desenhasse numa perspectiva 

“mais” fidedigna de mapa, entretanto, alguns desenhos, mesmo sendo menos fáceis de 

visualizar, mostravam os elementos físicos dos outros mapas. Em um caso específico, a 

pessoa produziu um desenho lírico de paisagem praieira (Figura 12 da próxima página). A 

entrevistada citou que via Itapuama como um paraíso (tal qual o desenho) e afirmou de vê-lo, 

qualquer pessoa gostaria de chegar ali. 
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Figura 12: Mapa mental produzido por E08 (Moradora de Itapuama, 29 anos, fem. 04/2011) 
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6.2.1 As referências naturais e construídas 

As referências naturais não foram citadas por todos, entretanto, foi notado que as 

pessoas que mais conheciam Itapuama ou nascidas ali citaram muitos locais de paisagem 

natural. Estas pessoas não eram obrigatoriamente pescadores, mas moradores que percebiam 

(provavelmente) a natureza de forma mais presente em Itapuama. 

As principais referências entre os elementos naturais presentes nos mapas estão: a 

praia, em consonância com o que as pessoas citaram nas entrevistas, é o principal elemento 

reconhecido pelos moradores que desenharam e os que não desenharam (só entrevista); 

seguida da mata (mata atlântica); o Morro Melo (Figura 13 - acima) é apresentado como outro 

marco da paisagem, talvez por ser perceptível à distância e pela sua marcante morfologia; e os 

banhos de lama são outros componentes que aparecem em mapas mentais, quando se trata de 

elementos naturais constituintes do imaginário e percepção dos moradores de Itapuama, que 

podem ser vistos no quadro (2) abaixo. 

Quadro 2: Principais marcos naturais e citações nos mapas 

 

 

 

 

 

Entre os elementos naturais que mais se destacaram nos mapas, além da praia, estão a 

mata e o Morro Melo (Figura 13), bem como algumas lagoas (Figura 14), que ficam mais a 

oeste, o mirante, que fica ao sul de Itapuama, no caminho para Xaréu e Enseada dos Corais, e 

o banho de lama. 

Marcos naturais 
Proporção de pessoas que 

desenharam 
Praia 16/16 
Mata  9/16 
Morro Melo 3/16 
Banho de lama 3/16 

Duas lagoas 1/16 
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Figura 13: Morro Melo visto de perto de seu topo 

Fonte: Acervo de Kao Moura 

 
Figura 14: Lagoa azul próxima a Itapuama 
Fonte: Acervo do Autor (2006) 
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Já, em relação aos marcos edificados que compõem a paisagem de Itapuama e foram 

indicados nos mapas mentais. Inicio pelas referências mais citadas, como o Mercadinho do 

Abraão, desenhado por grande parte dos participantes em seus mapas, mostrou ser um 

importante local para a vila, talvez por ser um dos mais antigos mercadinhos do local e 

principal ponto de compras atual. Embora existam outras mercearias, o “Abraão” é o mais 

estruturado em termos de tamanho, produtos e serviços, como entrega de água e gás. 

Observou-se a escola como o segundo ponto de referência mais encontrado nos mapas. 

Nela, boa parte das crianças estuda até o 5º ano do Ensino Fundamental I e, depois disso, 

precisam ir para escolas do Cabo de Santo Agostinho. A escola, nos projetos anteriores era 

um local para realizações de oficinas com temáticas socioambientais decorrentes de projetos 

acadêmicos ou não, além de ser utilizada para reuniões com a comunidade em geral. 

O pedágio que dá acesso ao Paiva é a terceira referência em presença nos mapas, 

talvez por representar um marco temporal no processo de crescimento local. No local desse 

pedágio anteriormente havia uma porteira que separava Itapuama do Paiva.  

O forró do Marrudo, junto com o Trópicos Hotel e o hotel velho, são os próximos na 

lista de desenhados (6/16). Para o primeiro, provavelmente pela sua importância no lazer das 

pessoas que vivem em Itapuama e o outro, embora os moradores não o utilizem como local de 

estadia, eles reconhecem o tamanho e a influência econômica do empreendimento na vila.  

O posto de saúde não é muito utilizado pelos moradores por falta de estrutura no 

atendimento e de pessoal, mas indicado no mapa e inclui muitas reclamações relacionadas a 

seu sucateamento. O posto fica muito próximo à escola e as pessoas os representaram de tal 

forma. Lembrando que tanto a escola quanto o Forró do Marrudo e o posto se localizam muito 

próximos e são representados da mesma maneira. 

As igrejas evangélicas são citadas, talvez por parte dos entrevistados estarem 

diretamente ligados às atividades religiosas das mesmas. Vale ressaltar que existem dois 

templos principais utilizados para cultos evangélicos: um é o da Assembleia de Deus, que fica 

no acesso da estrada de lama, e outro na rua do Forró do Marrudo. 

Estas referências aparecem na maioria dos mapas, compondo a paisagem desenhada 

nos mapas mentais que os moradores fizeram. Elas são parte do que as pessoas que 

participaram veem em Itapuama. Eles situam as pessoas mais especificamente dentro da vila 
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de pescadores, visto que as referências naturais situam Itapuama em um continuum da 

paisagem natural. Abaixo, no quadro 3, seguem as principais referências construídas da vila. 

Quadro 3: Principais marcos edificados e citações nos mapas mentais 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Os limites 

Os limites (ou bordas) foram divididos nas quatro direções (Norte, Sul, Leste e Oeste) 

e observados de acordo com os elementos da paisagem que os compunham. A Leste, os 

mapas mostravam obrigatoriamente a praia e o horizonte oceânico como os principais 

elementos. Na direção Oeste, a principal via (Rua Dezessete, primeira a ser desenhada) e a 

mata de Itapuama. Em casos específicos (2), os moradores desenharam vias mais exteriores à 

vila, como a PE 60, e mais elementos naturais, como reservas florestais mais a Oeste. 

A direção Norte apresentava a praia do Paiva, com seus coqueirais, bem como o 

Trópicos Hotel, como a maior pousada local e responsável por localizar-se nos limites de 

Itapuama e Paiva. Ao Sul, muitos desenharam a mata, ruas de Itapuama que ficam mais ao 

sul, bem como, outras praias, que é o caso de Xaréu, como pode ser notado no mapa da figura 

seguinte (Figura15). 

Marcos edificados 
Proporção de pessoas 

que desenharam 
Mercadinho do Abraão 11/16 
Escola  8/16 
Pedágio Itapuama/Paiva 7/16 
Forró do Marrudo 6/16 
Trópicos Hotel 6/16 
Hotel velho 6/16 
Igrejas evangélicas* 5/16 
Posto médico  5/16 
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Figura 15: Mapa mental produzido por E02 (Moradora de Itapuama, 40 anos, fem. 03/2011) 
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6.2.3 As vias  

As vias mais reconhecidas no local foram a rua principal, por onde os automóveis 

acessam Itapuama, e algumas das (do mercadinho, da escola e do Trópicos Hotel), que ligam 

a principal à praia. O caminho pelo norte para a ponte do Paiva e o acesso por Xaréu também 

foram representados em quase todos os casos (11/16 casos). Em alguns casos (2/16 casos - 

Figura 15), desenhou-se desde a BR 101, passando pela PE 60, PE 28, ligando a PE 60 à 

estrada de barro.  

 
Figura 16: Mapa mental produzido por E01 (Morador de Itapuama, 37 anos, masc. 03/2011). 



113 

 

A via principal ou Rua 17 (Figura 17) já foi completamente duplicada no trecho de 

Itapuama e tem o tráfego de veículos já bem elevado, sendo um roteiro alternativo para quem 

volta do litoral sul (Suape, Gaibu, Enseada dos Corais, etc.) para a Região Metropolitana do 

Recife no fim da tarde. Para que ocorresse a duplicação, foi necessária a saída de alguns dos 

moradores locais para que a via fosse construída (Figura 18). 

 
Figura 17: Via principal (Rua Dezessete vista para o N) de Itapuama ainda em 

duplicação e com pouco movimento 

Fonte: Acervo do autor 

As vias internas de Itapuama mais representativas foram as ruas do Forró do Marrudo 

(11/16 mapas), onde se localizam a escola, o posto de saúde e a Igreja Evangélica Livre; do 
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Mercadinho do Abraão (10/16 mapas); do Trópicos Hotel que apareceu em 10 dos 16 mapas. 

O calçadão, uma das mais usadas rotas para tráfego de pessoas em frente a praia e que está em 

fase de finalização (Via Beira Mar na Figura 15, mapa de E01) só apareceu em dois mapas, 

talvez, porque na época ainda não estivesse concluída, sem iluminação e calçamento. 

 
Figura 18: Rua Dezessete vista pelos destroços da casa de um morador.  
Fonte: Acervo do autor 
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6.2.4 Os setores 

Vale ressaltar, que no tocante aos setores, o fato de Itapuama ser pequena e 

apresentando uma pequena organização, não permite uma setorização bem definida, mas a 

compreensão de uma malha onde comércio e trabalho, lazer, moradia e 

espiritualidade/religião perpassam entre si e em todas as ruas. 

Foi notável a relevância dos setores que mais se relacionaram às referências naturais. 

Nesse sentido, o setor de lazer/apreciação se destacaram em ambientes como a praia, mata 

atlântica, locais de festas e encontros (calçadão, igrejas evangélicas, escola e forrós), ruínas na 

mata atlântica e o mirante de Itapuama. Entre as referências construídas, o Trópicos Hotel é a 

mais citada, entretanto, os entrevistados não se hospedam ali por morar em casa local, 

hospedar-se em casa de amigos, ou morar em praias vizinhas. 

Já o setor de comércio e trabalho foi observado nos bares, visto que alguns dos 

entrevistados trabalham neles, o próprio Mercadinho do Abraão, embora não trabalhassem 

obrigatoriamente ali, na própria praia, pois nela existe o ofício da pesca, bem como bares 

improvisados à beira mar, ou negócios próprios daqueles que os possuíam. O Trópicos Hotel 

aparece nesse setor. 

A moradia é facilmente perceptível por toda a Itapuama, lembrando que as pessoas 

moram tanto em casas, quanto em pousadas e quartos alugados, que se distribuem por todo o 

local, em todas as ruas. Já o setor de espiritualidade/religião estão presentes nas igrejas 

evangélicas locais (duas delas), bem como na mata e na praia. 

Em decorrência desses setores se intercruzarem, não existe como defini-los de maneira 

organizada num mapa, portanto, ele não aparece nos mapas consensuais. 

 

6.2.5 Pontos nodais 

Existem diversos pontos nodais nos mapas mentais desenhados e relativos aos 

principais marcos referenciais (presentes no Quadro 3). Considerando os locais de 

convergência de pessoas, elas sinalizaram a praia mais uma vez como o principal local de 

encontro em Itapuama, reunindo pessoas para diversos tipos de atividades, desde lazer a 
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profissional. Entre os pontos naturais, esse é o único, pois os outros marcos referenciais não 

funcionam como nós pelo fator distância ou desinteresse.  

Outros pontos nodais são pertencentes aos elementos edificados locais, e estão postos 

aqui em ordem crescente de presença nos mapas mentais desenhados. São eles: o forró do 

Marrudo, o Mercadinho do Abraão, a igreja evangélica e um ponto de ônibus na esquina do 

“Abraão”. 

De forma geral, estas foram as categorias formuladas para os mapas mentais, os quais 

mostram os principais elementos reconhecidos pelos moradores, assumindo-os como 

constituintes da identidade e da memória local, presentes, muitas vezes, também nas 

entrevistas.  

  

6.3 MAPA MENTAL CONSENSUAL 

 Para que o leitor visualize melhor Itapuama a partir de uma imagem mais facilmente 

compreensível (por utilizar do recurso satélite), foi construído um mapa consensual, de acordo 

com o que os participantes da pesquisa mostraram em seus mapas mentais. Nesse sentido 

foram criados dois mapas: o primeiro mostra Itapuama e o seu entorno, com os atributos 

naturais em suas referências; o segundo corresponde a uma visualização mais fechada, no 

qual podem ser encontrados os principais elementos do mapa mental proposto por Lynch 

(2009). 

 Tendo em mãos os elementos mais apontados pelos participantes nos mapas mentais 

(em termos das categorias referências, vias, limites e nós), o autor aproveitou a ferramenta 

Google Earth® e sinalizou as informações coletadas, enfatizando aquelas mais recorrentes. 

Portanto, o consenso nesse ponto, se retrata às duas principais ferramentas de coleta de dados 

utilizados nesta pesquisa, a fim de contemplar o caráter da abordagem multimétodos, 

enquanto agregadora para a coleta de dados e amostragem de resultados de uma maneira 

dinâmica. 

 No tocante às referências, pontuo aquelas que são de ordem construída e natural, 

embora umas sejam facilmente visíveis, como a praia, por exemplo. Para tanto, foram feitos 

dois mapas consensuais. O primeiro (Figura 19) mostra as referências naturais e os limites que 

mais foram evidentes nos mapas mentais dos entrevistados, este numa escala menor, na qual 
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Itapuama aparece como um ponto central, em meio aos marcos naturais e outras praias 

vizinhas, como Enseada dos Corais, Xaréu e Paiva. 

Assim, na figura 19 foram pontuadas as principais referências naturais desenhadas 

pelos entrevistados em ordem de presença nos mapas mentais, como sejam: a praia (limite 

leste), como mais frequente, foi a número 1 (um), logo depois vem a mata atlântica (2) 

margeando Itapuama, bem como o Morro Melo (3), depois o banho de lama (4), e as duas 

lagoas (5). Foram também mostradas as praias vizinhas (Paiva, ao norte, Xaréu e Enseada dos 

Corais ao sul)- e a lagoa azul mais a oeste. 

O segundo mapa consensual (Figura 21 da página seguinte) produzido pelo autor, a 

partir dos mapas dos entrevistados tem uma escala maior, onde evidencia-se Itapuama, 

partindo para uma visão mais local de suas referências construídas, vias e nós. 

Nele, é possível observar as principais referências construídas mais desenhadas, desde 

o Mercadinho do Abraão, até o posto de saúde em ordem de presença nos mapas e de acordo 

com o quadro 3. 

Quadro 3: Principais marcos edificados e citações nos mapas mentais 

Marcos edificados Proporção de pessoas que 
desenharam 

Mercadinho do Abraão 11/16 
Escola 8/16 
Pedágio Itapuama/Paiva 7/16 
Forró do Marrudo 6/16 
Trópicos Hotel 6/16 
Hotel velho 6/16 
Igrejas evangélicas* 5/16 
Posto médico 5/16 

 

As vias que se destacam em ordem de presença são: a Rua Dezessete (vermelho); a 

Rua Um (azul) do Trópicos; a Rua Dois (amarelo) da escola e do Forró do Marrudo; a Rua 

Quatorze (verde) onde está o Mercadinho do Abraão; e o calçadão (roxo). Na imagem 

nenhuma das vias está pavimentada, pois o mapa é de 2007, entretanto, atualmente todas estas 

vias estão asfaltadas e o calçadão já foi reformado com bancos, luzes e calçamento. 

 Nas próximas páginas estão os mapas consensuais (Figuras 19 e 20). 
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Figura 19: Mapa consensual com referências naturais e limites norte, sul, leste e oeste de acordo 

com o que os entrevistados apresentaram em seus mapas. 

Legenda: 1-Praia; 2-Mata atlântica; 3-Morro Melo; 4-Banho de lama; 5-Duas Lagoas.  

N 
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Figura 20: Mapa consensual produzido a partir das referências construídas, das principais vias, bem como dos nós mais 

observados nos mapas mentais das pessoas entrevistadas. 

Legenda: Marcos (e Nós) – 1-Mercadinho do Abraão; 2-Escola; 3-Pedágio; 4-Forró do Marrudo; 5- Hotel Trópicos; 6-

Hotel velho; 7-Igrejas; 8-Posto de Saúde. Vias – Vermelho-Rua Dezessete; Azul-Rua Um; Amarelo-Rua Dois; Verde-

Rua Quatorze; Roxo-Calçadão 

N 
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Poucos foram os nós, ou pontos nodais, presentes, especialmente se considerarmos sua 

importância social como pontos de encontro de pessoas. Nessa categoria foram citados a 

praia, o Mercadinho do Abraão, as igrejas evangélicas e um ponto de ônibus da Rua 

Dezessete. 

Diante desses resultados, desde as falas aos mapas, pode-se observar que Itapuama 

ainda se caracteriza como um local pequeno, entretanto, não mais pacato, quando o cotidiano 

dos moradores passa por uma transformação de ordem física, que certamente afeta a maneira 

como os mesmos se sentem diante das transformações. Assim, existe um consenso de que o 

que chegou melhora a “vida”, entretanto apresenta um custo. O crescimento, o 

desenvolvimento, a mudança de uma forma geral propicia a caminhada para uma “nova” 

Itapuama, onde a calmaria da vila de pescadores, transforma-se em um eixo de investimento 

da cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa realizada possibilitou o mergulho em uma parte da história de Itapuama a 

partir das perspectivas de documentos e, principalmente, da vivência das pessoas 

participantes, que se viram no passado, presente e futuro do que um dia foi uma vila de 

pescadores e agora está se tornando mais um anexo da Região Metropolitana do Recife 

(RMR).  

A idéia de produção do espaço torna-se prisioneira de sua conotação técnica e 

econômica e adquire a noção de fabricação repetitiva de formas e geração de padrões globais, 

que podem excluir ou desconsiderar particularidades sociais locais, sejam elas provenientes 

de comunidade tradicionais em vilas ou sociedades urbanas em grandes cidades. Ainda mais, 

sem considerar diretrizes baseadas na sustentabilidade socioambiental local. 

Pelo que foi observado nos mapas e comentado nas entrevistas, os moradores 

percebem que a paisagem de Itapuama está sendo modificada. Essas transformações 

apareceram mais claramente nas entrevistas, cujo conteúdo pode ser contrastado com os 

mapas desenhados, geralmente mais “parados” no tempo, trazendo elementos da própria vila, 

como o mercadinho, as igrejas, escola e posto médico. Nenhuma das pessoas desenhou o novo 

empreendimento que se instala na praia vizinha, talvez por não percebê-lo (ou não admitirem 

perceber) como ameaça ou como transformadora, ou simplesmente por que o centro das 

conversas nas entrevistas era Itapuama em si.  

A partir de uma lógica de crescimento acelerado e casuístico, Itapuama passa por uma 

mudança que culmina o aparecimento de lugares de passagem, se transformando numa vila-

hospedaria para as pessoas que trabalham nos arredores, nos complexos portuários e sendo 

rota de passagem de uma relativa quantidade de veículos de pessoas que voltam para Recife e 

região metropolitana durante o fim de tarde e noite, para não trafegar pela BR 101. 

A produção do espaço que vem acontecendo em Itapuama consiste na construção de 

objetos e estruturas localizados geograficamente, segundo uma dada lógica econômica 

desvinculada da sustentabilidade e do engajamento social de fato, fugindo um pouco da 

administração compartilhada (ou governança) nos aspectos ambientais (citadinos ou naturais), 

sociais. 
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Desta maneira, destinam-se a cumprir funções diferenciadas em sintonia com as 

necessidades de reprodução das relações sociais e da divisão social do trabalho no local, visto 

que o crescimento tem demandado novas necessidades profissionais, que demandam novas 

empreitadas das pessoas de Itapuama. Alguns criam novos negócios e se afastam da pesca, 

outros começam a trabalhar fora, pois o “mercado” de trabalho local está saturado. 

Para tanto, pode parecer um lugar-comum retomar a pergunta: O que vem antes, a 

mudança ambiental física ou a cultural?  

É fácil notar que ocorreu uma transformação da relação entre os moradores de 

Itapuama e o local no decorrer de seu tempo, mas estes continuam relativamente encantados 

com sua vila, embora também sintam que o local passa por um processo de mudança 

sociofísica baseada na urbanocolonização a qualquer custo. 

A realização da pesquisa mostrou claramente a característica transacional da relação 

pessoa-ambiente e o seu reconhecimento pela sociedade local por meio de suas histórias 

integradas. Nesse sentido, acredito que este trabalho tem potencial para fortalecer os 

argumentos de interdependência entre pessoas e ambiente (físico ou social), existindo 

influência mútua dos dois fatores. Assim, uma relação instantânea de causa e consequência 

refletem as duas partes em toda a sua complexidade. Portanto, as partes (pessoAmbiente) se 

influenciam diretamente. 

No caso de Itapuama, os problemas ambientais observados são aqueles relacionados 

tanto às alterações físicas, tais: esgotamento sanitário ineficiente; impermeabilização do solo; 

supressão de área natural (vegetação nativa) decorrente da construção de empreendimentos e 

das vias de acesso locais – impactos materiais. Além disso, outros problemas práticos e 

subjetivos surgem, entre eles: a influência no cotidiano das pessoas, modificando seus ritmos; 

forma de interação com o ambiente e com as pessoas; como os moradores vêem Itapuama e se 

sentem nela, quais os pontos, que mesmo com as alterações físicas, ainda são referências, 

quais as novas, e o que eles esperam de futuro para o local – impactos de ordem imaterial. 

De fato, existe alguma interação entre os moradores de Itapuama e os empreendedores, 

no entanto, as “melhorias” que os últimos propõem (e implementam), geralmente assumem 

um caráter de facilitação do acesso ao local pelos recém-moradores do Paiva e de ampliação 

da qualidade dos serviços direcionados ao empreendimento, muitas vezes apresentando 

resultados inversos (ou discrepantes)  para os moradores de Itapuama. 
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Embora a comunidade se queixe do crescimento de Itapuama e dos maus ao ambiente 

natural, eles consideram o desenvolvimento um fenômeno que vai melhorar a qualidade de 

vida local. Nesse sentido, trata-se de uma perspectiva contraditória, ou incongruente. Acredito 

que isso ocorra pelo fato de o crescimento trazer melhorias com relação à mobilidade, acesso 

e oportunidades profissionais aos moradores locais, entretanto promove mais ruído, mais 

tráfego de veículos, mas violência. 

 Em Itapuama, as mudanças ambientais tanto trazem benefícios, quanto representam 

custos socioambientais. A que custo sócio-ambiental o condomínio Reserva do Paiva está 

sendo implementado? Embora as mudanças não possam ser mensuradas em termos 

quantitativos, qualitativamente há vários indícios para uma resposta. Onde antes existiam 

coqueirais e poucas casas, sem fácil acesso calçado, agora existem ponte, asfalto, casas de 2 

ou 3 pavimentos, e ainda serão construídos novos edifícios. Nos locais em que as pessoas 

antes podiam cruzar livremente a via de acesso, atualmente existem vigilantes atentos e 

acessos questionáveis à praia. Os entrevistados comentam que tais situações são 

extremamente desconfortáveis, pois existem barreiras físicas e sociais, quer visíveis ou não, 

impedindo-os de trafegar por ali (ou impelindo-os a se aproximar menos) e fazendo com que 

se sintam invasores de um ambiente que sempre vivenciaram. 

Com relação à natureza, observou-se a importância da praia e dos outros elementos 

naturais que compõem a paisagem local. Essa tem relação direta com o bem estar e qualidade 

de vida de Itapuama, associada a práticas e pensamentos que relativizam o poder da natureza 

local, como reconfortante, restaurador da psique. As pessoas se sentem confortáveis quando 

falam da natureza local de Itapuama. 

Assim, se o desenvolvimento sustentável se baseia em três pilares (segundo SACHS, 

2004, o ambiental, o social e o econômico), que modelo de desenvolvimento é esse que está 

sendo implantado em Itapuama?  

Os dados coletados nos permitem dizer que, certamente ainda falta muito para atingir 

o ideal da sustentabilidade. Para que se viva naquele local, no Brasil ou no planeta, é 

importante que existam propostas mais comprometidas com o desenvolvimento sustentável 

nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Estratégias que envolvam comunidades, no 

sentido de pessoas, poder público, iniciativas privadas (empresas), todos em prol de uma 
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melhor construção de vilas, cidades, grandes ou pequenas, promovendo qualidade de vida, 

serviços e ambiental.  

 Nas categorias, foi possível encaixar dados coletados das entrevistas, bem como os 

substantivos-chave, que compuseram importantes detalhes no tocante às informações dos 

mapas, pois as diferentes ferramentas entram em consonância em muitos momentos e 

respostas, fortalecendo a importância da abordagem multimetodológica nas pesquisas 

envolvendo a relação pessoAmbiente. 

Questionar aos moradores, pessoas com as quais já tenho vínculo e vivências, suas 

percepções sobre as mudanças vivenciadas, ampliou seu reconhecimento dessas questões, e 

talvez tenha trazido algum tipo de empoderamento. Algumas delas também se perguntaram 

para onde Itapuama está indo. “O que eu quero pra Itapuama? Será que vale a pena todo esse 

desenvolvimento?”  

Não sei quais são as respostas que eles procuram, ou se terão como perseguir estes 

ideais, mas, na minha opinião, fazer as perguntas já é um passo no sentido de participar.  

Nesse momento, o trabalho realizado me permitiu elaborar essa dissertação. Na continuidade, 

pretendo fazer a devolução dos resultados obtidos àquela população, e ficaria feliz em 

conversar com eles sobre essas questões; talvez possamos pensar juntos sobre novas e 

duradouras mudanças.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento, declaro que fui esclarecido(a) sobre os objetivos e métodos da 

pesquisa “Percepção dos moradores de Itapuama, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco” 

realizada por pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da qual fui convidado(a) a participar. Estou 

ciente que, caso se mostre necessário, os pesquisadores poderão me procurar para 

continuidade das atividades ou esclarecimento de dúvidas. 

Pelo presente manifesto minha concordância e meu consentimento para realização da referida 

pesquisa e sua posterior divulgação, desde que mantidas as minhas condições de anonimato 

enquanto participante.  

 

Itapuama, _____ / __________ / _______ 
 Local e data 

 

Documento (RG):  _______________________        
 

 

___________________________________________________________________________  
Nome (usar letra manuscrita) 

 

_____________________________________________________________  
Assinatura 

 

Caso tenha alguma dúvida ou necessite mais esclarecimentos, por favor procure  
José Antonio César (Zeca) - email joseantoniocesar@gmail.com; telefone .....................  
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APÊNDICE B 

MAPA COGNITIVO DE ITAPUAMA: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Informações pessoais 

Nome: 

Idade: 

Origem: 

Tempo que mora em Itapuama: 

Mapa 

1. O que primeiro lhe vem à mente quando falo “Itapuama”? Como você descreveria 
Itapuama fisicamente? 

2. Fazer um desenho de Itapuama incluindo as coisas que acha importante. Desenhar e 
para alguém que não conhece o local. Não é um desenho perfeito, então, não se 
preocupe. 

3. a. Pedir caminhos (direções) do trajeto que está acostumado a fazer quando sai de 
casa, ou outros destinos que normalmente faz. Pedir para que a pessoa se imagine 
fazendo o trajeto. O que é visto, quais cheiros, sons? O importante é a imagem das 
coisas vistas, não o nome em si. 

b. A pessoa sente alguma emoção específica nas diferentes partes de seus caminhos? 
Quanto tempo gasta para faze-lo? Existem partes deles que se sente inseguro(a)? 

4. Indicação dos lugares (elementos) de Itapuama que são mais importantes. Aqueles que 
são mais fáceis de identificar e lembrar. 

5. a. Descrever os lugares citados. Como reconheceria se fosse levado para lá de olhos 
fechados? 

b. Sente alguma emoção específica quando lembra desses lugares? 

c. Onde fica no mapa? 

6. Onde é a direção Norte? 

7. a. O que estávamos tentando descobrir? 

b. Que importância esse mapa tem para a orientação e o reconhecimento de elementos 
de Itapuama? 

8. Você estaria disposto(a) a participar de um próximo encontro em grupo? 

 


