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RESUMO 
 

 

O objetivo desta pesquisa é conhecer a consciência, a sensibilidade e a visão de 

interatuação homem-ambiente de parte dos moradores da Favela do Areado, suas 

atitudes e motivações para se relacionar individual e coletivamente com seu espaço, 

visando resgatar as diferenças e compará-las em relação ao olhar científico. O 

estudo para a valorização da experiência do indivíduo ou do grupo constou de uma 

abordagem humanística da Geografia, tendo a fenomenologia como filosofia 

subjacente. As formulações teóricas manifestaram-se a partir de um conjunto de 

conceitos, destacando--se o esforço em disciplinar o uso de pelo menos quatro 

desses conceitos: paisagem, espaço, lugar e ambiente. Frente à importância de se 

conhecer a inter-relação homem-ambiente, inserimos mais dois conceitos: topofilia e 

topofobia, em razão das nossas preocupações no âmbito da questão ambiental, 

imediata ao ser humano. As pesquisas foram desenvolvidas a partir de entrevistas e 

oficinas de percepção, quando os entrevistados responderam sobre o que entendem 

o que sejam meio ambiente e meio ambiente no Areado. Os resultados obtidos 

permitem uma reflexão sobre o pensamento ambiental ali encontrado, constituindo-

se em subsídio para programas de educação ambiental que se voltem para os 

problemas locais. 

 

Palavras-chave: Fenomenologia, Geografia do Comportamento e da Percepção, 

paisagem, espaço, lugar, topofilia, topofobia, favela do Areado. 
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ABSTRACT 

 
  

 

The objective of this research is to know the conscience, the sensibility and the 

interperformance´s vision man-environment of some residents from Areado´s slum, 

theirs attitudes and motivations to link individual and collectively with their 

environment seeking ransom the diferences and compare them in relacion of an 

scientific look. The study to the valorization of experience from individual or from the 

group consisted of humanist approach of Geography having the phenomenology as 

underlying philosophy. The theorical formulations manifested from ideas whole, 

detaching the effort to discipline the use at least these concepts: landscape, space, 

place and environment. Opposite the importance of knowing the interelation man-

environment, we insert more two concepts: topofilia (felling joins people to the place 

where they lives) and topophobia, because our preoccupations in the ambit of 

evironmental question, immediate to the human beings. The research had been 

developed from interview and percepition workshop, when the interviewed people 

answered about they understand what are environiment and Areado�s environment. 

The gotten results allow a reflection about the evironmental thought thinking found 

there, constituting in subsidy to programs of evironmental education that be worried 

about local problems. 

 

Keywords: Phenomenology, Geography of behaviour and perception, landscape, 

space, place, topofilia, topophobia, Areado´s slum. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nosso interesse pelas questões ambientais começou ainda em meados 

de 1996, quando desenvolvíamos atividades de educação ambiental para 

trabalhadores florestais, empregados de uma empresa no interior de Minas Gerais. 

Já àquela época podíamos perceber que algo estava errado na forma de conduzir a 

educação ambiental. Aqueles trabalhadores, muitos deles analfabetos, estavam na 

verdade passando apenas por um limitante e superficial processo de "adestramento 

ambiental" quando eram induzidos à mudança de comportamento de forma 

automatizada, decorando respostas sobre as questões ambientais a fim de 

satisfazer às necessidades da empresa diante de compromissos assumidos frente 

aos clientes. 

Percebíamos que aqueles comportamentos, literalmente robotizados, não 

representavam a realidade de cada trabalhador frente ao seu cotidiano. Não 

reproduziam seu pensamento, sua visão de mundo, sua percepção do que seja meio 

ambiente e, nele, a inserção humana, modificadora e invasiva, destruidora muitas 

vezes. 

A partir daquela situação, percebemos a importância de conhecer o 

sentido da circunstância ambiental na vida das pessoas, buscando estudos que 

viessem responder a essa questão. No decorrer de todo esse tempo pôde-se assistir 

a campanhas ambientais veiculadas por emissoras de televisão, debates em 

escolas, bem como em iniciativas por parte de organizações não-governamentais. 

Percebíamos que algo estava errado, pois o processo de conscientização estava 

sendo praticado de forma difusa e assistemática. As pessoas passavam pelos 

treinamentos e atividades de educação ambiental de forma generalizada. As 
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mesmas informações que eram passadas nas empresas eram divulgadas pela 

mídia, ensinadas nas escolas ou discutidas nas ONGs como se existisse um único 

pensamento sobre as questões ambientais, como se todos tivessem a mesma visão 

do que seja meio ambiente, como se houvesse unicidade do pensamento ambiental. 

A motivação para a proposta deste estudo, assim, decorreu da 

preocupação com o tratamento inconsistente que vem sendo dado à educação 

ambiental e às dificuldades advindas dessa generalização, justificando a 

necessidade de um estudo para conhecer, a partir de fatores locacionais, como os 

indivíduos percebem o ambiente em que vivem, para em seguida conhecermos os 

desafios a serem trabalhados para preencher a lacuna existente no que diz respeito 

à educação ambiental. 

A escolha da área de pesquisa surgiu do interesse de realizarmos um 

estudo sobre a realidade de uma comunidade em condições ambientalmente 

precárias e onde notoriamente percebe-se um processo de ação humana que 

degrada o meio ambiente. Um longo percurso pela cidade do Natal, buscando 

conhecer áreas que viessem satisfazer às nossas necessidades de pesquisa nos 

levou à Favela do Areado, recorte sócio-ambiental escolhido para este estudo, pois 

apresenta problemas ambientais significativos, em relação a outras áreas periféricas 

e marginalizadas da cidade do Natal/RN. A situação se agrava em função da 

proximidade do estuário do Potengi, poluído e invasivo de casas erguidas sobre 

palafitas. Os prejuízos sociais dessa situação estendem-se à área de terra firme, 

onde os moradores também sofrem com a convivência nesse meio ambiente. 

Definimos então que os estudos envolveriam a análise da percepção 

ambiental dos moradores daquela área, sendo o mesmo de fundamental importância 
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para a compreensão das inter-relações entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu 

Artigo 225, está explícito que: 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e à coletividade 

o de preservá-lo para presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 

 

 

Diante do exposto na Constituição e a realidade, bastante oposta, vista na 

favela do Areado, observamos um paradoxo, pois apresenta-se ali um quadro 

ambientalmente desequilibrado, bem diferente daquilo que é definido na 

Constituição.  

O programa de Educação Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte, 

elaborado pelo IDEMA (2000, p. 21) estabelece como objetivo geral: 

 

Construir um processo de educação ambiental a partir da realidade 

local (cultural, social, econômica e ambiental), de forma integrada 

com os atores nela envolvidos, tendo em vista contribuir para o 

exercício da cidadania e à mudança de comportamento com relação 

ao meio ambiente. 

 

Um dos fatores norteadores para a mudança do quadro que se apresenta 

na Favela do Areado e sua aproximação ao previsto na Constituição, presume-se, 

seria a elaboração de um programa de educação ambiental que, conforme objetivo 

do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, basear-se-ia na realidade local da 

comunidade. Para tanto, fez-se necessário estudar os fatores locacionais do grupo a 

ser trabalhado, observando-se as atitudes sócio-ambientais ali encontradas, 

partindo-se das aspirações, decisões e ações individuais e/ou coletivas; os valores, 

percepções e imagens por eles elaborados. 
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O processo de educação ambiental, tratado de forma generalizada, sem 

conhecer a percepção dos indivíduos com relação ao meio em que vivem, gera 

situações de confusão e de simplificação do conceito de Meio Ambiente e da prática 

de Educação Ambiental, pois, sendo o comportamento humano cercado de 

complexidades, não pode ser representado de forma reducionista. 

Fez-se necessário conhecer como aquela população se entende no 

contexto ambiental, se inserida ou distanciada, como também trazer à tona o grau de 

interação, de uso, respeito ou desrespeito para com a natureza e como o meio 

ambiente é assimilado pela comunidade, além de conhecer como é o inter-

relacionamento dos moradores, se é de medo, rejeição, ou de respeito mútuo e 

parceria. 

Com a admissão da relevância deste tema torna-se mais fácil entender 

porque os meio ambientes construídos em áreas periféricas apresentam reduzida 

qualidade ambiental e são habitualmente vandalizados, uma vez que ali os 

indivíduos expressam os seus descontentamentos, manifestos nos descuidos para 

com o local onde vivem, particularmente em áreas de comunidades carentes.  

Diante das questões apresentadas, colocamos como indagação central 

desta pesquisa: �Qual a percepção de meio ambiente dos moradores da Favela do 

Areado�, tomando como base o cenário no qual vivem, trabalham e se relacionam? 

A convergência entre a educação e o equilíbrio ambiental implica ter 

noção dos fatores locacionais do foco de atuação. Trabalhar nesta direção é 

conhecer a consciência, a sensibilidade e a visão de interatuação homem-ambiente 

de parte dos moradores da Favela do Areado, suas atitudes e motivações para se 

relacionar individual e coletivamente com seu espaço, visando-se resgatar as 

diferenças e compará-las em relação ao olhar científico. Esta interpretação se 
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apresenta como objetivo fundamental da pesquisa, contribuindo, com este estudo, 

no plano acadêmico, a fim de provocar uma reflexão quanto à elaboração de 

projetos de educação ambiental baseada na realidade constatada junto à Favela do 

Areado. 

A partir do problema norteador da pesquisa, levantou-se a seguinte 

hipótese de trabalho: o desconhecimento de quais sejam a percepção ambiental e a 

visão de interatuação homem-ambiente em um determinado segmento social ou em 

uma comunidade, bem como a ausência de uma visão científica que interprete tal 

realidade, tem dificultado a elaboração de um programa de educação ambiental. Tal 

situação torna-se assim um obstáculo para o exercício da cidadania e para a 

mudança comportamental relacionada ao meio ambiente. 

O objeto empírico do trabalho de pesquisa foi analisado mediante os 

seguintes procedimentos: realização de oficinas de percepção ambiental e 

levantamento bibliográfico; levantamento de documentação e informação básica 

pertinente à área em estudo; coleta de informações estatísticas e cartográficas em 

órgãos oficiais; artigos e reportagens divulgados pela imprensa local com a 

finalidade de contextualizar a área de estudo, situando-a em todas as suas 

particularidades; e pesquisa de campo com moradores do Areado mediante 

realização de entrevistas para obtenção de dados sobre a visão destes sobre como 

encaram o que seja meio ambiente, como o percebem e como se relacionam com 

os aspectos ambientais. 

A importância desta pesquisa deve-se ainda ao fato de que, espera-se, 

venha agregar valor ao meio acadêmico, em particular à Ciência Geográfica, através 

da análise dos problemas existentes naquela comunidade, com relação ao meio 

ambiente.  
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A dissertação está dividida em quatro capítulos: As abordagens teóricas 

no âmbito da Geografia do Comportamento e da Percepção; Areado, uma realidade 

complexa; Olhares sobre o Areado e Meio Ambiente: a visão da ciência. 

O primeiro capítulo, As abordagens teóricas no âmbito da Geografia do 

Comportamento e da Percepção, está centrado na Geografia do Comportamento e 

da Percepção, cujos postulados deram respaldo a pesquisas feitas junto à 

população da favela do Areado, a fim de verificar qual a percepção do ambiente 

onde seus moradores se encontram.  O referencial teórico-conceitual volta-se para 

os conceitos de topofilia e topofobia, que dizem respeito ao modo como o homem 

mantém relações de afinidade ou não com um determinado espaço geográfico além 

de sua percepção a respeito de um espaço ou lugar e as sensações que ali 

experimenta de satisfação ou desagrado, respeito ao meio ambiente ou atitudes de 

devastação. 

No segundo capítulo, Areado: uma realidade complexa, procuramos traçar 

um histórico do Areado, relatar as condições de vida de seus moradores, as 

características físicas da favela, a degradação do meio ambiente, os tipos de 

habitações, a convivência com a lama e a maré que invade barracos e palafitas.  

No terceiro capítulo, Olhares sobre o Areado, fizemos uma verificação de 

como os moradores do Areado encaram seu locus, como interagem e até que ponto 

têm algum nível de consciência quanto ao que seja "meio ambiente". Conhecer o 

pensamento ambiental da comunidade é a essência deste capítulo. 

No quarto capítulo, Meio Ambiente: a visão da ciência, buscamos fixar os 

conceitos científicos que abordam o que seja natureza e meio ambiente, 

constatando também que fatores de ordem cultural ou econômica podem e 

efetivamente interferem na formulação de visões a respeito do tema. 
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Concluída a pesquisa, parece-nos que o esforço e a vontade em executá-

la foi muito maior do que o resultado parece mostrar. A sensação é de que este é um 

trabalho que promoverá muitos outros, a fim de que se provoquem reflexões quanto 

ao planejamento e execução de uma educação ambiental verdadeira.  



 

 

18 

1 AS ABORDAGENS TEÓRICAS NO ÂMBITO DA 

GEOGRAFIA DO COMPORTAMENTO E DA PERCEPÇÃO 
 

 

1.1 A Fenomenologia 

 

O estudo da percepção ambiental, avaliado a partir dos fatores 

locacionais e das experiências vividas pelos moradores do Areado, foi realizado sob 

a ótica da Geografia do Comportamento e da Percepção, tomando-se como 

referencial as experiências do indivíduo ou do grupo, com o objetivo de compreender 

o comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em relação ao meio 

ambiente. O trabalho desenvolveu-se a partir de uma abordagem geográfica, tendo 

na fenomenologia seus aspectos filosóficos subjacentes. 

Etimologicamente, fenomenologia tem origem em duas palavras gregas, 

phainomenon (fenômeno), que significa aquilo que se mostra por si mesmo e logos 

(conhecimento, discurso esclarecedor). Deste modo, fenomenologia significa 

discurso esclarecedor a respeito daquilo que se mostra por si mesmo. A amplitude 

deste sentido, desta forma, permite que se identifique a fenomenologia com a 

investigação filosófica em si, uma vez que esta deve, necessariamente, partir daquilo 

que se apresenta, ou seja, deve-se partir dos fenômenos, de modo a conferir-lhes 

uma unidade de sentido, para que assim surja uma real compreensão do que seja a 

fenomenologia. 

A palavra fenomenologia foi empregada em diversos sentidos, por 

diversos pensadores, no decorrer da história da Filosofia. No século XVIII, Lambert
1
 

tem uma definição de fenomenologia que a coloca como sendo a investigação que 

tem por finalidade distinguir entre o que seja verdade e a sua aparência, de modo a 
                                                           
1
 Citado em <http://www.algosobre.com.br/fenomenologia>. Acesso em: 12 dez. 2001. 
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impedir as ilusões que comumente se apresentam ao pensamento, ou seja: aquilo 

que se apresenta e a essência a ser desvelada, bem como até que ponto algo é 

coincidente em essência e aparência. Esta investigação é assegurada como o 

alicerce de todo saber empírico. Para Kant
2
, fenomenologia é a denominação da 

ciência que estuda a matéria enquanto objeto possível da experiência. Kant postula 

ainda a necessidade de se buscar uma phenomenologia generalis, para delinear a 

distinção entre as esferas do sensível e do inteligível. Sensível como aquilo que é 

perceptível e inteligível como algo a ser compreendido. Hegel
3
 intitula de 

fenomenologia do espírito a ciência do movimento da consciência, �que parte da 

consciência sensível e alcança, após vários estágios, a consciência de si, esta é 

caracterizada como um saber absoluto�. Para Peirce
4
, a fenomenologia configura um 

dos componentes que integram a Filosofia e envolve o estudo daquilo que se 

apresenta de qualquer modo à mente, disjunto de qualquer relação à realidade. 

Contudo, a fenomenologia recebe um novo encaminhamento no pensamento de 

Edmund Husserl
5
, de tal forma que a acepção atual deste termo liga-se, por 

princípio, ao sentido que lhe concedeu este autor.  

A fenomenologia de Husserl é um método que se volta para buscar as leis 

puras da consciência intencional. A intencionalidade, assim, é o modo próprio de ser 

da consciência, uma vez que não há consciência que não esteja, em ato, 

direcionada para um objeto, sobre o qual exercerá uma ação de sujeito. E o sujeito 

é, por tendência, alguém que cria objetos, torna-os referentes a si para, em seguida, 

lançar sobre estes suas reflexões a fim de buscar o seu conhecimento. Por sua vez, 

todo objeto somente existe enquanto apropriado por uma consciência. �Sujeito� e 

                                                           
2
 idem 

3
 idem 

4
 idem 

5
 idem 
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�objeto� constituem, segundo esta concepção, pólos de uma mesma realidade. 

Contudo, é preciso encontrar uma fórmula que permita a visão do arcabouço integral 

da consciência. 

A fenomenologia versa, pois, em apresentar as coisas nelas mesmas; ela 

deve desonerar-se de todos os pressupostos de conhecimento, com a finalidade de 

alcançar a consciência em seu legítimo caráter fenomenal. Para tanto, a 

fenomenologia parte do processo de redução (em grego, epoché
6
); que consiste em 

retirar o objeto do seu contexto, liberando desta forma o fenômeno em si. Este se 

manifesta, assim, de maneira dupla: a primeira como redução eidética
7
, a qual faz 

surgir a apreensão, pela consciência, da essência do fenômeno. 

Conseqüentemente, o que é visado pela consciência se apresenta, em seu âmbito 

fundamental, como elemento de significação essencial. O segundo passo deste 

processo é o da redução transcendental
8
, em que a própria existência da 

consciência é posta em suspensão. Assim é que, voltando-se sobre si própria, a 

consciência entra em auto-questionamento e se divisa como um eu puro ou 

transcendental, conferindo sentido a toda experiência, que tem início a partir do eu 

do sujeito.  

Dando seqüência ao trabalho de Husserl
9
 outros autores colocaram a  

fenomenologia como objeto de suas indagações. Entre eles é possível citar: Max 

                                                           
6
 Epoché na filosofia grega significa "suspensão do julgamento". In: MOREIRA, Daniel Augusto. O 

método fenomenológico na pesquisa. FECAP. Disponível em 

<http://www.fecap.br/dmoreira/textos_metodologia_06.htm> Acesso em 2 jun. 2002. 
7
 Redução eidética é a forma pela qual o pesquisador se move da consciência de objetos individuais 

e concretos para o domínio transempírico das essências puras, atingindo a intuição do eidos (a 

palavra eidos significa forma em grego) de uma coisa, ou seja, do que existe em sua estrutura 

essencial e invariável, separado de tudo que lhe é contingente ou acidental. In: MOREIRA, Daniel 

Augusto. O método fenomenológico na pesquisa. FECAP. Disponível em 

<http://www.fecap.br/dmoreira/textos_metodologia_06.htm> Acesso em 2 jun. 2002. 
8
 A palavra transcendental  tem origem no latim "transcendere", significando literalmente "ir além" ou 

"ultrapassar". In: MOREIRA, Daniel Augusto. O método fenomenológico na pesquisa. FECAP. 

Disponível em <http://www.fecap.br/dmoreira/textos_metodologia_06.htm> Acesso em 2 jun. 2002. 
9
 Citado em http://www.algosobre.com.br/fenomenologia. Acesso em: 12 dez. 2001. 

http://www.algosobre.com.br/fenomenologia
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Scheler
10

, Heidegger
11

, Sartre
12

, Merleau-Ponty
13

. Mesmo assim, por maiores que 

sejam as diversidades de suas concepções, sua base mantém-se a partir do 

pensamento husserliano.  

Como Merleau-Ponty era um adepto de Husserl, tal atitude permitiu com 

isso o surgimento de um entrelace entre suas visões filosóficas. Da mesma forma 

que Husserl, Merleau-Ponty afirmava o �caráter incoativo da filosofia� (RICOUER, 

1984, p. 55), ou seja: que esta não se fecha, não se impõe como elemento 

finalizado, mas que se busca permanentemente, em renovação irrefreável, processo 

sempre em procura da cognoscibilidade de si mesma e do objeto proposto à análise 

filosófica. 

Ricouer (1984, p. 58) afirma que para Merleau-Ponty, a fenomenologia �é 

o estudo das essências�, é uma �filosofia que recoloca as essências na existência�, 

"a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como é�, ou seja: que 

busca compreender o homem e o mundo a partir de sua facticidade, 

compreendendo-se assim o homem em seu inter-relacionamento com o próprio 

homem e com o mundo. 

O ser no mundo desencadeia uma série de fatos que constitui a 

experiência vivencial, implicando numa reflexão a respeito desse mesmo ser no 

mundo, residindo aí a facticidade. Podendo-se considerar aqui que a fenomenologia 

existencial é uma postura ou atitude, pois compreende a verdade com um caráter 

provisório, mutante e relativo, bem diferente da metafísica, que pressupõe a verdade 

una, estável e absoluta. Desta forma, centra a validação de suas propostas no 

cotidiano, na experiência vivida pelo indivíduo em contato com o seu real mais 

                                                           
10

 idem 
11

 idem 
12

 idem 
13

 idem 
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próximo. Para Christofoletti (1985, p. 22), �na fenomenologia existencial, o espaço é 

concebido como o espaço presente, diferente do espaço representativo da 

geometria e da ciência�. 

Um grande questionamento que se apresenta freqüentemente é quanto 

ao aspecto metodológico na fenomenologia. Existe método em fenomenologia? 

Habitualmente, entende-se como método um procedimento rigoroso, seqüenciado 

�[...] de problemas, hipóteses, definição de variáveis, teoria explicativa, manipulação 

e medidas, tratamento estatístico. Tal procedimento não constitui modo de 

investigação em fenomenologia� (RICOUER, 1984, p. 69). 

O fato de não constituir um modo de investigação em fenomenologia não 

significa que não existe método e nem tampouco que se desconheça o uso de 

padrões metodológicos de pesquisa, mas sim a abstenção rigorosa desses padrões. 

Exercendo essa abstenção, opera-se uma epoché, que, desempenhada nas várias 

instâncias da investigação fenomenológica, sugere uma perspectiva metodológica. 

A fenomenologia não pode ser vista somente como a ciência dos 

fenômenos, pois, assim, se caracterizaria em o quê e não no como da investigação 

fenomenológica. O como, da investigação daquilo que se mostra por si mesmo, 

sugere �ir à coisa mesma�, e isto propõe uma perspectiva metodológica que difere 

dos padrões de pesquisa. 

Tomando como exemplo uma fotografia, que funciona como estímulo 

visual, percebe-se a representação exata de uma coisa. Perceber a idéia 

representada ou simbolizada pela fotografia, ela própria uma coisa no mundo 

material, envolve transcender ao estímulo ou dado empírico, no caso a reificação 

fotográfica, desconectando-se do mesmo. Ou seja: não se percebe a foto enquanto 

foto, mas como elemento representativo do mundo, e não apenas como suporte 
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material dessa representação. Operando-se, desta maneira, uma redução eidética, 

que gera significados atribuídos ou descobertos na representação. A maneira 

pessoal de perceber e comportar-se ante a fotografia é uma redução transcendental, 

ou, propriamente, a fenomenologia.  

Como método de pesquisa, a Fenomenologia é uma vertente filosófica 

relativamente nova. Tal circunstância, todavia, não evita que se torne uma forma 

radical de pensar. Assim, toma rumos a partir de caminhos já conhecidos de como 

se fazem as coisas, enfrentam pressupostos consolidados e busca o 

estabelecimento de uma nova perspectiva de visão sobre as coisas, um novo olhar a 

respeito da circunstância humana e tudo o que daí decorre. 

Para Relph (1979, p. 01), �os fenômenos da experiência são a substância 

de nossos envolvimentos no mundo e constituem as bases do corpo formal de 

conhecimento que designamos de Geografia�. Assim, os estudos fenomenológicos 

em Geografia não propõem substituir os ensinamentos tradicionais por mais uma 

Geografia, mas, principalmente, em tornar esta visão como uma dimensão a mais 

nas preocupações científicas. 

Deste modo, a perspectiva humanística da Geografia estuda os 

fenômenos geográficos buscando alcançar a compreensão do homem e de sua 

condição, ou seja, volta-se para as atividades humanas e os seus produtos, não 

sendo somente uma ciência da Terra em seu objetivo final. 

Entrosada com as Humanidades e Ciências Sociais, a Geografia 

Humanística contrasta com as abordagens científicas que minimizam o papel da 

conscientização e do conhecimento humano, pois procura especificamente 

compreender como as atividades e os fenômenos geográficos mostram a qualidade 

da conscientização humana. 
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A distinção do homem frente aos outros seres vivos está na sua 

capacidade de pensar e refletir. Então, segue-se que a teleologia elementar da 

geografia humanística é o estudo das idéias geográficas articuladas, quais são as 

suas fronteiras, onde se conecta com a História e várias outras disciplinas, quando a 

codificação de limites disciplinares abre caminho para um diálogo interdisciplinar. 

Com esse pensamento e partindo dos pressupostos humanísticos, surge 

a vertente da Geografia do Comportamento e da Percepção, com a preocupação de  

resgatar a importância do homem no estudo geográfico, pois ele havia se tornado 

um dado numérico, inserindo no plano da investigação científica, a maneira como as 

pessoas sentem o espaço em que vivem e como se relacionam com este, valendo-

se da psicologia para elaborar sua base teórico-metodológica. 

No encaminhamento de definições epistemológicas, geógrafos buscaram 

nos estudos da percepção ambiental novos aspectos para embasar teses que 

surgiam como um terceiro caminho entre duas correntes, especialmente nos anos 

sessenta e início dos anos setenta, do século passado: os neopositivistas, com sua 

racionalização e sistematização, e os marxistas, defendendo o materialismo e o 

economismo. Ambas radicais em seus fundamentos encaminharam-se para uma 

excessiva abstração e teorização, colocando em segundo plano a realidade do 

espaço vivido.  

A partir dos anos setenta desse mesmo século as pesquisas em 

percepção ambiental consolidaram-se como uma das vias fundamentais no estudo 

do ambiente humano. Surgiu o Projeto 13: Percepção de Qualidade Ambiental, 

incluído pela UNESCO no Programa Homem e Biosfera. Com isso, preconizou-se o 

estudo da percepção ambiental como essencial para uma gestão mais equilibrada 

dos recursos naturais. À mesma época, a União Geográfica Internacional criou o 
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Grupo de Trabalho sobre a Percepção Ambiental, reforçando o aprofundamento dos 

estudos sob essa visão epistemológica. 

Nos estudos da percepção ambiental, 

 
[...] entende-se que todo o ambiente que envolve o homem, seja 

físico, social, psicológico ou até mesmo imaginário, influencia a 

percepção e a conduta. Este enfoque não aceita a possibilidade de 

relações ambientais diretas do tipo causa-efeito nem de fenômenos 

independentes. Interessa descrever e interpretar a realidade e os 

fenômenos observados como partes de um fenômeno maior, integral, 

que não pode ser decomposto sem o risco de não abordarmos sua 

verdadeira natureza. (DEL RIO, 1999, p. xiii) 

 

 

De acordo com Machado (1999, p. 97), cada imagem ou idéia sobre o 

ambiente é composta, portanto, de experiência pessoal, aprendizado, imaginação e 

memória. Os lugares vividos ou aqueles percorridos, observados, aliados à 

imaginação, contribuem para a formação de imagens pessoais do ambiente, do 

espaço construído e da visão que o homem tem de si mesmo. Todos os tipos de 

experiências, desde as mais estreitamente ligadas ao cotidiano, até aquelas que 

parecem remotamente distanciadas, vêm juntos compor o quadro individual da 

realidade. O homem interage com o mundo, modificando-o, muitas vezes ao ser ele 

próprio modificado pelas influências que do mundo recebe. Tudo isso, no processo 

de ação e reação onde se encontra inserido. 

O aspecto referente a �ação e reação� do ser humano inserido em seu 

ambiente, em seu lugar, nos remete a uma importante questão na Geografia: a 

presença do behaviourismo e do behaviouralismo nos debates de conteúdo 

epistemológico. Há, logo de início, que definir uma diferenciação entre ambos: 

behaviourismo é uma escola da área da Psicologia, tida como reducionista, ou seja, 

simplista, que fixa o comportamento humano como uma relação meramente de 

estímulo/resposta a um determinado fator externo ao homem. Por sua vez, o 
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behaviouralismo sustenta que, em sua complexidade relacional, os seres humanos 

interatuam com seu meio ambiente de forma cognitiva, ou seja, numa atitude de 

conhecimento, interpretação e reflexão a respeito de uma dada realidade que, de 

alguma maneira, lhe seja próxima, espacial ou emocionalmente. A primeira prende-

se apenas a reflexos condicionados, meramente de respostas a estímulos, enquanto 

a segunda admite a ação consciente do homem que, descobrindo uma dada 

realidade, passa em seguida a conhecê-la. 

Muitos são os questionamentos e as críticas quanto aos fundamentos da 

Geografia do Comportamento e da Percepção, chegando inclusive a equipará-la à 

Psicologia, ou mesmo querer definir os limites dessas duas, ou seja: até onde vai a 

Psicologia e onde entra a Geografia. Nota-se que não há limites traçados que 

possam responder a esta questão, mas sim uma reciprocidade científica entre elas. 

Para Moser (2001, p.1), a Psicologia Ambiental é uma vertente dentro da 

Psicologia e é, muitas vezes, multi ou pluridisciplinar, que, devido à complexidade do 

meio ambiente, exige, muitas vezes, abordagens a partir de diferentes pontos, 

buscando a colaboração de outras disciplinas, principalmente da Geografia, que tem 

como objeto o espaço. 

Quando se fala em Psicologia Ambiental, fala-se de uma disciplina que 

trata do relacionamento entre o comportamento humano e o ambiente físico, seja ele 

natural ou construído, um discurso que se volta para observar a pessoa em inter-

relação com o meio ambiente, tendo, de acordo com Pinheiro (2001, p. 22) �a 

pessoa como figura, enxergando o ambiente como fundo�. 

Pinheiro (1997, p.2)  explica que na Psicologia Ambiental, "todas as 

chamadas questões ambientais são na verdade questões humano-ambientais". 

Colocando ainda que todas estas questões são na verdade "problemas da 



 

 

27 

humanidade", e que "para a Psicologia os problemas ambientais oferecem dupla 

oportunidade: desenvolver-se teórica e cientificamente conhecimentos sobre a forma 

de agir das pessoas". 

Esse direcionamento acontece de forma diferenciada na Geografia do 

Comportamento e da Percepção: fala-se também de um discurso sobre a pessoa em 

inter-relação com o meio ambiente, porém, buscando perceber essa inter-relação 

numa visão de profunda interdependência. 

Assim, podemos confirmar a reciprocidade científica entre a Geografia do 

Comportamento e da Percepção e da Psicologia Ambiental. Sabe-se que cada 

indivíduo percebe, reage e responde diferentemente nas ações sobre o meio. As 

respostas ou manifestações são, portanto, resultado das percepções, dos processos 

cognitivos, julgamentos e expectativas individuais. Embora nem todas as 

manifestações psicológicas sejam evidentes, são, porém, constantes, afetando a 

conduta humana, inconscientemente na maioria das vezes. 

Ao valorizar-se a percepção e os comportamentos do indivíduo frente ao 

seu lugar, ou seja, inseridos em seu processo existencial circunscrito, dá-se 

andamento à verificação de seus gostos e preferências, bem como às 

particularidades desse lugar e seus habitantes. É o telurismo que norteia as ações, 

ou seja: os fatos humanos profundamente enraizados e presos ao lugar, cujas 

características constituem evocações de apegos à paisagem, consolidando 

sentimentos que orientam a existência. 

Para Del Rio (1999, p. 03), a percepção é como um processo mental de 

interação entre o indivíduo e o meio ambiente, que se processa a partir dos 

mecanismos perceptivos e, principalmente, cognitivos. Os primeiros são conduzidos 

pelos estímulos externos, apreendidos através dos cinco sentidos, com um maior 
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destaque para a visão. Os segundos funcionam de acordo com a compreensão da 

inteligência, podendo-se admitir que a mente não trabalha somente a partir dos 

sentidos e nem recebe essas sensações de forma passiva, pois existem aportes 

ativos do sujeito ao processo perceptivo, desde a motivação até à decisão e 

comportamento. 

Nesses mecanismos cognitivos estão incluídos as motivações, humores, 

necessidades, conhecimentos prévios, valores, julgamentos e expectativas. Mesmo 

essas percepções sendo subjetivas para cada pessoa, admite-se existir recorrências 

comuns, tanto em relação às percepções e imagens, quanto às condutas possíveis, 

levando-se em consideração, também, os repertórios de imagens e as expectativas 

compartilhadas pela população para a garantia de um resultado verdadeiramente 

positivo ao estudo.  

Assim, o desenvolvimento das reflexões e das pesquisas sobre a 

percepção ambiental representa uma nova alternativa para o geógrafo nas tomadas 

de decisões locacionais e nos estudos das experiências vividas para a interpretação 

de fenômenos perceptivos. Isso permite a retomada de termos tradicionais da 

atividade geográfica e, sobretudo, a inclusão na própria Geografia, de uma série de 

novos conceitos, fundamentais para a compreensão do ambiente. Tais conceitos 

podem ser encarados como concepções que rompem e suplantam a visão da 

geografia clássica, onde o homem ficava separado da natureza e, 

consequentemente, a realidade era apresentada sob dois ângulos: paisagem natural 

e paisagem sociocultural. 

 

 

 

 



 

 

29 

1.2 Os conceitos de espaço, lugar, paisagem e ambiente 

 

 

A Ciência Geográfica, ao longo dos estudos a respeito do seu objeto e 

paralelamente às formulações teóricas daí decorrentes, tem-se manifestado a partir 

de um conjunto de conceitos que foram amadurecendo ao longo do tempo. Assim, 

destaca-se aqui o esforço em disciplinar o uso de pelo menos quatro desses 

conceitos: espaço, lugar, paisagem e ambiente.  

Na opinião de Relph (1979, p. 16), não há limites precisamente traçados 

entre espaço, lugar e paisagem como fenômenos experienciados, nem estes se 

inter-relacionam constantemente � lugares têm paisagens, paisagens e espaços têm 

lugares, numa relação que pode também não acontecer. Tudo depende do 

referencial humano. De como lança seu olhar e de como vivencia sua inserção e sua 

ação sobre e a partir da realidade que lhe é subjacente. É a partir de sua cognição, 

do olhar que lança sobre o mundo, que o homem configura e atribui em seu 

cotidiano a condição valorada do que seja, para um indivíduo ou comunidade, 

espaço, lugar e paisagem, em função desse construto mental que elaborou a 

respeito de onde se encontra, momentânea ou permanentemente. 

A partir de uma visão fenomenológica pode-se afirmar que lugar é o mais 

fundamental dos três, ou seja, é aquele que focaliza espaço e paisagem em torno 

das intenções e experiências humanas. É aquele percebido como sendo o mais 

próximo do indivíduo, forjando nestes laços afetivos fortes, uma vez que a pessoa 

sente-se ligada, por exemplo, à sua terra natal. O lugar evoca lembranças, fixa 

comportamentos de integração, suscita sentimentos de apego ou saudade, cria 

sensações de identidade entre o sujeito e meio e, a partir deste mesmo sujeito, 

ganha como que uma personalidade telúrica, tornando como que palpável as 
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emoções que o dado psíquico transformou em coisa visível, palpável e querida. O 

lugar é a materialização da abstrata circunstância do espaço, que conota amplidão, 

limites longínquos, situações inesperadas. Delimitado, conhecido, vivenciado, o lugar 

representa o ingresso a um relicário de emoções. Desta forma é que, para Tuan 

(1983, p. 6), 

 
Na experiência, o significado de espaço freqüentemente se funde 

com o de lugar. "Espaço" é mais abstrato que �lugar�. O que começa 

como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o 

conhecemos melhor e o dotamos de valor. Os arquitetos falam sobre 

as qualidades espaciais do lugar; podem igualmente falar das 

qualidades locacionais do espaço. As idéias de "espaço" e "lugar" 

não podem ser definidas uma sem a outra. A partir da segurança e 

estabilidade do lugar estamos cientes da amplidão da liberdade e da 

ameaça do espaço e vice-versa. Além disso, se pensamos no 

espaço como algo que permite movimento, então lugar é pausa; 

cada pausa no movimento torna possível que localização se 

transforme em lugar. 

 

 

Assim, pode-se identificar que espaço e lugar são termos habituais, 

revestidos de experiências comuns. O espaço pode estar fechado ou aberto. É um 

local onde se vive ou onde se experiencia momentos da vida no cotidiano. Fechado, 

significa segurança; aberto, representa vulnerabilidade. O conceito de espaço aberto 

nos remete à visão de vivência como uma instância da liberdade/tranqüilidade, 

quando o sujeito se encontra sem limitações imperativas, proibitivas e formais de 

deslocamento, mas que, de forma paradoxal, implica um fator restritivo: o temor de 

que no espaço não haja a certeza de segurança e equilíbrio. A liberdade assume a 

conotação de medo. A amplidão, a distância, intimidam. Não se sabe o que se 

esconde por trás do horizonte.  

Em situação inversa, o espaço fechado é que se transforma em liberdade, 

uma liberdade sob medida, desejável e programada pelo próprio sujeito quando se 

coloca no mundo e retira do mundo um recorte que transforma em seu próprio 
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mundo. Ele está no seu lugar, ele o conhece e se reconhece como parte daquilo que 

mentalmente construiu para si, a partir da percepção do espaço onde se situa. Por 

disjunção, o sujeito sente-se livre pelo fato mesmo de estar circunscrito, garantido, 

seguro. Paralelamente, Tuan (1983, p. 61), aponta as complexidades do conceito e 

do seu objeto, desvendando toda uma gama de facetas: 

 

O espaço é um símbolo comum de liberdade no mundo ocidental. O 

espaço permanece aberto; sugere futuro e convida à ação. Do lado 

negativo, espaço e liberdade são uma ameaça. Um dos sentidos 

etimológicos do termo bad ("mau") é "aberto". Ser aberto e livre é 

estar exposto e vulnerável. O espaço aberto não tem caminhos 

trilhados nem sinalização. Não tem padrões estabelecidos que 

revelem algo, é como uma folha em branco na qual se pode imprimir 

qualquer significado. O espaço fechado e humanizado é lugar. 

Comparado com o espaço, o lugar é um centro calmo de valores 

estabelecidos. Os seres humanos necessitam de espaço e lugar. As 

vidas humanas são um movimento dialético entre refúgio e aventura, 

dependência e liberdade. No espaço aberto, uma pessoa pode 

chegar a ter um sentido profundo de lugar; e na solidão de um lugar 

protegido a vastidão do espaço exterior adquire uma presença 

obsessiva. Um indivíduo sadio aceita restrição e liberdade, a 

limitação do lugar e a amplidão do espaço. Ao contrário, um 

claustrófobo vê os lugares pequenos e apertados como algo 

opressivo, não como espaços limitados onde é possível a meditação 

ou a camaradagem fraterna. Um agoráfobo teme espaços abertos, 

que para ele não se apresentam como campos potenciais de ação 

nem de engrandecimento do eu; pelo contrário eles ameaçam a frágil 

integridade do eu.  

 

 

 

Sommer (1973, p.33) esclarece o conceito de lugar como: "[...] uma área 

com limites invisíveis que cercam o corpo da pessoa e na qual os estranhos não 

podem entrar�. A observação revela que o entendimento de lugar se passa 

eminentemente no plano da subjetividade, na internalidade emotiva do indivíduo, 

que estabelece limites intangíveis ao "seu" lugar pela vinculação que estabelece 

entre si e sua circunstância material limítrofe. A "impossibilidade" de acesso de 

"estranhos" também decorre no intimus individual, que entende estar sendo invadida 
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sua área sacralizada. O impeditivo é de ordem emocional e se manifesta sempre e 

quando alguém, mesmo sem perceber, perpetra a suposta invasão/profanação.  

Sommer (1973, p. 33-34), utiliza esta definição descrevendo o "espaço 

pessoal", para afirmar em seguida que este "espaço pessoal não tem 

necessariamente forma esférica, nem se estende igualmente por todas as direções", 

colocando ainda em suas afirmações que "já se pensou nesse espaço como uma 

concha, uma bolha de sabão, uma aura, um 'lugar para respirar'". É tudo um dado 

emocional que cria psiquicamente uma atitude de possessão e fixa no eu a 

circunstância do outro como alvo de repulsão, uma vez que, presente o outro, surge 

um momento de desagregação do lugar, desarticulado em sua materialidade, ou 

seja: o outro é visto como parte indesejável e fortuitamente presente, já que 

materializa enquanto dado humano que não se encaixa da perspectiva de lugar 

atribuída pelo eu, àquilo que considera como seu. A partir de uma vivência, o 

homem percebe o meio que o cerca, partindo a seguir para um processo de 

cognição, de conhecimento, o que se dá segundo aspectos personalíssimos do 

indivíduo, em sua inter-relação com o seu meio. Segundo Machado (1998, p. 2-3): 

 

Um [...] aspecto que se destaca, proporcionando um desdobramento 

importante, diz respeito à cognição, processo mental mediante o 

qual, a partir do interesse, estruturamos e organizamos nossa 

interface com a realidade e o mundo, selecionando as informações 

percebidas, armazenando-as e conferindo-lhes significado. Assim, 

todas as ações, condutas e manifestações da população são os 

resultados expressos das percepções, dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada indivíduo. Embora nem todas as 

influências ambientais e suas conseqüentes manifestações 

psicológicas sejam evidentes, elas são fatores constantes em nossas 

vidas e afetam nossa conduta e nosso desempenho cotidianos, na 

maioria das vezes, inconscientemente. O processo de cognição 

ambiental engloba a chamada percepção direta (imediata e 

multisensorial) na qual o indivíduo, seletivamente, adquire as 

informações presentes no ambiente específico naquele momento; a 

avaliação ambiental, na qual o indivíduo avalia e descreve 

qualidades ambientais; e a geração de condutas e ações ambientais, 

etapas finais do processo. 
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Como se vê, o fenômeno da inserção do homem ao seu meio é 

determinada a partir de um complexo multisensorial e psíquico, que filtram as 

informações sensíveis vindas do ambiente e as confrontam com os valores 

internalizados pelo sujeito. Na medida em que haja maior ou menor ligação entre 

ambos, o homem terá, proporcionalmente, maior ou menor identificação com o meio. 

É como se o ambiente formasse uma personalidade natural, mundana, 

circunjacente, assim apresentando menor ou maior empatia com o indivíduo. Essa 

construção mental dialógica é na verdade uma virtualidade, somente existe no 

indivíduo, e se dá em função de suas experiências, valores e temperamento. O 

referencial humano é sempre o fator principal. Ao final de todo o processo 

perceptual/cognitivo é que se dão as atitudes e condutas sobre o ambiente. Desta 

forma, o ser humano cria seu espaço pessoal e neles transita como se seus o 

fossem realmente. 

Esse espaço pessoal pode sofrer um processo de redução ou de 

expansão, em conformidade com as diferenças pessoais, alterações circunstanciais 

e a forma dos relacionamentos interpessoais.  

Para Heimstra (1978, p. 42), "o espaço pessoal pode ser considerado 

como um invólucro em volta de um indivíduo, formando o seu território 'portátil' ". 

Assim, percebemos que, da mesma forma que o conceito de lugar, definido por 

Tuan, o espaço pessoal é moldado por vários fatores como: atitude emocional, 

preconceito, preferências culturais e sentimentos de proteção e pertencimento, 

sendo, portanto, algo que acompanha o homem. Tuan (1983, p. 62) enfatiza tal 

situação, salientando variáveis como o sentimento de ligação entre pessoas co-

viventes e vinculadas por laços afetivos fortes e, portanto, tidas como pertencentes a 
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um mesmo lugar e interpertencendo-se, além de verem com temor aquilo que está 

distante: 

 

 

O meio ambiente físico pode influenciar o sentido de tamanho e 

espaciosidade. Na pequena ilha melanésia de Tikopia, que tem 

apenas cinco quilômetros de comprimento, os ilhéus não conseguem 

conceber o tamanho de uma grande extensão de terra. Duvidam que 

exista uma terra na qual não se possa escutar o barulho das ondas 

do mar. A China, no outro extremo, estende-se por um continente. 

Seu povo aprendeu a contemplar grandes distâncias e a pensar 

nelas com medo, porque podem significar a separação de amigos ou 

namorados. A antiga literatura chinesa usava a expressão, mil li
14

 

para evocar um sentido de grande distância. Durante a dinastia Han 

tornaram-se moda os "dez mil li". Com o aumento do conhecimento 

geográfico, fez-se necessária uma retificação na hipérbole poética. 

Mais ainda, à medida que o conhecimento geográfico ampliou, os 

poetas puderam usar ambientes naturais contrastantes para evocar 

um sentido de distância e separação. 

 

 

 

No horizonte humanístico da Geografia, lugar é o lar, podendo ser a casa, 

a rua, o bairro, a cidade, a nação, desde que revestidos de referência e identidade, 

aconchego e segurança. Espaço é aquilo que é estranho, incômodo, inseguro, 

vulnerável. 

Como se pode observar, espaço e lugar são distintos, com suas 

individualidades e particularidades. Mello (1997, p. 94) afirma que espaço pode 

transformar-se em lugar e lugar em espaço, em questão de horas. Numa 

comunidade com grandes problemas sociais, uma favela, por exemplo, durante o dia 

a rua é um lugar, significa liberdade, onde as crianças correm e brincam com 

segurança, mas à noite torna-se um espaço, revestido de insegurança, medo. Medo 

da violência, prostituição, drogas, ação policial repressora. 

                                                           
14

 Li é uma medida chinesa de distância, correspondendo a mais ou menos 580 m. Nota de rodapé no 

original. 
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O termo �paisagem�, conforme define Relph (1979, p. 13), está revestido 

da experiência vivida, sendo a expressão observável pelos sentidos, são ambientes 

palpáveis, que não possuem somente conteúdo e substância, mas também, são 

cenários significantes das experiências diárias e das excepcionais e constitui uma 

mensagem que pode ser observada, possibilitando tantas respostas quantas forem 

as atitudes com respeito a ela. Assim, as respostas são obtidas variavelmente de 

acordo com o cenário que se apresenta e a leitura que se faz dele. 

Para Relph (1979, p. 18), os pilares fenomenológicos da realidade 

geográfica consistem em espaço, paisagens e lugares, na medida em que são 

experienciados como atributos do mundo vivido. As relações nessas experiências e 

entre os três componentes são chamadas de geograficidade (geographicité) e esta 

�encerra todas as respostas e experiências que temos dos ambientes no qual 

vivemos�. E que �todos devem conhecer lugares, responder aos espaços e participar 

na criação (ou destruição) da paisagem�, implicando assim a compreensão do lugar 

através de nossas necessidades, o nosso estar no mundo, no caso, a partir do lugar 

como espaço de existência e coexistência, centrando aí a geograficidade nas 

experiências.  

Sobre o conceito de ambiente, temos na Ciência Geográfica, em seu 

período inicial, tratado como meio (milieu), mas não como ambiente, conceito que se 

define em relação a alguma coisa, impregnado de um sentido ecológico. Para 

Suertegaray (2001, p. 07), a "passagem do conceito de paisagem ao de ambiente, 

indica que a idéia de ambiente ou meio apresenta raízes científicas", onde "a origem 

histórica desta noção está vinculada à biologia, tendo sido introduzida nesta área de 

conhecimento pela mecânica newtoniana". No entanto, este conceito perde suas 

raízes no seu desenvolvimento histórico, assumindo "a concepção de diversas 
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manifestações entre si relacionadas". Assim, nesta perspectiva, "o ambiente pode 

ser lido como algo externo ao homem, cuja preocupação seria estudar o 

funcionamento dos sistemas naturais". A análise destas observações nos leva a 

concluir que ambiente está em contraposição à paisagem, "embora esta também 

tenha se transformado no tempo, tendo sido apropriada por outras definições como 

meio, habitat e ecossistema, todas elas designando o mundo exterior ao homem". 

Portanto, temos também na Ciência Geográfica, uma naturalização do 

homem, seja no conceito de paisagem ou no ambiente. Gonçalves (1996, p.23), faz 

uma crítica ao conceito de ambiente, quando propõe uma visão de ambiente por 

inteiro, considerado nas suas múltiplas facetas, acrescentando que não é mais 

possível conceber ambiente como sendo somente a natureza, sugerindo um 

ambiente por inteiro, que implica inserir o homem na natureza, a partir da 

conscientização de que este não está em confronto, mas coexistindo a esta, muito 

embora como sujeito das transformações, produto e produtor de várias tensões 

ambientais. 

 

[...] a expressão dominar a natureza só tem sentido a partir da 

premissa de que o homem é não-natureza... Mas se o homem é 

natureza, como falar em dominar a natureza? Teríamos que falar em 

dominar o homem também... E aqui a contradição fica evidente. 

Afinal, quem dominaria o homem? Outro homem? Isso só seria 

concebível se aceitássemos a idéia de um homem superior, de uma 

raça superior, pura - e a História já demonstrou à farta as 

conseqüências destas concepções (GONÇALVES, p. 26). 

 

 

A visão de que o homem é parte da paisagem se reconfirma com Meinig 

(1996, p. 37), numa abordagem em que transversalmente alude à questão 

integracionista e de sentimento de pertença, que exclui a noção de domínio humano 

sobre o meio ambiente: 
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Os padrões básicos da paisagem, os traçados dos campos, 

pastagens e bosques, de propriedades rurais e de aldeias, o plano 

das cidades e dos subúrbios, todos revelam a seleção consciente de 

solos e de encostas, de elevações e de exposição à instalação, de 

sítios e de rotas, que são fornecidos, em princípio, pela natureza. Até 

mesmo as formas, cores, texturas e outras qualidades das coisas, 

das cercas, dos edifícios, das árvores e das florestas, dos animais e 

pássaros, refletem uma seleção humana de grande prodigalidade 

terrestre e de seu retrabalho, retreinamento, rearranjo, até atingir as 

formas desejáveis. E o próprio homem, de muitas maneiras, na sua 

dieta e em seu vestuário, nos emblemas e nos rituais, em seu 

trabalho e lazer diário, que revela suas adaptações, freqüentemente 

tênues e inconscientes, à natureza. Cada paisagem é, por esse 

motivo, uma mistura de homem com a natureza. 

 

 

 

Suertegaray (2001, p.9), sugere, que a partir de todos estes conceitos, 

podemos observar que o espaço geográfico pode ser lido através da "paisagem [...], 

e ou lugar, e ou ambiente; sem desconhecermos que cada uma dessas dimensões 

está contida em todas as demais". E que "o espaço geográfico é dinâmico" e que 

essa dinâmica "expressa a idéia: um todo uno, múltiplo e complexo". A dinâmica 

reside na circunstância humana que os conhece/reconhece de forma valorativa e 

sobre estes intervém na busca de colocar-se de alguma forma a par com o 

ambiente, seja a natureza em seu estado primal, seja quando já conformada ao 

homem pelo processo cultural de sedentarismo, transformando e humanizando a 

natureza. 

Os enunciados acima encaminham à constatação de que é a percepção 

humana, em maior ou menor grau de compreensão do relacionamento deste com 

seu espaço, que determina como a natureza será transformada e quais os 

resultados obtidos, literalmente respostas às ações humanas. 
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Assim, Machado (1998, p. 1) afirma que: 

 

 

[...] percepção passa a ser uma palavra-chave no estudo da 

interação homem-meio ambiente, uma vez que o contato direto, 

contínuo e prolongado com uma paisagem, espaço ou lugar 

transforma as percepções individuais em importantes determinantes 

na avaliação de meios ambientes passados, presentes ou futuros. 

[...] Na percepção ambiental rompe-se a distinção sujeito-objeto, pois 

o indivíduo é parte da cena percebida, desloca-se por ela, assumindo 

múltiplas perspectivas, uma vez que ela encontra não só ao alcance 

do olhar, mas à disposição de todo o corpo; há sempre um sujeito 

ativo e a paisagem é definida em função de um ponto de onde é 

observada e dos motivos que movem o observador. 

 

 

É quando o homem, na condição de sujeito ativo, uma vez que pode 

percorrer a paisagem, supõe-se, por isso mesmo, descolado do meio ambiente, uma 

vez que este encontra-se em situação estática. Desta forma percebe-se como não 

fazendo parte desta circunstância e assim, sentindo-se em nível de superioridade, 

intervém de maneira a atender a seus próprios interesses, mesmo que 

desequilibrando o meio ambiente. A mobilidade induz no sujeito um sentimento de 

estagnação da natureza, uma vez que a paisagem não se pode mudar, enquanto 

ele, homem, assim pode fazê-lo. Tal distorção implica a idéia de submissão do meio 

ambiente, que assim deve ser usada como recurso ou devastada por ações 

agressivas. Uma reversão nesse quadro permitiria o surgimento de uma crescente 

nova visão, estabelecendo novos parâmetros de vivência do homem seja no meio 

ambiente em estado selvático, seja no estágio rural ou no ambiente urbanizado.  

 

1.3 Os conceitos de topofilia e topofobia 

 

Frente à importância de se conhecer a inter-relação homem-ambiente, 

inserimos mais dois conceitos: topofilia e topofobia, em razão das nossas 
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preocupações no âmbito da questão ambiental imediata ao ser humano. Partindo 

deste ponto, temos a questão da maior ou menor ligação do homem com seu meio 

enquanto lugar. 

Assim, podemos retomar aqui o conceito de geograficidade, proposto por 

Relph (op. Cit.), podendo ainda descrever a geograficidade através da topofilia ou 

topofobia. O primeiro, de acordo com Tuan (1980, p. 107), representa os laços 

afetivos que o ser humano desenvolve com o seu ambiente, em especial com 

lugares ou paisagens, o segundo, conforme explica Amorim Filho (1999, p. 142), �é o 

sentimento contrário a topofilia, (...) que conduz a noção de 'paisagem do medo' �, ou 

seja, representa alguma forma de aversão com o ambiente.  

A topofilia é o apego, é a designação do lugar como sendo "o meu lugar", 

aquele ambiente onde são refugados os medos, incertezas e agruras experienciadas 

num plano mais amplo e atemorizador. Esse sentimento não se manifesta 

unicamente em relação ao lugar de refúgio ou descanso, nem exige que este seja 

confortável ou luxuoso. É suficiente que propicie uma sensação de tranqüilidade, 

uma imersão em um pequeno mundo, inversamente proporcional ao que se vivencia 

no plano aberto, o qual, por sua vez, também pode ser topofilizado. Como diz Tuan 

(1980, p. 122): 

 
A palavra "topofilia" é um neologismo, útil quando pode ser definida 

em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres 

humanos com o meio ambiente material. Eles diferem profundamente 

em intensidade, sutileza e modo de expressão. A resposta ao meio 

ambiente pode ser basicamente estética: em seguida, pode variar do 

efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, 

igualmente fugaz, mas muito mais intensa, que é subitamente 

revelada. A resposta pode ser tátil: o deleite ao sentir o ar, água, 

terra. Mais permanentes e mais difíceis de expressar, são os 

sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o locus 

reminiscências e o meio de ganhar a vida.  
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E detalha Tuan (1980, p. 129): 

 

O termo topofilia associa sentimento com lugar. [...] o fato das 

imagens serem extraídas do meio ambiente não significa que o 

mesmo as tenha determinado, nem necessitamos acreditar que 

certos meios ambientes possuem o irresistível poder de despertar 

sentimentos topofílicos. O meio ambiente pode não ser a causa 

direta da topofilia, mas fornece o estímulo sensorial que, ao agir 

como imagem percebida, dá a forma às nossas alegrias e ideais. Os 

estímulos sensoriais são potencialmente infinitos: aquilo a que 

decidimos prestar atenção (valorizar ou amar) é um acidente do 

temperamento individual. 

 

 

As duas citações nos conduzem à verificação de que a topofilia envolve 

complexidade que não se percebe à primeira vista, não se resumindo à relação 

visível homem/ambiente topofilizado. Trata-se de circunstância eminentemente 

idiossincrática, envolvendo valores, momentos de vida, instantes históricos, 

permanência ou mutações no ambiente topofilizado, bem como permanências ou 

mutações na mundivisão do sujeito. Como diz Oliveira (2002): 

 

Mulata Rosinha 

Morava sozinha 

Em seu barracão 

No morro nasceu 

E sempre viveu 

Sem ter ilusão 

Nos dias de festa 

Vestido de chita 

Bonita demais 

Rainha era ela 

O morro aquarela 

De sonhos banais 

 

Um dia Rosinha 

Desceu lá do morro 

E foi ver a cidade 

Fugaz ilusão 

Trocou o barracão 

Pela sociedade 

Amou um grã-fino 

Ficou importante 

E o morro esqueceu 

E no seu barracão 

Tem escrito a carvão 

Rosinha morreu 
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A música popular registra de maneira exemplar a relação topofílica, 

sugere as condições de vida difícil do "morro" e supõe as facilidades e savoir vivre 

de "sociedade" em contraposição e assimetria ao morro. A princípio, Rosinha 

morava "sozinha em seu barracão", identificava-se, portanto, com sua realidade, 

habitava seu locus, vivia seu barracão, atinha-se às suas atividades cotidianas e 

recolhia-se ao seu lugar, transitando a vida "sem ter ilusão". A realidade do morro 

perpassava seu continuum, estando ela em sintonia fina com aquilo que topofilizava. 

A comunidade, segmento do meio imbricada a esse meio, também se inseria em sua 

vida e ela, "bonita demais" comparecia às festas. Ali, brilhava como "rainha", apesar 

do "vestido de chita", também representativo do locus, vestimenta típica daquela 

paisagem fechada, humilde, marginalizada. Então, expressava com alegria seus 

"sonhos banais", cuja efemeridade se encerrava com o fim das festas, quando então 

voltava a "não ter ilusão". Havia todo um eterno retorno à naturalidade da vida no 

morro que como "aquarela", coloria os sonhos banais, uma vida vivida na alma e nos 

barracões identitários da gente do morro.  

O ponto de fuga dá-se exatamente quando, querendo experienciar o 

asfalto, "um dia desceu e foi ver a cidade". A cidade, espaço perto/distante, bem 

diverso do morro. Mostra-se aí o caráter idiossincrático da percepção topofílica, que 

oscilou na busca de uma nova realidade, realidade que de algum modo já existia 

proto-socialmente no vestido de chita, bonito, escolhido especialmente para as 

festas, que discrepavam do cotidiano e assim iluminavam os sonhos banais de uma 

vida diferente. À procura da "fugaz ilusão" de ser grã-fina, amou um homem da 

cidade e desapareceu, voltando agora seus sentimentos por um novo ambiente e 

um novo tipo de pessoa. Mas seu grupo inicial, a realidade humana de onde era 

adventícia, também a tinha na condição de integrante do meio, e a topofilizava a 
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partir de uma percepção de que Rosinha pertencia ao lugar comum, era parte da 

paisagem. A seguir, vendo-a trocar o morro pela sociedade, a comunidade voltou-se 

em repúdio e uma mão social escreveu "a carvão", que "Rosinha morreu�. A letra da 

composição musical traça, nessa rápida história, todo um quadro de topofilia, como 

também um dado de topofobia, quando os sujeitos - Rosinha e um anônimo 

personagem coletivo - demonstram seus sentimentos de apego e desapego. O 

apego dela para com o seu ambiente humano/social e a resposta destes à mulata, 

tratada como rainha. Depois, sua mudança de atitude, buscando rumos novos e 

gerando da parte social uma resposta em sentido inverso, de rejeição. A explicação 

de que a morte metafórica de Rosinha foi anunciada com duas palavras escritas a 

carvão funciona como um fecho que resume e nos dá uma visão de até que ponto 

pode chegar um sentimento de topofilia: escrever a carvão, no gesto trôpego da mão 

semi-alfabetizada, que Rosinha morreu, equivale a colocar o barracão como sendo o 

túmulo de sua ausência e, portanto, sua eterna presença, por estar sempre ali o 

barracão vazio. E quem escreveu, por não ter lápis ou pincel, retirou do próprio meio 

ambiente, ao seu chão humilde, um pedaço de carvão para ali se fazer representar. 

Os autores também comparecem com sua topofilia em relação ao morro quando o 

colocam como um lugar onde apesar da pobreza, das dores e da falta de ilusão, o 

sentimento de pertença, identificação com a comunidade, são valorados, colocando 

virtualmente como traição a fuga da mulata para a sociedade. É como se os autores 

de alguma forma fizessem parte da canção, uma vez que estão contando uma 

história, relatando algo que vivenciaram no âmbito do seu processo de criação. 

A topofobia, em processo inverso à topofilia, representa um sentimento de 

aversão a um determinado lugar, desconforto, sensação de insegurança ou 

desajuste, presença que se sente invadida em sua internalidade pelo mundo 
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exterior, representado por um certo lugar topofibizado. A topofobia pode se dar como 

advinda de fora, enquadrando aos padrões de percepção do indivíduo a algum lugar 

e, sempre que algum se inscrever nesse perfil, será topofibizado. Pode, entretanto 

acontecer que, por circunstâncias fortuitas, um determinado lugar, em função de 

mudanças na visão de mundo do indivíduo deixe a condição de topofílico e passe à 

situação inversa.  

Tanto na topofobia quanto na topofilia há um sentimento de que está a se 

viver uma situação. Há uma dinâmica interativa entre sujeito e lugar, interação de 

ingresso/aceitação ou egresso/rejeição. O sujeito dinamiza mentalmente sua 

presença a um determinado lugar como se estivesse havendo uma troca, um 

intercâmbio.  

Os dois sentimentos estão associados ao caráter que se atribui às 

paisagens, lugares e espaços, significando que, com a alteração da aparência, 

principalmente da paisagem, mesmo que isso somente ocorra ao nível psíquico do 

sujeito, os sentimentos podem variar de topofílico para topofóbico e vice-versa, de 

acordo com a experiência vivida. 

Esta fundamentação teórico-conceitual constitui-se numa síntese de 

proposições, possibilitando um entendimento sobre a temática proposta, pois, como 

objeto de análise da realidade sócio-ambiental em estudo, a favela do Areado pode 

ser tida, literalmente, como um laboratório de geograficidade ao vivo, permitindo 

verificar-se como a comunidade pensa e vive o meio ambiente, apreendendo as 

suas diferenças e comparando-as à visão científica. 
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2 AREADO: UMA REALIDADE COMPLEXA 

 

 

O recorte territorial desta pesquisa é a Favela do Areado, localizada à 

margem direita do estuário do Potengi, no bairro de Cidade Alta, zona leste de Natal, 

no Estado do Rio Grande do Norte (ver figura 1). O bairro de Cidade Alta, o primeiro 

de Natal, nasceu seguindo a tradição portuguesa reunindo, ao longo do seu 

crescimento, os monumentos que simbolizavam o poder colonial: a igreja, a sede do 

Governo a cadeia e os demais Poderes. Surgindo, portanto, com a tendência de 

servir de espaço à instalação dos setores representativos da função governamental, 

ou seja, a oficialidade, mediante as suas diversas manifestações de controle ou 

organização social (SOUZA, 2001, p. 69). 

Parte velha de Natal, a Cidade Alta comporta em sua construção, desta 

forma, todo um discurso arquitetônico, conotativo da verticalização do poder ali 

representado e revelador da mundivisão do colonizador português, que fundou a 

Cidade do Natal a 25 de dezembro de 1599 na área que hoje é denominada de 

Praça André de Albuquerque, ali erguendo a Matriz de Nossa Senhora da 

Apresentação (LIMA, 1999, p. 45). O requinte da arquitetura, a estatuária em estilo 

clássico, a atmosfera de que naquela área encontrava-se o centro decisório e, 

portanto, a elite, refinada e aristocrática, de alguma maneira complementa seu 

discurso de desigualdade social com a assimetria topográfica entre a Cidade Alta e o 

Areado, colocado em plano inferior. O contraste ganha em força quando a vista, de 

cima, se lança para a constatação de que abaixo estão casas humildes, barracos, 

palafitas, lama e as águas poluídas do estuário do Potengi. 
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A ocupação da área ribeirinha do bairro da Cidade Alta apresenta como 

registro mais antigo o ano de 1780 (SOUZA, 2001, p. 88). Ali se desenvolveu um dos 

postos de abastecimento, com mercadorias provenientes de Macaíba, São Gonçalo, 

Redinha e outras povoações. Como conseqüência desse abastecimento, propiciou-

se a instalação de uma grande feira, freqüentada por pessoas de todas as camadas 

sociais. Paralelas ao movimento comercial surgiram as habitações, constituindo-se 

ali a Favela do Passo da Pátria, "[...] zona de feira semanal de compra e venda, era 

atração popular com suas bodegas, bailes baratos, mocambos de embarcadiços, 

lavadeiras e meretrício" (MIRANDA, 1999, p.56). 

 
O Passo da Pátria foi um dos postos de abastecimento da Cidade 

Alta. Tijolo, telha, madeira, frutas, legumes, carne, aves, criações de 

todo tipo, etc...tudo era desembarcado ali [...]. A fim de facilitar este 

intercâmbio comercial, em 1865, o governo da Província mandou 

calçar a ladeira íngreme (com pedra preta, irregular). Desde o último 

quartel do século XIX, que, no sábado, se fazia uma feira no Passo 

da Pátria. O poeta Jaime dos G. Wanderley, que freqüentou muitas 

vezes esta feira no início do século XX, deixou à posteridade o 

seguinte registro: "O populacho fazia da feira do Passo da Pátria o 

prazer favorito das noites dos sábados, quando o pátio daquele 

logradouro regurgitava de gente de todas as camadas sociais, que se 

confundia na alegria nervosa daquelas horas, que eram vividas sem 

preocupações, como um passatempo. Já às 6 horas da tarde, 

começavam a descer a íngreme ladeira, pavimentada com 

empedramento irregular moçoilas, matronas, cavalheiros, soldados, 

cabeceiros, comerciantes, funcionários públicos, mundanas, 

pescadores, uma verdadeira miscelânea humana [...]." (SOUZA, 

2001, p. 89) 

 

 

Outro registro dá também uma visão social a respeito do Passo da Pátria, 

registrando seus tipos humanos e sua circunstância ambiental. O ambiente 

ribeirinho, sua condição topográfica desnivelada em relação à parte alta do terreno, 

o mangue como ecossistema agressivo e insalubre à presença humana, foram 

determinantes para que sobre a área fosse debruçado um olhar de valoração 

negativa. Aquele segmento ambiental foi englobado socialmente, situando-o, porém, 

num processo de contrafação que o colocou como um arrabalde ecossistêmico-
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urbanístico: o que hoje é o Areado, situação sócio-ambiental marginalizada, não 

resultou de um planejamento para ali a cidade chegar. Apenas foi admitido pela 

absoluta impossibilidade topográfica de ser recusada a sua existência. Assim, 

transformou-se numa circunstância agregada, uma periferia próxima, uma incômoda 

realidade à qual foram levados aqueles que não tinham e não têm condições de 

buscar outro lugar para viver e um outro modo de vida. 

 

Ali formou-se a primeira feira de Natal, "[...] era, na expressão de 

Palmira Wanderley, um antro de miséria e um passo de dor. Havia de 

tudo, todos os pecados, até que o sol, quando vem chegando, a 

própria lama põe-se a brilhar". (LIMA, 1999, p. 96) 

 

 

As duas citações servem como balizamento às origens distantes da favela 

do Areado. Já então a "lama" e o "populacho" davam o tom de marginalização da 

área e de seu componente humano. Primeiro, pela própria situação topográfica, 

desnivelada em relação ao lado "superior" da cidade, de onde, paradoxalmente, 

figuras gradas, como "cavalheiros", "matronas" e "moçoilas" como que se permitiam 

momentos de co-vivência com "mundanas" e "pescadores". A feira funcionava como 

fio condutor de tais contados semanais. O ponto de funcionamento da feira permitiu 

de forma natural a instalação de famílias, que ali passaram a viver na condição de 

favelados. 

Anexo ao Passo da Pátria, na parte mais baixa e sujeita a inundações, 

novos moradores se instalaram, constituindo então a Favela do Areado, área 

alagadiça, assim denominada por conseqüência do aterro, do areamento, feito nas 

imediações da desembocadura do canal do Baldo, aliando-se a isso a dragagem do 

estuário do Potengi, na década de 60 do século passado. 

A população do Areado, de acordo com o IPLANAT (1994, p. 94), foi 

formada, primeiramente, por pessoas vindas do bairro de Mãe Luiza em 1987 e, 
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posteriormente, por grupos egressos de várias regiões, da cidade e fora dela, 

seguidores de vários credos, preceitos sociais e valores pessoais, que para lá se 

dirigiram em busca da construção de um abrigo e também da garantia de 

sobrevivência, devido à sua localização próxima ao Centro de Natal, onde poderiam 

procurar trabalho no subemprego. 

Com a presença humana, composta por pessoas de baixo poder 

aquisitivo, numa área de escassos recursos de saneamento, aquele setor da cidade 

passou a enfrentar e contribuir para um acelerado processo de degradação 

ambiental, que abrange toda a extensão da favela (ver figura 2). 

 

 

 

O Areado apresenta duas características físicas: uma parte situada em 

terra firme, com barracos construídos em alvenaria, madeira ou materiais 

improvisados e mistos, em ruelas calçadas ou chão batido (ver figura 3). 
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A outra parte, alagadiça, com construções de madeira, taipa ou material 

improvisado, muitas delas sobre palafitas, tem como acesso passarelas de madeiras 

improvisadas sobre uma área totalmente alagada. Esse setor, sem condições de 

escoamento, não oferece recursos para construção de moradias providas de 

instalações hidráulicas e sanitárias (ver figura 4).  

A confrontação dessas duas realidades forjou um dado social que 

reproduz, no seu microcosmo, os valores e representações da sociedade de classes. 

Aqueles que vivem na parte situada em terra firme referem-se aos que habitam o 

alagado como "favelados", reservando para si uma visão de socialmente superiores. 

Há, nessa visão, uma tentativa de excludência dos "favelados", uma busca de auto-

estima, tomando como referência o todo social e seus valores. Entretanto, tanto uns 

quanto outros convivem numa mesma realidade: lama e lixo, que, como ponto de 

contato, revela de parte a parte o microcosmo conflitual. Os que vivem na área 

alagada acusam as "madames" da área de terra firme de despejar lixo no rio e na 

lama, enquanto os moradores de terra firme rebatem, dizendo que aqueles são os 
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responsáveis pela degradação ambiental. A isso acresce um terceiro fato: vindos 

através do canal do Baldo, diversos tipos de efluentes poluidores, além de objetos 

de plástico e restos dos mais diversos materiais, se agregam ao lixo produzido pela 

área favelizada. A constatação revela um aspecto macro e não captado pela 

cognição dos moradores do Areado: ambas as partes são e estão marginalizadas e 

é exatamente do restante da cidade, dos setores cujos valores são copiados e tidos 

como paradigma, que vem uma expressiva contribuição ao acréscimo de lixo e 

sujeira que de alguma forma cerca tanto aos que estão em terra firme quanto aos 

que encontram-se nos alagados, seja em palafitas ou casebres de madeira  e 

precária alvenaria. 

 

 

 

O espaço ocupado por aquela população é, por si só, de grande 

fragilidade ambiental. O canal do Baldo, que recebe os esgotos sanitários coletados 

dos bairros de Petrópolis, Tirol, Mãe Luíza, Cidade Alta e Morro Branco, cruza a 
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favela e deságua no estuário do Potengi (ver figura 5), que a margeia, recebendo 35 

milhões de litros de esgoto �in natura� por dia. (TRIBUNA DO NORTE, 2001) 

 

 

 

 

De acordo com um inventário social realizado pela SEMTAS, no início de 

2002 a população do Areado era constituída por 1.222 moradores integrantes de 

282 famílias, em 255 moradias. Aquela pesquisa mostra que não existe grande 

rotatividade da população, indicando que, de 135 das 282 famílias, ou seja, quase 

metade da população, reside no Areado desde o período inicial de sua ocupação, na 

década de 80 do século passado, concluindo-se então que grande parte da 

população convive com os problemas físico-sócio-ambientais já por um período 

prolongado. 
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Cerca de 10% das construções foram feitas com material 

improvisado, e mesmo a madeira que aparece em paredes e pisos, 

na verdade, em boa medida, significa a instalação das precárias 

palafitas. Têm em média uma área de 15m² cujas famílias vivem em 

condições sub-humanas dividindo o espaço com os dejetos dos 

esgotos e com o lixo. Devido a sua alta insalubridade, tem um alto 

índice de presença do mosquito da dengue, cuja doença tornou-se 

crônica na região. Nas casas com estrutura de alvenaria, também é 

comum encontrar algumas completadas com tábuas, papelão e latas. 

(SEMTAS, 2002) 

 

Nessas construções, sob a ótica dos próprios moradores e de acordo com 

o Inventário Social do SEMTAS, 64 famílias ocupam habitações que estão em 

condições de risco de alagamento, 54 de desabamento e 5 de deslizamento, além 

de 28 em outros vários riscos, não explicitados pela pesquisa. Acresce a isso o fato 

de que, das 282 famílias, 76 não possuem instalações sanitárias. O abastecimento 

de água de 59 famílias é clandestino e 18 não são abastecidas. Outro dado é 

revelador dos níveis de baixa qualidade de vida: no que respeita à iluminação, 121 

famílias utilizam ligações clandestinas para uso doméstico. Quanto à destinação dos 

dejetos, somente 03 famílias se beneficiam de rede de esgoto. Para 47 outras, o 

destino é a fossa comum, enquanto que para 205 famílias a solução e jogá-los na 

água corrente. Por sua vez, 12 famílias fazem seus despejos no lixo.  

Existe uma certa regularidade de coleta de lixo, em forma de baldeação, 

onde as carroças coletam o lixo da comunidade, transportando-a para uma área 

cercada, precariamente, à margem da desembocadura do Canal do Baldo (ver figura 

6), onde o lixo é coletado por caminhões. È freqüente presenciar durante esse 

processo, enquanto o lixo aguarda a coleta pelo caminhão, a presença de catadores 

de lixo, que, muitas das vezes, tiram dali o seu sustento ou usam como incremento 

da renda familiar. Mesmo existindo a coleta do lixo, o destino do lixo residencial de 

84 famílias é a água corrente.  "Quem menos usa água corrente como depositária de 
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seus dejetos é exatamente quem não possui instalação sanitária". (SEMTAS, 2002, 

p. 10)  

 

 

Numa população de 1.222 pessoas, 481 são estudantes, 737 não-

estudantes e 04 pessoas que não responderam à pesquisa da SEMTAS. O nível de 

escolaridade está expresso em 279 analfabetos, 79 semi-alfabetizados, que só 

assinam o nome, 668 têm o primeiro grau incompleto, 5 pessoas têm primeiro grau 

completo, 24 com segundo grau incompleto, 28 com segundo grau incompleto, e 01 

pessoa cursando o terceiro grau.  

A origem familiar está assim dividida: 154 famílias são oriundas de Natal; 

46 são provenientes de outras cidades do Estado; 43 de outros Estados do 

Nordeste; 14 de outras regiões do país; 02 famílias de outro país (não especificado).  

No que respeita à ligação afetiva com o bairro 210 famílias gostam de 

morar no bairro, 48 não gostam do bairro, 10 consideram indiferente e 10 não 
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responderam. Os números apurados pela SEMTAS e aqui expressos não conferem 

com o total de 282 famílias habitantes do local.  

Quanto à qualificação do bairro, 27 famílias consideram como sendo 

muito calmo; 52 dizem que o bairro é tranqüilo; 57 dizem que o bairro é 

movimentado; 92 entendem que este é agitado; 43 suspeitam que o bairro é 

perigoso; 06 não responderam. Os números também não convergem com o total de 

habitantes apurados pela SEMTAS. 

Reivindicações mais urgentes; 79 famílias consideram que a principal 

urgência é a segurança; 48 entendem que saneamento é o problema de maior 

premência; 46 voltam sua atenção para a saúde; 11 querem uma melhor estrutura 

viária; 25 colocam a escola como o ponto de maior necessidade; 08 consideram 

esporte e lazer como o mais importante; 06 preferem que haja uma melhor limpeza 

pública; 09 outros, não especificados pela SEMTAS; e 49 famílias não informaram 

ao ser indagadas. 

Os números apresentados acima e as circunstâncias sociais e urbanas 

aos quais estão relacionados dão um indicativo abrangente da área em estudo. 

Permitem a delimitação de um quadro humano e ambiental onde a ação do primeiro 

sobre seu meio implica a degradação ambiental, cujos reflexos voltam-se 

negativamente sobre quem os produziu. As pessoas, de maneira difusa, sabem-se 

experienciando uma situação de marginalidade, facilmente constatável frente ao 

Centro da cidade, onde as condições de vida são diametralmente opostas. Aspectos 

eminentemente humanos, como escolaridade, inserção ou não no mercado de 

trabalho,  dão bem a dimensão de quais são as perspectivas de ascensão social dos 

moradores, ficando demonstrado que são mínimas. Os aspectos ambientais 

confirmam o dado urbano-marginalizado da população como elemento definidor e 
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decisivo para a degradação ambiental. Forçados a conviver com o imediatismo e 

com o improviso, as famílias literalmente se "livram" dos dejetos, atirando-os ao 

meio ambiente. O entendimento, ao que se pode depreender dos números já 

mencionados, é a de que é "fora de casa", vale dizer no ambiente externo, que se 

deve jogar aquilo que é indesejável, confundindo-se assim exterioridade com 

dejeção. A casa, por significar abrigo, escape a uma circunstância onde somente se 

encontra "sujeira", deve assim permanecer "limpa", numa atitude de disjunção e 

disparidade entre "casa" e "mundo" imediato a esta. Os aspectos relacionais, o dado 

extracasa, representado pela convivência, a co-presença ao locus habitado, 

apontam o Areado como uma realidade humana que paradoxalmente se descola 

desse locus. A cognição entrevista é de que as pessoas permitem, no seu 

intercâmbio relacional, uma vivência de cotidiano, o que se pode constatar pelas 

considerações de que o bairro é "calmo", "tranqüilo", "movimentado" e "agitado". O 

sentido de tais considerações em nada indica um entendimento que siga em vértice 

na direção da realidade urbano-ambiental. 

A sensação de que o bairro é perigoso registra-se, como indicam os 

números citados acima, em situação bastante inferior àquela que deduz seja o 

Areado um fragmento comunitário convergente, caso sejam somados os números 

que indicam situação inversa. Há um aparente sentimento de pertença - a pesquisa 

da SEMTAS indicou que na maioria as pessoas gostam de morar ali - uma suposta 

existência de solidariedade interna, mesmo que esta fique situada tão-somente ao 

nível da sensação e efetivamente não ocorra, dadas as condições sócio-ambientais 

vigentes e que favorecem à consolidação de uma atmosfera humana onde cada 

unidade familiar busque sobreviver às suas próprias custas. O paradoxo entre as 

declarações e a realidade é constatado no instante em que se verifica que, mesmo 
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sendo considerado um bairro "calmo", a questão da segurança encontra-se em 

destaque.  

Além da segurança, os problemas colocados entre as reivindicações mais 

urgentes voltam-se para saneamento, saúde, estrutura viária, escola, esporte e 

lazer, e limpeza pública. Num claro indicativo de que é ampla a gama de limitações 

existentes a uma melhor qualidade de vida. A pesquisa da SEMTAS, ao verificar 

reivindicações, deixa implícito, frente aos dados obtidos, que há um latente 

sentimento social que identifica a certeza de que dali dificilmente os moradores terão 

condições de sair, sendo então exigível da parte destes que haja as mudanças, a fim 

de que se configure em alterações que permitirão uma melhor qualidade de vida. A 

circunscrição topográfica, que coloca a favela dentro de limites facilmente 

perceptíveis, a proximidade das moradias, uma espécie de promiscuidade social que 

coloca a todos numa mesma situação, contribuem para a formação de uma 

ambiência psicossocial que une e todos num mesmo local, mesmo havendo 

divergências em nível individual. Mas, para que continuem sua situação de co-

presença, entendem superficialmente que é preciso mudar uma situação que já 

chegou ao limite do suportável. 

Quanto à renda, 29 famílias não dispõem de quaisquer rendimentos; 62 

têm renda inferior a 180 reais; 124 com renda entre 180 a 360 reais; 23 com renda 

entre 360 a 500 reais; e 17 famílias com renda entre 500 a 1.000 reais; 4 famílias 

acima de 1.000 reais e 23 famílias não informaram. 

Paralelamente aos problemas físico-ambientais vividos pela comunidade, 

segundo informações dos moradores, caminham os problemas sociais, no que diz 

respeito à prostituição, violência e, principalmente, tráfico de drogas, mostrando que 
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muitos são os aspectos que, direta ou indiretamente, afetam a grande maioria dos 

habitantes. 

A Favela do Areado apresenta-se com imagens de contrastes veementes, 

com cenários privilegiados de rio e mar, que, todavia, apresentam também sua 

faceta de degradação, como a lama e o lixo, que trazem à cena um conteúdo de 

paradoxo, uma vez que concebidos por muitos, durante a maré baixa, como 

ambiente de lazer e, durante a maré alta, insegurança e desventura. A favela do 

Areado tem, a partir das marés, uma dinâmica bastante própria. A subida/descida 

das águas funciona como uma espécie de pêndulo existencial. Subindo, o Potengi 

invade casas ribeirinhas, chega próximo ao assoalho de madeira das palafitas, traz 

insatisfação e dor. Baixando, deixam à mostra o chão lamacento, onde por algumas 

horas é possível a prática de um lazer lúdico em meio ao caos rotineiro. Este cenário 

representa uma singularidade da paisagem da favela, é como uma ferida aberta, 

uma pequena chaga social, um segmento urbano onde as pessoas apenas vivem ou 

sobrevivem, empurradas por circunstâncias sócio-econômicas que elas não têm 

condições de reverter. 

 

Através dos nossos sentidos estamos ligados ao espaço - nós 

penetramos e olhamos dentro dele, movemo-nos através dele, 

ouvimos e cheiramos através dele. [...] Cada um de nós está, de fato, 

esticado ou estendido no espaço e as zonas ou horizontes do espaço 

que são estruturados com referência ao indivíduo perceptivo no 

centro. Desta maneira, o espaço tem dimensões corpóreas de cima e 

abaixo, em frente e atrás, dentro de fora do trecho de influência, ao 

alcance e fora da visão ou audição. Essas estruturas perceptuais 

imediatamente possuem significado porque estão associadas com 

contextos cultural e individual mais amplo, de modo que as 

dimensões de segurança, escape e transcendência estão acima e 

em frente, enquanto aquelas de perigo, purgatório e aprisionamento 

estão abaixo e atrás. (RELPH, 1979, P. 9) 

 

 

 

 

 



 

 

58 

Há toda uma referencia existencial nessa convivência com o rio. 

Impossibilitados de expandir a favela ladeira acima, impedidos de barrar a água que 

os cerca de outra parte, contentam-se com experienciar uma convivência de alegria 

de horas marcadas, quando a maré baixa. Diariamente, têm sua experiência de 

escape e purgatório, tudo centrado num mesmo modo contínuo, o rio e seu eterno 

retorno de águas que vão e vêem. Os moradores do Areado têm seu mundo a partir 

de e para o rio. Formaram uma ligação psíquica com aquela circunstância que 

miniaturiza ali o lazer de quem tem possibilidades de freqüentar um balneário ou o 

parque aquático de um clube. Há algo como que um telurismo distorcido, um apego 

forçado a todo um dado ambiental de onde não se pode fugir, ao qual não há como 

se adaptar, mas com o qual é preciso, de alguma forma, se ajustar, num processo 

de sobrevivência imperativo que a todos inclui. 
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3 OLHARES SOBRE O AREADO 

 

Para conhecer o pensamento ambiental dos moradores do Areado, suas 

inter-relações com o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, 

julgamentos e condutas, foram elaboradas perguntas de forma que os entrevistados 

as pudessem responder espontaneamente, utilizando-se de palavras que viessem a 

identificar o seu pensamento a respeito das seguintes questões: o que é meio 

ambiente? O que é meio ambiente no Areado? O que gosta no Areado? O que 

não gosta no Areado? As respostas poderiam consistir de quaisquer e quantas 

palavras ocorressem ao entrevistado as quais, no seu entendimento, 

correspondessem ao que seja meio ambiente e fossem assim capazes de sintetizar 

tal compreensão. A proposição de que o pensamento ambiental fosse expresso 

mediante palavras-chave deu-se em função do fato de que, questionados a respeito 

das condições sócio-ambientais do Areado, os entrevistados demonstraram grandes 

limitações para articular um discurso coerente e efetivamente expressivo de como 

encaravam o assunto. A escassez de palavras em seu universo vocabular, a limitada 

visão de mundo, a interação dos moradores entre si e sua ação sobre o meio 

ambiente se processa eminentemente no campo da percepção, não chegando 

propriamente a um maior aprofundamento, o que estaria na esfera da cognição. 

Frente a tais limitações, optamos pelo recurso das palavras-chave como meio de 

substantivar/resumir entendimentos sobre a matéria que fora proposta. 

As respostas permitiram a verificação de sentimentos de topofilia e 

topofobia dos entrevistados e o seu envolvimento com o espaço/lugar. As entrevistas 

foram segmentadas segundo a idade dos entrevistados e serão analisadas 

separadamente seguindo as faixas etárias de 5 a 10 anos; 11 a 15 anos; 16 a 20 



 

 

60  

anos; 21 a 35 anos; 36 a 45 anos; 46 a 60 anos; e a partir de 61 anos. Não foram 

incluídos na pesquisa os moradores na faixa etária de 0 a 4 anos, devido à 

dificuldade destes representarem, a partir da técnica utilizada, os aspectos 

topofílicos e topofóbicos e seus sentimentos acerca do espaço e lugar onde habitam. 

A amostragem foi baseada nos dados registrados em pesquisa realizada 

pela SEMTAS(2002), onde estão cadastrados moradores da Favela do Areado, seus 

respectivos endereços, idade e sexo, até março de 2002. Daqueles registros foram 

extraídos 175 nomes (ver apêndice A), um número maior que o necessário, visto que 

a proposta era trabalhar com 10% da população de cada faixa etária. A população 

compreende o total de 1.222 moradores (ver tabela 1), excluindo aqueles de 0 a 4 

anos, somamos um total de 1.007 moradores, onde trabalhamos com uma 

amostragem de 111 moradores. A margem que ultrapassou a quantidade proposta 

teve por objetivo garantir o atingimento da meta, permitindo-nos lançar mão de 

alguns nomes em substituição àqueles que não pudessem nos atender. Cada 

morador contido na lista para amostragem foi convidado a participar da pesquisa 

através de carta (ver Apêndice B). 

 

 

TABELA 1 -  MORADORES DO AREADO 

                     POR FAIXA ETÁRIA - 2002 

FAIXA ETÁRIA Quantidade % 

0 A 4 ANOS 215 17,59 

5 A 10 ANOS 170 13,91 

11 A 15 ANOS 179 14,65 

16 A 20 ANOS 125 10,23 

20 A 35 ANOS 268 21,93 

36 A 45 ANOS 132 10,80 

46 A 60 ANOS 99 8,10 

> 61 ANOS 34 2,78 

TOTAL 1222 100,00 

FONTE: ARQUIVO DA SEMTAS  
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3.1 As oficinas de percepção 

 

Uma das técnicas de pesquisa utilizada foram as oficinas de percepção
15

. As 

oficinas de percepção foram desenvolvidas com dois grupos de moradores: um 

grupo de crianças na faixa etária de 5 a 10 anos e outro grupo composto de 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, nas faixas etárias de 11 a 15 anos, 16 a 20, 

21 a 35, 36 a 45, 46 a 60 e acima de 61 anos. A pesquisa foi separada em dois 

grupos devido às suas diferenças, pois as crianças tiveram atividades específicas 

para as suas idades, com a produção de desenhos. 

Os trabalhos foram desenvolvidos em duas fases: a primeira foi a do 

CONTATO COM O MEIO - CONHECIMENTO, quando os grupos de moradores 

foram convidados a ser condutores de um passeio na Favela do Areado e arredores 

com o objetivo de proporcionar uma visão panorâmica do meio em que vivem. Os 

passeios foram realizados em duas etapas.  

Na primeira etapa o passeio foi realizado com o grupo de crianças, quando, 

de forma mais lúdica, cada membro do grupo recebeu um papel-cartão escuro com 

uma pequena janela central (ver figura 7) por onde cada participante poderia flagrar, 

através desta, de forma seletiva e segundo os seus interesses, a comunidade, seus 

                                                           
15

 As reuniões com os grupos de moradores foram assim denominadas tomando-se como 

parâmetro o conceito de oficina, ou seja, �lugar onde se exerce um ofício�, sendo 

considerado o Areado, metaforicamente, como o lugar para o desenvolvimento da atividade 

(ofício) de percepção. Numa oficina há um processo de contato e percepção de um dado do 

mundo, o material a ser trabalhado por mestres e aprendizes, seja madeira, ferro ou outros, 

cuja manufatura resultará num produto socialmente apreciável. No caso do Areado o 

material a ser trabalhado pelos participantes da oficina foi a sua própria realidade, seus 

contrastes, convergências e dilemas humanos, bem como suas repercussões no meio 

ambiente. Ao observar sua cotidianidade, captando-a e expressando seus entendimentos a 

seu respeito, manufaturavam sua compreensão de mundo, muito embora, pelas suas 

condições sócio-econômicas, e pela essência do seu objeto de trabalho, não pudessem vir a 

modificar a circunstância onde convivem, como o fariam numa oficina de ofícios. Citado em:  

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. 

ver. e ampl. São Paulo: Nova Fronteira, 1994. 
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modos de vida, seus valores, e o que fossem capazes de perceber, valorizar ou 

depreciar, observando os segmentos da paisagem local, incluindo os aspectos 

naturais e humanizados, como se estivessem utilizando uma máquina fotográfica. 

 

 

 

Na segunda etapa o passeio realizou-se com o grupo de adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, que também receberam, cada um, um papel-cartão, igual 

ao fornecido para as crianças, para que também pudessem flagrar, através da 

janela, aqueles segmentos que lhes fossem interessantes, que pudessem retratar a 

paisagem local, seus modos de vida, seus valores. A seqüência das atividades 

desse grupo diferiu do grupo das crianças, pois, após flagrarem a imagem de seu 

interesse a partir da janela do cartão, utilizaram-se de uma máquina fotográfica para 

registrar a imagem escolhida. Foram fotografadas 120 imagens, flagradas pelos 

componentes dos grupos.  
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A segunda fase foi a de OFICINA DE EX.PRESSÃO � SENTIMENTO E 

CRIAÇÃO, que também aconteceu em duas etapas. 

Na primeira etapa, dia seguinte à realização do passeio com as crianças, 

estas foram reunidas na Capela São Félix, localizada na área central da 

comunidade, para que, influenciados pelos estímulos visuais da primeira fase, 

pudessem expor, em forma de desenhos, os mapas mentais das impressões 

percebidas e das imagens flagradas durante o passeio. Nessa mesma ocasião, à 

medida que foram entregando os desenhos, foram convidados para expor, numa 

entrevista verbal, tudo o que gostariam de falar sobre o seu ambiente. Nem todas as 

crianças quiseram expor sua opinião em entrevista. 

Na segunda etapa as 120 fotografias foram expostas na Igreja São Félix para 

que os moradores pudessem selecionar as fotos para serem valoradas na pesquisa. 

As fotos estavam numeradas de 1 a 120, para que cada participante pudesse 

escolher as 20 fotos tidas por este como as mais expressivas. Ao final, foram 

somados quantas vezes cada fotografia foi escolhida, retirando deste total as 20 

mais votadas. Essa etapa de seleção não foi feita por faixa etária. 

Após a seleção das fotografias, estas foram numeradas seqüencialmente, 

recebendo a numeração de imagens de 1 a 20 e colocadas em um cartaz (ver figura 

8) para que pudessem ser visualizadas lado a lado.  

De posse desse cartaz, foram realizadas visitas às residências de cada 

membro dos grupos para que cada um pudesse fazer uma valoração das imagens 

selecionadas. Isso foi feito mediante atribuição de notas com variações de 1 a 5 para 

cada fotografia, utilizando um formulário para registro dos dados (ver apêndice C), 

com a finalidade de comparar as diferentes formas de percepção entre as faixas 

etárias, os resultados registrados nas tabelas de 10 a 15 (ver apêndice D). 
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3.2 As entrevistas 

 

Num primeiro momento, as entrevistas foram programadas para ter 

sua realização de forma coletiva por faixa etária, quando cada participante 

poderia expor verbalmente a sua percepção a cerca do "Ambiente Areado". 

Algumas tentativas foram feitas no intuito de agrupar as pessoas na Capela São 

Félix. Muitas dificuldades foram encontradas, em função de horários escolares 

desencontrados, falta de disponibilidade daquelas pessoas que trabalhavam fora 

de casa, a dificuldade das donas de casa em se ausentarem de suas residências 

para participar do encontro e até mesmo falta de interesse de algumas pessoas. 

Para solucionar o problema e agilizar o processo, as entrevistas 

aconteceram em paralelo às oficinas de percepção, em sua segunda etapa, 

quando visitamos cada participante dos grupos para fazer a valoração das 

fotografias. Naquela oportunidade, após a valoração das fotografias, conclusão 

da atividade não-verbal, aconteceram também as entrevistas, uma forma de 
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buscar a expressão verbal dos participantes para confrontá-la com a expressão 

não verbal. 

De início, as entrevistas seriam abertas, de forma a que cada 

entrevistado pudesse expor o seu pensamento sobre tudo o que fora visto e 

percebido. Mas um problema se apresentou, resultante da dificuldade de as 

pessoas expressarem seu pensamento. Assim, fez-se necessário mudar a 

técnica, quando as entrevistas passaram a ser baseadas nas quatro perguntas já 

mencionadas (ver apêndice E): O QUE É MEIO AMBIENTE? O QUE É MEIO 

AMBIENTE NO AREADO? O QUE GOSTA NO AREADO? O QUE NÃO GOSTA 

NO AREADO?  

Como foram encontradas muitas dificuldades para as pessoas 

expressarem suas opiniões, sugerimos que não seria necessário a formulação de 

frases, bastando que dissessem palavras, quantas quisessem, que representassem 

suas opiniões acerca do Areado. As limitações do universo vocabular, o superficial 

entendimento de mundo, a percepção e a cognição a respeito do local onde vivem, 

funcionaram como um demonstrativo das limitações que as pessoas têm para 

conviver e compreender sua comunidade e o espaço que esta ocupa.  

 

3.3 A percepção ambiental na faixa etária de 5 a 10 anos 

 

Foram entrevistadas 19 crianças desta faixa etária (ver tabela 2) que 

manifestaram sua visão de meio ambiente mediante o emprego de 30 palavras, 

respondendo à pergunta "o que é meio ambiente?�, a expressão "não sei" apareceu 

seis vezes, representando 20% das respostas. É um indicativo não apenas do vago 

entendimento do tema como também do desinteresse pelo assunto. As palavras 
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"barcos" e �cachorro�, mesmo tendo aparecido somente uma vez, equivalendo 

assim, cada uma, 3,33% das respostas, devem ser tomadas como representativas 

do pensamento ambiental no Areado.  A priori não se liga um barco ou um cão ao 

meio ambiente: o barco é fruto de um trabalho do homem sobre a natureza, 

modificando a madeira para tê-la sob a forma de um meio de transporte ou 

competição náutica. Quanto ao cão, animal doméstico por excelência, também, do 

ponto de vista simbólico, é tido como instância representativa de meio ambiente. 

Para os moradores do Areado, todavia, tanto o animal quanto o barco são 

representações exatas de meio ambiente. Os barcos estão no estuário do Potengi, 

onde navegam e, depois de seu uso para a pesca ou o lazer, são deixados em meio 

ao lamaçal do mangue, fazendo, portanto, na visão de moradores, parte do meio 

ambiente. Quanto aos cães, há uma expressiva população desses animais vagando 

por ruas, becos e vielas, comendo no lixo e ameaçando a integridade física das 

pessoas. Como o meio ambiente ali é agressivo e os cães vivem soltos, logo são 

identificados com este, passando assim a integrar o universo de representação do 

que seria meio ambiente. 

Outro destaque é para a palavra �limpeza�, encontrada em 16,67% das 

respostas, sugerindo que o meio ambiente é composto somente por coisas limpas. 

Nesta visão, meio ambiente é entendido como sendo o inverso daquilo que se vive 

no Areado. Há um referencial de excludência no termo. Como esse tipo de 

pensamento somente vê na área degradação e má qualidade de vida em função da 

�sujeira� predominante, um raciocínio diametralmente oposto foi acionado, colocando 

�limpeza� como uma situação ideal, abrangente e desejável. 

A palavra �tudo� apareceu duas vezes, no total de 6,67% das respostas. 

Circunscritos a uma área da cidade que até topograficamente os limita, tanto 
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fisicamente quanto em termos de visão de mundo, como se estivessem 

emparedados, os moradores que manifestaram tal compreensão tomaram como 

referente seu estreito universo. �Tudo�, indica a totalidade da circunstância que os 

cerca: a lama, as brigas, as doenças, as falhas nos serviços públicos, os cães 

perambulantes, as crianças famintas, o tráfico de drogas. Isso dá a entender que, na 

visão de duas pessoas, meio ambiente é �tudo� aquilo que os cerca, ou seja: uma 

mistura de problemas. As outras palavras, somadas, que representam 49,98%, 

formam um conjunto que se encaixa de alguma maneira no usual conceito do que 

seja meio ambiente ou natureza. 

 

TABELA 2 - PALAVRAS ESPONTÂNEAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE NO AREADO       

                    19 ENTREVISTADOS NA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 10 ANOS - 2003 

O QUE É MEIO AMBIENTE ? O QUE É MEIO AMBIENTE NO AREADO? O QUE VOCÊ GOSTA NO AREADO? O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NO AREADO? 

Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % 

Água 1 3,33 Campo 1 3,33 Lazer 2 6,06 Violência 5 21,74 

Animais 1 3,33 Casa 3 10,00 Tudo 3 9,09 Mau cheiro 2 8,70 

Árvores  3 10,00 Doenças 1 3,33 Barcos 1 3,03 Sujeira 2 8,70 

Barcos 1 3,33 Igreja 4 13,33 Rio 3 9,09 Brigas 4 17,39 

Cachorro 1 3,33 Lixo 2 6,67 Campo 3 9,09 Bueirão 1 4,35 

Caranguejo 1 3,33 Mau cheiro 2 6,67 Maré 2 6,06 Lixo 4 17,39 

Flores 2 6,67 Maré 1 3,33 Igreja 3 9,09 Cachaça 1 4,35 

Limpeza 5 16,67 O porco 1 3,33 Pessoas 4 12,12 Drogas 2 8,70 

Não sei 6 20,00 Pássaros 1 3,33 Casas 1 3,03 Lama 2 8,70 

Natureza  3 10,00 Pessoas 3 10,00 Amizade 1 3,03    

Pássaros 1 3,33 Poluição 1 3,33 Creche 1 3,03    

Peixe 1 3,33 Pôr-do-sol  1 3,33 Tranqüilidade 1 3,03    

Plantas 1 3,33 Quadra 2 6,67 Quadra 6 18,18    

Rio 1 3,33 Sujeira 5 16,67 Os meninos 1 3,03    

Tudo 2 6,67 Violência  1 3,33 Pôr-do-sol  1 3,03    

   Vizinhos 1 3,33       

TOTAL 30 100   30 100   33 100   23 100 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003        

 

 

Para a pergunta "o que é meio ambiente no Areado?", foram identificadas 

também 30 palavras. Dentre estas, a palavra "sujeira" apareceu 5 vezes, o que 

representa uma parte da realidade do local pesquisado, correspondendo a 16,67%. 
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Comparando esta resposta com a palavra �sujeira� da coluna anterior nesta mesma 

tabela, os entrevistados colocam o meio ambiente no Areado entre parênteses, pois, 

se meio ambiente é limpeza para alguns, a sujeira do Areado é um atestado de que 

ali não existe meio ambiente. A palavra "igreja" apareceu 4 vezes, correspondendo a 

13,33% das respostas, também um item de destaque que foge à convencionalidade 

do que, até agora, tem sido comumente tratado como meio ambiente. As palavras 

�campo� (de futebol), �casa�, �doenças�. �igreja�, �o porco� (ressaltado como 

alimento), �pessoas�, �quadra� (de esportes), �violência� e �vizinhos�, somadas, 

representam 56,65% das respostas, e fazem parte de um conjunto de aspectos 

sociais e econômicos que, em si, habitualmente não são tratados como sendo parte 

integrante do meio ambiente, mas, a partir da percepção dos moradores passam a 

ser vistos como tal. 

Para a pergunta "o que você gosta no Areado?", a palavra "quadra" 

apareceu seis vezes, representando 18,18% das respostas. A �quadra� significa aqui 

um aspecto topofílico, representa a liberdade. Observamos também uma posição de 

destaque para as palavras �tudo�, �rio�, �campo� (de futebol), �igreja� e "pessoas", 

que somadas, representam 48,48% das respostas. Um Índice significativo de 

aspectos topofílicos, indicativo de um bom relacionamento entre os moradores. 

Perguntados sobre "o que você não gosta no Areado?", as palavras 

"violência�, �brigas�, �cachaça� e �drogas�, somadas, representam 52,18 das 

palavras. Esse é um aspecto topofóbico elevado e faz parte de um conjunto que 

expressa grande rejeição. 

As palavras-chave e sua repetição funcionam como uma espécie de 

indício, um elemento-pista que demonstra o tipo de percepção e limitada cognição 

que as pessoas têm a respeito do Areado e sua circunstância humana. Dotados de 
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um limitado universo vocabular, imersos a uma realidade sócio-econômica-ambiental 

restrita e impeditiva de ascensão social ou mudança na qualidade de vida por seus 

próprios medos, as crianças expressaram sua compreensão a partir de um 

referencial imediato, num ambiente não de todo urbanizado e em livre contato com a 

natureza. Frente ao que foi constatado, podemos afirmar que a compreensão do 

tema é difusa, inarticulada e superficial. Na verdade, não se pode falar exatamente 

de compreensão, o que estaria em nível de cognição, mas apenas de percepção, 

um intercâmbio relacional/sensorial com o meio ambiente e a comunidade. Elas 

lançaram mão das palavras como quem se apodera a esmo de peças de um quebra-

cabeça que não se sabe exatamente qual figura irá formar. Há, sob esse aspecto, 

um nexo, uma ligação direta e inconsciente entre a conjuntura social e a condição 

ambiental degradada, uma retroalimentando a outra na medida em que, percebendo 

a vida e o mundo essencialmente referenciados pelo microcosmo marginalizado do 

Areado, as crianças por ali transitam de forma a aceitar a diuturnidade daquela 

circunstância como algo já inerente às suas próprias vidas.  

Uma outra técnica para verificação da percepção ambiental, utilizada para 

essa faixa etária foi a produção de desenhos, quando as crianças, após um passeio 

no Areado e seu entorno, foram convidadas a produzir desenhos de forma que 

pudessem expressar o seu pensamento ambiental, representando assim, 

iconograficamente, o que haviam visualizado com os seus respectivos 

enquadramentos e depoimentos. Abaixo, uma análise dos desenhos feitos pelas 

crianças. 

Ana Luiza, 7 anos (ver figura 9): "Gosto de morar aqui. Aqui é mais bonito 

que do outro lado do rio, porque tem festa" (informação verbal)
16

. 
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 Comentários da moradora Ana Luiza, 7 anos, Favela do Areado 
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Tanto a resposta quanto à representação demonstram um sentimento de 

topofilia. À exceção do nome da autora, em negro, toda a representação 

iconográfica está em azul: uma pequena casa, protegida pela fronde de uma grande 

árvore que delicadamente se projeta sobre a moradia, têm, pairando sobre esse 

fragmento de paisagem, nuvens recortadas num padrão de traços equilibrados. O 

nome da autora, que está grafado "Analui", está cercado também por um quase 

retângulo. A idéia que passa é de ressalto, o destaque do ser humano frente ao seu 

ambiente, seu descolamento do azul, como que significando estar a menina em 
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trânsito. Os traços não permitem concluir-se que esse tom escuro indique refração, 

mas apenas distinção entre a menina e o meio, distinção aqui entendida como se 

fosse ela uma observadora, porém participante e ajustada ao Areado, do qual gosta 

por causa das festas. 

Judson Amaral, 08 anos (ver figuras 10 e 11): 

 
A situação do bairro é boa, porque eu acho muito bom morar aqui. 

Gosto de brincar. Água no rio é poluída pelo pessoal que mora no 

barraco. Moro numa casa pequena, de tijolo. O porco é bom porque 

ele come o lixo que devia ser jogado na maré. O porco comendo a 

comida melhora para o povo respirar. (informação verbal)
17

 

 

 

Também topofílica, a relação do menino está expressa num desenho 

multicolorido, onde seu nome está grafado em caracteres maiúsculos, também de 

diversas cores. Um traço quase centralizado divide claramente o mundo do Areado 

do mundo que lhe seja extra-social. Do lado esquerdo, um barco flutua sobre o azul 

do rio. Do lado direito, um ônibus cujas formas são delimitadas em negro tem em 

seu interior traços transversalizados e entrecortados. À frente do veículo, um sinal de 

trânsito sinaliza, com seu verde, que este pode prosseguir em seu itinerário. Acima, 

no canto à esquerda, um sol em amarelo brilhante como que ilumina uma cena de 

equilíbrio. Aves em negro sobrevoam toda a paisagem. Embaixo, dando suporte a 

toda a cena, o verde é indicial que ali existe grama, lastro terrestre que serve de fio 

condutor e interface entre a tudo o que ali se representa. Salientamos que, com 

relação ao traço amarelo que divide o barco do ônibus, este, ao invés de segmentar, 

apenas demonstra que são duas situações distintas substantivamente, mas 

equiparadas pela percepção da criança. Tanto, que se pode notar no traço amarelo 

duas pequenas linhas paralelas, como que a significar um símbolo de "igual", um 

vaso comunicante, um liame. É claro o apego da criança ao Areado, pelo menos ao 
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Areado ideal existente em seu imaginário. Num segundo desenho ele traça a parte 

da favela onde estão as palafitas. Também de forma idealizada, mostra um meio 

ambiente com traços que supõem beleza e, a não ser por três marcações feitas com 

lápis grafite, representando o lixo abaixo da palafita, tudo o mais é mostrado com a 

ingenuidade do traço infantil, como numa história em quadrinhos ou conto de ninar. 
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Jéssica Tamara Sabino do Amaral, 09 anos (ver figura 12): 

 

Os porcos dá muito fedô, pode dá alguma doença. As barraquinhas 

dos povo que não tem condições jogam lixo na maré. Ninguém pode 

jogar lixo e os peixes não podem viver. O outro lado do rio é mais 

bonito. Aqui é cheio de lixo. Pode pegar germe. Gosto de morar aqui 

porque tenho estudo, muita gente boa, que a gente aprende, muito 

projeto vem para a gente. Projeto Esporte Solidário, Projeto 

Fernando Bezerra, mas já acabou, foi só no tempo de eleição. Gosto 

de morar aqui. De noite tem muita briga. Algumas pessoas sai, eu 

fico em casa. Dia de domingo todo mundo fica em casa para evitar 

confusão. Só me mudava se meus colegas mudassem. Se eu fosse 

prefeita, não deixava jogar lixo. Voltava com o projeto do pão e do 

leite. (Informação verbal)
18
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A resposta, apesar de conter um paradoxo, uma vez que demonstra um 

espaço onde há situações de confronto entre pessoas e agressão ao meio ambiente, 

manifesta um conteúdo de topofilia. O desenho produzido pela menina não reproduz 

a exatidão da realidade do Areado e confronta radicalmente sua resposta ao 

questionário. O que se tem no desenho, cujos ícones são graciosos e reveladores 

de criatividade, é uma demonstração do Areado ideal, uma visão quase edênica do 

mundo/lugar que construiu psiquicamente e ao qual está adaptada. Ela gosta do seu 

lugar e deplora a realidade conturbada que a circunda. Fez um transporte da 

realidade imediata para o plano de como acha que as coisas deveriam ser. Sua 

percepção é exata com o mundo. Sua cognição é idealizada. Multicolorido, o 

desenho mostra o mundo interior da criança, onde até o porco é mostrado como 

belo, limpo, vivendo num pequeno ambiente que inspira uma topofilia ingênua. 

Anatécia de Jesus, 09 anos (ver figura 13): 

 

A maré é muito poluída, fede muito. O meio ambiente aqui é muito 

poluído, mas queria que ele fosse colorido. Gosto de morar aqui 

porque aqui não é muito esquisito. A árvore dá frutos. Os botes 

levam a gente para o canto que quiser. O outro lado é mais bonito, 

não tem bosta. Tem muitas plantas. Aqui era igual ao outro lado, 

mais cortaram os mato tudinho. Tenho medo de andar nas casas de 

palafita. Tenho medo de cair na maré suja. A polícia quase não vem 

aqui. (Informação verbal)
19

 

 

 

O desenho permite a visualização idealizada do Areado. A menina utiliza 

cores variadas, o azul é predominante e em nenhum aspecto estão demonstrados os 

pontos negativos que mencionou. Os barcos estão em tamanho mínimo em relação 

ao restante da paisagem, num indicativo das pequenas viagens de lazer que 

permitem aos moradores. A palafita, em linhas equilibradas, conota sua condição de 

lugar, pois, está bem acima da água azul, portanto também idealizada.  
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Encontra-se aí uma situação de contrastes: erguendo a palafita, ela sabe 

que, no plano real, assim é preciso fazer; mas, como assim não acontece e como 

gostaria de viver uma realidade bem diversa, a casinha encontra-se 

convenientemente protegida e inacessível às águas, mesmo sendo estas azuis. 

Como detalhe de relevância, a porta da palafita é minúscula, como a indicar a 

distância e a impossibilidade de realização do sonho de uma vida melhor. A figura 

infantil na palafita é muito grande em relação à porta, reafirmando a impossibilidade 

de materializar o sonho. A figura infantil não tem boca, como a indicar que de nada 

adianta falar a respeito dos problemas, pois quem tem condições de resolvê-los, os 

políticos, não estão lá para ouví-la. Há inequivocadamente uma topofilia, mas 

vinculada e direcionada ao plano onírico. A proteção que daria a ela o lugar 

imaginado encontra-se em divergência com o real adjacente, e a criança volta-se 

para o devaneio como mecanismo de defesa e liberação.  
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Eliana Silveira do Nascimento, 07 anos (ver figura 14): 

 

É o bote bonito de pescar. A parte preta é a lama.Ta faltando uma 

pessoa no bote. A sujeira é porque a gente joga na maré. Faz mal 

porque é sujeira. Gosto de morar aqui, por causa das minhas 

amigas. (Informação verbal)
20

 

 

 

 

 

Sobre um rio de águas azuis, ganha relevo um barco colorido. Nas águas, 

traços feitos a lápis grafite mostram a presença de dejetos. Ao lado, a partir do 

quadrante inferior direito, nas cores preta e marrom, a representação da lama, 

acrescida da palavra "lixo". A criança não representou "o outro lado do rio". 

Inconscientemente, omitiu a outra margem, uma vez que é tida como o lado mais 

bonito, distante, inatingível e que efetivamente não faz parte da paisagem. Um 

sentimento topofóbico está contido na figura. A ausência de um ícone humano no 
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barco é sugestiva, revelando a inacessibilidade a uma vida menos dolorosa, ao 

barco, um sonho, um desejo, um sofrimento por não ser alcançado. Para ela, a 

compensação está na convivência com as amigas, também omitidas na figuração, 

uma vez que encontram-se no lugar afetivo oculto na sua internalidade psíquica, no 

espaço das suas emoções, portanto inserto à criança e desprendido da realidade 

codificada.  

Gilvaneide Maria da Silva, 10 anos (ver figura 15): 

 

A beleza está na rua. Hoje de manha choveu. O rio é bom, mas tá 

sujo pelos povo aqui da comunidade. Do outro lado do rio é mais 

bonito porque lá é tudo limpo e as árvores  tudo grande. Aqui já teve 

árvore e os povo acabou. Quando uma pessoa corta uma árvore, tem 

que colocar uma no mesmo lugar ou em outro lugar e aqui eles não 

colocaram. A pior coisa é a sujeira. A melhor, eu não sei. (Informação 

verbal)
21
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O sentimento de topofilia está limitadamente expresso na beleza vista nas 

ruas, mas, no desenho, a representação deixa claro essa percepção, quando uma 

casa, uma árvore, duas grandes flores, pássaros coloridos, nuvens azuis, chuva e 

um sol amarelo permitem entrever-se o universo infantil e suas conjeturas 

ambientais. No desenho não está representado o rio, que materialmente é uma 

fronteira entre o drama do Areado e o "outro lado", descrito, em sua essência de 

prazeres e lazer, pela palavra bonito, que aqui assume condições substantivas. A 

topofilia é algo difuso, não atinge o lugar como um todo, voltando-se para a rua 

como locus de co-vivência e presumíveis folguedos infantis. A apresentação da 

árvore demonstra o repúdio à ação predatória da comunidade contra o verde: há 

apenas uma árvore em cena. A sujeira mencionada não foi exposta. No retângulo, 

que é o lugar idealizado, não há espaço para caber a ação devastadora "dos povo 

aqui da comunidade." 

João Costa da Silva Neto, 09 anos (ver figura 16): 

 

Natureza é a água e a lama. A mulher
22

 ta triste e o sol também 

porque estão poluindo a natureza. Do outro lado do rio é mais bonito 

porque lá tem natureza. Meio ambiente é cachorro, gato, árvores. 

Sujeira não é meio ambiente, é poluição. Gosto dos meus amigos, 

não gosto do lixo que fica poluindo. Gosto mais de domingo porque 

eu saio daqui, vou para a praia. Mudava daqui para o Centro da 

cidade, se eu pudesse. À noite é ruim. De vez em quando aparece a 

policia para prender quem dá nos outros. (Informação verbal)
23

 

 

 

As declarações de João Costa da Silva Neto revelam um sentimento de 

topofobia. Somente sente-se feliz quando vai à praia. A topofobia fixa bastante clara 

quando anuncia que se pudesse iria morar no Centro da cidade. Apenas o elemento 

humano no que diz respeito aos amigos compensa parcialmente a convivência com 
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 No desenho. 
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o lixo, o desrespeito com a natureza das pessoas entre si, quando entram em 

conflito físico. O desenho, mesmo multicor, revela uma visão acabrunhada, 

discordante da realidade representada. O negror da lama, a escada que leva à 

palafita, também em preto, é como uma passarela que encaminha o ser humano a 

um espaço onde deverá sofrer. É bastante grande a porta da palafita, como a indicar 

que facilmente se pode ser engolfado pelos dramas sócio-ambientais experienciados 

pelo menino. O sol adquiriu expressão humana e aparenta um aspecto triste. 

Apenas a água do rio, representada em azul, contrasta com o conjunto icônico. O 

"outro lado" do rio não está figurado, uma vez que inacessível. O rio, mesmo visto 

como belo, é fator impeditivo de que se possa chegar às belezas ocultas do seu 

outro lado. Há uma tênue percepção da natureza, expressa como sendo os animais. 

 

 

 

Rolfo Allan, 10 anos (ver figura 17): "Esse é o desenho do bueirão, onde 

tem lama e os povo joga lixo e fica fedendo. Do outro lado do rio é mais bonito 
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porque tem natureza. Gosto daqui porque tomo banho na Pedra do Rosário. Se eu 

pudesse, mudava o bueirão e fazia uma praça". (Informação verbal)
24

 

 

 

 

 

O sentimento é claramente topofóbico. O desenho está todo composto em 

negro a marrom, aparecendo a figura do bueirão, em formato retangular e com dois 

grandes círculos, em preto. Um terceiro circulo, menor, ao lado, indica outro 

escoamento a partir do bueirão, cujo formato sugere a visão de uma figura 

monstruosa. Ao fundo, acima, dois traços paralelos, unidos por uma seqüência de 

linhas menores, sugere os trilhos do trem que passa nas imediações da favela, mas 

não foi citado, pela cor, estima-se que o trem está incluído entre os fatores negativos 

da vida no Areado. Apenas três pequenas árvores, em verde forte, podem ser 

encontradas no desenho. São indiciais de um mundo exterior à favela, um mundo 

diferente, onde o verde existe e é sinônimo de uma vida melhor. O menino assinou o 
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trabalho com letras azuis, significando seu descolamento psíquico frente ao espaço 

no qual emocionalmente não vive, muito embora o habite. A Pedra do Rosário, fora 

da favela, é um ponto de fuga, um lugar, onde, fugidiamente, encontra sua alegria, 

nas travessuras do mergulhar no Potengi. 

Antônio Pedro Barbosa Neto, 07 anos (ver figura 18): "Lama, nuvens, sol, 

casa. A lama é ruim, porque pega bactéria. O rio é bonito, é onde não tem lama. Do 

outro lado é mais bonito porque não tem lama. Meio ambiente é os animais. A lama 

não é o meio ambiente." (Informação verbal)
25

 

 

 

 

 

Em traços confusos, quase revoltados, o menino expressa, numa 

algaravia de traços distorcidos, não apenas uma visão do espaço onde está, mas 

sua revolta por ali estar. Um sol humanizado, com expressão sofrida, olha tudo. A 
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casa é um amontoado de riscos em cores que sugerem sofrimento. Como que 

através de uma parede transparente, tintas negras formam o ambiente interior, onde 

uma figura humana grotescamente delineada aparenta viver um cotidiano de 

lágrimas. Apenas dois pássaros, em tamanho exagerado com relação às proporções 

dos demais ícones, são azuis, estão livres portanto, do sofrimento de viver no 

Areado. A assinatura, titubeante, está em negro, mostrando que o menino sente-se 

prisioneiro àquela realidade. O negro é sal liame prisional. 

Maria Mércia da Silva Nascimento, 07 anos (ver figura 19): "Meio 

ambiente é a árvore. Gosto de tomar banho no rio. O rio é limpo. Gosto do outro lado 

porque não é sujo." (Informação verbal)
26
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Os tons azuis dominam todo o desenho. Uma árvore em azul tem frutos 

vermelhos. A casa, com parede azul, tem o teto cinza. Ao lado direito, dois círculos 

pequenos representam a sujeira. Ondulações também em azul significam o rio. Com 

poucos elementos representativos, o desenho traz um demonstrativo de topofobia, 

de insatisfação. A casa azul, como elemento protetor, tem, contudo, um elemento de 

ligação com o mundo: seu teto em marrom é o anteparo material contra as 

intempéries do espaço exterior. É em casa que ele formula sua percepção de 

mundo, para dali sair, fugitivo, em direção ao rio, seu outro lugar, onde pensa estar 

livre da poluição. Em negro, a assinatura é o sinal do aprisionamento. Fazendo-se 

uma leitura do desenho da esquerda para a direita, a assinatura é como que o 

caminho que o menino percorre até chegar ao rio, confundindo-se assim com a lama 

que existe entre si e as águas amigáveis. 

Bruna dos Santos Vicente, 08 anos (ver figura 20): Não deu declarações. 

O desenho é multicor, permitindo a presunção de que sua relação com o espaço é 

topofílica e que, portanto, ali é o seu lugar. As árvores são pródigas em frutos, um 

relvado assoalha toda a parte inferior da figuração. Sol e lua estão humanizados e 

têm um semblante sorridente. Pássaros voam, estrelas azuis estão presentes. O 

conjunto iconográfico é uma atitude sintética de como convive com o seu lugar. A 

ingenuidade infantil não percebe, total ou parcialmente, as condições sócio-

ambientais degradantes em que se encontra. 

Felipe Diego Nascimento da Costa, 10 anos (ver figura 21): Não deu 

declarações. Cores alegres dominam toda a cena representada. Um rio em azul e 

um grande barco também azul conduz um casal. A mulher à proa, e o homem à 

popa pilotando a embarcação. Uma casa bem traçada revela solidez e segurança, 

dois traços paralelos e sinuosos levam da casa ao rio. Entre este e o caminho 
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simbolizado pelos traços não há sujeira. Suave tom amarelo retira à lama sua 

condição de elemento tido como nocivo, e funciona ao mesmo tempo, como fator 

simbólico que sugere a sua condição de praia, jacente ao rio. Perto da casa, um 

latão de lixo sugere cuidados para com o lixo doméstico. Atrás da casa, uma árvore 

é frondosa. O menino deixa entrever a suposição de viver em uma família 

harmônica. No barco, o homem pilota, vale dizer, dirige os destinos do lar, enquanto 

a mulher insere-se na situação enquanto sujeito de uma relação consensual. O 

sentimento de topofilia é claro. A ingenuidade da mundivisão assume, porém, um 

caráter mais amadurecido pela observação do latão de lixo, onde ele entende que 

devem ser depositados os rejeitos domésticos, ao invés de sua deposição na rua. 
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José Cleisson, 07 anos (ver figura 22): "Lixo. Meio ambiente bom é na 

maré. Ruim é o lixo". (Informação verbal)
27

 

Conciso em sua declaração, o menino foi também sucinto em sua 

representação, revelando porém, em cores fortes, sua percepção do Areado. Numa 

página toda em fundo pintado de azul, representou a maré como algo belo, 

agradável e desfrutável. Composição em formato vertical, tem acima uma figura 

humana em vermelho e amarelo, num indicativo do vigor como vive seus momentos 

de folguedos no rio. Abaixo, traços marrons são os referenciais visuais do lixo. A 

declaração não é claramente indicadora de topofilia ou topofobia, apenas referencia 

o que seja mau ou o que seja desejável. Pode-se deduzir, entretanto, que o rio é 

topofibilizado, dada a sua representação em azul, predominando substancialmente 

sobre o que seriam os dejetos. 
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Cíntia Marilia de Brito, 06 anos (ver figura 23): não deu declarações. Num 

desenho de poucos elementos icônicos, o imaginário infantil recriou sua realidade de 

forma a mostrar como valoriza a vida e os pequenos animais. Um caranguejo, duas 

borboletas estão pintados em cores vivas. Uma árvore de tronco alongado, tendo um 

relvado por sustentação, demonstram, nesse desenho em vertical, uma visão de 
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mundo ingênua e desarticulada com o dia-a-dia do Areado. Uma figura humana 

significa uma menina. O desenho é topofílico. 
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Jéssica Silvia Oliveira, 08 anos (ver figuras 24 e 25): não deu 

declarações. O desenho é de conteúdo topofóbico. Sobre uma palafita à qual se 

chega mediante o uso de uma escada pintada em preto, uma figura humana 

feminina, solitária, está cercada por um rio cujas águas azuis estão misturadas por 

tons escuros e um barco que não se eleva das águas, mas com estas se mistura. Ao 

fundo, um céu azul e nuvens também azuis, dão o elemento de contraste à cena. É 

como se somente ali houvesse natureza, pureza, ausência do lixo que bóia no rio do 

desenho. A menina revela um sentimento topofóbico, expressando solidão, 

desesperança, numa rotina onde não encontra condições para mudar a sua vida. Há 

um outro desenho, com idênticas características, acrescendo-se a este a figura de 

um porco, em marrom, preso a um pequeno cercado. O segundo desenho 

representa a maré baixa, quando então os dejetos, em preto, podem ser bem 

visualizados. Ela representou duas situações, quando, mesmo com o rio baixando, o 

problema da poluição continua. É uma visão pessimista, enfatizando nos dois 

desenhos a topofobia. 

Gildson, 09 anos (ver figura 26): não deu declarações. Utilizando uma 

caneta esferográfica de tinta vermelha produziu um desenho inexpressivo, 

apressado e sem maiores conotações que as simplesmente de, com sua figuração, 

fazer uma representação universal de um agrupamento humano da atualidade, em 

seu cotidiano. Apresentou, longinquamente, um sentimento de topofobia, uma 

suposição de como deve ser uma vida em comunidade, em qualquer comunidade, 

que não necessariamente o Areado. Sua topofilia se dá em relação a essa hipotética 

relação. 
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Luiz Carlos, 07 anos (ver figura): não deu declarações. Formulou um 

conjunto de ícones que lembram o Areado, em figuras multicor, aparentando um 

sentimento de topofilia. Um barco a motor está figurado em azul e amarelo, as águas 

do rio estão em azul. Um ícone lembra uma mulher e duas casas formam o 

referencial gráfico para expressar o seu sentimento com relação à favela. Alguns 

traços informes dão a idéia de representação do lixo, colocando-se, porém, em 

proporções grandemente inferiores às figuras que denotam caráter de positividade. 

O imaginário do menino parece buscar encontrar em seu ambiente sócio-ambiental 

aspectos favoráveis à vida humana em comunidade.  
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Marília, 06 anos (ver figura 28): não deu declarações. A representação 

que registrou no papel, toda em vermelho, não permite a verificação de qual 

sentimento que tem com relação ao seu ambiente. Uma casa, uma árvore e três 

figuras informes nada esclarecem a respeito. 
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Leandro da Silva, 07 anos (ver figura 29): não deu declarações. Num 

desenho em vertical, abriu com uma representação que parece ser um barco, 

seguindo-se uma casa, um retângulo que dá a impressão de ser a lama que 

antecede o rio e afinal este. Da mesma forma que o anterior, o menino não 
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expressou qualquer sentimento de topofobia ou topofilia. O uso da cor vinho parece 

ter sido meramente incidental.  

 

 

 

O estudo aqui desenvolvido permite concluir que a visão das crianças 

contidas nas faixas etárias componentes da pesquisa têm um sentimento difuso de 

topofilia. Inconscientemente, supõem gostar do seu lugar, mesmo naqueles casos 

em que, por uma tendência natural do ser humano, idealizam lugar como sendo 

aquele ambiente em que uma pessoa deveria ter como seu, não sendo 
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necessariamente o Areado. Neste caso, o Areado é área física referente daquilo que 

seria desejável. 

O recurso do desenho como forma discursiva, portanto codificadora da 

percepção ambiental permitiu às crianças suprir suas limitações discursivo-verbais. 

Mediante o uso de ícones, foi possível captar com maior precisão como percebem e 

conhecem o seu meio sócio-ambiental e expressam seus sentimentos de topofilia 

e/ou topofobia. Os desenhos funcionaram literalmente como uma forma de literatura 

visual, uma redação iconográfica da realidade do Areado, segundo o olhar das 

crianças.  A produção dos desenhos é de alguma maneira uma atitude mental 

especular das crianças. Quando tal atitude se volta para uma representação onde 

haja a presença de traços indicadores de poluição, essa especularidade volta-se 

para uma percepção mais exata, mais coincidente com o real; quando, entretanto, as 

representações se apresentam idealizadas, emolduradas por figuras que sugerem 

beleza, tranqüilidade, equilíbrio, uma vida saudável, encontramos uma visão 

discrepante do real palpável e adjacente. Na verdade, a criança busca, mediante um 

mecanismo de fuga, num devaneio, ver/viver o seu lugar: Um Areado bonito, limpo, 

cheio de paz. 

 

 

3.4 A percepção ambiental na faixa etária de 11 a 15 anos 

 

Respondendo à pergunta "o que é meio ambiente?� (ver tabela 3), a 

palavra "natureza" apareceu sete vezes, representando 25% do total das respostas. 

Concebendo que o pensamento destas pessoas está dentro da convencionalidade 

de que meio ambiente é natureza, aquela natureza não modificada pelo homem, 
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complementam esse conjunto as palavras �animais�, �árvores� e �flores�, que 

somadas, representam 14,28% das respostas e fazem parte do mesmo conjunto. 

Aqui, como na faixa etária analisada anteriormente, a palavra �limpeza� também 

apareceu em destaque, representando 21,43% das respostas. Outro aspecto, que 

também se repetiu nesta faixa etária, é a identificação de que a expressão �não sei� 

representou 17,86% das respostas. 

 

TABELA 3 -  PALAVRAS ESPONTÂNEAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE NO AREADO       

                     19 ENTREVISTADOS NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 15 ANOS - 2003 

O QUE É MEIO AMBIENTE ? O QUE É MEIO AMBIENTE NO AREADO? O QUE VOCÊ GOSTA NO AREADO? O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NO AREADO? 

Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % 

Animais 2 7,14 Doenças 1 3,70 Amizade 2 6,25 Violência 5 21,74 

Árvores  1 3,57 Lixo 3 11,11 Andar de bicicleta 1 3,13 Mau cheiro 2 8,70 

Flores 1 3,57 Mau cheiro 1 3,70 As meninas 1 3,13 Sujeira 2 8,70 

Limpeza 6 21,43 Não sei 3 11,11 Brincar 3 9,38 Brigas 4 17,39 

Cachorro 1 3,57 Não tem 6 22,22 Campo 3 9,38 Bueirão 1 4,35 

Não lembro  1 3,57 Péssimo 2 7,41 Comunidade 1 3,13 Lixo 4 17,39 

Não sei 5 17,86 Poluição 2 7,41 Creche 1 3,13 Cachaça 1 4,35 

Natureza  7 25,00 Pôr-do-sol 1 3,70 Escola 1 3,13 Drogas 2 8,70 

Onde vivemos 2 7,14 Rio 1 3,70 Folia 1 3,13 Lama 2 8,70 

Saúde 2 7,14 Sujeira 7 25,93 Igreja 1 3,13    

      Lazer 1 3,13    

      Localização 2 6,25    

      Nadar na maré 1 3,13    

      Não sei 1 3,13    

      Os meninos 1 3,13    

      Pessoas 2 6,25    

      Quadra 6 18,75    

      Rio 1 3,13    

      Tudo 2 6,25    

TOTAL 28 100,00   27 100,00   32 100,00   23 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003        

 

 

Da mesma forma que as crianças, os entrevistados com idade entre 11 e 

15 anos também revelaram problemas para a articulação de idéias de maneira a 

compor um discurso verbal coerente e claro. Aplicada a técnica de respostas 
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mediante o uso de palavras-chave, o que se obteve formou um conjunto de termos 

assemelhado àquele obtido com o grupo anterior. A conclusão a que se pode chegar 

indica que há uma vaga compreensão do que seja meio ambiente. Tal visão 

reducionista é expressa de forma fragmentária, como se meio ambiente fosse um 

episódio do espaço, um pedaço, uma fração daquilo que circunda o sujeito autor da 

resposta. Não há uma idéia de circuito, de conjunto, de interconexões no meio 

ambiente, o que incluiria, nesta visão, a presença humana. 

Quando perguntados "o que é meio ambiente no Areado?", destacam-se 

as respostas "sujeira", seguida da expressão �não tem�, �doenças�, �lixo�, �mau 

cheiro�, �péssimo� e �poluição�, que, somadas, representam 81,48% das 27 

respostas, expressando a idéia de que, se meio ambiente é limpeza, conforme 

disposto na pergunta anterior, no Areado, para aquelas pessoas, não existe meio 

ambiente. 

A afirmativa anterior se aplica imediatamente ao dado aqui sob análise: a 

superficialidade até mesmo da percepção é facilmente constatável. Como elemento 

a ressaltar, encontramos a expressão "não tem", meio ambiente no Areado. Por 

disjunção, pode-se estimar que os autores da resposta, percebendo-se imersos 

numa situação sócio-ambiental de desagregação, fazem sua comparação com o 

Centro da cidade, onde as condições são bem diversas. Com isso, formulam uma 

imagem de meio ambiente onde supostamente são encontradas situações de 

limpeza, equilíbrio no relacionamento humano, disciplinamento, ordem e urbanidade. 

Como isso praticamente inexiste no Areado, concluem por inversão que o local onde 

vivem não "tem meio ambiente". 

Para a pergunta "o que você gosta no Areado?", as respostas, em sua 

maioria, estão voltadas para tudo aquilo que proporciona lazer, bom relacionamento 
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humano ou benfeitorias. O que soma uma grande representação de aspectos 

topofílicos. Isso é peculiar à faixa etária analisada, quando aquelas pessoas, no 

início da adolescência, assumem uma certa condição de independência e liberdade 

para buscar fora de casa os elementos essenciais a superar as suas necessidades e 

seus anseios. A resposta que mais se destacou foi a palavra �quadra� símbolo de 

liberdade, lazer e encontros.  

Observa-se que não existe unicidade de representação daquilo que se 

gosta no Areado, porém as respostas estão voltadas para o convívio social, com a 

presença da sexualidade como elemento de algum relevo, uma vez que uma parte 

de rapazes e moças disseram que o que mais gostavam no Areado era a presença 

de indivíduos do sexo oposto.  

Quando perguntados "o que você não gosta no Areado?", observa-se que 

grande parte das respostas que representam um sentimento topofóbico estão 

voltadas para a questão de insegurança, que comumente compromete o convívio 

social daqueles moradores, situação representada pelas palavras "violência", 

"brigas", �drogas" e "cachaça", que somam 52,18% das 23 respostas. Os aspectos 

topofóbicos ligados ao ambiente físico, estão representados nas palavras �mau 

cheiro�, �sujeira�, �bueirão�, �lixo� e �lama�, que somados, representam 47,84% das 

respostas. 

São elementos que compõem um todo, formam uma situação substantiva 

de relacionamento humano conflitual. Revelam que o dado humano é o maior 

desarticulador daquele espaço, uma vez que estão presentes de forma 

predominante em aspectos eminentemente ambientais, como lama, bueirão e lixo. 

Mas também conotam ao homem a responsabilidade por tais problemas, uma vez 

que são produtos tipicamente resultantes da intervenção humana.  
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3.5 A percepção ambiental na faixa etária de 16 a 20 anos 

 

Foram entrevistadas 15 pessoas desta faixa etária (ver tabela 4). 

Respondendo à pergunta "o que é meio ambiente?�, registramos respostas que 

representam o meio ambiente como �ar puro�, �florestas�, �limpeza�, �maré�, 

�natureza�, �rios� e �seres vivos� que somados, representam 70,97% das respostas, 

porém, foram encontradas também respostas dentro de uma visão mais abrangente 

de meio ambiente, como �é tudo�, �educação�, �onde vivemos�, �respeito� e �união�, 

que somadas, representam 29,04% das respostas. 

 

TABELA 4 -  PALAVRAS ESPONTÂNEAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE NO AREADO       

                     15 ENTREVISTADOS NA FAIXA ETÁRIA DE 16 A 20 ANOS - 2003 

O QUE É MEIO AMBIENTE ? O QUE É MEIO AMBIENTE NO AREADO? O QUE VOCÊ GOSTA NO AREADO? O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NO AREADO? 

Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % 

Ar puro 2 6,45 Água suja 1 5,26 Campo 3 13,04 Brigas 2 6,90 

É tudo 2 6,45 Alagamento 1 5,26 Festa padroeira 1 4,35 Bueirão 1 3,45 

Educação 3 9,68 Tudo 1 5,26 Igreja 5 21,74 Desgosto de tudo 2 6,90 

florestas 3 9,68 Lixo 1 5,26 Nadar na maré 1 4,35 Drogas 5 17,24 

Limpeza 4 12,90 Mau cheiro 2 10,53 Não gosto de nada 3 13,04 Falta creche 1 3,45 

Maré 4 12,90 Mangues 1 5,26 Pessoas 1 4,35 Falta esporte 1 3,45 

Natureza  3 9,68 Mar 1 5,26 Posto de saúde 1 4,35 Falta polícia 1 3,45 

Onde vivemos 1 3,23 Não tem 4 21,05 Quadra 6 26,09 Lixo 1 3,45 

Respeito 2 6,45 Poluição 4 21,05 Quadrilha 1 4,35 Mau cheiro 1 3,45 

Rios 5 16,13 Ratos 1 5,26 Rio 1 4,35 Morte 2 6,90 

Seres Vivos 1 3,23 Sujeira 1 5,26    Poluição 1 3,45 

União 1 3,23 Uma porcaria 1 5,26    Sujeira 1 3,45 

         Traficante 1 3,45 

         Violência 9 31,03 

TOTAL 31 100,00   19 100,00   23 100,00   29 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003        

 

 

Estas respostas demonstram a diversidade do pensamento ambiental 

daqueles entrevistados, realçando uma conotação humana e social ao conceito de 

meio ambiente. As respostas obtidas nesta faixa etária, portanto, já são indicadoras 
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de um nível mais evoluído de percepção/cognição. Há uma conotação de que é 

preciso haver um sentido comunal aos seres vivos, uma atitude de convivência 

direcionada para o bem comum. Além disso, a citação de que meio ambiente são as 

florestas demonstra uma visão de que o mundo extrapola em muito a micro-

realidade do Areado, onde inexiste esse tipo de formação vegetal. Ou seja, 

entendem que meio ambiente é algo que está bem distante de sua realidade e numa 

situação de equilíbrio e beleza. 

Como resposta à pergunta "o que é meio ambiente no Areado?", 84,19% 

das respostas voltam-se para um conjunto de problemas físico-ambientais que, 

paradoxalmente às respostas da pergunta anterior, demonstram uma compreensão 

limitada do que seja meio ambiente. As respostas mantêm o caráter reducionista, 

revelador da limitada compreensão do que seja o problema tematizado. Um detalhe, 

entretanto, deve ser lembrado: quando se referem a meio ambiente de forma geral, 

as respostas têm um conteúdo mais conceitual, enquanto que, com relação ao 

Areado, prendem-se ao imediatismo do dia-adia na paisagem onde se inserem. 

Vendo-se assim o problema, é possível supor que há nas duas visões uma atitude 

de adjetivação: como fora do Areado supõem que a situação social e ambiental é 

diferente, atribuem ao seu espaço uma condição de inferioridade.  

Para a pergunta "o que você gosta no Areado?", 82,62% das respostas 

demonstram o alto aspecto topofílico dos entrevistados. Respostas que formam um 

conjunto de aspectos sócio-ambientais indicativos de um bom relacionamento entre 

os moradores, no que diz respeito ao convívio social. Somente uma palavra: �rio�, 

está ligado ao aspecto físico-ambiental, porém este também é um aspecto revelador 

de topofilia. Observamos aqui que a quase totalidade das respostas está voltada 

para as questões sociais. A situação topográfica do Areado facilita a aproximação 
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das pessoas seja para o conflito, seja para a convivência pacífica. À exceção do 

posto de saúde como dado valorizado, todos os demais, de alguma maneira,  

referem situações de convívio. Conviver é uma forma de escapar às limitações e 

problemas que o meio ambiente degradado proporciona, admitindo-se convivência 

aí ao ato de nadar no estuário do Potengi, o que geralmente é feito por ruidosos 

grupos de jovens e/ou crianças. 

Respondendo à pergunta "o que você não gosta no Areado?", 75,87% 

das respostas apontam para um quadro de referência bastante claro de que os 

grandes problemas para os moradores estão voltados para a segurança, ou seja: 

têm relação com o social. Em caráter diretamente inverso ao questionamento 

anterior, as respostas evidenciam rejeição, quando o equilíbrio social é quebrado e 

se instauram, mesmo que momentaneamente, episódios de desagregação e conflito. 

 

 

3.6 A percepção ambiental na faixa etária de 21 a 35 anos 

 

Foram entrevistadas 28 pessoas desta faixa etária (ver tabela 5). 

Respondendo à pergunta "o que é meio ambiente?�, 79,53% das respostas estão 

voltadas ainda para o conceito reducionista do que seja meio ambiente, ou seja, 

meio ambiente é tudo aquilo ligado ao aspecto físico-ambiental. As respostas pouco 

diferem das emitidas pelo grupo anterior, mais jovem. Há uma percepção de que o 

meio ambiente é um espaço onde haja harmonia na paisagem, não se incluindo a 

presença humana. Por conseguinte, meio ambiente seria aquilo visto em seu estado 

original. Surgem palavras que expressam uma idéia mais conceitual do tema, como 

harmonia e preservação, mas em número bastante reduzido. A expressão "não sei" 
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demonstra uma ponderável parcela dos que não têm qualquer capacidade para 

formular uma visão pelo menos superficial a respeito do assunto. 

 

TABELA 5 -  PALAVRAS ESPONTÂNEAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE NO AREADO       

                    28 ENTREVISTADOS NA FAIXA ETÁRIA DE 21 A 35 ANOS - 2003 

O QUE É MEIO AMBIENTE ? O QUE É MEIO AMBIENTE NO AREADO? O QUE VOCÊ GOSTA NO AREADO? O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NO AREADO? 

Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % 

Ar puro 5 11,36 Água suja 1 2,94 Amigos 2 5,13 Bueirão 1 2,70 

Árvores 1 2,27 Caos 2 5,88 Crianças 2 5,13 Desemprego 1 2,70 

Harmonia 1 2,27 Falta cuidados 3 8,82 Mulheres 1 2,56 Desgosto de tudo 3 8,11 

Limpeza 10 22,73 Mau cheiro 4 11,76 Escola 2 5,13 Homens 1 2,70 

Maré 1 2,27 Não sei 2 5,88 Gosto de tudo 3 7,69 Drogas 9 24,32 

Não sei 5 11,36 Não tem 12 35,29 Igreja 4 10,26 Mau cheiro 1 2,70 

Natureza  7 15,91 Porcaria 2 5,88 Localização 4 10,26 Não desgosto 4 10,81 

Onde vivemos 4 9,09 Sujeira 8 23,53 Minha mãe 1 2,56 Poluição 1 2,70 

Paisagem 1 2,27    Moradia 1 2,56 Quadra 2 5,41 

Praia 1 2,27    Nada 3 7,69 Sujeira 4 10,81 

Preservação 1 2,27    Não sei 2 5,13 Vagabundos 2 5,41 

Respeito 1 2,27    Posto de saúde 1 2,56 Violência 7 18,92 

Rio 4 9,09    Quadra 8 20,51 Vizinhos 1 2,70 

Saúde 2 4,55    Rio 2 5,13    

      Rua 2 5,13    

      Vizinhos 1 2,56    

TOTAL 44 100,00   34 100,00   39 100,00   37 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003        

 

 

Para a pergunta "o que é meio ambiente no Areado?", existe uma 

totalidade, ou seja, 100% das respostas voltadas também para o aspecto físico-

ambiental. As respostas, pelo primarismo de suas formulações são, no máximo, um 

indício da realidade a ser ali encontrada. Revelam que as pessoas não encontram 

em seu locus as condições vistas em outros pontos da cidade, que seriam tidas 

como desejáveis para a vida em um determinado ambiente. De algum modo, porém, 

as respostas conotam ao ser humano responsabilidade pela degradação ambiental, 

quando se referem à falta de cuidados e porcaria como instâncias ambientais. 
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Quando perguntados "o que você gosta no Areado?", as respostas se 

aproximam do padrão que vimos observando, indicativo de que, no Areado o que as 

pessoas gostam são o elemento humano, os laços de amizade, o dado sexual, a 

convivência, a instituição escola e a presença oficial com o posto de saúde. A 

convivência é o ponto de fuga à realidade de dificuldades no dia-a-dia. 

Para a pergunta "o que você não gosta no Areado?", 62,16% das 

respostas representam o dado humano em sua face agressiva, que é também ponto 

de desagrado. No instante em o homem assume a condição de ser agressivo, 

desorganizador da cotidianidade, passa de alguma forma a ser comparado com o 

ambiente poluído e assim é rejeitado, como "o quê", ou "a coisa" que menos se 

gosta no Areado. Os dados físicos aparecem em menor escala, representando 

18,91% das respostas. 

 

 

3.7 A percepção ambiental na faixa etária de 36 a 45 anos 

 

Quando perguntados o que é meio ambiente?, as respostas se 

aproximam daquelas apresentadas nas faixas etárias anteriormente analisadas, são 

repetitivas (ver tabela 6), quando 63,67% das respostas direcionam o conceito de 

meio ambiente para as questões físicas, em seu aspecto natural. Aqui aparece um 

dado humano, mesmo que em pequena escala, 9,1% das respostas, quando 

incluíram a �amizade� e o �lazer�. 

Para a pergunta "o que é meio ambiente no Areado?", as respostas se 

dividem em dados físicos, com 20,84% das respostas, dados de segurança com 

29,17% das respostas. A presença humano-social apareceu em pequena escala, 
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representada pela palavra �amigos�. A expressão "não tem", referente à existência 

de meio ambiente no Areado, como das outras vezes, nos remete à visão de que, 

para os entrevistados, seu espaço funciona como uma contrafação do mundo, um 

apêndice, um atalho social discrepante, onde nada do que ali existe pode se 

inscrever no perfil do "certo", supostamente encontrável no social como um todo. 

Meio ambiente seria tudo o que fosse e estivesse fora ao Areado. Tudo limpo, 

ordeiro, equilibrado. 

Quando perguntados "o que você gosta no Areado?", a partir da 

totalidade das respostas novamente se percebe a circunstância social como dado de 

relevância positivada, expressando que é no relacionamento humano que eles 

encontram o seu lugar, sua identidade e sua identificação com o dado sócio-

ambiental. 

 

TABELA 6 -  PALAVRAS ESPONTÂNEAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE NO AREADO       

                     15 ENTREVISTADOS NA FAIXA ETÁRIA DE 36 A 45 ANOS - 2003 

O QUE É MEIO AMBIENTE ? O QUE É MEIO AMBIENTE NO AREADO? O QUE VOCÊ GOSTA NO AREADO? O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NO AREADO? 

Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % 

Água 1 4,55 Abandono 2 8,33 Amigos 3 13,04 Água suja 1 4,55 

Amizade 1 4,55 Amigos 1 4,17 Igreja 6 26,09 Drogas 6 27,27 

Ar puro 1 4,55 Cachaça 1 4,17 Lazer 1 4,35 Mau cheiro 2 9,09 

Beleza 1 4,55 Drogas 4 16,67 Localização 3 13,04 Poluição 3 13,64 

Lazer 1 4,55 Malandragem 2 8,33 Minha casa 3 13,04 Sujeira 4 18,18 

Limpeza 5 22,73 Não tem 11 45,83 Posto de saúde 2 8,70 Violência 6 27,27 

Não sei 3 13,64 Pôr-do-sol 1 4,17 Quadra 3 13,04    

Natureza 3 13,64 Poluição 1 4,17 Gosto de tudo 2 8,70    

Onde vivemos 3 13,64 Sujeira 1 4,17       

Plantas 1 4,55   0,00       

Preservação 1 4,55          

Rio 1 4,55          

TOTAL 22 100,00   24 100,00   23 100,00   22 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003        
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Para a pergunta "o que você não gosta no Areado?", 54,54% das 

respostas colocam em prevalência novamente o fator humano, agora em seu lado 

negativo e transgressor do que se idealiza para uma cotidianidade de equilíbrio e 

harmonia. Aspectos relativos ao meio ambiente físico também foram relatados, 

criando nexo com o dado humano também negativo. 

 

 

3.8 A percepção ambiental na faixa etária de 46 a 60 anos 

 

Para a pergunta "o que é meio ambiente?" (ver tabela 7), registra que as 

respostas, quase na totalidade, mantêm um nexo com o que se vem apurando ao 

longo deste trabalho. A idade mais avançada não se apresentou como sinônimo de 

sabedoria acumulada, experiência a ser transmitida aos mais jovens. As respostas 

referenciam necessidades imediatistas, como atendimento no posto de saúde e a 

própria saúde. 

 

TABELA 7 -  PALAVRAS ESPONTÂNEAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE NO AREADO       

                    11 ENTREVISTADOS NA FAIXA ETÁRIA DE 46 A 60 ANOS - 2003 

O QUE É MEIO AMBIENTE ? O QUE É MEIO AMBIENTE NO AREADO? O QUE VOCÊ GOSTA NO AREADO? O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NO AREADO? 

Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % 

Ar puro 3 18,75 Abandono 4 36,36 Descanso 1 7,14 Brigas 3 15,79 

Limpeza 3 18,75 Doenças 2 18,18 Escola 1 7,14 Bueirão 2 10,53 

Natureza  3 18,75 Não tem 1 9,09 Igreja 2 14,29 Drogas 4 21,05 

Onde vivemos 3 18,75 Porcaria 1 9,09 Localização 3 21,43 Falsidade 4 21,05 

Rio 1 6,25 Sujeira 1 9,09 Minha família 3 21,43 Sujeira 1 5,26 

Saúde 2 12,50 União 2 18,18 Pessoas 1 7,14 Violência 5 26,32 

Tranqüilidade 1 6,25    Posto de saúde 1 7,14    

      Gosto de tudo 2 14,29    

TOTAL 16 100,00   11 100,00   14 100,00   19 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003        
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Para a pergunta "o que é meio ambiente no Areado?", as respostas 

voltam-se para o dado social e de alguma maneira pode-se perceber nestas uma 

interconexão, relacionando dois sujeitos. A palavra �abandono� sinaliza que a 

omissão tanto da comunidade quanto das autoridades está deixando aquele espaço 

sofrer ante as contingências do rio e da lama. Valoriza-se a união entre as pessoas 

como uma instância positiva de vida, em contraposição ao aspecto doença, 

problema natural de quem esteja em idade mais avançada. 

Quando perguntados "o que você gosta no Areado?", todas as respostas 

estão voltadas para a questão sócio-ambiental, o que representa um forte apego ao 

lugar, demonstrando um alto índice topofílico.  

Para a pergunta "o que você não gosta no Areado?", 84,21% das 

respostas prevalecem novamente o fator humano, seu lado contraproducente e 

violador do que se idealiza para uma cotidianidade de equilíbrio e harmonia. Os 

aspectos relativos ao meio ambiente físico também foram relatados, fazendo uma 

conexão com o dado humano também negativo.  

 

 

3.9 A percepção ambiental na faixa etária a partir de 61 anos 

 

Para a pergunta "o que é meio ambiente?", as respostas representam um 

demonstrativo cabal da pouca acuidade perceptivo/cognitiva nessa faixa etária (ver 

tabela 8), o que de resto não difere em muito das anteriormente analisadas. 

�Limpeza� é um termo vago, porém conotativo de que aquele espaço está sujo, 

poluído, de difícil ambientação para a sobrevivência humana. O �não sei� é indicador 

do total desconhecimento da expressão meio ambiente. Revela um limitado modo de 
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ver o mundo. É como se o mundo, a circunstância Areado especialmente, fosse um 

emaranhado de fatos e coisas que mais se confundem que se relacionam. Daí a 

dificuldade de percepção e conhecimento. Daí o "não sei".  

Para a pergunta "o que é meio ambiente no Areado?", a utilização de 

sinônimos já denota uma idéia mais aproximada de como entendem o que seja meio 

ambiente, especialmente meio ambiente no Areado. Como se vêem rodeados de 

poluição, sob as suas mais diversas formas, aonde quer que se dirijam naquele 

espaço, a pressuposição é de que meio ambiente, ali, nada mais é do que a sujeira, 

resultado da ação humana sobre a área onde se encontram convivendo. 

 

TABELA 8 -  PALAVRAS ESPONTÂNEAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O MEIO AMBIENTE NO AREADO       

                         04 ENTREVISTADOS NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 61 ANOS - 2003 

O QUE É MEIO AMBIENTE ? O QUE É MEIO AMBIENTE NO AREADO? O QUE VOCÊ GOSTA NO AREADO? O QUE VOCÊ NÃO GOSTA NO AREADO? 

Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % Palavras Quantidade % 

Limpeza 2 50,00 Porcaria 3 75,00 Localização 4 100,00 Bagunça 1 25,00 

Não sei 2 50,00 sujeira 1 25,00    Drogas 1 25,00 

         Violência 2 50,00 

TOTAL 4 100,00   4 100,00   4 100,00   4 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003        

 

 

Perguntados "o que você gosta no Areado?", a resposta é eminentemente 

referencial, colocando o Centro da cidade como elemento balizador da vida da 

comunidade. "Localização" quer dizer estarem bem situados espacialmente em 

relação aos setores mais afluentes da sociedade, junto aos quais podem buscar 

algum tipo de facilidade, o que é valorizado, já que são idosos.  

Para a pergunta "o que você não gosta no areado?", as respostas trazem 

para um mesmo vértice situações que de fundo se assemelham: o consumo de 

drogas permite o surgimento de desordem, perturbando desta forma o desejado 

sossego que as pessoas idosas valorizam. O objetivo, assim, seria uma rotina de 
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tranqüilidade, desarticulada sempre e quando alguém, drogado, promove conflitos e 

quebra o cotidiano.  

 

 

3.10 A percepção ambiental através da valoração da paisagem 

 

A técnica de representação fotográfica foi escolhida como estratégia para 

se trabalhar inicialmente a percepção ambiental de forma pré-verbal, para, num 

primeiro momento apenas sentir o que as pessoas queriam revelar dos seus valores 

sem, no entanto, exigir suas expressões verbais. Em nenhum momento foram 

sugeridos temas ou quadros de referência, ficando a critério de cada um a sua 

seleção, resultando assim, numa variedade de imagens cujos temas passaram pela 

paisagem, natureza, poluição, habitação, lazer e transporte. Durante o percurso de 

reconhecimento da favela do Areado e seu entorno, foram feitas 120 fotografias, 20 

das quais foram selecionadas pelos moradores, quando, para cada fotografia 

escolhida, foi atribuída pontuação variando de 1 a 5, com a finalidade de comparar 

as diferentes formas de percepção entre as faixas etárias de 11 a 15 anos, 16 a 20 

anos, 21 a 35 anos, 36 a 45 anos, 46 a 60 anos e acima de 61 anos. 

Não houve grandes variações no valor dado às imagens entre as faixas 

etárias (ver tabela 9), mas sim, como esperado, variação de valor entre as imagens. 

O valor foi calculado pela média de pontos que cada imagem recebeu, dentro de 

cada faixa etária, conforme tabelas 10 a 15 (ver apêndice D).  
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TABELA 9 - MÉDIA VALORAÇÃO DA PAISAGEM DO AREADO ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 

IMAGENS EM SEQÜÊNCIA NUMÉRICA 

FAIXA ETÁRIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

11 a 15 anos 1,74 1,71 4,21 1,74 3,89 2,21 1,84 3,46 4,04 1,79 3,65 3,49 1,58 1,63 3,79 1,58 1,95 3 1,79 2,42 

16 a 20 anos 1,77 1,68 3,62 1,54 3,4 1,69 1,79 3,6 3,83 1,75 2,99 2,69 1,62 1,64 3,87 1,73 1,43 2,41 1,49 2,08 

21 a 35 anos 2,07 1,95 3,98 1,65 3,71 2,02 1,54 3,75 3,93 1,39 3,5 3,11 1,32 1,39 4,04 1,25 1,39 2 1,57 2,18 

36 a 45 anos 1,83 2,73 3,73 2,2 3,93 2,73 2,33 3,2 4,13 1,4 3,87 3,73 1,8 1,9 3,47 1,93 2,07 2,13 2,27 3,07 

46 a 60 anos 2,55 2,36 3,18 2,27 3,64 3,27 3,18 4,27 3,82 2,91 3,82 3,55 2,82 2,55 3,91 2,27 2,18 2,45 2,09 2,64 

> 61 anos 2,75 2,75 3,5 1,75 4 3,5 2,75 3,75 3,75 2 4,25 4,75 1,75 3 4 1,25 2,25 4,5 3,5 3,75 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003 
 

 

Abaixo, uma análise das imagens fotográficas, tratando dos fatores que 

podem influenciar a percepção quanto ao meio ambiente do Areado. 

Imagem 1 (ver figura 30): As crianças em primeiro plano observam o 

lamaçal que antecede o estuário do Potengi. Ao fundo, o manguezal, o "outro lado" a 

que muitos se referiram. A lama, onde também há lixo, é presença larga, que se 

interpõe entre o elemento humano e o rio, formando a visão de que ali se encontra 

um dado ambiental negativo, causador de doenças e impeditivo de que se chegue à 

água para a diversão. O próprio rio, mesmo considerado como fator de lazer e 

alegria, também se coloca entre as pessoas e "o outro lado", imaginado como se 

fora um lugar "limpo" e "bonito", em cuja vegetação seria possível vivenciar 

momentos de felicidade. A pontuação obtida por esta imagem numa escala de 01 a 

05 pontos foi: para a faixa etária de 11 a 15 anos, 1,74, de 16 a 20 anos a pontuação 

foi 1,77; entre 21 a 35 anos a pontuação foi 2,07; de 36 a 45 anos, 1,83; 46 a 60 

anos, 2,55 e de 61 anos acima, 2,75. A imagem, portanto, recebeu uma avaliação de 

topofobia, uma vez que sequer chegou à obtenção de 3 pontos. 
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Imagem 2 (ver figura 31): No tapume de forma semi-circular amontoa-se 

o lixo que será recolhido pelo carroceiro e em seguida transportado aos caminhões 

de coleta, que não têm condições de chegar à favela para o recolhimento de porta 

em porta. A foto inspira um olhar que identifica um serviço feito de forma paliativa, 

que no máximo ameniza a situação dos moradores. A estrada de barro batido, a 

forma primária de transporte do lixo, denotam fotograficamente uma realidade sócio-

ambiental marginalizada. Os moradores, que podem facilmente confrontar sua 

realidade que se encontra em assimetria com o Centro da cidade, expressaram 

assim seu sentimento com relação ao momento captado pela câmera fotográfica: de 

11 a 15 anos, 1,71 ponto; de 16 a 20 anos, 1,68 ponto; de 21 a 35 anos, 1,95 ponto; 
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de 36 a 45 anos, 2,73 pontos; de 46 a 60 anos, 2,36 pontos; de 61 anos acima, 2,75 

pontos. A pontuação é índice de que há uma percepção negativa, uma vez que a 

presença de uma coleta de lixo feita à tração animal funciona como indicador de que 

o poder público apenas busca aliviar uma situação. Tal percepção se consolida pelo 

fato mesmo de que esse tipo de transporte, o contato humano intenso e direto com 

animais, já é um dado comum no cotidiano da favela. A presença de um sistema de 

coleta de lixo regular, feita mediante caminhões para isso apropriados, funcionaria 

como a inserção de algo novo, algo vindo "de fora" e, portanto, demonstrativo de 

uma "modernização" inserida na comunidade e vinda de alguém, uma "autoridade" 

que, mesmo invisível, demonstraria preocupação com o Areado. A carroça é símbolo 

do drama que se prolonga sem solução definitiva. Frente ao que foi exposto, 

constatamos um sentimento de topofobia com relação a realidade e sua significação 

pela foto. 
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Imagem 3 (ver figura 32): Um grupo de homens conversa, à porta de uma 

mercearia. Numa rua pavimentada, a imagem prolonga o olhar fotográfico mostrando 

casas em alvenaria, vegetação ajardinada com simplicidade, numa atmosfera de 

tranqüilidade e camaradagem. Os números apurados quando da valoração das fotos 

foram: na faixa etária de 11 a 15 anos, 4,21 pontos: de 16 a 20 anos, 3,62 pontos; 

21 a 35 anos, 3,98 pontos; 36 a 45 anos, 3,73 pontos; 46 a 60 anos, 3,18 pontos; e 

de 61 anos acima, 3,5 pontos. A pontuação atribuída à imagem é reveladora de 

topofilia, uma vez que a cena contém elementos apontados como positivos, como 

limpeza, amizade, união. 

 

 

 

 

Imagem 4 (ver figura 33): Fundos de uma habitação erguida sobre 

palafitas. Tentando erguer-se da lama, um menino segura-se a um portão. 

Construída de maneira extremamente precária, a habitação traz nas palafitas as 

marcas escuras deixadas pela maré alta. É notável o grau de miserabilidade em que 
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vivem os moradores. A imagem, recebeu a seguinte pontuação: de 11 a 15 anos, 

1,74 ponto; de 16 a 20 anos, 1,54 ponto; de 21 a 35 anos, 1,65 ponto; de 36 a 45 

anos, 2,2 pontos; de 46 a 60 anos, 2,27 pontos; acima de 61 anos, 1,75 ponto. A 

rejeição à realidade representada se mostra claramente, com a baixa pontuação 

atribuída. O sentimento é de topofobia. 

 

 

 

Imagem 5 (ver figura 34): Uma carroça de tração animal estacionada ao 

lado da quadra de esportes, cercada e com refletores para jogos noturnos. Em terra 

batida, não há sinal de sujeira. A foto, de angulação aberta, mostra um espaço que 

registra construções simples ao fundo, em contraste com outros pontos da favela 

onde lama e lixo têm predominância. A imagem foi assim pontuada: de 11 a 15 anos, 

3,89 pontos; de 16 a 20 anos, 3,4 pontos; de 21 a 35 anos, 3,71 pontos; de 36 a 45 

anos, 3,93 pontos; de 46 a 60 anos, 3,64 pontos; de 61 anos acima, 4 pontos. A 

representação, segundo a pontuação obtida, revela que o espaço fotografado foi 
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percebido a partir de um sentimento de topofilia, por inscrever-se nos parâmetros de 

limpeza e convívio social, o que é proporcionado pela quadra.  

 

 

 

Imagem 6 (ver figura 35): Palafitas construídas em condições de extrema 

precariedade se inscrevem numa paisagem de mangue e rio, tendo ao fundo 

grandes construções no bairro da Ribeira. A lama escura contrasta com o azul do 

estuário do Potengi, onde pequenos barcos são usados para pesca artesanal de 

subsistência. A avaliação foi a seguinte: de 11 a 15 anos, 2,21 pontos; de 16 a 20 

anos, 1,69 ponto; de 21 a 35 anos, 2,02 pontos; de 36 a 45 anos, 2,73 pontos; de 46 

a 60 anos, 3,27 pontos; de 61 anos acima, 3,5 pontos. O espaço reúne quase todas 

as características negativas que a comunidade percebe no meio ambiente, a não ser 

pelo estuário do Potengi e a paisagem de fundo da imagem. Que mostra a realidade 

inversa do outro lado do estuário. 
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Imagem 7 (ver figura 36): Chão de barro batido invadindo o rio, despejos 

de material de uso doméstico e restos de vegetação, tendo logo a seguir barcos 

ancorados e ao fundo casas de taipa. O espaço inspira desolação, uso desordenado 

da área, degradação ambiental. Sua avaliação está expressa nos seguintes 

números: de 11 a 15 anos, 1,84 ponto; de 16 a 20 anos, 1,79 ponto; de 21 a 35 

anos, 1,54 ponto; de 36 a 45 anos, 2,33 pontos; de 46 a 60 anos, 3,18 pontos; de 61 

anos acima, 2,75 pontos. Trazida para a condição de fotografia, essa parte do 

Areado produz, pela pontuação obtida, um sentimento de topofobia junto à 

comunidade, que ali encontra toda uma circunstância ambiental que representa seu 

cotidiano de problemas e exclusão social, com exceção dos moradores na faixa 

etária de 46 a 60 anos, que demonstraram um sentimento topofílico, possivelmente 

por não ter considerado a visão imediata na imagem, dando uma maior valoração 

para a imagem de fundo. 
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Imagem 8 (ver figura 37): O estuário do Potengi, sob este 

enquadramento, sugeriu um olhar de calma e placidez. As águas aparentam estar 

limpas, os barcos ancorados completam o clima de tranqüilidade. Ao fundo, o "outro 

lado" idealizado como ponto de lazer e escape dos problemas. Toda a cena foi 

entendida quase que como um quadro, uma pintura voltada para mostrar um lugar 

de paz. A avaliação foi topofílica. Os números da avaliação foram os seguintes: de 

11 a 15 anos, 3,46 pontos; de 16 a 20 anos, 3,6 pontos; de 21 a 35 anos, 3,75 

pontos; de 36 a 45 anos, 3,2 pontos; de 46 a 60 anos, 4,27 pontos; de 61 anos 

acima, 3,75 pontos. Interessante observar que esta imagem foi enquadrada num 

ângulo bem próximo ao da figura 36, porém, numa angulação valorizada, o que 

possibilitou uma avaliação topofílica. 
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Imagem 9 (ver figura 38 ): Sentados em cadeiras, dois homens estão à 

sombra, tendo às suas costas uma árvore e casas em alvenaria. A rua é 

pavimentada. A atmosfera é de tranqüilidade, sugere uma vida simples, mas digna. 

A percepção da imagem foi expressa pela seguinte pontuação: de 11 a 15 anos, 

4,04 pontos; de 16 a 20 anos, 3,83 pontos; de 21 a 35 anos; 3,93 pontos; de 36 a 45 

anos, 4,13 pontos; de 46 a 60 anos, 3,82 pontos; de 61 anos acima, 3,75 pontos. 

Verificamos que houve topofilia com relação à cena fotografada. A imagem reúne 

conteúdos significativos dos valores de amizade, união e tranqüilidade, captadas 

num ambiente onde inexiste qualquer sinal de agressão ao meio ambiente, 

permitindo assim uma aceitável condição de vida. 
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Imagem 10 (ver figura 39): Um espaço ambientalmente degradado. Lama 

sobre a qual se espalha lixo. Do mangue destruído somente restam galhos que de 

alguma maneira sugerem aspecto ameaçador, erguidos como se fossem lanças. O 

estuário do Potengi, sob este enquadramento, não consegue contrabalançar os 

aspectos de impressionante crueza. A avaliação topofóbica está expressa na 

pontuação a seguir: de 11 a 15 anos, 1,79 ponto; de 16 a 20 anos, 1,75 ponto; de 21 

a 35 anos, 1,39 ponto; de 36 a 45 anos, 1,4 ponto; de 46 a 60 anos, 2,91 pontos; de 

61 anos acima, 2 pontos. A conotação negativa da imagem resultou numa avaliação 

topofóbica, por reunir, do ponto de vista ambiental, características ameaçadoras ao 

homem e repudiadas pela comunidade. 
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Imagem 11 (ver figura 40): A rua de chão batido faz a abertura da 

fotografia, que se abre em plano aberto para mostrar casas em alvenaria, postes de 

fiação elétrica, um carro e, ao fundo, quase ao centro de foto, uma figura feminina 

em caminhada. A imagem é representativa de organização do convívio social, que 

tem nos aspectos ressaltados os meios mínimos exigíveis para uma aceitável 

qualidade de vida. A presença da figura feminina sugere estar caminhando sem 

embaraços pela rua, mesmo sem ser esta pavimentada. A idéia é de que, no espaço 

enquadrado, há conservação, permitindo visualizar-se desta maneira um dado de 

equilíbrio, um fragmento de cotidiano calmo. A pontuação foi a seguinte: de 11 a 15 

anos, 3,65 pontos; de 16 a 20 anos, 2,99 pontos; de 21 a 35 anos, 3,5 pontos; de 36 

a 45 anos, 3,87 pontos, de 46 a 60 anos, 3,82 pontos; de 61 anos acima, 4,25 

pontos. O registro permite-nos entender que o olhar lançado sobre a imagem é de 
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topofilia, encontrando-se nesta representação do real um sumário dos aspectos 

sócio-ambientais valorados como positivos pelos moradores do Areado. 

 

 

 

Imagem 12 (ver figura 41): Rua estreita, pavimentada, ladeada por casas 

em alvenaria, termina em uma mureta, que delimita sua extensão, seguindo-se pela 

pequena praia do estuário do Potengi. A figura de uma menina indica que está a 

caminho da pequena praia, onde outras crianças aparentam estar brincando. As 

águas do estuário ocupam, ao fundo, pequena área no espaço representado. Como 

os demais enquadramentos que mostram cenas em ambiente de contraste com a 

lama e o lixo, a imagem foi percebida topofilicamente, por significar no imaginário de 

quem a avaliou como sendo um espaço sócio-ambiental desejável à comunidade. 

Os números foram os seguintes: de 11 a 15 anos, 3,49 pontos; de 16 a 20 anos, 

2,69 pontos; de 21 a 35 anos, 3,11 pontos; de 36 a 45 anos, 3,73 pontos; de 46 a 60 

anos, 3,55 pontos; de 61 anos adiante, 4,75 pontos. 
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Imagem 13 (ver figura 42): Uma cerca e lixo em meio à lama, tendo ao 

fundo palafitas que se equilibram precariamente sobre seus suportes. Num 

enquadramento desolador, a imagem recebeu um olhar topofóbico, expresso na 

pontuação a seguir: de 11 a 15 anos, 1,58 ponto; de 16 a 20 anos, 1,62 ponto; de 21 

a 35 anos, 1,32 ponto; de 36 a 45 anos, 1,8 ponto; de 46 a 60 anos, 2,82 pontos, de 

61 anos acima, 1,75 ponto. 

Imagem 14 (ver figura 43): Crianças em primeiro plano, tendo ao fundo 

linha férrea, têm perto de si entulho e, mais adiante, o tapume onde um caminhão é 

utilizado para a recolha de lixo. À frente das crianças, água poluída de um canal, 

ladeado por um matagal. As condições ambientais suscitaram uma avaliação 

topofóbica, uma vez que o canal é considerado pelos moradores do Areado como 

um dos espaços geradores das maiores insatisfações. Os números demonstram 
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esse sentimento: de 11 a 15 anos, 1,63 ponto; de 16 a 20 anos, 1,64 ponto, de 21 a 

35 anos, 1,39 ponto; de 36 a 45 anos, 1,9 ponto; de 46 a 60 anos, 2,55 pontos; de 

61 anos acima, 3 pontos. 
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Imagem 15 (ver figura 44): Foto em plano fechado. Imagem de 

descontração. Próximos a uma casa em alvenaria, crianças acariciam um cãozinho, 

num momento de convivência Ingênua. Vestidos com simplicidade, mostrando-se 

saudáveis e socialmente interativos, o enquadramento os mostra inseridos àquela 

valoração que coloca a amizade como um valor importante para a vida no Areado. A 

imagem significou um expressivo sentimento de topofilia para com o lugar e a 

situação social, conforme pontuação a seguir: de 11 a 15 anos, 3,79 pontos; de 16 a 

20 anos, 3,87 pontos, de 21 a 35 anos, 4,04 pontos; de 36 a 45 anos, 3,47 pontos; 

de 46 a 60 anos, 3,91 pontos; de 61 anos acima, 4 pontos. 

 

 

 

Imagem 16 (ver figura 45): Enquadramento aberto abrange desde a lama 

e o lixo em primeiro plano, até as palafitas ao fundo. A imagem é de um conteúdo de 

tal modo expressivo quanto aos aspectos deplorados pela comunidade, que sua 

mais imediata percepção já denota topofobia. As palafitas simbolizam todo o drama 

humano dos que habitam o Areado. Ao invés de lugar, elas são espaços mínimos, 
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temíveis e indesejados, onde a cada dia uma parte dos seus habitantes é obrigada a 

uma convivência humana e ambiental desagregada e degradada. A topofobia está 

significada nos números: de 11 a 15 anos, 1,58 ponto; de 16 a 20 anos, 1,73 ponto; 

de 21 a 35 anos, 1,25 ponto; de 36 a 45 anos, 1,93 ponto; de 46 a 60 anos, 2,27 

pontos; de 61 anos acima, 1,25 ponto. 

 

 

 

Imagem 17 (ver figura 46): Num enquadramento vertical, a fotografia 

mostra paredes de palafitas, tendo ao centro tábuas que permitem acesso às 

habitações. Ao fundo percebe-se uma placa improvisada, onde se anuncia "corta-se 

cabelo". O dado humano do subemprego é o único índice a amenizar esse espaço, 

dando a conotação de que, apesar das condições subumanas vigentes, será 

possível encontrar-se alguém com habilidades e alguma forma de profissionalismo 

para atender bem a quem precise desse tipo de serviço. A topofobia, entretanto, foi 

a marca da avaliação da imagem. Eis os números que a comprovam: de 11 a 15 
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anos, 1,95 ponto; de 16 a 20 anos, 1,43 ponto; de 21 a 35 anos, 1,39 ponto; de 36 a 

45 anos, 2,7 pontos; de 46 a 60 anos, 2,18 pontos; de 61 anos acima, 2,25 pontos. 

 

 

 

Imagem 18 (ver figura 47): Em fotografia de enquadramento vertical, rua 

pavimentada tem, aos lados, casas em alvenaria de má conversação. Imagens de 

crianças, de costas para a câmera, indicam que estão a percorrer a via onde as 

pedras do calçamento estão em processo de descompactação. A figura traz em seu 

simbolismo as negativações caracterizam os problemas de boa parte da favela. 
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Mesmo ante a admissão de que o espaço não é por si só a causa da topofilia ou 

topofobia, o que na verdade é algo surgente ao psiquismo do sujeito, tais 

características estão de tal forma imbricadas ao pensamento sócio-ambiental do 

Areado, que a topofobia logo foi encontrada nas avaliações a respeito da figura. De 

11 a 15 anos, 3 pontos; de 16 a 20 anos, 2,41 pontos; de 21 a 35 anos, 2 pontos; de 

36 a 45 anos, 2,13 pontos; de 46 a 60 anos; 2,45 pontos; de 61 anos acima, 4,5 

pontos. Apenas com relação à última faixa etária, que atribuiu pontuação alta, houve 

discrepância. Estimamos que, em função da idade, os moradores que expressaram 

esse tipo de percepção entendem que, para se ter uma razoável qualidade de vida, 

no que respeita a habitação e urbanização, basta que a comunidade tenha a seu 

dispor casas am alvenaria e ruas pavimentadas, mesmo que o pavimento esteja em 

desagregação. 

Imagem 19 (ver figura): fotografia de enquadramento aberto tem em 

primeiro plano crianças nas adjacências de entulho e casas em alvenaria em 

péssimo estado de conservação. A rua é em terra batida. No ambiente nada há que 

esteja em convergência com o que seria desejável para morar ou servir de caminho 

a pessoas ou veículos de qualquer espécie. Revela-se a ação humana sobre o 

ambiente de forma predatória e a improvisação como norma de sobrevivência, o que 

se dá pelo aproveitamento de madeira e outros restos de construção usados nas 

casas. Estas, como nas situações anteriormente analisadas, são espaços, não se 

perfilam na condição de lugar, servem apenas para o abrigo, não despertam 

sentimentos de proximidade e segurança. A topofobia pode ser constatada a partir 

da seguinte avaliação: de 11 a 15 anos, 1,79 ponto; de 16 a 20 anos, 1,49 ponto; de 

21 a 35 anos, 1,57 ponto; de 36 a 45 anos, 2,27 pontos; de 46 a 60 anos, 2,09 

pontos, de 61 anos acima, 3,5 pontos. A discrepância topofílica volta a se manifestar 
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na última faixa etária, o que nos leva à suposição de que, ante a idade avançada e 

pela certeza de que praticamente não haveria mais possibilidade de qualquer 

mudança para melhor, a habitação, apesar de não ter conforto, deve ser valorizada, 

como último e único recurso a quem já nada espera da vida. 
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Imagem 20 (ver figura 49): Enquadramento horizontal traz imagens de 

crianças que abrem espaço para a câmera mostrar a lama e o estuário do Potengi 

ao fundo. As expressões não trazem qualquer sinal de alegria, nem elas estão em 

ambiente de folguedos infantis. O olhar que se lança sobre essa conjugação de 

figuras e seu espaço formula imediatamente uma percepção topofóbica, que reage 

ao ambiente agressivo. Os números demonstram o raciocínio: de 11 a 15 anos, 2,42 

pontos; de 16 a 20 anos, 2,08 pontos; de 21 a 35 anos, 2,18 pontos; de 36 a 45 

anos, 3,07 pontos; de 46 a 60 anos, 2,64 pontos; de 61 anos acima, 3,75 pontos. 

Com exceção das faixas etárias de 36 a 45 anos e de 61 anos acima, que topofilizou 

a imagem, todas as outras faixas etárias negativaram a imagem, representando 

assim a topofobia. Esta imagem traz apenas a visão de um espaço degradado. E, 

inexistindo a segurança relativa e inconfiável de uma habitação, por mais simples 
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que esta seja, não há assim possibilidade de atribuir ao espaço degradado qualquer 

valoração positiva. 

Ao final do trabalho de análise das imagens podemos verificar, na tabela 

8, onde constam as avaliações, que as médias resultantes oscilam do mínimo de 

1,25 ponto a 4,75 pontos. Ou seja: o indicativo de que no Areado se alternam, 

segundo o espaço estudado, sentimentos de topofobia ou topofilia. Observamos, 

porém, que a percepção da comunidade com relação ao seu espaço é de que, no 

conjunto, é preciso uma mudança. As avaliações permitem o entendimento que, 

mesmo de forma desarticulada, os moradores não aceitam como normal viverem 

nas condições sócio-ambientais em que se encontram. Sua compreensão do que 

seja meio ambiente é ingênua, mas todos, de alguma forma, se encontram 

adaptados à realidade com a qual convivem. Com relação ao meio ambiente 

degradado a pessoas atribuem a responsabilidade aos moradores da vizinhança e 

ao lixo que vem do estuário do Potengi. 
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4 MEIO AMBIENTE: A VISÃO DA CIÊNCIA 

 

Ao longo da história o homem tem mantido com a Terra um 

relacionamento de apropriação e uso, em suas mais diversas acepções e 

possibilidades, tais como: delimitar uma área como propriedade de alguém para dali 

tirar o seu sustento e vender o excedente da produção; fixar uma área como espaço 

próprio para exercícios militares; antever fronteiras para cientificar a outros povos 

que ali existe outra nação que não a daqueles. Os exemplos chegariam ao infinito. O 

homem consolidou, ao longo do seu processo de humanização, uma visão utilitarista 

da Terra em todas as suas manifestações de naturalidade. Mais que isso, 

estabeleceu que entre o ser humano e a Terra havia uma relação opositiva, 

ameaçadora, da parte da natureza para com o homem. Impedido, pela sua própria 

condição física de conviver com a natureza de forma direta como o fazem os 

animais, o homem foi obrigado a construir habitações e a usar roupas para se 

proteger das intempéries. A cristalização de tais comportamentos favoreceu o 

enraizamento da percepção da Terra como elemento portador de ameaças e 

agressões ao homem, quando este, pelo fato mesmo de habitar o planeta, tinha de 

com este interagir, sob a forma de trabalho ou exposição ao tempo. Em casa, sentia-

se protegido, infenso aos perigos da natureza, sem perceber, entretanto, que tudo o 

que em sua casa havia fora retirado da natureza, ou seja: relacionava-se com a 

Terra mesmo em estado de inconsciência e artificialidade. 

Essa falta de percepção, a inexistência de um olhar de compreensão e a 

falta de um sentimento de ligação com a natureza terminaram por produzir uma 

realidade que hoje coloca toda a humanidade às margens de um dilema de muitas 

faces: como recompor o que foi destruído? Como impedir a continuidade da 
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destruição? Como instaurar um tempo onde haja um novo olhar sobre a Terra, a 

natureza, os animais e o homem envolto em toda essa circunstância? Como deter 

aqueles que não desejam quaisquer cuidados com o meio ambiente? São facetas de 

um drama que somente tem crescido, ante a perplexidade de milhões e a 

inflexibilidade dos que detêm o poder político ou econômico de interferir sobre os 

demais. Apesar da complexidade do problema, sobre o qual incidem aspectos os 

mais diversos e que incluem desde questões econômico-financeiras, até dados 

geopolíticos e culturais, um deve ser salientado: a urgência de uma mudança na 

percepção quanto à natureza, até mesmo para atender àqueles que dela somente 

querem usufruir, prolongado as possibilidades de sua exploração, agora num estágio 

racional dessa utilização. 

Não havendo uma tomada de consciência quanto ao problema, a 

humanidade e o mundo estarão se encaminhando para uma situação-limite ou 

quase isso, no que tange à exaustão do que a natureza apresenta. Diante de tal 

situação Hutchison (2000, p. 23), adverte: 

 

Sob uma perspectiva ecológica, tais situações surgiram em virtude 

de perturbações no sistema ecológico das comunidades bióticas e no 

ambiente global como um todo. Salientaremos quatro fatores cruciais 

[...]: aumento exponencial da população humana; degradação das 

terras, das comunidades florestais, das fontes de água e de outros 

mananciais aquáticos; destruição da camada de ozônio e mudanças 

climáticas; e crescente escassez de recursos naturais e extinção das 

espécies. 

 

 

A degradação do meio ambiente, após ter início, transforma-se em 

processo, espalha-se por outros pontos e gera, nessa ramificação, novas 

circunstâncias negativas. A respeito, Hutchison (2000, p.24-26) detalha seu 

entendimento: 
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Superpopulação
28

 

O planeta alcançou o limite de sua capacidade para suportar a vida 

humana, mas a população de humanos em muitas partes do mundo 

continua crescendo exponencialmente. O aumento acentuado na 

taxa de crescimento da população é indicado por tendências 

mundiais nos últimos 400 anos [...]. Embora as taxas de crescimento 

da população estejam começando a diminuir em algumas partes do 

mundo, o crescimento global, ainda assim, continua aumentando.  

 

Degradação das terras cultiváveis, das comunidades florestais e 

dos mananciais de água 

Estamos testemunhando atualmente uma devastação em grande 

escala das terras para plantio, das comunidades florestais e dos 

mananciais de água em todo o mundo. 

Solo
29

. A erosão e as inundações do solo causadas pela perda da 

vegetação estão reduzindo drasticamente a área per capita de terras 

disponíveis para o uso agrícola regular. [...] 

Comunidades florestais. No ritmo atual de desmatamento, o mundo 

está sob risco de perder praticamente toda as suas florestas tropicais 

restantes nos próximos quarenta anos (Seager, 1995). O 

desmatamento reduz significativamente a complexidade e 

biodiversidade das comunidades florestais, essenciais para a 

garantia da estabilidade do ecossistema a longo prazo. [...] 

Mananciais de água. As fontes de água têm diminuído 

paulatinamente em muitas regiões do mundo, em particular, na 

África, na China e na Índia. Ironicamente a erosão do solo causa 

assoreamento, o que obstrui rios e lagos e aumenta a probabilidade 

de inundações. [...] 

 

Destruição da camada de ozônio 

A camada de ozônio na atmosfera evita que a maior parte das 

formas prejudiciais de radiação ultravioleta chegue à superfície 

terrestre. Embora as tendências a longo prazo para a destruição da 

camada de ozônio não sejam completamente conhecidas, uma 

redução significativa nos níveis de ozônio [...] tem sido registrada nos 

últimos anos nas proximidades das regiões polares e em regiões 

com densas populações no mundo. [...] 

 

Escassez de recursos e extinção das espécies 

A extinção de espécies animais tem como causas principais as 

exploração excessiva, a perda de habitat (particularmente por 

desmatamento), as caçadas e o comércio de peles e de outros 

órgãos de animais. [...] Outras formas de escassez de recursos são 

as práticas de desmatamento, de mineração excessiva e de pesca 

na época da reprodução [...]. 

 

 

O quadro dá bem uma visão de como a Terra, sob as suas mais diversas 

formas de manifestação natural, vem sendo agredida pela ação humana. Regida por 
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 Negrito no original. 
29

 Destaque no original. 
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uma prática que valoriza o lucro, a artificialização dos ambientes, a domesticação da 

natureza, a sociedade humana se direciona pela lógica da empiria e do imediatismo. 

O homem tem-se adstrito ao material, à realização, ou seja, trazer idéias, projetos e 

planos à condição de coisa, res em latim. E re-alizar é indício de desnaturalizar, 

trazer algo à situação de coisa manufaturada, refeita de sua forma original até 

chegar a objeto do homem e tornar-se a este disponível. A cultura, por oposição ao 

natural, coloca-se como um segundo nível, acima e além do natural, como se 

houvera efetivamente tal oposição. Com efeito, Gonçalves (1996, p. 61), pondera: 

 

No chamado mundo ocidental, vivemos de fato essas duas vertentes: 

ou vemos a natureza como algo hostil, lugar de luta de todos contra 

todos, da chamada lei da selva, ou vemos a natureza como harmonia 

e bondade. Se a natureza é o lugar de luta de todos contra todos, 

nada mais necessário do que o Estado para impor a lei e a ordem. 

Relembremos que todo Estado em crise acusa os seus críticos de 

serem aqueles que desejam o caos, a barbárie e a selvageria e já 

sabemos qual o significado desses termos. Com isso desqualificam 

os seus críticos como aqueles que querem voltar ao Estado da 

natureza, à animalidade. Não se apercebem ou não querem se 

aperceber de que a crítica a uma determinada ordem não quer dizer 

necessariamente que se queira a desordem, mas sim uma outra
30

 

ordem... [...] Não existem palavras naturais para falar de natureza. As 

palavras são criadas e instituídas em contextos sociais específicos e 

também por este modo o conceito de natureza também não é 

natural. É por isso que tem sentido � e poder-se-ia dizer de maneira 

mais contundente que é necessário
31

 compreender bem o conceito 

de natureza que nossa sociedade instituiu. 

 

Para Gonçalves, (1996, p.23), é o pensar, moldado pelos padrões 

culturais, que são inclusivos e levam todos a agir de uma determinada maneira, que 

acaba por determinar concepções de mundo. E o homem, auto-referenciado pelos 

seus padrões estabelecidos, supõe englobar a natureza como coisa e propriedade. 

Traz para si, inconscientemente, os processos naturais, naturaliza-os em sua 

internalidade cultural e daí se organiza para sobre a natureza intervir. 

 

                                                
30

 Destaque no original. 
31

 Idem. 
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Toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada 

idéia do que seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza 

não é natural, sendo na verdade criado e instituído pelos homens. 

Constitui um dos pilares através do qual os homens erguem as suas 

relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim, a sua 

cultura.  

 

 

Os processos sócio-culturais que delimitam e conceituam o que seja 

natureza demarcam da mesma forma quem a pode possuir como coisa. Normas de 

direito, que determinam situações de conteúdo econômico, cristalizam classes 

sociais como detentoras ou não da propriedade. E o próprio homem, naturalizando 

também tais processos, os acata como estatuto de verdade.  

A natureza é, em nossa sociedade, um objeto a ser dominado por um 

sujeito, o homem, muito embora saibamos que nem todos os homens são 

proprietários da natureza, aqui entendida enquanto espaço limitado e pertencente a 

um dono como tal legitimado. Assim, são alguns poucos homens que dela 

verdadeiramente se apropriam. A grande maioria não passa, ela também, de objeto 

que pode até ser descartado. 

 

4.1 A questão homem natureza 

 

As observações encaminham ao entendimento de que é necessário 

conviver com a natureza, numa forma de intervenção que ganhe contornos de 

interação, numa ação consentânea, produtiva e ao mesmo tempo de auto-

sustentabilidade. A harmonia com a natureza não como padrão de comportamento 

ou alguma forma de modelo para uma organização de mundo, mas, em si, a 

harmonia homem-natureza. Até meados dos anos 50/60 do século passado a física 

se apresentava como sendo a ciência por excelência, dado o alto grau de exatidão 
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de seus postulados. A partir dos anos 60 do mesmo século outros segmentos do 

saber e do conhecimento assomaram o púlpito científico com maior vigor, as 

ciências sociais ganharam repercussão, a biologia também se inscreveu ao 

processo e a ecologia começou a ganhar ressalto (GONÇALVES, 1996, p. 61). 

Com tais mudanças, a visão da ciência sobre a Terra e sobre todos os 

seus componentes naturais, seus ecossistemas, suas múltiplas circunstâncias de 

apresentação, aliaram-se à inserção inescusável da presença humana. As ciências 

que não têm como objeto de estudo a questão social têm colaborado para atingir 

desdobramentos no plano social, dependendo do olhar que sobre estas se lance, 

como se fará agora, entendendo-se sob este prisma, em forma de releitura, a 

afirmação de Gonçalves (1996, p. 63): 

 

As descobertas científicas deste século
32

, principalmente as 

provenientes da biologia, conseguiram apontar para um conceito 

mais sólido que é o ecossistema
33

, menos ambíguo e vago que o de 

natureza e meio ambiente. Todavia, se o conceito de ecossistema 

tem servido para superar a concepção atomístico-individualista na 

verdade egoísta, ao privilegiar o todo
34

 tem levado ao que Edgar 

Morin chamou apropriadamente de concepção ecoísta
35

. O 

ecossistema compreende, antes de mais nada, o biótopo � meio 

geofísico � e a biocenose
36

 - conjunto de interações entre os seres 

vivos de todas as espécies que povoam este biótopo. Constitui, 

assim, uma unidade complexa de caráter organizador ou sistema. 

Faz sentido, num certo nível de reflexão, a idéia de harmonia e de 

equilíbrio que reina em cada ecossistema. 

 

 

A releitura acima proposta nos direciona a um entendimento de que, 

frente à dualidade supostamente opositiva entre homem e natureza, ou ante a 

ingênua suposição de que a natureza é algo de tal forma organizado que deve ser 

                                                
32

 O autor refere-se ao Século XX. 
33

 Grifo no original. 
34

 Idem. 
35

 Idem. 
36

 Idem. 
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tido como paradigma político para a organização da sociedade humana, Gonçalves 

(1996, p. 143) enuncia: 

 

 

Sabemos, ainda, que a dominação da natureza é um projeto 

absurdo, pois se o homem é também natureza quem o dominaria? 

Deste modo, a formulação de um outro conceito de natureza envolve 

também um outro conceito de homem e, obviamente, de uma outra 

sociedade que tome a técnica por aquilo que ela verdadeiramente é, 

ou seja, apenas um meio para se atingir um determinado fim. E os 

fins que um determinado povo-cultura se coloca [...] não são 

extremos e imutáveis. 

 

 

E se não são extremos e imutáveis os fins de um determinado 

povo/cultura, não podem, por isso mesmo, ser vistos ou elevados a estatuto de 

verdade definitiva. Conceitos mudam, como também se superam estágios 

econômicos, circunstâncias político-ideológicas, crises, cataclismos físicos e sociais. 

Não há uma chegada ao definitivo, há sempre o encaminhamento a uma nova porta, 

sabedor hoje o homem que, no grande labirinto da vida e do conhecimento, nada se 

encontra estabelecido, mesmo que em aparência, física ou conceitual, se 

apresentem como consumados e impossíveis de perfectibilidade. O mesmo se dá 

com relação ao convívio com o natural: o homem, ao mudar algo na paisagem, 

também precisa mudar a si próprio, uma vez que é parte desse natural. 

Diante disto, a preocupação do homem com a natureza veio à tona. Com 

a necessidade de garantir a sustentabilidade, a temática ambiental tornou-se 

preocupação de vários segmentos sociais. Mendonça (2001, p.7) afirma que: 

 

No âmbito da ciência, por exemplo, tal aspecto tem sido enfocado e 

desenvolvido de maneira bastante enriquecedora, sendo que ao 

mesmo tempo inúmeras diretrizes têm sido apontadas para ações no 

sentido de resgatar e resguardar qualidade de vida aliada a ambiente 

sadio. 
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No percurso deste processo histórico criou-se uma diversidade de 

sistemas sociais com características demográficas e econômicas variadas. A busca 

desenfreada pelo desenvolvimento levou o homem a provocar o desequilíbrio da 

natureza e a aumentar a complexidade do problema. 

 

4.2 Desenvolvimento e agressão ambiental 

 

O modelo de crescimento econômico (industrialização acelerada) adotado 

após a Segunda Guerra Mundial, aliado à explosão demográfica, revelaram-se, por 

suas amplitudes, como agentes de quebra do equilíbrio ecológico. Precisamente no 

final da década de 60, os países industrializados experimentaram um rápido 

processo de degradação ambiental devido ao aumento das atividades de produção e 

consumo e, conseqüentemente, um grande aumento de lançamento de resíduos nos 

diversos meios receptores. (atmosfera, águas subterrâneas, superficiais e solos), 

causado principalmente por sistemas de produção que negligenciavam os cuidados 

necessários ao meio ambiente.  

Só nos últimos 30 anos o homem começou a despertar para uma 

consciência global, no que se refere às conseqüências do desenvolvimento sobre a 

natureza e da ameaça à qualidade de vida, tanto hoje quanto para gerações futuras. 

Assim é que, neste início de milênio, enfrentamos uma crise ambiental de 

proporções mundiais, associada ao modelo de desenvolvimento econômico e 

político predatório. 

As nações industrializadas são responsáveis por um crescente e 

agressivo processo de ação destruidora sobre a natureza, institucionalizando um 

comportamento de seu uso enquanto �recurso�, numa tipificação desta unicamente 
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como algo a servir de matéria-prima. As conseqüências foram de tal forma negativas 

que hoje surge uma preocupação quanto a isso. O preservacionismo daí decorrente 

não se volta, entretanto, para uma atitude de compreensão do que seja o contato do 

homem com a natureza, mas reafirma o modelo utilitarista: sua utilização racional, 

para que, futuramente, se possa continuar a usá-la. Hutchison (2000, p. 159) afirma 

que: 

 

É difícil chegar a um consenso sobre o tema central dos últimos 50 

anos. Em geral, duas correntes básicas de pensamento parecem ser 

representadas nas nações industrializadas: em primeiro lugar, um 

otimismo róseo para o futuro, baseado, em grande parte, em uma 

glorificação das maravilhas tecnológicas da era moderna e na 

promessa de maior prosperidade; em segundo lugar, a profunda 

desilusão dentro de grupos marginalizados, entre os pobres e entre 

as minorias pelos fracassos da democracia liberal em igualar o 

acesso aos recursos econômicos e sociais. Apesar das contradições 

entre essas duas perspectivas, parece haver, na verdade, uma 

condição social que abrange a ambas. O final da Segunda Guerra 

Mundial sinalizou nosso ingresso na era nuclear, uma era marcada 

por uma consciência incipiente sobre o poder humano de moldar seu 

destino e o da comunidade da Terra como um todo em uma escala 

jamais vista antes. Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, a 

rapidez incrível da inovação tecnológica veio a dominar as vidas dos 

cidadãos mais privilegiados do mundo e resultou na devastação 

impressionante dos recursos do planeta. 

 

 

 

A natureza, desta forma, é encaixada unicamente como um dado da 

economia o que foi referendado pelo marxismo, cujo foco de abordagem volta-se 

para o fenômeno econômico como elemento determinante e encaminhador do 

homem, enquanto força de trabalho, para a ocupação de um papel de explorado 

pelas classes dominantes. A modificação da natureza com fins de mercado não 

recebe qualquer tratamento pelos postulados marxianos. 
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Moraes (1997, p. 72-73), afirma: 

 

Como foi dito, o marxismo é um método restrito às ciências sociais, 

onde conhece uma ampla difusão. Alfred Schmidt mostrou, em 

interessante estudo, a inexistência de uma perspectiva ontológica a 

respeito da natureza do interior da obra de Marx. Nesta, os 

fenômenos naturais nunca são enfocados em seu movimento 

intrínseco, porém abordados enquanto recursos para a vida humana. 

Assim, é uma �natureza para o homem� que sempre está em foco 

nas considerações marxianas. Notadamente, ele discute as 

condições naturais em seu envolvimento com os processos 

produtivos, como �pressuposto geral de toda produção�. Segundo 

Marx, a matéria ambiental preexiste ao trabalho humano, sendo 

nesse sentido o seu objeto universal. 

 

 

A realidade analisada confirma que existe toda uma mentalidade voltada 

para a visão de que a natureza é algo a ser explorado, até mesmo no sentido de sua 

exaustão. Apesar das graves conseqüências sociais e até mesmo econômicas, que 

acabam por atingir até mesmo os que se apresentam como proprietários de grandes 

faixas territoriais, há um evidente predomínio dessa mentalidade, o que se constata 

quando dos anúncios de grandes tragédias ambientais no Brasil e no mundo. Torna-

se necessário a instauração de um novo tempo, marcado por um entendimento que 

se volta para a natureza como uma circunstância onde o homem se insere e sobre a 

qual exercite sua capacidade de atuação, de modo equilibrado. 

 

 

4.3 Natureza e meio ambiente: a evolução dos conceitos 

 

No convívio com a natureza, entretanto, o ser humano nem sempre se 

comportou como hoje ocorre. No mundo grego, quando da aurora da busca do 

homem por uma compreensão do mundo e de si mesmo, os filósofos pré-socráticos 
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tinham na phisys
37

 uma cognição ampla não apenas da natureza, do homem, das 

coisas. Tal entendimento em nada se identifica com a realidade conceitual hodierna 

da relação homem/natureza. Mas permite-nos entrever uma dimensão bastante 

ampla do caráter cognitivo do homem grego, um sentimento de ser/estar no mundo, 

uma percepção de que qualquer parte e qualquer todo existentes no mundo se 

integravam a um grande todo que a tudo incluía. Assim, segundo Gonçalves (1996, 

p. 30) 

 

A physis é a totalidade de tudo o que é. Ela pode ser apreendida em 

tudo o que acontece: na aurora, no crescimento das plantas, no 

nascimento de animais e homens. E aqui convém chamar a atenção 

para um desvio em que facilmente incorre o homem contemporâneo. 

Posto que a nossa compreensão do conceito de natureza é muito 

mais estreita e pobre que a grega, o perigo consiste em julgar a 

physis como se os pré-socráticos a compreendessem a partir daquilo 

que nós hoje entendemos por natureza; neste sentido, se 

comprometeria o primeiro pensamento grego com uma espécie de 

naturalismo. Em verdade, a phisys não designa principalmente aquilo 

que nós, hoje, compreendemos por natureza, estendendo-se, 

secundariamente, ao extranatural. Para os pré-socráticos, já de 

saída, o conceito de physis é o mais amplo e radical possível, 

compreendendo em si tudo o que existe. [...] Pensar o todo do real a 

partir da physis não implica �naturalizar� todos os entes ou restringir-

se a este ou aquele ente natural. Pensar o todo do real a partir da 

physis é pensar a partir daquilo que determina a realidade e a 

totalidade do ente. 

 

 

Havia uma atitude, um modo de vida, um comportamento que cultuava 

uma grande realidade macro, sistêmica e, portanto, disciplinada, inserindo-se o 

homem nessa formulação. As preocupações predominantes entre o então e o agora 

são notoriamente diversas, senão contraditórias. Não se pode observar, com o uso 

da citação acima, qualquer intenção de colocá-la como incidindo transversalmente 

aos propósitos de defesa da natureza ou ambientalismo, até porque o grego não 

vivenciava realidade análoga à nossa e, como tal, não tinha as preocupações com a 
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natureza como hoje a entendemos. O que se propõe aqui é uma certa re-criação do 

conceito de physis como possibilidade de formulação de um pensamento ambiental 

que se baseie numa postulação holística, em contrafação ao utilitarismo e 

imediatismo vigentes. A partir da noção de natureza é preciso explicitar o que seja 

meio ambiente. Na busca por definir-se o que seja meio ambiente Silva, (1985, p. 

358) diz que este é: 

 

[...] um conjunto de fatores atuando em um determinado espaço e 

funcionando coordenadamente. É uma estruturação particular de 

fenômenos, na qual partes componentes se integram na execução 

de ações que têm a ver com a própria estrutura percebida e com sua 

inserção do que lhe é externo. [...] um conjunto estruturado sobre 

uma determinada localização, que tem uma extensão determinável e 

representa uma síntese da atuação de uma variada gama de fatores 

ambientais � naturais e sócio-econômicos � correlacionados casual 

ou aleatoriamente [...]. 

 
 

Ao atuar sobre o meio ambiente o homem interfere de maneira a causar 

impactos os mais variados, chegando a desestruturar aquela área que lhe seja 

contígua e que esteja recebendo os efeitos da ação humana. O trabalho dos 

estudiosos a respeito tem-se voltado para a construção de um pensamento que 

consiga traduzir a gravidade quanto à situação do uso do meio ambiental. 

No despertar dessa consciência global Mendonça (2001, p. 18), explica 

que �no âmbito das ciências, a temática ambiental tem estado sempre presente, 

sendo tratada de forma diversa, de acordo com os diferentes momentos históricos 

que caracterizam o desenvolvimento do conhecimento científico�, porém, vale 

ressaltar que o estudo das questões ambientais implica a mobilização de valores de 

ordem cultural, filosófica e política, e conseqüentemente, formas variadas de 

relacionamento entre o homem e a natureza. 

O homem não é um enclave, uma existência independente à natureza, 

um dado aleatório banal que se apresenta a um momento e logo depois desaparece. 
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Nem ao menos co-incidentes natureza e o homem o são, uma vez que, havendo 

coincidência, estaria configurada uma situação de um contato de ocasionalidade 

entre circunstâncias díspares: ao invés, o homem é parte da natureza, embora 

dotado de condições intrínsecas de sobre aquela atuar. A questão reside na forma 

dessa atuação, mas encontra suas raízes no próprio homem, na maneira como 

pensa e, a partir desse pensar, dá inicio à sua atuação. Quando uma maneira de 

pensar encara a natureza como parte de um sistema de produção e de acomodação 

do homem sobre o ambiente natural, surge e se reiteram unicamente formas de 

manipulação voltadas para a utilização da natureza. Com isso, ocasionam-se os atos 

de devastação, uma vez que o homem, ao supor a natureza como um seu oponente 

e uma coisa sua, se articula para, então em verdade, se opor a esta. Para 

Suertegaray (2001, p. 8): 

 

A presença do homem concretamente como ser natural e, ao mesmo 

tempo, como alguém oposto à natureza, promoveu/promove 

profundas transformações na natureza mesma e na sua própria 

natureza. Isto exige uma reflexão efetiva sobre o que é natureza 

hoje.  

 

 

A realidade de hoje na relação homem/natureza nos encaminha a um 

dado do qual a indagação científica não pode se furtar: o que se entende por 

natureza, hoje? Frente a tal questionamento podemos afirmar, de acordo com 

Santos (1996, p. 130), que a natureza hoje: �é uma realidade social e não 

exclusivamente natural�, e que (p. 163) �[...] o homem modifica a natureza Primeira, 

a natureza bruta, a natureza natural [...]�, transformando o espaço para a condição 

de �[...] natureza Segunda, natureza transformada, natureza social ou socializada�. A 

intervenção do homem, desta forma, foi e mantém-se de tal monta que se configura 

a assertiva de Santos, uma vez que o homem é auto-referente no processo.  
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A questão da cultura na conceituação do que seja natureza é, pela sua 

própria essência, mutável, uma vez que a cultura é cambiante e leva o homem a 

alterar conceitos e crenças ao longo da história. A complexidade de tal situação 

manifesta-se nos diversos aspectos que interatuam numa dinâmica que 

retroalimenta valores até o ponto em que estes, por sua exaustão, pelo uso social 

que deles se faz, acabam por ceder lugar a outras e novas visões de mundo, o que 

engloba o pensamento sobre a natureza. Para Kuhnem (2001, p.64), 

 

 

A problemática da relação entre o ser humano e o meio ambiente é 

um tema fronteiriço a várias ciências e a questão mais difícil é 

sempre situar o sujeito, enquanto natureza, como criatura 

pertencente ao ecossistema terra, ou se está fora da parte material e 

inanimada da natureza. É sempre difícil diferenciar um ser vivo de 

outros seres e saber qual o limite para tal. A única certeza que se 

tem é que o ser humano pode distanciar-se e antecipar-se aos outros 

elementos que constituem o planeta. Mas esse distanciamento tem, 

freqüentemente, levado a um certo tipo de dominação que fragiliza 

os demais elementos e tem provocado rompimentos importantes no 

interior dos ecossistemas. Ao falar-se em natureza é difícil evitar as 

contradições das significações múltiplas que o assunto suscita. Isso 

pode ser notado já ao se buscar uma definição de natureza. 

Incrustada em cada momento histórico advém de produções 

temporais que se sucedem sem anular as precedentes, 

interpenetrando-se e subsistindo como "subterrâneas" às seguintes.  

 

 

 

A visão da ciência sobre a natureza, agora quando um mundo em crise se 

defronta com as ações que foram de forma permanente exercidas sobre aquela, 

pode permitir uma re-visão de quadro. O saber acumulado, as experiências 

vivenciadas, os diversos pontos de vista que já compareceram ou comparecem às 

academias, salas de aula e laboratórios, além da própria ação do homem 

transformando a natureza, permitem que do tema se tenha não apenas gestos de 

empiria ou experimentalismos toscos. Todo o cabedal acumulado representa um 

grande potencial para que sejam demarradas atitudes sociais que permitam não 
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apenas o uso da natureza, mas fazer com que tal uso seja uma maneira de 

interação humana sobre uma realidade da qual faz parte e da qual jamais poderá se 

afastar. 

Na busca desse equilíbrio, não se pode falar em meio ambiente sem falar 

de sustentabilidade, e esta não pode ser confundida com o conceito que se tem de 

desenvolvimento sustentável. Juntos, requerem uma nova proposta de 

desenvolvimento nos quais estão acordados, nos mais amplos sentidos, ou seja: o 

sentido econômico, o social e o ambiental. Todavia, os dois termos não são 

precisamente idênticos, pois suas características intrínsecas encontram-se em 

circunstâncias sociais e ambientais diversas. Conforme explica Becker (1995, p. 53): 

 

O desenvolvimento sustentável seria um processo de mudança onde 

a exploração de recursos, a orientação dos investimentos, os rumos 

do desenvolvimento ecológico e a mudança institucional estão de 

acordo com as necessidades das gerações atuais e futuras. A ênfase 

do conceito reside num processo de transformação em que as 

diversas dimensões do desenvolvimento se harmonizam e reforçam 

o potencial de desenvolvimento. 

 

Ou seja, o conceito de desenvolvimento sustentável sugere uma proposta 

de alongado contorno, uma iniciativa de conteúdo político, de tal magnitude que tem 

por objetivo englobar toda a sociedade, a fim de chegar ao processo de 

planetarização dessa nova cultura. 

No que diz respeito à sustentabilidade, a proposta sugere um contorno 

menor, abarcando localidades, regiões e grupos sociais menores. Assim, podemos 

entender o conceito de sustentabilidade, a partir de Becker (2001, p.36) que a define 

como �[...] as múltiplas alternativas que cada localidade, região ou nação tem, pelas 

suas diferenças culturais e ambientais, de inserir-se no processo geral 

potencializando seus recursos�, de tal forma, que é perfeitamente admissível 
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possibilidades diversas de desenvolvimento, com a utilização dos potenciais naturais 

de maneira a que se funde uma relação profícua e produtiva entre o ser humano e a 

natureza. 

Verificamos então que, à luz dos conceitos aqui discutidos, a ciência, 

mobilizada, propõe que, ao contrário de uma visão habitual que separava sujeito e 

objeto, natureza e meio ambiente, surja uma proposta de convergência. Natureza, 

homem e meio ambiente devem ser analisados conjuntamente, como integrantes de 

uma mesma realidade, de um mesmo conjunto. Não sendo possível, portanto, 

estudar a natureza, o meio ambiente e o homem, sem considerar a sua interligação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os moradores do Areado convivem em uma área ambientalmente 

degradada, cujas origens históricas e topográficas os condicionou a uma situação de 

dependência e marginalização. Situada entre o Estuário do Potengi e a Cidade Alta 

a favela do Areado recebe os dejetos trazidos pela água e, pelo modo como se 

desenvolveu sócio-espacialmente, buscou formas de ajustar-se de alguma maneira 

às dificuldades existentes. Na área de terra firme encontram-se as melhores 

habitações, construídas em alvenaria. Na parte de mangue as pessoas moram em 

palafitas e sofrem as conseqüências do contato com a lama e o lixo trazido pela 

água. Sem condições de infra-estrutura habitacional eles também contribuem para a 

degradação ambiental com a produção de lixo e dejetos atirados ao mangue e à 

água. 

A comunidade, mesmo assim, não se sente responsável pela agressão 

ambiental. As pessoas sempre culpam os demais no que se refere às questões de 

cunho ecológico. Da mesma forma, atribuem à Prefeitura uma parcela de 

responsabilidade em função da precária coleta de lixo, feita com o uso de carroças 

de tração animal. 

Os moradores da área situada em terra firme consideram-se superiores 

aos que habitam as palafitas, uma vez que tentam reproduzir em seu microcosmo 

um estilo de vida das classes médias. Pelo fato de morarem em casas de alvenaria, 

supõem-se de alguma maneira integrantes de um segmento social refinado e, 

portanto, desvinculado daqueles que habitam as palafitas. Estes, por sua vez, 

consideram-se discriminados e atribuem às madames que moram em terra firme não 

apenas a culpa pelo lixo como também vêem, nestas, pessoas arrogantes e que, na 
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verdade, querem assimilar comportamentos que suas condições sócio-econômicas 

não permitem.  

A percepção ambiental dos moradores do Areado, segundo constatamos, 

está orientada por um sentimento de que meio ambiente é a área onde o ser 

humano vive, bem como seus animais, suas plantas, o rio, tudo em plena harmonia, 

o que inclui as relações sociais. Partindo dessa visão da inexistência de tal 

harmonia, aliada à presença de grandes problemas sócio-ambientais, meio 

ambiente, para eles, é uma coisa que não existe.  

Com relação aos aspectos de topofilia e topofobia há manifestações de 

ambos os tipos. Os locais que permitem as diversas formas de sociabilidade como a 

quadra de esportes, a igreja, o campo de futebol, o posto de saúde, o lar, a escola, a 

localização da favela � por ser próxima do Centro - e a creche, recebem 

manifestações topofílicas. Percebemos assim que o fator bom relacionamento social 

é algo valorizado. Inconscientemente, o convívio humano é percebido como parte do 

ambiente. Esse paradoxo se contrapõe aos espaços de avaliação topofóbica como a 

lama, o lixo, o mau cheiro, a água suja, a poluição, a sujeira e o bueirão, além de 

aspectos eminentemente integrantes do plano das relações humanas e tidos como 

indesejáveis e, portanto, associados aos problemas ambientais: brigas, drogas, 

morte, traficantes, violência, cachaça, bagunça, falsidade, vagabundos, vizinhos e 

desemprego.  

Diante de tais constatações, podemos notar que o ambiente humano e 

suas contradições, de boa convivência e conflitos, forma um dado de grande 

expressão no Areado. Os problemas sociais em que a favela está imersa dão o tom 

da importância que o fator relacional humano ocupa: como área segregada, espaço 

ambiental agredido social e fisicamente, seus moradores refletem em seu 
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comportamento coletivo a circunstância espacial à qual estão inseridos. Há os que 

buscam mudanças no relacionamento, tentando equilibrar tensões e dificuldades do 

dia-a-dia. Em sentido oposto, há os que absorveram comportamentos anti-sociais e 

são vistos como uma ameaça ao equilíbrio e à boa convivência devido ao seu 

envolvimento com o tráfico de drogas ou atitudes de desentendimento com vizinhos. 

O Estuário do Potengi é visto tanto com topofilia quanto com topofobia. 

No primeiro caso, o rio se apresenta como lugar de lazer, alegria, passeios de barco 

e proporciona a visão de um belo pôr-do-sol; sob outro aspecto, quando o rio, na 

subida da maré, inunda as palafitas, traz lixo na água e ameaça as vidas e a saúde 

das pessoas. Como aspecto ambiental que compõe o dado topofóbico referente ao 

rio o mau cheiro também influencia, uma vez que a memória olfativa das pessoas a 

apreende como sendo parte de sua condição de vida sub-humana. 

Tanto a topofilia quanto a topofobia sinalizam a instabilidade do que ali 

seja lugar ou espaço. A favela é um grande dado sócio-ambiental de desequilíbrio 

que cumpre um ciclo diário de metamorfoses, seja no plano ambiental, seja no plano 

psíquico dos seus moradores. Tanto num quanto noutro aspectos a situação de 

lugar ou espaço se intercalam, trazendo sensações de abrigo, satisfação, 

aconchego e segurança ou de ameaça, intimidação, repulsa e desprezo. 

As mudanças de maré e as situações de convívio que se transformam em 

momentos de conflito, bem demonstram como se dá essa mutação de lugar para 

espaço. A liberdade que as crianças têm de brincar na rua, de dia, transforma-se 

num sentimento de insegurança à noite. A área é a mesma, mas a mudança das 

horas, a chegada da escuridão, a transforma numa instância ameaçadora. A casa, 

dependendo da situação em que se encontre, se em terra firme ou palafita, pode ser 

lugar ou espaço. No primeiro caso, é garantidora de sossego, às vezes refúgio dos 
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que querem escapar das brigas e traficantes; no segundo caso é apenas um local 

onde as pessoas se deixam ficar por não terem opção. Sob este último aspecto, 

muitas vezes é a rua que ocupa a condição de lugar, mesmo com todos os perigos 

noturnos, uma vez que permite ausência e momentâneo esquecimento daquela 

precária habitação. As palafitas são como um labirinto onde ninguém se sente 

seguro. 

O Areado é uma circunstância sócio-ambiental sobre a qual seus 

moradores lançam um olhar de perplexidade que não conseguem definir. Sua 

percepção vislumbra, sem compreender, um drama cujas dimensões não alcançam. 

Não conseguem definir o que seja meio ambiente, remetendo-se a uma percepção 

vaga de que vivem problemas cujas causas não conseguem definir. Segregados na 

parte baixa da cidade, convivem num microcosmo que repete cotidianamente 

valores, dilemas e temores dos quais não se podem desvencilhar.  

Isto posto, concluímos que é necessário que se abandone a idéia de 

cidades, bairros ou até mesmo favelas como espaços caóticos e se passe a buscar 

formas de planejá-las e administrá-las e assim conduzir os processos sociais que as 

produzem e transformam. Urge que se implementam políticas urbanas alinhadas 

com os princípios da sustentabilidade, mas que se solidifiquem em estratégias, 

procedimentos e ações que envolvam a especificidade desses espaços, suas 

relações com seus ambientes de entorno e a dinâmica social que neles ocorre.  

Quando da finalização deste trabalho, a Prefeitura do Natal estava 

desenvolvendo um programa de urbanização da favela do Areado, cujas 

conseqüências positivas ou negativas para o meio ambiente e para a comunidade 

ainda não poderiam ser claramente dimensionadas. 
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APÊNDICE A 

 

LISTA DE MORADORES POR FAIXA ETÁRIA 

FAVELA DO AREADO  

AMOSTRAGEM 
 

 

ORDEM RUA Nº IDADE NOME 

1 LARGO SÃO FRANCISCO 37 5 FRANCISCO 

2 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 62 5 ISAIAS 

3 TRAVESSA SANTO AFONSO 43 5 PAULO 

4 SANTO AFONSO 28 6 TAMIRES 

5 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 27 6 LUIZ CARLOS 

6 TRAVESSA SANTO AFONSO 77 6 LAISSE 

7 TRAVESSA SANTO AFONSO 79 6 DAVI 

8 LARGO SÃO FRANCISCO S/N 7 BRUNA 

9 LARGO SÃO FRANCISCO 57 7 LUCAS 

10 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 199 7 JOSÉ GÍCIO 

11 TRAVESSA SANTO AFONSO 64 7 ALINE 

12 LARGO SÃO FRANCISCO 89 8 JACIARA 

13 SANTO AFONSO 17 8 PABLO 

14 SANTO AFONSO 47 8 JOÃO COSTA 

15 SANTO AFONSO 460 8 JÉSSICA 

16 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 58 8 JÉFERSON 

17 TRAVESSA SANTO AFONSO 78 8 FELIPE 

18 SÃO FÉLIX 26 9 GILVANEIDE 

19 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 21 9 ROLFO ALLANS 

20 SÃO FÉLIX 27 10 GILBERTO 

21 SÃO FÉLIX 28 10 CARLA CRISTINA 

22 SÃO FÉLIX 119 10 MÔNICA 

23 LARGO SÃO FRANCISCO 27 11 FERNANDO 

24 SANTO AFONSO 26
A
 11 LEANDRO 

25 TRAVESSA SANTO AFONSO 64 11 JÚLIO CESAR 

26 LARGO SÃO FRANCISCO 18 12 SARA 

27 SANTO AFONSO 22 12 J WITOR 

28 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 205 12  Mª APARECIDA 

29 TRAVESSA POTENGI 58 12 ANA PAULA 

30 TRAVESSA SANTO AFONSO 78 12 MAYRA 

31 LARGO SÃO FRANCISCO S/N 13 FÁBIO 

32 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 65 13 WILDE 

33 TRAVESSA SANTO AFONSO 09 13 EDIVÂNIA 

34 TRAVESSA SANTO AFONSO 72 13 ALEXANDRE 

35 LARGO SÃO FRANCISCO 3B 14 WIARA 

36 LARGO SÃO FRANCISCO 57 14 LEILIANE 

37 LARGO SÃO FRANCISCO 204 14 CARLOS 

38 SÃO FÉLIX 9 14 CRISTIANE 

39 SÃO FÉLIX 31 14 TALES 

40 SÃO FÉLIX 204 14 JOEL 

41 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 127 14 CLEIDIANE 

42 TRAVESSA POTENGI 3 14 GIVANILDO 

43 TRAVESSA SANTO AFONSO 47 14 LUCINEIDE 
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ORDEM RUA Nº IDADE NOME 

44 TRAVESSA SANTO AFONSO 105 14 MARIA 

45 SANTO AFONSO 127 15 LUCIANA 

46 SÃO FÉLIX 32 15 VALDILENE 

47 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 91 15 JARDILENE 

48 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 109 15 ANA CRISTINA 

49 TRAVESSA SANTO AFONSO 34 15 ANA PAULA 

50 SANTO AFONSO 35 16 VALÉRIA 

51 SÃO FÉLIX S/N 16 DANIELE 

52 SÃO FÉLIX 31 16 THIAGO 

53 TRAVESSA SANTO AFONSO 34 16 GIRLANE 

54 TRAVESSA SANTO AFONSO 105 16 FERNANDO 

55 TRAVESSA SANTO AFONSO 116 16 JOSÉ 

56 SANTO AFONSO 13 17 NAIRON 

57 SANTO AFONSO 57 17 ELENILSON 

58 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 63 17 EFIGÊNIA 

59 TRAVESSA SANTO AFONSO 20 17 WILLIAN 

60 LARGO SÃO FRANCISCO 36 18 KLIDIOMARA 

61 LARGO SÃO FRANCISCO 220 18 RONALDO 

62 SÃO FÉLIX 57 19 EMANUEL 

63 SÃO FÉLIX 86 19 ANA CRISTINA 

64 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 181 19 ANDRÉA 

65 LARGO SÃO FRANCISCO 18 20 ABRAÃO 

66 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 199 20 EVERTON 

67 LARGO SÃO FRANCISCO 83 21 LORENA 

68 LARGO SÃO FRANCISCO 182 21 LEANDERSON 

69 SANTO AFONSO 12
A
 21 SELMA 

70 SÃO FÉLIX 30 21 ALEXANDRE 

71 SANTO AFONSO 13 22 WENDEL 

72 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 45 22 MARCELO 

73 TRAVESSA SANTO AFONSO 44 22 JOSINEIDE 

74 TRAVESSA SANTO AFONSO 98 22 EDNILZA 

75 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 33 23 MARÇAL 

76 TRAVESSA SANTO AFONSO 34 23 DJAILTON 

77 TRAVESSA SANTO AFONSO 34 23 ROSÂNGELA 

78 TRAVESSA SANTO AFONSO 43 23 LUCILENE 

79 SANTO AFONSO 26 24 JANECLEIDE 

80 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 56B 24 ROBERTO 

81 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 193 24 ADRIANO 

82 TRAVESSA SANTO AFONSO 31 24 STÉFANE 

83 TRAVESSA SANTO AFONSO 79 24 ROSINEIDE 

84 SANTO AFONSO 12 25 FLÁVIO 

85 LARGO SÃO FRANCISCO 228 26 EDVAIR 

86 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 35
A
 26 VALDECÍ 

87 TRAVESSA SANTO AFONSO 40 26 Mª DE FÁTIMA 

88 TRAVESSA SANTO AFONSO 72 26 FRANCISCA 

89 SANTO AFONSO 34
A
 27 MOISÉS 

90 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 21
A
 27 ODAIR 

91 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 69 27 AURÉLIA 

92 LARGO SÃO FRANCISCO 232 28 FRANCISCO 

93 SANTO AFONSO 13 28 CARLOS MAGNO 

94 SÃO FÉLIX 29 28 RONALDO 

95 TRAVESSA SANTO AFONSO 51 28 LÚCIA 

96 LARGO SÃO FRANCISCO 89 29 DAMIANA 

97 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 69
A
 29 JOEL 

98 LARGO SÃO FRANCISCO 3B 30 KAINARA 

99 LARGO SÃO FRANCISCO 16 30 LUIZ 

100 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 121 30 JOÃO Mª 
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ORDEM RUA Nº IDADE NOME 

101 TRAVESSA POTENGI 58 30  GILBERTO 

102 TRAVESSA SANTO AFONSO 55 30 CLÁUDIO 

103 SANTO AFONSO 46 32 SIVANILDO 

104 SANTO AFONSO 51
A
 32 LUCIVALDO 

105 TRAVESSA SANTO AFONSO 35 32 PAULO SÉRGIO 

106 SÃO FÉLIX 35 33 MARGARETE 

107 LARGO SÃO FRANCISCO 27 34 Mª DA CRUZ 

108 SANTO AFONSO 61 34 FRANCINETE 

109 TRAVESSA SANTO AFONSO 31 34 GENIVALDO 

110 SANTO AFONSO 54S 35 SLANGE 

111 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 27 35 JOSÉ CARLOS 

112 LARGO SÃO FRANCISCO 38 36 ROBERTO 

113 SÃO FÉLIX 14 36 REGINA 

114 LARGO SÃO FRANCISCO 158 38 ASSIS 

115 LARGO SÃO FRANCISCO 200 38 ANA MARIA 

116 TRAVESSA SANTO AFONSO 12 38 ANTÔNIA 

117 TRAVESSA SANTO AFONSO 72 38 ROSA 

118 SANTO AFONSO 317 39 Mª JOSÉ 

119 SÃO FÉLIX 64 39 ELIAS 

120 LARGO SÃO FRANCISCO 75 40 ROSILDA 

121 LARGO SÃO FRANCISCO 176 40 REJANE 

122 LARGO SÃO FRANCISCO 18 41 Mª GORETE 

123 LARGO SÃO FRANCISCO 30 41 LUZIA 

124 TRAVESSA SANTO AFONSO 105 41 Mª CORREIA 

125 LARGO SÃO FRANCISCO 33 42 Mª DA LUZ 

126 SANTO AFONSO 65 42 LÚCIA 

127 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 151 42 IRANI 

128 LARGO SÃO FRANCISCO 176 43 FÁTIMA 

129 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 172 43 JOÃO Mª 

130 TRAVESSA SANTO AFONSO 64 43 JOÃO BATISTA 

131 LARGO SÃO FRANCISCO 16 44 FRANCISCA 

132 SANTO AFONSO 70 45 Mª DAS GRAÇAS 

133 SÃO FÉLIX 51 45 SEVERINO 

134 LARGO SÃO FRANCISCO S/N 47 Mª DE FÁTIMA 

135 LARGO SÃO FRANCISCO 200 47 ANTÔNIO ELIAS 

136 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 133 47 Mª DAS DORES 

137 TRAVESSA SANTO AFONSO 54 48 ANTÔNIA 

138 SANTO AFONSO 13 49 LÚCIA 

139 LARGO SÃO FRANCISCO S/N 50 MANOEL 

140 TRAVESSA POTENGI 134 50 CHICO PAIM 

141 SANTO AFONSO 30 51 PAULO 

142 TRAVESSA SANTO AFONSO 20 51 GERALDO 

143 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 35
A
 52 JOSEFA 

144 SANTO AFONSO 13 53 ALUIZIO 

145 SÃO FÉLIX 131 53 EDILEUZA 

146 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 187 53 ANA BARBOSA 

147 TRAVESSA POTENGI 60
A
 53 Mª DO CARMO 

148 TRAVESSA SANTO AFONSO 38 54 OSANIRA 

149 LARGO SÃO FRANCISCO 18 55 JOSÉ SOARES 

150 SANTO AFONSO 54 55 RAIMUNDO 

151 SÃO FÉLIX 70 55 DARIO 

152 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 45 55 Mª DO SOCORRO 

153 LARGO SÃO FRANCISCO S/N 57 SEBASTIÃO 

154 SANTO AFONSO 34 57 Mª DAS DORES 

155 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 127 57 VALDIRA 

156 SANTO AFONSO 17 58 MARINA 

157 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 653 59 WILDE 
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ORDEM RUA Nº IDADE NOME 

158 TRAVESSA POTENGI 60 59 RIVALDO 

159 SÃO FÉLIX 23 60 MIGUEL 

160 SANTO AFONSO 50 61 IVONE 

161 TRAVESSA SANTO AFONSO 42 61 LUIZ BERNARDINO 

162 SANTO AFONSO 43 62 ANTÔNIO ANTENOR 

163 LARGO SÃO FRANCISCO 182 63 MARIA 

164 LARGO SÃO FRANCISCO 204 63 ODETE 

165 SANTO AFONSO 35 64 RITA AMÉLIA 

166 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 57 65 CLEVELANO 

167 TRAVESSA SANTO AFONSO 40 65 JOSIAS 

168 SANTO AFONSO 60 66 MARIA 

169 TRAVESSA SANTO AFONSO 18 69 SEVERINO 

170 LARGO SÃO FRANCISCO 204 70 CÍCERO 

171 TRAVESSA SANTO AFONSO 14 70 MARIA DA LUZ 

172 SÃO FÉLIX 119 73 FRANCISCO 

173 LARGO SÃO FRANCISCO 31 74 FRANCISCA 

174 TRAMPOLIM DA VITÓRIA 175 75 FRANCISCA 

175 SÃO FÉLIX 28 79 TEREZA 
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APÊNDICE B 
 

 

CARTA DIRIGIDA AOS MORADORES DO AREADO 
 

 

 

Natal, 02 de abril de 2003 

 

 

Prezado(a) morador(a), 

 

Meu nome é Terezinha Barreto, estou fazendo o curso de Mestrado em Geografia na 

UFRN e, desde algum tempo, tenho me dedicado a estudar sobre o meio ambiente. 

Para concluir o meu curso, escolhi seu bairro, o Areado, para conhecer mais sobre esse 

assunto.  

 

O que você acha do lugar onde mora? Como é o seu envolvimento com o meio 

ambiente? 

 

Teremos um encontro na Capela de São Félix, no dia ____/____/____, às _______ 

horas. A sua participação muito contribuirá para o sucesso do trabalho. 

 

 

Agradeço sua participação, 

 

 

Terezinha Barreto 
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APÊNDICE C 

 
 

VALORAÇÃO DE IMAGENS DA FAVELA DO AREADO 

 
NOME: IDADE: ENDEREÇO: 

 

PAISAGEM PONTOS PAISAGEM PONTOS 

01  11  

02  12  

03  13  

04  14  

05  15  

06  16  

07  17  

08  18  

09  19  

10  20  
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APÊNDICE D 

 

TABELAS DE VALORAÇÃO DA PAISAGEM DO AREADO 

 

TABELA 10 - VALORAÇÃO DA PAISAGEM DO AREADO  - FAIXA ETÁRIA 11 A 15ANOS 

IMAGENS EM SEQÜÊNCIA NUMÉRICA 

AVALIADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 5 5 5 2 4 3 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 

2 1 1 5 2 5 4 2 5 5 1 5 5 2 3 4 2 4 5 3 5 

3 1 3 3 5 4 2 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 

4 1 3 5 1 5 2 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 2 3 2 2 

5 1 1 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1,5 5 1 1 1 1 1 

6 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 2 3 4 5 4 3 4 

7 1 3 5 1 5 3 4 3 4 1 5 3 1 2 4 1 2 4 3 2 

8 2 1 5 1 5 2 1 5 5 2 5 5 1 1 5 1 1 5 1 2 

9 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 5 1 5 1 3 4 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 4 5 

11 2 1 4 2 5 2 2 5 5 2 3 5 1 1 5 2 1 4 1 5 

12 1 3 5 1 3 2 2 5 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 

13 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

14 1 2 5 1 5 1 1 2 5 1 5 4 1 3 5 2 1 4 1 1 

15 3 1 5 1 2 1 1 4 4 1 3,5 2,5 1 1 5 1 1 2 1 1 

16 1 1,5 3 1 3 2 1 1,8 2,8 1 2,8 1,8 1 1,5 4 1 1 2 1 1 

17 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 

18 2 1 4 2 5 3 1 4 5 1 1 4 2 1 5 1 1 3 1 2 

19 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 4 3 1 1 3 1 1 1 1 1 

TOTAL 1,74 1,71 4,21 1,74 3,89 2,21 1,84 3,46 4,04 1,79 3,65 3,49 1,58 1,63 3,79 1,58 1,95 3 1,79 2,42 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003 
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TABELA 11 - VALORAÇÃO DA PAISAGEM DO AREADO  - FAIXA ETÁRIA 16 A 20 ANOS 

IMAGENS EM SEQÜÊNCIA NUMÉRICA 

AVALIADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 4 5 4 5 3 2 5 3 5 2 4 5 3 2 3 2 4 5 2 

2 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 4 3 1 1 3 1 1 1 1 1 

3 2 2 4 1 5 2 2 5 5 1 5 3 1 4 5 1 1 2 1 3 

4 2 3 4,2 1,1 2 2 5 5 1 2 2,3 3,4 4,3 1,2 4 5 1 2,2 2,3 4,2 

5 1 2,2 3,1 4 5 2,3 3,4 5 4,4 3,3 1 2 3 2,4 5 4 5 5 1 1 

6 3 1 5 1 2 1 1 4 4 1 3,5 2,5 1 1 5 1 1 2 1 1 

7 1,5 1 2 2 3 1 1,5 5 4 1 2 1,5 1 1 5 1 1,5 1 1 1 

8 4 1 3 1 5 3 3 5 3 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 

9 1 2 5 1 5 1 1 2 5 1 5 4 1 3 5 2 1 4 1 1 

10 2 1 4 2 5 2 2 5 5 2 3 5 1 1 5 2 1 4 1 5 

11 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 3 2 1 

12 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 4 3 1 1 3 1 1 1 1 1 

13 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 

14 1 1 2 1 2 1 1 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

15 1 3 5 1 5 2 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 2 3 2 2 

TOTAL 1,77 1,68 3,62 1,54 3,4 1,69 1,79 3,6 3,83 1,75 2,99 2,69 1,62 1,64 3,87 1,73 1,43 2,41 1,49 2,08 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003 
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TABELA 12 - VALORAÇÃO DA PAISAGEM DO AREADO  - FAIXA ETÁRIA 21 A 35 ANOS 

IMAGENS EM SEQÜÊNCIA NUMÉRICA 

AVALIADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 4 1 5 1 1 3 4 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 

2 2 2 4 3 4 5 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 

3 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 

4 1 5 5 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 

5 2 2 3 5 1 5 5 5 3 5 2 3 5 3 3 5 4 3 3 4 

6 1 2 4 2 4 1 1 2 3 1 3 2 1 1 3 1 1 2 3 2 

7 1 1 5 1 5 1 1 4 5 1 5 3 1 1 5 1 1 2 2 3 

8 2 1 5 1 5 1 2 5 5 1 5 4 1 2 3 1 1 2 2 3 

9 1 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 1 5 

10 5 3 4 1 4 3 2 4 5 4 3 2 1 2 4 1 1 1 1 1 

11 1 1 3 1 5 1 1 2 2 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 

12 2 4 1 5 1 2 2 5 5 1 5 3 1 1 5 1 2 2 2 4 

13 1 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 1 5 

14 1 1 5 1 3 1 1 4 5 1 4 5 1 2 4 1 1 3 1 1 

15 1 1 5 1 3 1 1 2 5 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 

16 3 1 5 1 2 3 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 1 2 

17 3,5 1 4 1 5 3 1 5 4 1 4 3 1 1 4 1 1 2 1 2 

18 5 2 4,5 1 4 2 1 5 4 1 4 3 1 2 3 1 1 2 1 2 

19 1 2 5 1 5 3 1 3 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

20 3 1 4 1 5 3 1 5 4 1 4 3 1 1 4 1 1 2 1 2 

21 4 5 1 5 5 5 2 5 1 1 5 5 1 1 5 1 5 1 2 1 

22 3 3 4 3 5 2 2 5 4 2 5 4 3 1 3 2 1 1 3 5 

23 1,5 1,5 5 1,2 1 1,5 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 

24 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 4 1 1 2 1 1 

25 5 3 5 1 4 2 2 5 5 1 3 2 1 1 5 1 1 2 3 2 

26 1 1 2 1 2 1 1 3 5 1 4 5 1 1 5 1 1 1 1 2 

27 1 1 5 1 2 1 2 2 3 1 3 2 1 1 4 1 1 2 1 1 

28 3 5 4 2 5 3 4 2 5 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 

TOTAL 2,07 1,95 3,98 1,65 3,71 2,02 1,54 3,75 3,93 1,39 3,5 3,11 1,32 1,39 4,04 1,25 1,39 2 1,57 2,18 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003 
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TABELA 13 - VALORAÇÃO DA PAISAGEM DO AREADO  - FAIXA ETÁRIA 36 A 45 ANOS 

IMAGENS EM SEQÜÊNCIA NUMÉRICA 

AVALIADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 4 5 1 4 3 1 5 4 1 3 4 1 3 5 1 2 4 2 5 

2 3 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 

3 2,5 5 5 1 4 2 2 4 4 1 4 4 1 2,5 5 1 1 1 1 1 

4 2 2 5 1 5 1 2 4 5 1 3 5 1 1 2 3 1 3 3 5 

5 1 5 2 3 5 4 2 1 2 3 5 1 5 2 1 5 4 2 5 4 

6 5 3 1 4 2 5 3 2 3 1 5 4 2 4 2 3 1 3 5 3 

7 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 5 1 1 4 1 1 1 1 1 

8 1 3 5 1 5 3 3 3 5 1 4 5 1 1 2 1 1 2 1 2 

9 1 4 5 5 4 3 4 5 5 3 4 4 3 1 5 3 5 4 5 3 

10 1 1 2 1 3 5 1 5 3 1 5 2 3 1 3 1 1 1 1 2 

11 1 1 4 1 4 2 5 5 3 1 3 2 1 1 3 1 2 1 1 5 

12 1 2 3 4 5 4 5 3 5 1 5 4 1 1 5 2 3 2 1 5 

13 1 3 2 1 5 1 1 1 5 1 2 3 1 4 3 1 1 2 2 4 

14 2 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 1 

15 2 3 4 5 5 3 2 4 5 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 

TOTAL 1,83 2,73 3,73 2,2 3,93 2,73 2,33 3,2 4,13 1,4 3,87 3,73 1,8 1,9 3,47 1,93 2,07 2,13 2,27 3,07 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003 

 

TABELA 14 - VALORAÇÃO DA PAISAGEM DO AREADO  - FAIXA ETÁRIA 46 A 60 ANOS 

IMAGENS EM SEQÜÊNCIA NUMÉRICA 

AVALIADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 1 4 1 1 3 2 3 

2 5 1 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 3 1 1 1 1 3 

3 2 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 3 1 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 2 5 2 1 1 1 

5 5 5 5 1 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 1 3 1 3 3 

6 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 

7 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 4 3 1 1 3 1 1 3 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 

9 5 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 

10 1 2 3 1 2 1 1 3 5 2 5 4 1 1 5 1 1 2 1 2 

11 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 

TOTAL 2,55 2,36 3,18 2,27 3,64 3,27 3,18 4,27 3,82 2,91 3,82 3,55 2,82 2,55 3,91 2,27 2,18 2,45 2,09 2,64 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003 

 

 

TABELA 15 - VALORAÇÃO DA PAISAGEM DO AREADO  - FAIXA ETÁRIA > 61 ANOS 

IMAGENS EM SEQÜÊNCIA NUMÉRICA 

AVALIADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 2 3 4 4 5 1 3 5 1 4 4 2 1 5 1 1 5 3 4 

2 2 3 3 1 2 3 1 2 4 1 5 5 3 5 4 2 4 5 5 5 

3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 

4 3 1 3 1 5 1 4 5 1 1 3 5 1 1 2 1 3 3 1 1 

TOTAL 2,75 2,75 3,5 1,75 4 3,5 2,75 3,75 3,75 2 4,25 4,75 1,75 3 4 1,25 2,25 4,5 3,5 3,75 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO E ABRIL DE 2003 
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APÊNDICE E 
 

 
 

ENTREVISTA COM MORADORES DA FAVELA DO AREADO 

 

NOME IDADE ENDEREÇO 

 

 

MEIO AMBIENTE 

 

 

MEIO AMBIENTE DO AREADO 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

O QUE GOSTA NO AREADO? 

 

 

O QUE NÃO GOSTA NO AREADO? 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


