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Resumo 

Esta dissertação investiga a imagem sócio-ambiental do bairro Cidade Nova, 

situado na zona Oeste de Natal-RN, tendo como base o modo como ele é 

percebido por seus moradores, e pretendendo contribuir tanto para a definição de 

estratégias de intervenção urbana e de educação ambiental na área, quanto para a 

consolidação de um modo de abordagem para esse tipo de problemática. A 

realização da pesquisa de campo recorreu a uma estratégia multimétodos e 

consiste em: (a) levantamento da história local a partir de estudo bibliográfico, 

dados registrados pela Prefeitura, notícias veiculadas em jornais da cidade e 

entrevistas com moradores antigos; (b) aplicação de questionários a moradores, 

incluindo afetos, percepção visual, memória e atividades sociais no local; (c) 

elaboração de desenho do bairro; (d) realização de grupos focais com moradores, 

usando como ponto de partida os resultados obtidos nas atividades anteriores. Na 

etapa ―b‖ e ―c‖, participaram 32 moradores do bairro, sendo 16 Agentes 

Comunitários de Saúde e 16 pessoas indicadas por eles. Na etapa ―d‖ participaram 

10 pessoas, divididas em dois grupos. O resultado da pesquisa mostrou que 

imagem de Cidade Nova elaborada pelos moradores coincide com a imagem 

veiculada pela mídia em relação aos aspectos: violência, lixo, políticas 

públicas/apoio social e valorização das belezas ambientais (dunas e Parque da 

Cidade). Embora tenham considerado o bairro um lugar sujo, barulhento e 

inseguro, a maioria dos participantes afirmam gostar de morar no local. De forma 

geral, os resultados obtidos corroboram e ganham explicações teóricas, à medida 

que se inter-relacionam. A Imagem Sócio-Ambiental é expressa, por exemplo, nos 

elementos dunas, lixão, linha férrea e Avenida Central, que ganham conotação 

simbólica influenciada pelo tempo e pelo contexto sócio-econômico. Assim, a 

insegurança e outras características negativas (atribuídas pelo morador e pela 

mídia) são paralelas ao apego ao lugar, de modo que a legibilidade ambiental, o/a 

tempo/familiaridade e a territorialidade ajustam ao morador àquele local de 

moradia, que afirma preferir com relação a outros pontos da cidade, configurando 

a sua identidade social. 

Palavras-chave: Psicologia Ambiental; Percepção Ambiental; Imagem Sócio-

Ambiental; Multimétodos; Cidade Nova. 
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Abstract 

This dissertation investigates how the neighborhood of Cidade Nova, located in 

the western side of the of Natal, is perceived by its residents in order to 

understand its socio-environmental image, intending to contribute both to define 

strategies of urban intervention and environmental education in the area and to 

consolidate a methodology that addresses this kind of problem. The completion of 

field research used a multimethod strategy to study the socio-environmental image 

of urban areas. It consists of: (a) review of local history from literature research, 

data recorded by the City Hall, news published on the city's newspapers and 

interviews with former inhabitants, (b) application of questionnaires to inhabitants 

including emotions, visual perception, memory and local social activities, (c) 

development of a drawing of the district, (d) conducting focus groups with 

inhabitants, using as a starting point the results obtained in the previous activities. 

In steps "b" and "c" attended 32 neighborhood residents, 16 of them being 

Community Health Workers and other 16 persons appointed by them. In step "d" 

10 individuals took part, divided into two groups. The result of the research 

showed a picture of residents coincident with the image conveyed by the media in 

relation to the issues: violence, garbage, public policy/social support and 

appreciation of the beauties of environmental (dunes and Parque da Cidade park). 

Although Cidade Nova has been regarded as a dirty, noisy and dangerous place, 

most of the participants say they enjoy living on the neighborhood. Overall, the 

results corroborate and gain theoretical explanations, as they are interrelated. The 

socio-environmental image is expressed for instance in the elements dunes, dump, 

railroad tracks and Central Avenue that gain symbolic connotation influenced by 

time and socio-economic context. The insecurity and other negative 

characteristics assigned by the inhabitants and the media are parallel to the place 

attachment, since the environmental legibility, the time/familiarity and 

territoriality offer inhabitants the preference for place of residence, setting up their 

social identity. 

Keywords: Environmental Psychology; environmental perception; Socio-

Environmental Image; multimethod; Cidade Nova.
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1. Introdução 

Na rua, uma criança brincava diante de uma poça de lama com embalagens 

plásticas, folhas e insetos. Uma enfermeira se aproximou e perguntou: ―menina, o 

que é isso?‖ A criança logo respondeu: ―biscoito‖, se referindo a uma embalagem 

velha que estava na poça. A enfermeira insistiu na pergunta, mas não obteve a 

resposta que esperava: lixo. 

Um catador informal de materiais recicláveis um dia achou um pedaço de 

metal amassado e colocou dentro do saco, junto com latas. Quando foi vender seu 

material na sucata, ouviu: ―Isso é ouro, deve ser uma aliança‖. Nos dias seguintes 

o catador não trabalhou, ficou em casa ou conversando na rua. Um Agente de 

Saúde o questionou sobre a mudança e ele, tranquilamente, respondeu: ―Não vou 

mais trabalhar esse mês. A venda da aliança pagou meu mês de trabalho‖. 

Esses dois fatos reais ocorridos no Bairro de Cidade Nova, local que 

abrigava o antigo lixão da cidade do Natal/RN, foram-me contadas por 

profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro. Eles demonstram 

a peculiaridade da relação dos moradores com o ambiente que os cerca e suas 

estratégias adaptativas, corroborando com Soczka (2005). Segundo o autor, ―o 

meio urbano é particularmente fértil na geração de estimulações e experiências 

extremamente diversificadas, constituindo um desafio crucial às capacidades 

adaptativas da espécie humana‖ (p. 94). 

Para mim, inicialmente, Cidade Nova se apresentou como possibilidade de 

estágio para uma graduanda de Psicologia que pretendia renovar ―práticas psi‖ e 

atender anseios por um mundo mais equilibrado. O estágio aconteceu via 

Programa de Educação Sanitária e Ambiental de Cidade Nova (PESA), projeto 
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elaborado e executado pela USF local, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) e o Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cujo objetivo é intervir 

visando à prevenção e promoção da saúde. Minha participação teve como 

interesse específico contribuir com o grupo por meio da associação entre 

Psicologia, Meio Ambiente e Saúde Pública, partindo da idéia de que a inter-ação 

pessoa-ambiente pode influenciar nos processos de saúde da população.  

Estar numa comunidade cuja população é majoritariamente pobre e 

enfrenta contingências peculiares de acesso aos direitos sociais evidenciava a 

necessidade de um saber-fazer divergente das práticas tradicionalmente 

encontradas nas atividades realizadas por psicólogos. Era, portanto, um desafio! 

Mobilizar a comunidade, instigando atitudes pró-ambientais dos 

moradores e discutindo as suas implicações sócio-ambientais, foi, de fato, um 

desafio psicológico e educativo, exigindo que eu me aproximasse dos moradores a 

fim de tentar compreendê-los melhor. Durante o ano em que estive em contato 

com a Cidade Nova, notei que aquele ambiente tem uma imagem diferenciada, 

como se as residências, escolas e ruas fossem instituições diferentes das que eu 

conheci em outros bairros. 

Nas escolas, não há parquinhos, nem quadras de esportes ou áreas livres 

que estimulem a criatividade; as paredes sem atrativos nem distrações, e as salas 

pouco ou não planejadas se somam a muitas outras precariedades estruturais. Se 

fossem analisadas a partir das indicações de várias pesquisas a que tive acesso, 

como Lee (1977) ou Sommer (1979), as escolas de Cidade Nova estimulariam a 

agressividade dos alunos, o desinteresse pelas aulas e o baixo desenvolvimento da 
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aprendizagem. No entanto, conversando com os estudantes, percebi que não é 

assim. Nesse caso, as aulas representam um ambiente de igualdade, em que a 

segregação social, pelo menos internamente, não se faz presente para muitos 

estudantes. As salas fechadas parecem ser mais seguras que enfadonhas e as aulas 

de educação física que, por falta de quadras propícias, acontecem nas dunas 

próximas à escola, se configuram como um passeio bastante esperado por crianças 

e adolescentes que não dispõem de área de convivência no bairro. 

Como a maior parte do meu trabalho acontecia na USF, num primeiro 

momento avaliei aquele local como escuro e inóspito, com corredores estreitos e 

pouco ventilados, nos quais os pacientes recostados esperam sentados em bancos 

de alvenaria. No entanto, no decorrer do estágio, ficou claro que, mesmo reduzido 

e até insalubre, para os moradores, aquele espaço assume muitos papéis, quer 

como local de convivência quer para confortar as dificuldades da vida. Sendo uma 

das poucas fontes de apoio social existente, a USF torna-se ambiente propício 

para se fazer reclamações/reivindicações, se fazer ouvido ou até se divertir. É na 

dinâmica atordoada da Unidade que se ouvem queixas sobre brigas e surras, que 

os mais oprimidos sentem-se seguros para chorar, que crianças moradoras de 

casas minúsculas e repletas de ocupantes, encontram um local de passeio. O 

espaço físico dificulta o desempenho da equipe e as condições de promoção a 

saúde, no entanto, seria a saúde física a única função daquele ambiente? 

Uma situação extrema ilustra outra dimensão de minhas indagações. Em 

um dos meus expedientes, uma moradora queixou-se à USF sobre a incidência de 

roedores em sua residência e fui encarregada de visitá-la. Cheguei ao local em um 

momento para mim inusitado: a moradora estava colocando comida para os ratos, 
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como fazia diariamente também para seu cachorro. A diferença estava apenas no 

local: o alimento dos roedores era servido no terreno vizinho junto à sua parede do 

quintal, a fim de impedi-los de subir na mesa da cozinha. A queixosa, que durante 

muitos anos conviveu com o antigo lixão da cidade de Natal, sobrevivia com 

poucos recursos financeiros e, como se sentia incomodada com as constantes 

visitas dos roedores, resolveu alimentá-los, lançando mão de uma estratégia de 

adaptação. Embora reduzisse o problema imediato, seu comportamento reproduzia 

a naturalização de coexistência com pragas decorrentes de uma área degradada. 

Considerando que os ratos advinham da vizinhança, comecei a me questionar 

sobre o tipo de laços que aquela moradora estabelece com seu local de vida. 

Diante de tudo isso, tornou-se muito claro para mim que, para atuar em 

uma comunidade, é essencial entender o que ela pensa sobre si e as estratégias de 

convívio com o ambiente que adota. Comecei, então, a me perguntar: qual é a 

imagem que a comunidade de Cidade Nova tem do bairro e de si própria? Naquele 

local, a presença histórica do lixão influencia os moradores a cuidar do ambiente? 

Essas e outras indagações sobre o contexto sócio-cultural e o significado 

social daquele ambiente me apontaram um caminho: para investigar a influência 

dos ambientes sobre o comportamento, é importante reconhecer que, 

potencialmente, os ambientes podem se tornar o que necessitamos ou acreditamos 

que sejam. 

Portanto, meu interesse pelo tema de pesquisa surgiu desse enfrentamento 

na prática de estágio em Psicologia na área de saúde pública e meio ambiente em 

Cidade Nova, movido pelas inúmeras vezes nas quais me deparei com o 

significado que os moradores davam ao seu ambiente sócio-físico, influenciando 
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nas ações praticadas. A ele aliei meu envolvimento com a Psicologia Ambiental 

(PA) – campo interdisciplinar que, centrado na interação ambiente-

comportamento, amplia seu foco de atenção do indivíduo para o contexto sócio-

ambiental – sobretudo a partir da participação como voluntária e Bolsista de 

Iniciação Científica no grupo de pesquisas Inter-Ações Pessoa-Ambiente da 

UFRN. 

Além da investigação científica em si e de auxiliar a consolidar uma 

estratégia metodológica que poderá ser aplicada a outras comunidades, pesquisar a 

imagem sócio-ambiental do bairro também se justifica como uma tentativa de 

estabelecer um diálogo entre PA e Política Pública, ao fornecer dados para uma 

estratégia de intervenção urbana e de educação ambiental naquele local. 

Para Garcia Mira, Stea, e Elgea (2005), os psicólogos ambientais 

estiveram mais preocupados com o desenvolvimento teórico e acadêmico da 

disciplina, em vez de conectar áreas aplicadas da PA ao mundo complexo dos 

responsáveis pela tomada de decisão da Política Ambiental. Assim, ao abranger o 

comportamento grupal e estabelecer uma comunicação bi-direcional com a 

comunidade, podemos estreitar a relação entre teoria e prática, na medida em que 

se estudam as peculiaridades presentes no processo perceptivo sobre um local, a 

fim de colaborar com as escolhas estratégicas de intervenção no mesmo. 

O objetivo principal do trabalho é investigar a imagem sócio-ambiental 

do bairro de Cidade Nova a partir do ponto de vista interno a ele (percepção dos 

moradores) de modo a discutir a influência da história do bairro e da experiência 

na percepção do lugar. A essa perspectiva foi complementada pela visão da mídia, 
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como considerada um elemento externo ao bairro capaz de influenciar na 

percepção interna. 

Cidade Nova localiza-se na Zona Oeste do município de Natal, Rio Grande 

do Norte. A área possui como característica peculiar estar inserida em campo 

dunar (Campo Dunar do Pitimbú, Candelária e Cidade Nova), de acordo com a 

Lei Municipal no 4.664/95, fazendo parte da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-

1). Tal inserção justifica-se, pois a área participa ativamente da alimentação do 

principal aqüífero subterrâneo de Natal, sendo uma das responsáveis pelo 

abastecimento do lençol freático que fornece água potável para o município 

(SEMURB, 2008). 

A ocupação da localidade iniciou-se na década de 1960, sobretudo, por 

meio de habitações populares. Em 1971, a Prefeitura Municipal do Natal instalou 

o espaço para depósito dos resíduos sólidos na área, conhecido como ―Lixão de 

Cidade Nova‖, o qual atraiu a moradia de pessoas que sobreviviam da renda 

alcançada pela venda de material recolhido do lixo. 

Com o tempo, o aumento da ocupação começou a exigir a intervenção da 

Prefeitura no sentido de promover a instalação de equipamentos urbanos na 

comunidade, como escolas, posto de saúde e linha de ônibus (SEMURB, 2008). 

Hoje, estima-se que 5.156 famílias habitem em Cidade Nova, totalizando 

20.167 residentes cadastrados pela USF. A comunidade é composta por uma 

população jovem (a idade de 48% dos moradores está entre 15 e 39 anos), na qual 

o número de mulheres (52%) é ligeiramente maior ao número de homens 

(Secretaria Municipal de Saúde de Natal, 2007). 
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Para tentar abarcar a complexa rede de implicações na Imagem Sócio-

Ambiental do referido bairro, optou-se pela realização de um estudo exploratório, 

com a utilização de multimétodos (Sommer & Sommer, 1997), estratégia que 

contribui para o aumento da confiabilidade dos resultados, pois possibilita a 

redução de vieses surgidos a partir da escolha de um enfoque que privilegie 

apenas um aspecto da problemática em questão (Günther, Elali, & Pinheiro, 

2008). 

A aplicação dos vários métodos/técnicas tem como meta explorar diversos 

aspectos da relação pessoa-ambiente, bem como contemplar várias visões do 

local, de modo a abarcar os elementos presentes no processo perceptivo 

(cognitivo, social e temporal). 

Apresentando o estudo realizado, esse volume contém seis capítulos o 

primeiro corresponde à revisão da literatura pertinente, no qual exponho uma 

caracterização da PA, relacionando com o objeto estudado, apresento o principal 

conceito usado, o de Imagem Sócio-Ambiental, e conceitos da área das relações 

pessoa-ambiente inerentes ao estudo de bairros e ambientes urbanos, selecionados 

levando em consideração os dados obtidos nessa pesquisa. Os demais capítulos 

seguem a ordem de conteúdo habitual de pesquisas científicas: caracterização do 

local em estudo (o bairro Cidade Nova, Natal-RN), método, resultados obtidos, 

discussão e considerações finais. 
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2. RELAÇÕES PESSOA-AMBIENTE  

Estudar o ser humano nas suas condições psicológicas e sociais é um tipo 

de investigação relativamente conhecido nas Ciências Humanas. Nesse contexto, 

compreender a inserção do indivíduo nos lugares é o diferencial que a PA traz 

para essa área de estudo, considerando que as pessoas e os grupos não podem ser 

isolados do seu meio, conforme argumentam diversos autores como Günther 

(2005), Ittelson, Proshansky, Rivlin, e Winkel (1974), Moser (2003), Pinheiro 

(2003), Pol (2007), Valera (1996), ao ressaltar a importância de se estudar o 

homem atrelado e inter-relacionado ao seu meio ambiente. 

Esta dissertação tem embasamento teórico na PA, disciplina que, segundo 

Valera (1996), objetiva a compreensão dos processos psicossociais derivados das 

relações, interações e transações entre as pessoas, os grupos sociais ou as 

comunidades e seu(s) entorno(s) sócio-físico(s). Para esse entendimento, faz-se 

necessário um esforço de abarcar as diversas dimensões (social, física, cultural, 

temporal, etc.) existentes na relação recíproca ambiente-comportamento, o que 

envolve tanto o comportamento em si, quanto as percepções, atitudes, avaliações e 

representações ambientais. 

Quer seja entendida como área de estudo ou disciplina, a PA se caracteriza 

por lançar mão de uma ampla diversidade de modelos teóricos, muitos dos quais 

provenientes de outras áreas de conhecimento. Pol (1993, 2006, 2007) e Bonnes e 

Bonaiuto (2002) fizeram um apanhado histórico da área, desde o seu nascimento 

em ―berço interdisciplinar‖ e movido por uma forte vertente arquitetural, até o 

momento atual, centrado na contribuição para a sustentabilidade. 
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Listando marcos da área, Pol (2007) agrupa-os em quatro fases: (1) seu 

nascimento, na Alemanha; (2) a transição americana, devido à migração de 

psicólogos alemães para os Estados Unidos; (3) a fase Arquitetural; e (4) a atual, 

voltada para a sustentabilidade, fruto da crise epistemológica no final da década 

1970 e dos problemas sociais e ―verdes‖ que passaram a atingir principalmente a 

América Latina, quando a PA assumiu uma maior flexibilidade metodológica e 

voltada para a mudança social. 

Bonnes e Bonaiuto (2002) contribuíram para essa discussão ao relacionar 

as características da PA com as fases da Psicologia Social: segundo os autores, as 

duas fases da Psicologia Social – voltada para os processos psicológicos 

individuais (como na Psicologia Social Tradicional, nos Estados Unidos) e outra 

voltada para os processos coletivos (inspirada na Psicologia Social Crítica, 

bastante presente na América Latina) – relacionam-se com os dois grandes eixos 

da PA: a Psicologia Arquitetural e a Psicologia Ambiental para a sustentabilidade 

(Psicologia Ambiental Verde), respectivamente. Infere-se, portanto, que a parte da 

PA voltada para as questões de sustentabilidade é também sociológica, 

caracterizada pela interdisciplinaridade e afastada dos moldes científicos das 

ciências naturais. 

No entanto, a Psicologia Arquitetural também sofreu influência da crise 

social. Na década de 1970, a Psicologia Arquitetural ganhou formas sociais (Pol, 

2007), de modo que, além do planejamento urbano, seus estudos voltaram-se para 

a transformação social, a qualidade de vida e o bem-estar. 

Autores como Valera (1996), Stokols (1978) e Rivlin (2003) apontam que, 

independentemente do suporte teórico escolhido, existem algumas caracteristicas 
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básicas que alicerçam a PA: a interdisciplinaridade, o caráter de aplicabilidade e a 

multiplicidade de enfoques teóricos e metodológicos. Essas peculiaridades 

oferecem uma identidade aos estudos da relação Pessoa-Ambiente que, apesar da 

variedade teórico-metodológica, convergem a um perfil determinado pela natureza 

do objeto, que, com uma raiz ambiental e outra humana, se enquadra na 

necessidade de analisar o relacionamento entre o comportamento das pessoas e 

seus ambientes, especialmente as cidades, ambientes criados artificialmente pelo 

próprio homem (Ittelson et al., 1974). 

Considerando a PA o estudo das inter-relações entre o indivíduo e seu 

entorno físico e social, em suas dimensões espaciais e temporais, contextualizar-

se-ão as influências desse entorno e suas dimensões no processo perceptivo e na 

Imagem Sócio-Ambiental de frações urbanas (nesse caso, o bairro em estudo). 

Para isso, na seqüência, serão definidos os conceitos de ―percepção ambiental‖, 

―imagem mental‖ e ―Imagem Sócio-Ambiental‖. 

 

2.1. Percepção ambiental 

Ittelson et al. (1974) pontuam a percepção como processo psicológico 

básico e elemento crucial no intercâmbio pessoa-ambiente. Para os autores, cada 

indivíduo percebe ou experiencia o mundo à sua volta de maneira única, sendo a 

realidade percebida como um importante guia para as ações humanas. Tal 

interesse reflete-se na preocupação em detectar os estímulos que afetam a 

percepção, especialmente as propriedades espaciais do ambiente e as relações 

sociais que ali acontecem. 
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A percepção ambiental é entendida com o conjunto dos processos que 

envolvem as sensações captadas pelos órgãos dos sentidos, as experiências, a 

memória e os sentimentos relacionados ao contexto sócio-físico (Tuan, 1980), aos 

quais são associados aspectos temporais, culturais, valorativos e afetivos ligados a 

esse contexto (Lynch, 1960/1997; Mourão & Cavalcante, 2006; Pinheiro, 2003). 

Assim, por exemplo, ao comentar a influência do aspecto temporal na percepção, 

Lynch (1960/1997) explicita a importância de se reconhecer a influência da 

lembrança de experiências passadas sobre aquilo que é vivenciado num ambiente 

no momento presente. 

Baseando-se em Tuan (1980, 1983), Pinheiro (2003) esclarece que a 

percepção ambiental é um processo vinculado aos objetivos do percebedor numa 

dada situação, sendo as informações processadas de forma integrada com afetos e 

significados sociais. Essa concepção é corroborada por Mourão e Cavalcante 

(2006) ao enfatizarem a influência valorativa, emocional e vivencial nas ações dos 

indivíduos no seu ambiente, demonstrando que há uma rede complexa de 

percepção e significação determinando o envolvimento dos indivíduos com seu 

meio. Dessa forma, identificar os aspectos temporais, valorativos, afetivos e 

culturais que interferem na percepção ambiental é crucial para entender a rede 

complexa de percepção/significação que aumenta o envolvimento dos indivíduos 

com seu meio. 

Cavalcante e Maciel (2008) ressaltam, ainda, que as fronteiras entre o 

estudo da percepção e da cognição estão se tornando menos precisas à medida que 

se estabelece a importância da memória e de outros mecanismos cognitivos, 

incluindo as emoções, na modulação do processo perceptivo. Para esses autores, o 
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estágio final da seqüência de eventos da cadeia perceptual, denominado de 

percepto, não é uma simples cópia da realidade, e sim uma construção repleta de 

significados. 

Ao ampliar o estudo para grupos (no caso estudado, uma comunidade 

natalense), leva-se em consideração a significação coletiva desse entorno, que vai 

além do processo perceptivo individual. Com esse ponto de vista, este trabalho 

deter-se-á no estudo da percepção ambiental imersa na construção da imagem 

mental de uma fração urbana e, mais especificamente, na definição de uma 

Imagem Sócio-Ambiental do bairro em estudo. 

 

2.2. Imagem mental 

Pensar em um lugar específico nos remete imediatamente a uma imagem, 

como uma ―fotografia‖, não necessariamente bidimensional. Ao remeter-se, por 

exemplo, a Paris, Rio de Janeiro, Salvador ou Ponta Negra, facilmente visualiza-

se a Torre Eiffel, o Cristo Redentor, o Pelourinho e o Morro do Careca 

(respectivamente), imagens do ambiente físico às quais estão atreladas uma série 

de sensações, sentimentos e significados que podem variar para cada observador, 

em função de suas características pessoais e do modo como se experiencia o local. 

Para um turista, o Pelourinho (em Salvador) pode representar uma 

expressão artística e cultural afro-brasileira, as ladeiras demonstram o vigor do 

povo, as baianas são símbolos religiosos, o cenário induz ao romance e à 

musicalidade. Por outro lado, para um soteropolitano, o mesmo local pode ser 

entendido como ambiente de marginalidade e promiscuidade, sendo as ladeiras 

encaradas como locais propícios para fuga. 
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Esse exemplo mostra que a imagem mental que se forma de um lugar 

soma-se a uma série de representações construídas socialmente. Decodifica-se 

uma paisagem em função das suas peculiaridades e das próprias características das 

pessoas, desde a personalidade até a cultura em que se inserem. 

Em seu livro A imagem da cidade, Lynch (1960/1997) indica que cada 

observador forma sua própria imagem mental de uma área urbana, à qual associa 

lembranças e significados, de modo que tal imagem é constituída por uma 

dimensão ambiental e outra sócio-afetiva. Para o autor, imagem ambiental é 

definida a partir de três características: identidade (o que garante sua 

decodificação como uma entidade separada dos elementos que a circundam), 

estrutura (ou relação espacial) e significado. 

Neste trabalho, o método de Lynch (1960/1997) foi utilizado para 

investigar a dimensão ambiental da imagem de Cidade Nova, ou seja, suas 

características de identidade e estrutura, tendo como base os cinco elementos que 

compõem a imagem urbana segundo a classificação proposta pelo autor: vias, 

limites, nós, marcos e setores, conforme especificado: 

 Vias (ou caminhos) - canais de circulação e locomoção habituais, 

como ruas, calçadas e caminhos, a partir dos quais o transeunte 

observa, organiza e relaciona outros elementos ambientais; 

 Limites - elementos, geralmente lineares, que representam 

fronteiras entre duas áreas, como rios, parques, montanhas e 

similares; 
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 Nós (ou pontos nodais) - núcleos ou pontos estratégicos de 

locomoção, que podem corresponder a conexões ou concentrações, 

como cruzamentos e praças; 

 Marcos - pontos de referência, na maioria das vezes objetos físicos, 

tais como edifícios e monumentos; 

 Setores (distritos ou bairros) - áreas com características específicas 

(próprias) que se diferenciam dentro de um contexto. 

Esses elementos são entendidos como partes constituintes da 

imageabilidade ou legibilidade de um local em estudo, de modo que cada 

indivíduo cria e assume uma imagem ambiental própria daquela área, a qual é 

essencial para que possa atuar no ambiente e cooperar com os demais cidadãos. 

Lynch (1960/1997) indica ainda que, apesar dessa percepção ser individual, 

muitos desses elementos são comuns a várias pessoas, o que possibilita a 

formação de uma espécie de ―consenso‖ entre os membros de um mesmo grupo. 

Assim, a identificação da imagem mental pública de um local se daria a partir da 

conjugação da análise de desenhos (mapas mentais) e de depoimentos (relatos 

verbais) dos participantes, tendo como ponto de partida uma pergunta, que foi 

retomada na investigação aqui proposta: ―qual a primeira coisa que vem à sua 

mente ao pensar em ....?‖. 

 

2.2.1. Imagem Sócio-Ambiental 

Ao realizar pesquisas em áreas urbanas usando a metodologia de Lynch 

(1960/1997), Elali (2007) comenta que os resultados obtidos começaram a indicar 

que, mesmo quando a pesquisa voltava-se para os elementos físicos da imagem de 
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um local, os elementos indicados extrapolavam essa esfera, vinculando-se 

fortemente às características sociais do lugar. Assim, por exemplo, em um bairro 

antigo, uma cafeteria fechada há décadas continuava a ser mencionada pelos 

moradores ao esclarecer um endereço, e, em outro setor, o local onde alguns 

idosos costumavam jogar dominó no fim da tarde era mencionado como ponto de 

referência pela comunidade. 

Assim, segundo Elali (2007), além de elementos fisicamente definidos, a 

imagem urbana está repleta de marcos, nós, limites, setores e vias valorizados 

social e afetivamente, mesmo que sejam pouco significativos em termos físicos 

(Elali, 2007). Sob esse ponto de vista, a imagem de um local não é apenas 

ambiental, e sim sócio-ambiental, de modo que para identificá-la é necessário, 

além de analisar o ambiente físico, estudar os aspectos históricos da área, as 

características da população e o modo como ela se apropria do espaço, além dos 

diferentes tipos de uso do local e a influência das instituições ali presentes, do 

controle social existente e da mídia. 

Esse tipo de constatação mostrou ser essencial investigar os significados 

que os elementos sócio-físicos de um local têm para os seus usuários e para os 

comportamentos que lá ocorrem, ou seja, o papel dos processos psicossociais na 

definição da imagem de uma área. Tal entendimento amplia o valor da cultura, da 

memória, das vivências e das sensações do grupo na construção da imagem do 

bairro, de modo que para conhecer o ambiente (físico e social) é necessário 

compreender suas funções enquanto espaço e suas singularidades enquanto lugar. 

Desse modo, é fundamental remeter à diferença entre espaço e lugar 

indicada por Tuan (1980). Segundo esse autor, o espaço é amplo, amorfo e pouco 
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conhecido, enquanto o lugar é restrito, tem limites definidos, e é conhecido pela 

pessoa que mantém relações afetivas com ele. Ou seja, o espaço pode ser 

entendido como uma instância que oferta a possibilidade de lugares por meio da 

experiência, a qual ―proporciona feedbacks sensoriais, perceptivos, cognitivos e 

de memória que contém significados para os usuários‖ (Oliveira, 2007, p. 19). 

Partindo desse entendimento, o trabalho ora realizado apóia-se no conceito 

de Imagem Sócio-Ambiental, noção que une os conceitos de imagem mental e 

significado social, indicando influências das práticas sociais da comunidade, 

sendo definido como 

uma construção social cuja base são as características físicas do 
local em estudo, as quais são decodificadas pelos indivíduos 
(diversos tipos de usuários) em função de suas próprias 
peculiaridades (idade, gênero, características e limitações físicas, 
personalidade, motivações, modo de contato com a área) e dos 
elementos da cultura local que influenciam o processo perceptivo. 
(Elali, 2007, p. 6) 
 

Explica-se, assim, a necessidade de complementar o método básico de 

Lynch (1960/1997), investigando essa rede de significação, a partir de uma 

triangulação metodológica que enfoque o ambiente físico e histórico da área, bem 

como as características da população e o modo como se apropria do espaço. 

 

2.3. Legibilidade ambiental ... 

Lynch (1960/1997) entende que legibilidade ambiental é a facilidade como 

as formas da cidade são reconhecidas, organizadas em unidades coerentes. Para o 

autor, a legibilidade ou a capacidade de estruturar e identificar o ambiente físico é 

vital para quem se locomove, incluindo como recurso não só a visão, mas outros 

sentidos como olfato, audição, cinestesia e sentido de gravidade. 
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Tal conceito está relacionado à formação do mapa cognitivo, considerado 

por Aragonés (1998) como um constructo que abarca processos que nos fazem 

adquirir, codificar, recordar e manipular a informação acerca do ambiente 

espacial. Essa informação se refere aos atributos e localizadores relativos a 

pessoas e objetos do ambiente como um componente essencial dos processos 

adaptativos e de tomada de decisão espacial. 

O mapa mental é gerado a partir da imagem mental (discutida no capítulo 

anterior), tendo como função facilitar a localização dentro de um espaço físico, 

permitindo que a pessoa se oriente espacialmente. Orientar-se num espaço é uma 

função adaptativa, que permite ao homem a locomoção de forma eficaz para 

encontrar lugares objetivados (Aragonés, 1998). 

Lee (1977), ao estudar cognição espacial numa vizinhança, encontrou 

elementos de integração do ambiente físico com a interação social, especificando 

que o mapa cognitivo correspondia a um esquema sócio-espacial relacionado com 

a freqüência de atividades de integração social nesses ambientes. 

Lynch (1960/1997) acrescenta, ainda, que a imagem mental também é 

produto de lembranças de experiências passadas, podendo oferecer sentimento de 

segurança emocional. Assim, pode-se concluir que a legibilidade e a conseqüente 

formação da imagem mental passam por um processo perceptivo pessoal, 

influenciado pelo movimento da interação social, pelo tempo e pelas experiências 

afetivas, bem como pelas condições físicas atuais. 
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2.4 Relações afetivas com o lugar 

Partindo do princípio de que a formação da Imagem Sócio-Ambiental leva 

em consideração aspectos influentes na percepção, como a experiência com o 

lugar e a cultura, selecionamos dois conceitos da PA inerentes à experiência 

vivida pela pessoa no ambiente e as relações afetiva que estabelece com ele, , e 

que se mostraram importantes na discussão dos resultados desta pesquisa: o apego 

ao lugar (place attachment) e a territorialidade. 

Antes de apresentar tais conceitos, no entanto, é preciso definir o lugar do 

qual estamos falando, nesse caso, o ambiente urbano, e, mais especificamente, o 

bairro, como o espaço físico a ser investigado. Em se tratando de um estudo sobre 

ambiente urbano com enfoque da PA, não faz sentido usar uma definição 

tradicional de bairro, que o associe apenas a uma área geográfica com 

delimitações políticas. É essencial acrescentar ao seu entendimento a dimensão 

das relações sociais e simbólicas, conforme direta ou indiretamente indicado por 

diversos autores como Amérigo (1998), Fernández-Ramírez (1998), Kuhnen, 

(2002), Soczka (2005), Valdivielso, Herranz, Lópes, e Sánchez (s.d.), Valera e Pol 

(1994), entre outros. 

Explicitando tal princípio, Fernández-Ramírez (1998) pontua que a cidade 

está dividida em áreas menores, caracterizadas por população, costumes e/ou 

atividades distintas. Geralmente, a formação dessas áreas se produz 

espontaneamente, de maneira que aquilo que em seu início era um princípio de 

expressão geográfica, aos poucos vai se transformando em um conjunto humano 

composto por sentimentos, tradições e história próprios. Sob esse ponto de vista, 

os bairros (e, conseqüentemente, a cidade) são construções sociais, frutos da 
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convivência e da distribuição do espaço entre pessoas, e consolidados em um 

momento histórico, social e psicológico único, o que os torna, portanto, 

plenamente carregados de significado, emoção e simbolismo. 

Soczka (2005) corrobora essa idéia ao definir a cidade como um mosaico 

cultural, formado pela justaposição de estratos sociais e de funções diferenciadas, 

aos quais correspondem modos específicos de viver o cotidiano, diversos matizes 

de crenças, ideologias, valores, costumes e representações sociais. Cada parte do 

mosaico urbano é um mundo próprio, com universos perceptivos únicos, podendo 

ser considerado um setor ou um bairro específico. 

Analisando a questão a partir de uma ótica complementar, Valera e Pol 

(1994) trazem o conceito de identidade social urbana, o qual integra três diferentes 

níveis (individual, grupal e comunitário). Isso indica que, a nível simbólico, o 

espaço urbano corresponde um conjunto de características, com as quais seus 

habitantes se identificam, e que os congrega como pertencentes a uma 

determinada categoria urbana, definindo um determinado nível de abstração que 

os diferencia do resto das pessoas. 

O ambiente conhecido por seus nomes e familiar a todos oferece 
material para as lembranças e símbolos comuns que unem o grupo 
e permitem que seus membros se comuniquem entre si. (...) A 
organização simbólica da paisagem pode ajudar a diminuir o medo 
e estabelecer uma relação emocionalmente segura entre o homem e 
seu ambiente. (Lynch, 1960/1997, p. 143-144) 
 

Ao discutirem o processo de construção dessa identidade sob o ponto de 

vista da relação pessoa-ambiente, Mourão e Cavalcante (2006) comentam que 

identidade social passa por diversos níveis, desde o pessoal até o social, 

envolvendo os inúmeros aspectos relacionados à vinculação afetiva da pessoa ao 

ambiente e ao processo de significação do lugar. Por sua vez, referindo-se 
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especificamente à identidade de lugar, Kuhnen, Luz, e Drews (2004) ressaltam 

que, para compreender os sentidos atribuídos pela comunidade ao lugar e 

reconhecer os diferentes modos como se apropria do mesmo é fundamental 

valorizar suas construções simbólicas, investigando as vivências históricas e 

sociais do grupo. 

Partindo desses princípios, neste estudo, utilizou-se o entendimento de 

bairro indicado por Montero (1994) e corroborado por Amérigo (1998), autoras 

que defendem ser o bairro uma área específica da cidade com relação à qual os 

indivíduos desenvolvem um sentimento de comunidade, de pertença. Tal 

compreensão engloba aspectos físicos e sociais em sua definição. A dimensão 

física, além de características geográficas em si, compreende equipamentos e 

serviços disponíveis, tais como equipamentos de saúde (hospital, ambulatório, 

farmácia), recreativas (desportivo, zonas verdes, clubes), comerciais, culturais e 

religiosas, de forma que os indivíduos estabelecem uma relação de 

interdependência mútua, determinada pelas atividades que realizam. A dimensão 

social considera que, sendo aquela uma zona que permite o estabelecimento de 

redes sociais entre seus habitantes, há maior probabilidade de estes 

desenvolverem um sentimento de pertença, o qual influencia a percepção que eles 

têm daquele local. 

 

2.4.1 Place attachment 

Sem tradução consagrada em português, ainda que muitas vezes indicado 

como vinculação ao lugar (Soczka, 2005) ou apego ao lugar (Giuliani, 2004), a 

expressão inglesa place attachment traduz o afeto que as pessoas experimentam 
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com relação aos locais em que vivem e agem. Todos nós, de alguma forma, temos 

vínculo afetivo, seja positivo ou negativo, agradável ou desagradável, com algum 

lugar, tanto relacionado à experiência atual quanto à passada, e até mesmo à futura 

(Giuliani, 2003), experiência que também se aplica a grupos humanos, 

comunidades ou instituições. 

Willian e Vask (2003) pontuam que place attachment representa uma 

conexão positiva ou vínculo entre uma pessoa e um determinado lugar em duas 

dimensões distintas: dependência local e identidade de lugar, estando associado a 

experiência passada e familiaridade. Tomando como base esses autores, Medeiros 

(2005) alerta para as influências pessoais, físicas e sociais envolvidas no apego 

aos lugares, indicando três dimensões relacionadas ao seu 

desenvolvimento/consolidação: identidade pessoal, território e apego comunitário. 

Giuliani (2003) fez um apanhado dos estudos da PA nesse campo, em sua maioria 

concentrados em pesquisa sobre vinculos afetivos com bairros. As pesquisas 

encontradas se agrupam em três temáticas: apego e qualidade residencial, 

identidade, e territorialidade. 

As pesquisas sobre possiveis relações entre apego e qualidade residencial 

difundem duas idéias opostas. A primeira indica que o apego é diretamente 

proporcional à congruência entre as necessidades e os recursos sócio-físicos do 

meio ambiente; nesse caso, a intensidade da ligação é determinada pelas 

características físicas e sociais do ambiente, por necessidades individuais e 

peculiaridades, e pela avaliação da situação atual (Stokols & Shumaker, e 

Shumaker & Taylor, citados por Giuliani, 2003). Na segunda idéia – difundida 

por autores como Riger e Lavrakas (1981), Austin e Baba (1990), Lee (1983) e 
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Ringel e Finkelstein (1991), todos citados por Giuliani (2003) – entende-se apego 

e satisfação como entidades separadas, alertando para a influência do sentimento 

de pertença do bairro, da orientação e estabilidade residencial, e da participação 

social. 

Almeida (2002) menciona em seu trabalho diversas pesquisas sobre 

satisfação residencial, mostrando que entre os fatores que a influenciam se 

encontram: aparência do bairro, tempo de permanência, relacionamento com 

vizinhos/estabelecimento de relações sociais, e atributos pessoais. Além disso, a 

autora apresenta alguns estudos em que a satisfação se relaciona com dimensões 

grupais da identificação com os locais. 

Apego aos lugares e identidade ambiental foi exemplificado com o estudo 

de Fried (citado por Giuliani, 2003) sobre um programa de deslocamento e 

reurbanização, que enfatizou a identidade espacial e identidade de grupo 

associados a fortes elementos afetivos, sentimento de pertença ou apego 

comunitário. Por sua vez, a pesquisa realizada por Bahi-Fleury (citado por 

Giuliani, 2003), conclui que o investimento afetivo além de estar estreitamente 

ligado à qualidade do bairro, relaciona-se a experiências anteriores e à 

compatibilidade com a identidade residencial. Portanto, para ambos os modelos 

(de satisfação e de identidade), os laços afetivos são considerados decorrentes de 

uma avaliação da congruência entre as necessidades físicas e psicológicas do 

indivíduo e as características do meio ambiente no qual está inserido. 

Valera e Pol (1994) relacionam o significado afetivo com o sentimento de 

pertença a um lugar, constituindo o conceito de identidade social. Para Pol 

(1987/1996), o sentimento de pertencimento a um lugar cria um processo de 
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identificação do sujeito incluindo processos afetivos, cognitivos e interativos. 

Nesse sentido, os vínculos afetivos fazem parte do processo de identificação e 

apropriação do espaço, e da sua relação territorial, referindo-se na própria 

identidade individual. 

Identificar-se com um lugar é estabelecer com ele um vínculo que 
está na ordem da valorização simbólica do indivíduo, do 
sentimento, da sensação de que o sujeito entende e percebe o lugar 
como algo que é seu; e que o próprio lugar diz sobre o indivíduo 
que ele é. (Bertini, 2006, p. 44) 

 

2.4.2 Territorialidade 

Numa de suas definições mais tradicionais, a territorialidade é apontada 

por Altman (1975) como um padrão de conduta associado com o sentimento de 

posse e a efetiva ocupação de um lugar ou área geográfica por parte de um 

indivíduo ou grupo, que implica na personalização e na defesa contra invasores. 

Com base no consenso de alguns teóricos, Valera e Vidal (1998) 

classificam os tipos de território em primário, secundário (ou semi-público), e 

público. Território primário consiste no controle bastante permanente e uso 

exclusivo (como uma casa, por exemplo); o secundário ou semi-público 

corresponde a um controle e uso menos permanente, regulado por normas 

informais (carteira de uma sala de aula); o território público é de uso de todas as 

pessoas comuns, em controle temporário, e depende da presença do ocupante para 

manter-se (lugar em um ônibus). 

Para Giuliani (2003), os territórios primários são os mais capazes de 

expressar a identidade individual, sendo caracterizados por forma de sentimentos 

de fixação, enquanto territórios secundários tendem a expressar a identidade de 

um grupo social. Ao mencionar pesquisas que relacionam apego e território (como 
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o estudo de Brower, 1980), a autora esclarece que, em algumas situações, o apego 

pode representar um sentimento de posse da pessoa com relação a um 

determinado local, sobretudo, se for associado com sua auto-imagem ou com sua 

identidade social. Examinando situação semelhante, Brown (1987) complementa 

indicando que essa relação territorial influi na personalização do espaço, 

resultando na formação ou intensificação dos laços afetivos entre ocupante e 

território. Para o último autor, embora a territorialidade tenha uma função 

importante no estabelecimento de vinculos afetivos, seu desenvolvimento é 

baseado na experiência real com o lugar, com os significados simbólicos e valores 

culturais. 

Bonnes e Secchiaroli (1995) discutem que apesar de muitas pesquisas 

aprofundarem a relação entre territorialidade e controle/defesa do espaço, 

pesquisas recentes sobre o tema enfatizam as relações que ligam a dimensão 

espacial dos processos de definição e manutenção da identidade (pessoal e social), 

relacionados com componentes cognitivos, afetivos e sócio-culturais. 

Para Brown (1987) e Valera e Vidal (1998), as principais funções da 

territorialidade humana são a interação e organização social e a formação da 

identidade individual e de grupo, influenciando na personalização do espaço, além 

a já citada formação ou intensificação dos laços afetivos e sentimento de pertença 

entre ocupante e do território. Em outras palavras ter um território é um fator 

prepoderante para o place attatchment. 
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2.5. E tudo passa pelo Tempo... 

O tempo é uma dimensão pouco estudada como variável influente no 

comportamento humano (Pinheiro, 2002), no entanto, alguns autores que se 

dedicam a área de estudo das relações pessoa-ambiente já o consideram como 

mediador da vivência ambiental, tais como Sommer (1979), Tuan (1983) e Lynch 

(1972, 1981/1993). Para Sommer (1979), o tempo possui qualidades perceptivas, 

é componente da experiência arquitetônica e atributo cultural. Tuan (1983) 

ressalta que tempo e espaço estão intimamente relacionados, uma vez que ―o 

espaço também tem significado temporal ao nível das experiências pessoais do 

dia-a-dia‖ (p. 141). Por sua vez, Lynch (1972, 1981/1993) ressalta a importância 

de entender-se o tempo presente em cada setor do ambiente urbano, muitas vezes 

permitindo que o observador/usuário conecte o momento atualmente vivenciado 

com o passado. 

Referindo-se à questão temporal na relação pessoa-ambiente, Pol (1997) 

indica que, em muitas situações, o passado pode assumir uma imagem idílica, 

enquanto presente é percebido de forma mais cruel, em decorrência do estilo de 

vida e suas exigências imediatas, de fatores econômicos, sociais, produtivos e de 

consumo, que progressivamente têm afastado o homem do meio natural, dos 

meios de produção e de recursos. Pol (1997) ainda enfatiza que a estrutura social 

atual, com suas facilidades de serviços, desapropria e desresponsabiliza a pessoa 

do cuidado com seu entorno, facilitando ações de agressões ao meio ambiente e 

sua vandalização. Assim, o meio urbano e seu grupo também pode ser percebido, 

atualmente, como pior que antes, ao mesmo tempo em que a comunidade perde o 

controle social e as ações de cuidado ambiental. 
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Ainda sobre grupos urbanos, Medeiros (2005) indica que a 

contextualização histórica dos fenômenos sociais, com a evolução do grupo e sua 

relação com o ambiente, gera um sentimento de continuidade temporal e 

identidade grupal, devido ao fato de seus membros estarem ligados a um mesmo 

entorno em um dado momento, partilhando o passado ambiental e suas 

conseqüências presentes e futuras. Para a autora, essa continuidade temporal 

também se expressa na representação mental do ambiente vivido que construímos. 

Tal imagem, possuindo muitos sentimentos pessoais, pode, apesar do passar do 

tempo e das possíveis alterações físicas, tornar-se plena na memória, interferindo 

na percepção ambiental atual. 

Por outro lado, a relação temporal em grupos urbanos pode adquirir outras 

conotações além da identidade e da percepção ambiental, como, por exemplo, na 

tomada de decisão da gestão urbana, que recai em um dilema, o ―dilema dos 

comuns‖, conforme diz Smith e Mackie (1997), ―uma forma de interdependência, 

em que a ação mais gratificante a curto prazo para um indivíduo, produzirá um 

efeito negativo a longo prazo para a totalidade do grupo‖ (p. 585). 

Desse modo, explica-se porque, muitas vezes, não nos preocupamos com o 

uso de objetos descartáveis, já que o prejuízo do lixo produzido só será aparente 

após décadas. Para Pinheiro (2002), é a extensão temporal, inerente numa ação 

que terá conseqüências em longo prazo, que dificulta a percepção de causa e 

efeito de uma pessoa. 

 

Visto esse apanhado teórico, conclui-se que experiência com o ambiente 

urbano, envolvendo, conseqüentemente, o aspecto temporal, a legibilidade 
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ambiental e a formação da imagem mental, a territorialidade e o apego ao lugar de 

vida representa uma rede de associações e influências complexas, a partir da qual 

se estudou a Imagem Sócio-Ambiental do bairro de Cidade Nova. 
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3. CIDADE NOVA, NATAL-RN: O LUGAR E AS PESSOAS  

Assim como os demais bairros de Natal, Cidade Nova teve sua definição 

legal no ano de 1994, por meio da Lei no 4.328, de 05 de abril de 19931; quando a 

ele foram atribuídas prescrições urbanísticas e observadas as suas condições 

ambientais, sociais, geopolíticas, econômicas, de infra-estrutura e serviços 

instalados. O bairro está localizado na Zona Oeste do município de Natal, Rio 

Grande do Norte (Figura 1), adjacente aos bairros Pitimbú (Sul), 

Planalto/Guarapes/Felipe Camarão (Oeste), Candelária (Leste) e Cidade da 

Esperança (Norte). 

A história do bairro Cidade Nova é controversa e tem início na década de 

1960, com o loteamento e venda de terras. Seu povoamento, no entanto, se 

efetivou com a instalação do primeiro lixão na área, em 1971 (SEMURB, 2008), 

quando a densidade populacional aumentou significativamente. 

A deposição dos resíduos sólidos do município de Natal no bairro de 

Cidade Nova foi iniciativa da Prefeitura Municipal do Natal, como etapa de um 

processo de busca de um local adequado para tal fim, iniciado em 1913, que 

passou por oito localidades até chegar a essa região. O motivo das transferências 

era o crescimento da cidade e, conseqüentemente, o aumento da produção de 

resíduo, que acabavam por esgotar a capacidade dos lixões e ameaçar a saúde 

pública. 

                                                           
1  Oficializada no Diário Oficial do Estado em 07 de setembro de 1994. 
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Figura 1. Mapa de Natal (SEMURB, 2007). 
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Em 03 de maio de 1973, a imprensa publicou a inauguração do ―Aterro 

Sanitário‖, na verdade, um vazadouro a céu aberto em tabuleiros arenosos, logo 

conhecido como ―Lixão de Cidade Nova‖. Na época, a área com 30 ha e distando 

2,7 km do Rio Pitimbú era denominada de Peixe Boi. O lixão permaneceu neste 

local entre 1973 e 2004 (Figura 2), com exceção dos anos 1983 a 1985, em que se 

utilizou um Aterro Controlado, popularmente conhecido como ―Forno do Lixo‖, 

em outra localidade do mesmo bairro (Silva, 2006). 

 

 

Figura 2. Lixão de Cidade Nova (SEMURB, 2008). 
 

Durante 30 anos, o ponto de destino final de resíduos da cidade do Natal 

estava a céu aberto, em uma área de 27.5847 m2, encravada em tabuleiros 

arenosos pertencentes à Formação Guarapes/Grupo Barreiras e Paleodunas da 

Formação Potengi, compostos por extensos cordões de dunas. A área era 

localizada no bairro de Guarapes, nas proximidades dos bairros de Felipe 

Camarão, Planalto e Cidade Nova (Figura 3), entre as coordenadas 5 49‘20‘‘ a 5 
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52‘ 00‘‘ de latitude sul e 35 13‘20‘‘ a 35 16‘49‘‘ de longitude oeste, situado entre 

a ZPA 4 e ZPA 1 – dunas de Proteção Ambiental na Zona Oeste da Capital. 

 

 

Figura 3. Área do ―antigo lixão de Cidade Nova‖ (SEMURB, 2007). 
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Como a Avenida Central (Figura 4), pertencente ao bairro de Cidade 

Nova, é a principal via de acesso à área do antigo lixão, a maioria das referências 

ao lixão menciona sua localização no bairro de Cidade Nova (Companhia de 

Serviços Urbanos do Município do Natal [URBANA], 2003). No entanto, a 

referida área está fora dos limites geopolíticos desse, delimitado pela linha férrea.  

 

 

Figura 4. Av. Solange Nunes do Nascimento 
(Av. Central). 

 

Silva (2006) transcreveu a justificativa para a escolha do local, indicada 

pelo secretário de serviços urbanos da Prefeitura, engenheiro Camilo Barreto, que 

afirmava que a medida foi adotada para solucionar em definitivo o antigo 

problema do aterro da Lagoa do Jacó, nas Rocas, sendo o novo aterro afastado da 

Cidade. 

Nesta época, cerca de 150 famílias, moradores da redondeza, viviam da 

catação do depósito de 710 ton/dia de resíduos domiciliares, podação, entulho e 

metralha, gerando, dessa forma, intensa comercialização de materiais recicláveis 

retirado do lixão. 



45 
 

Entre 1983 e 1985, o destino final de resíduos sólidos foi transferido para 

um aterro controlado, cercado por dunas, áreas residenciais e favelas, denominado 

o ―Aterro Sanitário de Nova Cidade‖, localizado no final da Avenida Interventor 

Mário Câmara, hoje, localidade do bairro Cidade Nova. Essa estrutura apresentava 

características de um aterro controlado com considerável avanço operacional. Em 

1984, foi instalada no local uma cozinha comunitária que aproveitava o gás 

metano coletado, atendendo, assim, à população que residia no entorno daquela 

área (URBANA, 2003). 

Este novo aterro funcionou até o final do ano de 1985, quando sua 

capacidade de recebimento de material esgotou-se. Além disso, a população do 

entorno reclamava do barulho que o intenso tráfego de veículos causava à noite, 

provocando riscos para os que residiam nas proximidades. No início do ano de 

1986, Natal voltou a utilizar a primeira área de destino final de Cidade Nova. 

Após esse retorno, a comunidade se expandiu, principalmente pela 

instalação de moradia de pessoas que sobreviviam da renda alcançada pela venda 

de material recolhido do lixão e pelo fluxo migratório advindo do interior do 

estado, que adquiriu os lotes a preços menores que os das áreas adjacentes. 

Segundo Silva (2006), com o intuito de solucionar os problemas de ordem 

sanitária, ambiental e social, foi inaugurada, na área do antigo lixão, uma Usina de 

Reciclagem e Compostagem de lixo, financiada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para o projeto, foram 

contratados, pela URBANA, 264 catadores. No entanto, a Usina não atendia à 

demanda de resíduos sólidos domiciliares coletados na cidade, de modo que os 

excedentes continuaram sendo dispostos a céu aberto, sem tratamento, 
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provocando danos ambientais e atraindo para o local catadores não contemplados 

pelo projeto. 

O lixão funcionou até o ano de 2004, gerando grandes controvérsias, visto 

as características peculiares da área do bairro, como o campo dunar (Campo 

Dunar do Pitimbú, Candelária e Cidade Nova), por ser parte da principal área do 

aqüífero subterrâneo de Natal, que garante água potável e proteção à fauna e à 

flora das dunas (SEMURB, 2008). Vale salientar que a área de destino final de 

Cidade Nova recebia todos os resíduos sólidos coletados no município de Natal 

(resíduos domiciliares, industriais, hospitalares, entulhos e podas), depositados 

sem qualquer tratamento ou cuidados exigidos pela Engenharia Sanitária e 

Ambiental, pois recebia apenas uma cobertura com areia retirada das dunas. 

O processo de encerramento do lixão iniciou-se em 1994, no governo do 

Prefeito Aldo Tinoco Filho, quando a equipe técnica da URBANA alertou para o 

esgotamento dessa área, bem como a contaminação dos aqüíferos subterrâneos e a 

falta de estabilidade dos taludes. Em outubro de 1999, o Juiz da 5a Vara Federal 

da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, condenou o Município de Natal-RN 

a construir um aterro sanitário que observasse as normas técnicas pertinentes, que 

respeitasse o limite de 20 km de distância do Aeroporto Internacional Augusto 

Severo; e determinou, ainda, o prazo de um ano, a contar do dia 2 de janeiro de 

2000, para que o novo aterro sanitário fosse construído e entrasse em 

funcionamento, além da interdição oficial dos lixões utilizados pelo município. 

Segundo Ferreira (2007), ao analisar a documentação acostada aos autos 

da Ação Civil Pública que conduziu a condenação, denota-se que o fato que 

realmente moveu a União Federal a ajuizá-la foi o problema relativo à segurança 



47 
 

do tráfego aéreo, em razão dos altos índices de colisões entre urubus, quero-quero, 

bacuraus, corujas, gaviões e outros pássaros com aeronaves, nas imediações do 

Aeródromo Augusto Severo. Em segundo plano, denota-se a preocupação com o 

meio ambiente, mas em nenhum momento se aborda diretamente o problema 

social daquelas pessoas que sobreviviam dos resíduos sólidos. 

Em 1999, a URBANA elaborou um Plano de Ação Emergencial que gerou 

o Projeto Básico de Recuperação da referida área, visando minimizar os impactos 

sócio-ambientais, transformar o lixão em aterro controlado e prepará-lo para seu 

encerramento com proposta de uso e ocupação. No projeto, estavam previstas 

áreas que seriam destinadas a um horto florestal, à unidade de triagem e 

compostagem de resíduos sólidos, à construção de um centro de treinamento e 

capacitação, com oficinas de sucatas e papel reciclado e à unidade de transbordo. 

A usina de triagem (Figura 5) foi administrada pela Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAMAR), fundada naquele ano, 

ocupando um prédio recuperado para dar origem à Casa de Ofícios de Cidade 

Nova, voltada à promoção de cursos de qualificação profissional para os 

catadores. Também foi escolhida a área para disposição de entulhos, vala para 

disposição de resíduos de serviço de saúde, ampliação do galpão existente, baias e 

construção das vias de acesso. 
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Figura 2. ASCAMAR (SEMURB, 2008). 
 

Somente em junho de 2004, na administração do Prefeito Carlos Eduardo 

Nunes Alves, o destino final do lixo foi transferido para o Aterro Sanitário, 

inaugurado em convênio entre a Prefeitura Municipal de Ceará Mirim, a 

Prefeitura Municipal de Natal e a Empresa Concessionária BRASECO S/A. 

Atualmente, localizado numa área de 90 ha na localidade de Massaranduba, ao 

lado esquerdo da rodovia BR 406 – Km 159, sentido Natal-Ceará Mirim, distante 

aproximadamente 22 km de Natal. 

Na data do fechamento, o lixão de Cidade Nova dispunha de uma camada 

de lixo que varia de 10 a 35 metros de altura. Dados da URBANA, em maio de 

2003, indicam que a área média 344.702 m2 (mais de 34 hectares), apresenta um 

volume de 6.117.000 m3 de massa de lixo depositada no decorrer dos anos, com 

uma contribuição média de 1.800 m3/dia de resíduos. 

Ações sociais complementaram as ações de recuperação da área, como o 

Programa de Enfrentamento do Trabalho Infantil (PETI), do Governo Federal; o 
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Núcleo de Ação Social de Cidade Nova; o Complexo de Cultura e Arte; e os 

Programas Aprendendo na Praça, e Agente Jovem. 

Hoje, quatro associações que fazem coleta seletiva no município foram 

fundadas e são compostas, na sua maioria, por catadores egressos do lixão de 

Cidade Nova: além da ASCAMAR; a Associação dos Agentes de Compostagem e 

Reciclagem do Aterro Sanitário (ASTRAS); a Associação de Beneficiamento de 

Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte (ABRESOL) e a Associação de Coleta 

Seletiva Porta a Porta do RN (ACSRN). 

Estima-se que 5.156 famílias morem em Cidade Nova, totalizando 20.167 

residentes cadastrados pela USF. A comunidade é composta por uma população 

jovem (de 15 a 39 anos: 48% dos moradores), cujo número de mulheres (52%) 

está ligeiramente acima do número de homens (Secretaria Municipal de Saúde de 

Natal, 2007). 

Como já mencionado, o bairro é parte integrante da Zona de Adensamento 

Básico e está inserido numa Zona Especial de Proteção Ambiental, por ser parte 

integrante de uma importante área de recarga do aqüífero subterrâneo. 

A Prefeitura do Natal também mapeou áreas subnormais e áreas de risco 

no bairro. Trechos de Cidade Nova são considerados como áreas de risco, devido 

a encostas: próximo à Bacia do Cão (nomeada pela população de Baixa do Cão), 

Rabo da Cachorra e Rua Santo Antônio (Secretaria Municipal de Obras e Viações, 

2003). As áreas ocupadas por favelas no município também estão presentes no 

bairro. As comunidades Detran e Urubu pertencem ao bairro de Cidade Nova. Já 

Promorar e Palha foram consideradas por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
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como parte de outros espaços: a favela da Palha está localizada em Nova Cidade, 

extensão pertencente ao bairro. 

Nos últimos 30 anos, o bairro de Cidade Nova recebeu várias intervenções 

da Prefeitura do Natal na instalação de equipamentos urbanos, como escolas, 

unidade de saúde e linhas de ônibus (SEMURB, 2008). 

Considerando esse percurso histórico e uma comunidade com 

características ambientais diversas, cuja população é majoritariamente pobre e que 

enfrenta contingências particulares de acesso aos direitos sociais, justifica-se o 

estudo das peculiaridades da relação dos moradores com o ambiente que os cerca 

e suas estratégias adaptativas. Essas peculiaridades foram escolhidas para se 

investigar neste trabalho, tentando abastecê-lo com informações úteis para 

compreensão do contexto social vivenciado. 
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4. MÉTODO 

Para tentar abarcar a complexa rede de implicações da inter-relação 

pessoa-ambiente esboçada na problemática e atender ao objetivo principal do 

trabalho — ou seja, investigar a imagem sócio-ambiental do bairro de Cidade 

Nova a partir do ponto de vista interno a ele (percepção dos moradores) de modo 

a discutir a influência da história do bairro e da experiência na percepção do lugar, 

complementando-a pela visão da mídia — esta pesquisa optou pela utilização de 

multimétodos ou triangulação metodológica. Caracterizada pela utilização de 

diferentes fontes e técnicas para coleta dos dados (Sommer & Sommer, 1997), tal 

estratégia contribui para uma maior confiabilidade nos resultados, pois, ao 

permitir que possíveis distorções sejam contrabalançadas e minimizadas, diminui 

vieses que possam ser causados por um enfoque voltado para apenas um aspecto 

da problemática (Bechtel et al., 1987; Günther, Elali, & Pinheiro, 2008). 

Como os trabalhos em PA dedicam-se ao estudo da relação entre pessoa e 

ambiente, exigindo tanto a incorporação de informações provenientes de múltiplos 

campos de conhecimento quanto a busca de múltiplas perspectivas para 

entendimento dos fenômenos, é relativamente comum que seus pesquisadores 

recorram ao uso de multimétodos, tornando esta uma das características da área. 

Para Günther, Elali, e Pinheiro (2008), a utilização de mais de um método 

justifica-se, pois isoladamente nenhum deles consegue atingir a 

representatividade, randomização e realismo cientificamente exigidos. Cabe ao 

pesquisador, no entanto, o esforço para tecer uma rede de relações entre dados 

oriundos de diferentes fontes, de maneira que, ao final, possa estabelecer uma 

análise integrada dos dados coletados, que se mostre adequada/coerente como 
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resposta às questões de pesquisa, e não um somatório desconectado de 

informações oriundas de dados diversos. 

A pesquisa desenvolvida para esta dissertação tem como base um 

grupamento de métodos/técnicas proposto por Elali (2007) para estudo da Imagem 

Sócio-Ambiental urbana, composta por estratégias qualitativas e quantitativas, a 

qual foi modificada a fim de adaptar-se às condições do trabalho, conforme segue. 

A estratégia básica da autora para estudo da Imagem Sócio-Ambiental 

urbana desenvolve-se em três momentos: (i) elaboração de um quadro geral para 

entendimento da área em estudo, cujas bases são o levantamento de sua história a 

partir de bibliografia específica, dados registrados pela Prefeitura, notícias 

veiculadas em jornais da cidade, e entrevistas com moradores mais antigos; (ii) 

realização de visitas ao local para compreensão das condições físico-ambientais 

— tais como topografia, hidrografia, vegetação, salubridade, tipologia das 

construções existentes, das vias públicas e de transporte — e caracterização sócio-

demográfica da população e das principais instituições atuantes na área; e (iii) 

aplicação de questionários a várias categorias de moradores e não-moradores. 

Modificando essa seqüência, a última etapa deste trabalho foi alterada, 

sendo propostas: (iii) a aplicação de questionário a Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e a moradores indicados por estes, aos quais foi solicitado, ainda, 

um desenho do bairro; (iv) como etapa final do trabalho, realização de grupos 

focais com alguns dos participantes, usando como ponto de partida a exposição 

dos resultados obtidos pela aplicação dos instrumentos anteriores. 
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4.1. Levantamento da história do bairro 

Para construção da história do bairro foi realizada pesquisa bibliográfica 

envolvendo, especialmente, dissertações de mestrado da UFRN, que têm Cidade 

Nova como campo de estudo, consulta a sites da internet e a órgãos da Prefeitura 

de Natal, como URBANA e SEMURB, a fim de obter dados registrados sobre a 

área em estudo, e que permitiram a elaboração do capítulo 4, no qual o bairro foi 

caracterizado. 

 

4.2. Notícias de jornais 

Considerando a importância da mídia como fonte de influência na 

percepção do lugar, a fim de complementar a pesquisa histórica e ampliar o 

entendimento da Imagem Sócio-Ambiental do bairro a partir de um ponto de vista 

externo a ele, foi realizado um levantamento de notícias do bairro veiculadas pelo 

jornal ―Tribuna do Norte‖ em sua versão online, escolhido por ser o único da 

cidade de Natal que dispõe de mecanismo de busca que atenda com rapidez a esse 

tipo de pesquisa. Ressalte-se, antecipadamente, que esta etapa do trabalho não 

constitui uma pesquisa exaustiva sobre o bairro em jornais, buscando apenas 

proporcionar um quadro geral para entendimento da área estudada. No processo 

de busca foi utilizada apenas uma palavra-chave, o nome do bairro: Cidade Nova. 

Além de permitir o surgimento de uma linha de base para compreensão da 

percepção da área em questão, as notícias de jornal serão usadas para confrontar 

os resultados obtidos nas outras etapas. 

Para análise dos resultados, as notícias foram agrupadas segundo critérios 

de assunto (caderno de publicação e temática), dimensão e tipo de inserção. 
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4.3. Entrevista 

Ainda contribuindo para a construção da história do bairro e seu 

entendimento, foram realizadas entrevistas abertas, informais, com moradores 

mais antigos no bairro. Foram entrevistados cinco pacientes (três homens e duas 

mulheres) que estavam em espera para atendimento médico na USF. 

Esse tipo de entrevista foi escolhido como estratégia para o levantamento 

histórico, por se tratar de uma atividade exploratória e pela flexibilidade no modo 

de conduzir o procedimento (I. A. Günther, 2008), uma vez que se tratam de 

pessoas que moram no bairro há mais tempo, provavelmente tendo baixa 

escolaridade. As entrevistas forneceram também informações para a adaptação do 

questionário, bem como familiaridade com as questões e vocabulário local. 

No início da elaboração do desenho da pesquisa, a entrevista tinha sido 

elaborada a fim de obter dados qualitativos relativos aos vínculos afetivos com o 

lugar dos moradores mais antigos. Com a continuação do trabalho, no entanto, 

decidiu-se que os moradores, indicados pelos ACS, responderiam aos 

questionários e participariam de grupos focais, etapas que, aparentemente, seriam 

de difícil participação dessas pessoas mais idosas. Resolvemos, então, usar as 

entrevistas informais como parte auxiliar ao reconhecimento da área. Elas 

aconteceram durante espera operacional na USF, e os participantes foram 

escolhidos aleatoriamente dentre os pacientes que estavam na fila de atendimento 

médico, tendo como único critério de seleção a idade; eram abordadas pessoas 

mais idosas, mas que não aparentassem estar muito incomodadas com seus 

problemas de saúde, e que se mostrassem receptivas à conversa. 
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Ao iniciar a entrevista, como modo de estabelecer o rapport e, ao mesmo 

tempo, entrar no tema em questão, a conversa girava em torno de três questões: 

tempo que a pessoa morava no bairro, se gostava de morar ali e se notava ter 

havido alguma mudança (para melhor ou para pior) no local, durante seu período 

de moradia. Apesar de não-estruturadas, as entrevistas, de modo geral, tiveram 

como pontos de discussão: (i) como o bairro era antigamente; (ii) a afinidade que 

os moradores tinham com o mesmo, com especial atenção sobre a relação do 

entrevistado com o local; e (iii) críticas e opiniões sobre o bairro no momento 

atual e as situações vivenciadas no local. 

 

4.4. Questionário 

A base para a confecção do instrumento foi o trabalho desenvolvido por 

Elali (2007), que desde 2005 vem utilizando questionários para estudo da 

percepção ambiental de moradores e não-moradores de bairros de Natal, como 

Ribeira, Rocas, Alecrim, Igapó, Nova Descoberta, Barro Vermelho e Ponta Negra. 

Como a pesquisadora vem realizando a atividade com a participação de alunos de 

graduação, o uso desse instrumento é justificado pela facilidade de aplicação e por 

possibilitar a manutenção de um padrão básico para coleta de informações, 

garantindo uma maior confiabilidade dos resultados e a dimensão quantitativa do 

estudo, inclusive com comparação de resultados obtidos em semestres diferentes e 

com comunidades diversas. 

A primeira idéia dessa pesquisa era que o questionário fosse aplicado 

conforme a proposta original, respeitando adaptações possíveis ao contexto social 

em estudo. Para tanto, os participantes seriam escolhidos por critérios de 
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amostragem, respeitando as variações de sexo, idade e nível de escolaridade 

característicos do bairro e das áreas urbanas de Natal, de modo a se obter uma 

representatividade fidedigna desse universo. No entanto, a fim de viabilizar a 

realização do estudo em tempo hábil, passou-se a analisar a possibilidade de 

centrar o estudo em um estrato da população (como jovens, idosos, líderes 

comunitários) ou selecionar um segmento da população em função do tempo de 

moradia no local. A dificuldade dessa possível escolha estava diretamente atrelada 

ao recorte da realidade e viés assumidos na pesquisa. Por fim, decidiu-se trabalhar 

com Agentes Comunitários de Saúde, uma vez que estes profissionais também são 

moradores de Cidade Nova, conhecem as peculiaridades do bairro e lidam 

diariamente com as redes e equipamentos sociais existentes. Para reduzir o viés de 

ter escolhido uma categoria profissional, optamos por dobrar o número de 

participantes, complementando-o ao solicitar que cada ACS indicasse um morador 

que considerasse representar o bairro. 

Na elaboração do instrumento, acatou-se as recomendações de H. Günther 

(2008), ao indicar que a fim de evitar transtornos e desvantagens com o uso dessa 

técnica sejam tomados cuidados como manutenção de vocabulário acessível, pré-

testagem e controle do tempo de duração/aplicação. 

Em seu formato inicial, o questionário continha 10 perguntas, agrupadas 

em: questões formuladas de modo impessoal e padronizado, acerca do perfil 

sócio-demográfico dos respondentes (versando sobre gênero, idade, escolaridade, 

profissão/ocupação); questões abertas para avaliação livre e intuitiva de aspectos 

como características físicas, imagens mentais representativas e comportamento; e 
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questões fechadas de caráter opinativo (para facilitar a análise quantitativa dos 

dados), relacionadas a serviços públicos, estruturas urbanas e rede social. 

O pré-teste foi aplicado ao grupo de integrantes do Grupo de Pesquisas 

Inter-Ação Pessoa-Ambiente (UFRN), e permitiu a adaptação do questionário 

final (disponível no Apêndice A), composto por questões abertas e fechadas 

distribuídas da seguinte maneira: 

 Duas questões abertas que estimulam a livre associação de idéias 

vinculadas ao bairro, sendo uma genérica e outra de imagem visual; 

 Duas questões abertas relacionadas a moradia, tempo e razões de moradia; 

 Uma questão aberta que faz referência ao comportamento do morador no 

bairro; 

 Uma questão aberta para investigar aspectos afetivos; 

 Duas questões abertas que atrelam memória e afetos; 

 Uma questão (a e b) aberta que compara Cidade Nova com outras 

localidades, mas sem direcionar o participante a avaliar aspectos 

específicos (como físico, social ou de localização, por exemplo); 

 Uma questão fechada que caracteriza o bairro; 

 Uma questão fechada que indica satisfação com os equipamentos sociais, 

estrutura física, serviços públicos e vizinhança; 

 Caracterização resumida do respondente (sexo, idade, escolaridade, etc.). 

Os dados obtidos no questionário permitiram uma compreensão 

quantitativa e qualitativa da percepção do lugar, a serem aprofundadas pelos 

desenhos e grupo focais. 
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Mesmo que submetido a uma pré-testagem, o questionário apresentou 

algumas limitações de compreensão pelos participantes, apenas percebida no 

decorrer da coleta de dados. As limitações foram: 

 A primeira questão ―Quais são as três primeiras palavras que você lembra 

ao falar de Cidade Nova?‖ não foi bem compreendida pelos moradores 

que não eram ACSs. Como esses participantes tendiam a desenvolver 

idéias, foi preciso reexplicar a questão e solicitar o resumo em uma 

palavra. 

 A questão nove, que envolve a escolha de adjetivos para caracterizar o 

bairro, passou por várias modificações na sua apresentação. A primeira 

versão consistia em expor adjetivos antagônicos com uma linha tracejada 

entre eles, na qual o respondente deveria marcar uma posição 

correspondente à sua percepção do bairro (quanto mais perto de um 

adjetivo, mais o local estaria relacionado com ele, e menos com a 

qualidade localizada no lado oposto da linha). No pré-teste, verificou-se 

que essa forma de apresentação podia tornar-se dúbia para uma população 

pouco escolarizada. Assim, em uma primeira tentativa para solucionar o 

impasse, decidiu-se que os adjetivos seriam escritos em cartelas, 

espalhadas numa mesa, das quais o respondente escolheria cinco dessas, 

consideradas as que melhor representassem o bairro. No entanto, por falta 

de superfície de apoio para espalhar as cartelas no momento da aplicação, 

os adjetivos foram escritos de forma espalhada, no próprio questionário, 

para o respondente circular suas respostas. Essa estratégia funcionou bem 

com os ASCs, pois, como o questionário foi auto-aplicado na presença da 
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pesquisadora, os respondentes podiam visualizar a nuvem de adjetivos 

para fazer sua escolha. No entanto, como entre os demais participantes o 

nível de escolaridade é muito reduzido, a aplicação foi feita pelo 

pesquisador, em forma de entrevista, sendo necessário ler todos os 

adjetivos para o respondente escolher cinco. Dessa forma, a memória era 

mais exigida, podendo ter interferido no resultado da questão. 

  No item ―c‖ da décima questão, destinado a avaliar o ―espaço coletivo‖ do 

bairro, alguns moradores entenderam que era para avaliar as linhas de 

ônibus (transporte coletivo ou, popularmente, apenas ―coletivo‖) 

disponíveis no local. 

Essas limitações foram consideradas no momento da discussão dos 

resultados. 

 

4.5. Desenho 

Antes da aplicação do questionário, solicitou-se aos participantes a 

elaboração de um desenho do bairro, buscando obter uma imagem mental do local 

sem influência das perguntas do questionário. Para tanto, os participantes 

receberam uma folha de papel branco tamanho A4, lápis e borracha. Se a pessoa 

solicitasse, poderia receber uma segunda folha. Optamos por disponibilizar um 

material bem simples, de fácil acesso, a fim de não causar impacto ao 

respondente, no entanto, vários participantes não quiseram desenhar, e muitos 

preferiram usar caneta esferográfica própria. 

Ressalte-se, antecipadamente, não haver intenção de realizar uma análise 

psicológica ou gráfica dos desenhos, no que se refere respectivamente à 
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preocupação com a individualidade e às características de personalidade dos 

participantes, ou mesmo à acuidade do material produzido. A opção pelo desenho 

seguiu a proposta de Lynch (1960/1997), comentada no capítulo 2, haja vista sua 

análise está centrada nos elementos urbanos e afetivos/perceptivos presentes 

nesses documentos, como marcos, nós, limites, bordas e setores. 

A proposta inicial era que os desenhos fossem retomados/discutidos no 

grupo focal, mas o instrumento também apresentou limitações, pois além de 

muitos moradores não terem participado dessa etapa aludindo inabilidade técnica 

ou devido à falta de apoio logístico (algumas aplicações foram feitas na porta da 

casa ou terraço, que não dispunha de mesa), vários dos desenhos foram 

executados em linha muito fina ou clara, difícil de reproduzir digitalmente. 

Apenas os ACSs realizaram essa etapa de modo efetivamente satisfatório. 

 

4.6. Grupos focais 

O último passo do trabalho de campo correspondeu à realização de Grupos 

Focais, com o intuito de discutir e aprofundar qualitativamente os dados obtidos 

nos procedimentos anteriores. 

Essa técnica favorece a elaboração dialética do pensamento grupal, 

levando à construção coletiva do conhecimento, além de gerar novas idéias ou 

hipóteses e estimular o pensamento do pesquisador. 

Estavam previstos para esse estudo dois grupos focais com no máximo 

doze pessoas, sendo seis Agentes Comunitários de Saúde e seis moradores, 

número definido respeitando as subdivisões existentes na dinâmica de trabalho 

das Equipes de Saúde da Família do bairro: quatro equipes, em cada uma das 
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quais trabalham seis ACSs, responsáveis pela cobertura de uma subárea do bairro. 

Os grupos seriam formados pelos agentes e moradores indicados por eles, 

representando cada subárea do bairro. Essa disposição ainda poderia facilitar a 

identificação de possíveis diferenças na Imagem Sócio-Ambiental de acordo com 

a localização de moradia, tendo em vista que Cidade Nova comporta 

características físicas e sociais discrepantes, incluindo localidades de risco e 

subnormais. 

No entanto, apenas dezesseis ASCs responderam os questionários e 

indicaram moradores, além de ter ocorrido uma greve da área da saúde que 

reduziu consideravelmente a presença dos técnicos no local de trabalho. Assim, 

devido à escassez de tempo para concluir a dissertação, optou-se por fazer apenas 

um grupo com ACSs e um grupo com moradores, respeitando o número de 

voluntariados para essa etapa, assim delineado: 

 Participantes 

 Agentes de saúde 

 Moradores comuns 

 

 Procedimentos 

 Dois grupos, sendo um com ACSs e outro com moradores 

 Grupo com ACSs, com anuência da direção da USF 

 Grupo com moradores, realizado mediante convite feito casa-a-

casa 

 Participantes: 8 a 12 pessoas por grupo 

 1h30 de duração cada 
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 Disposição em círculo 

 Local: USF de Cidade Nova 

 Lanche de encerramento 

 Gravação e observador 

 Documento ―livre e esclarecido‖ 

 A pesquisadora atuou como mediadora, e contou com a 

participação de uma psicóloga, mestranda em Psicologia pela 

UFRN, como observadora, documentando o andamento da sessão. 

 

 Etapas 

 Explicação sobre a pesquisa; 

 Reapresentação do questionário e objetivo do grupo; 

 Apresentação dos participantes; 

 Exposição de resultados atrelada a perguntas disparadoras sobre 

temas pré-definidos; 

 Agradecimento e encerramento com lanche. 

 

 Temas disparadores (baseado no resultado dos questionários e desenho) 

 Afeto/apego 

o Embora os participantes tenham considerado Cidade Nova 

um lugar sujo, barulhento e inseguro, em sua maioria, 

afirmam gostar de morar aqui. 
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 Referências físicas e lazer 

o As Dunas e o Parque da Cidade foram as referências físicas 

mais evidenciadas no bairro, mas as áreas de lazer 

disponíveis foram avaliadas negativamente; 

o Os participantes parecem valorizar as belezas naturais, mas 

não as incluem como recursos de lazer. Quais suas 

expectativas com relação à infra-estrutura e à política 

pública? 

o Equipamentos urbanos, como escolas, igreja e Unidade de 

saúde também foram enfatizados, isso indica algum tipo de 

expectativa da população em relação ao apoio social? 

 Violência e lixo 

o A imagem de Cidade Nova gira em torno da violência e da 

segurança, contrariando a expectativa inicial relativa à 

emergência de questões vinculadas ao lixo/lixão; 

o O lixo é referido, mas não se sobrepõe às imagens positivas 

do bairro. De alguma forma, a insatisfação ou denúncia da 

herança histórica do lixo parece não incomodar tanto os 

moradores, ou é omitido em detrimento à exposição 

positiva e afetuosa do seu local de moradia. 

 

Esse planejamento ainda passou por mudanças imprevistas. Devido ao 

funcionamento da USF, realizou-se o grupo focal com ACSs após uma reunião de 
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equipe semanal. Ao término da reunião (que durou aproximadamente 40 minutos) 

convidei os Agentes para participarem do grupo, mas apenas cinco deles de 

voluntariaram, comportamento que pode ter sido influenciado pela ausência dos 

chefes de equipe (enfermeiros), dando mais liberdade para os funcionários 

terminarem o expediente mais cedo. Também não foi possível realizar o grupo 

com os mesmos colaboradores que responderam aos questionários, por diversos 

motivos alegados pelos ACSs (morador indicado se mudou, ACSs iria entrar de 

férias, dentre outros). Para tentar suprir essa limitação, outro grupo focal foi 

realizado, com cinco moradores que freqüentaram a USF para tratamento de 

saúde, escolhidos com a ajuda de uma enfermeira da Unidade. 

Apesar das inúmeras dificuldades e limitações dessa etapa da pesquisa, o 

material dela surgido foi muito rico e de suma importância para compreensão dos 

resultados. 
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5. RESULTADOS: A IMAGEM SÓCIO-AMBIENTAL DE 

CIDADE NOVA 

 

Este capítulo expõe dados descritivos oriundos da pesquisa multimétodos 

realizada, que mesclou a consulta aos moradores de Cidade Nova  e o 

levantamento de informações na versão online do Jornal Tribuna do Norte, 

abrangendo os anos de 2006 a 2008. 

Embora inicialmente houvesse a intenção de apresentar os resultados em 

função de cada instrumento de pesquisa utilizado para, em um segundo momento, 

buscar pontos de convergência e divergência entre eles, com o transcorrer do 

trabalho, a grande inter-relação dos dados tornou-se evidente. A partir dessa 

constatação optou-se por outra estratégia para exposição das informações: 

subdividi-las por temática. 

Assim, as seções iniciais correspondem às informações coletadas junto aos 

moradores por meio de questionários, desenhos e grupos focais, que foram 

subdivididas em quatro subitens: aspectos sociais, físicos, afetivos, e cognitivos 

da relação dos moradores com o bairro de Cidade Nova. A seção final apresenta 

aspectos das influências externas na formação da imagem sócio-ambiental do 

bairro, exibindo os dados relativos ao levantamento das notícias de Jornal.. Vale 

ressaltar, ainda, que há elementos que se refletem em mais de um dos temas 

mencionados, exigindo a retomada de informações para melhor compreensão da 

mesma. 

Outro elemento da argumentação é a utilização de recortes dos 

depoimentos dos participantes para ilustrar o aspecto discutido. A fim de manter o 
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anonimato garantido antecipadamente aos participantes, mas, ao mesmo tempo, 

facilitar o entendimento do leitor com relação à pessoa que fala, cada citação é 

complementada por uma indicação geral do respondente, a partir do seguinte 

critério: o código ―A‖ indica Agente de Saúde; ―C‖ colaborador, ―Q‖ questionário 

e ―G‖ grupo focal. Dessa forma, a sinalização ―A.G.1‖, por exemplo, indica que o 

respondente é Agente de Saúde, sua fala foi transcrita a partir de um grupo focal e 

seu número arbitrário é 1, para diferenciá-lo do ―A.G.2‖ ou do ―C.Q.1‖, por 

exemplo. 

Participaram desta pesquisa 32 moradores do bairro, sendo 16 ACSs e 16 

pessoas indicadas por eles como representativas da comunidade. Os participantes 

se dividem em 12 mulheres e 20 homens, com idade média de 47 anos (variando 

entre 23 e 82 anos), escolaridade variada e moradores no bairro há 28 anos, em 

média; metade dos quais, natural de Natal e o restante proveniente do interior do 

estado. De modo geral, essas informações ajudam a validar a pesquisa realizada, 

indicando que os participantes conhecem bem o bairro e vivenciaram boa parte de 

sua evolução histórica, pois chegaram ao local ainda quando crianças ou 

adolescentes. 

Esses dados são mais homogêneos no grupo dos ACSs, em que todos os 

respondentes têm ensino médio completo (exigência da função ocupada), são mais 

jovens (média de 38 anos) e moram no bairro há cerca de 25 anos, condição que 

se alia à atividade profissional que os coloca em contato direto e cotidiano com a 

área, geralmente percorrida a pé, no sistema casa a casa. 

Embora o trabalho não vise fazer uma comparação entre a percepção dos 

ACSs e demais moradores, de modo que as informações geralmente foram 
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analisadas em conjunto, as diferenças entre ambos foram destacadas nas situações 

em que os resultados foram significantemente diferentes. Para simplificar o 

entendimento textual, considerou-se a partir desse ponto ―ACSs‖ sendo os 

moradores que são Agentes de Saúdes; ―colaboradores‖ sendo os moradores 

comuns e ―participantes‖ como sendo todo o conjunto (colaboradores e ACSs). 

Em geral, os dados apontam um perfil de morador antigo, que permanece 

no bairro por motivos de conveniência, como instalação familiar (9), condições 

possíveis para aquisição de casa própria (11) e trabalho (8), além de algum tipo de 

relação afetiva (11) com o mesmo (Figura 6). Nota-se que as relações de trabalho 

e família foram mais presentes nas respostas dos ACSs, enquanto os demais 

indicaram majoritariamente a casa própria como motivo para permanecer na área. 

Respostas relacionadas ao ―gostar‖ se dividem entre os dois grupos (com alguma 

predominância do segundo), como pode ser visto na seção 6.1.4, a seguir. 

 

 

Figura 3. Motivo para morar em Cidade Nova. 
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5.1. Elementos sociais 

Esse item reúne tanto aspectos sócio-políticos como interpessoais da 

percepção dos moradores, e expressam principalmente as respostas nos grupos 

focais e nos questionários (abordados de forma difusa em diversas perguntas, 

especialmente as de número 1, 5, 6, 7 e 8). 

A primeira pergunta do questionário abordou as impressões imediatas e 

lembranças do respondente com relação ao bairro Cidade Nova, na tentativa de, 

potencialmente, identificar as imagens instantâneas representativas do seu 

universo. Dentre as 75 palavras citadas (Figura 7), a maioria, se enquadrou nas 

categorias segurança (15, que reuniu respostas como violência, perigoso, medo, 

falta de segurança, segurança), saúde (9, com o termo literal), lixo (7, com o 

termo literal), afeto (6, soma de afinidade, aconchego, agradável), moradia (6, 

agrupando moradia, habitação, onde me criei) e políticas públicas (6, categoria 

que englobou termos como oportunidade, descaso, saneamento, educação). 

A categoria ―outros‖ abrangeu 10 palavras diversas (como religião, trem, 

buraco nas ruas, escuridão, duas casinhas, não tem lotérica, humildade), indicadas 

majoritariamente por residentes. Tal dispersão justifica-se por ser uma pergunta 

aberta relacionada à percepção e memória individual, o que pressupõe maior 

variedade de respostas. Também contribuiu para isso o fato de a questão não ter 

sido bem compreendida por alguns participantes, que tendiam a desenvolver 

idéias, sendo preciso reexplicar-lhes a questão ou intervir sugerindo que 

resumissem sua resposta em uma palavra. 
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Figura 4. Primeiras palavras associadas à Cidade Nova. 
 

Considerando que essa questão tentava captar as primeiras idéias 

associadas ao bairro, verifica-se os elementos sociais como os mais referidos, em 

detrimento aos aspectos físicos, afetivos ou pessoais. Evidencia-se, assim, uma 

tendência de vinculação do bairro à marginalidade (violência, drogas), além da 

relação com aspectos sócio-políticos e estruturais (saúde, moradia, educação e 

políticas públicas). 

A questão 5 solicitava ao morador citar as atividades que costuma realizar 

com mais freqüência no bairro (Figura 8). A interação social como participação 

em grupos sociais (15), atividades de trabalho (11) e deslocamento (15) foram as 

mais mencionadas. Vale ressaltar que apesar de terem relatado muitas atividades 

de interação social, nenhum participante referiu-se a atividades de lazer no bairro. 
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Figura 5. Atividades freqüentes. 
 

Nota-se, ainda, que embora nenhuma das categorias tenha condensado um 

número de respostas expressivo (considerando o universo de 32 participantes, 

nenhum item foi mencionado por pelo menos metade deles), os dados tendem a 

confirmar um perfil de morador que passa boa parte do tempo no próprio bairro, e 

nele exerce suas funções sociais. Além do fato de os ACSs morarem e 

trabalharem no local, vários dos outros moradores também o fazem (exercendo 

atividades como comerciante e do lar). 

Essa mesma tendência emergiu nas questões que solicitavam ao 

participante comparar Cidade Nova com outras localidades em virtude de 

semelhanças e diferenças, que deveriam ser apontadas como justificativa para a 

resposta. As localidades mais escolhidas como semelhantes foram bairros 

visinhos a Cidade Nova: Cidade da Esperança, Nova Cidade e Felipe Camarão. 

Além disso, os participantes enfatizaram os aspectos sociais, pouco se referindo 

aos elementos físicos como referência de comparação. Seguem exemplos de 

respostas que justificam a comparação de Cidade Nova com localidades 
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semelhantes: ―Pelo descaso, violência e falta de atenção pelas autoridades‖ 

(A.Q.16); ―É terra de pobreza‖ (A.Q.14). 

Mesmo quando era solicitado ao respondente apontar as diferenças entre 

Cidade Nova e outras localidades, as justificativas tiveram o mesmo foco de 

atenção, dessa vez enfatizando o sentido oposto: ―Existe pessoas que não pensam 

em violência‖ (A.Q.6); ―É um bairro de rico‖ (A.Q.10). 

As relações sociais também foram mencionadas quando os moradores 

foram questionados a respeito do motivo para gostar ou não gostar do bairro 

(Figura 19). Nesse caso, as respostas fizeram referência ao hábito (12), aos 

vínculos afetivos (9) e aos aspectos físicos/urbanos (7), que serão discutidas nas 

seções correspondentes. Além disso, oito (8) pessoas relataram gostar do bairro 

por causa das relações interpessoais construídas: ―Porque conheço as pessoas da 

comunidade e me dou muito bem com elas‖ (A.Q.4); ―Pela convivência das 

pessoas que conheci‖ (C.Q.7); ―As pessoas do bairro ainda não tomaram 

consciência, o quanto o bairro é bem localizado. E procuram sempre destruí-lo e 

desrespeitar as pessoas que o valorizam‖ (A.Q.7). 

De forma geral, na percepção dos elementos sociais prevalecem respostas 

relacionadas à segurança, o que contraria parcialmente a expectativa inicial 

relativa a uma acentuada emergência de questões vinculadas ao lixo/lixão 

historicamente presente no bairro. Além disso, os elementos sociais foram 

mencionados em várias questões, indicando que a associação da imagem de 

Cidade Nova está mais fortemente vinculada aos fatores sociais que aos físicos. 

Na questão em que era solicitado aos participantes para escolherem uma 

fotografia hipotética para representar o bairro, equipamentos urbanos (7), como 
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escolas, igreja e unidade de saúde também foram enfatizados, podendo indicar a 

expectativa da população em relação ao apoio social do Estado. 

Frente a essa observação, foi levantada uma questão a ser apresentada ao 

grupo focal: ―As respostas obtidas giram em torno da violência e da segurança, 

contrariando a minha expectativa inicial relativa à emergência de questões 

vinculadas ao lixo/lixão. Porque vocês acham que isso aconteceu?‖. 

Na discussão que se seguiu, de uma forma geral, os moradores 

argumentaram que a violência incomodava mais por estar mais próxima (em 

frente à casa) e por trazer conseqüências mais imediatas: ―A violência é forte. O 

lixo fica em Cidade Nova, mas só incomoda na época de chuva, com o mal 

cheiro‖ (A.G.2); ―Mata um aqui, não é de sua família, mas é de um conhecido. 

Acontece em frente a sua casa‖ (A.G.2); ―A coisa me incomoda quando (...) bate 

na minha porta‖ (A.G.3). 

Além disso, os ACSs ressaltaram haver certa valorização do lixo pela 

comunidade, já que o mesmo foi uma importante fonte de renda para os 

moradores da região, de modo que esse trabalho não é atrelado a sentimento de 

vergonha ou pejorativo; ao contrário, representa uma atividade bastante rentável. 

Eu já sobrevivi do lixo, já subi várias vezes lá. Se eu tivesse 
fazendo isso, hoje, eu já estava era rico. Os catadores de coleta 
seletiva não ganham nem um terço do que ganhavam antes. Tem 
muita gente voltando para a carroça porque ganha mais, uma 
garrafa pet com tampa custa cinco centavos (A.G.1) 

 

5.2. Aspectos físicos 

Os aspectos físicos ou ambientais foram abordados tanto pelos desenhos 

(imagem mental) como pelo questionário e grupo focal, que agregaram valor 

simbólico ao ambiente referido. 
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Nos desenhos (exemplos nas Figuras 9 e 10), geralmente os moradores 

representaram a Avenida Central (Figura 4) como principal via, organizando a 

partir dela os demais elementos. Além disso, as Dunas e a linha férrea foram 

representadas como principais limites, as zonas que correspondem às áreas de 

atuação das Equipes de Saúde da Família surgiram como setores e os 

cruzamentos figuraram como nós. Os marcos mais representados foram as escolas 

e os pontos comerciais. 

Esses elementos da imagem mental apareceram também quando os 

moradores compararam Cidade Nova a outras localidades, a partir de comentários 

como: ―É arrudiado de morro‖ (A.Q.10); ―As dunas estão em quase todas as 

partes‖ (A.Q.15). 

A Av. Central foi a via mais representada pelos moradores, geralmente no 

centro do desenho. Vale salientar que o lixão está fora dos limites geopolíticos do 

bairro, mas como a principal via de acesso a ele é a Avenida Central, pertencente 

ao bairro de Cidade Nova (URBANA, 2003), a maioria das referências ao lixão, 

faz menção a sua localização como sendo no bairro de Cidade Nova. 

Devido à dificuldade de reprodução dos desenhos, geralmente realizados 

em traços finos que perdem a nitidez quando fotografados ou digitalizados, 

apresentam-se, aqui, apenas dois desenhos elaborados pelos participantes (Figuras 

9 e 10). 

Nesses dois exemplos, nota-se que as dunas limitam o bairro em todos os 

lados, formando uma espécie de cerca; a principal via de acesso, mais larga, 

encontra-se no meio da página, orientando os demais setores do bairro, e as vias 

menores são bem definidas e nomeadas; orientadas por locais de referência, como 
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pontos comerciais e escolas, esses desenhos podem ser usados para navegação, 

como mapas. 

Na Figura 10, encontra-se um posto de gasolina, no canto inferior direito 

do desenho, fora dos limites do bairro. O referido ponto de referência encontra-se 

realmente afastado da aglomeração de casas, mas é comumente usado para 

orientar a um desconhecido a chegar ao bairro. Na Figura 9 ele está representado 

no início da Av. Central, demarcando a entrada no bairro. 
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Figura 6. Desenho de Cidade Nova. 
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Figura 7. Desenho de Cidade Nova. 

 

Ainda com relação aos aspectos físicos, na questão que solicitava aos 

moradores escolherem uma fotografia hipotética para expor o bairro (Figura 11), 
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as 43 respostas obtidas indicam a utilização de paisagens naturais como as dunas 

(mencionadas por 12 participantes) e o Parque da Cidade (5) (ver Figuras 12 e 

13), além de mencionar majoritariamente belezas naturais (17) não especificadas. 

 

 

Figura 8. Paisagens escolhidas. 
 

 

Figura 9. Duna em Cidade Nova. 
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Figura 10. Pórtico do Parque da Cidade Dom 

Nivaldo Monte. 

 

Vale ressaltar que, em sua maioria, tais respostas foram dadas por ACSs, 

refletindo possivelmente uma valorização do meio ambiente inerente à profissão 

ou ao nível de instrução, como reflete a frase a seguir: (Cidade Nova é) um bairro 

bem localizado, perto das belezas naturais, porém, com metade das pessoas mal 

educadas com relação ao próximo e ao meio ambiente (A.G.2). 

Equipamentos urbanos (7), como escolas, igreja e unidade de saúde 

(Figuras 14, 15 e 16) também foram enfatizados. Com a hipótese de que esse fato 

poderia indicar a expectativa da população em relação ao apoio social, tal questão 

foi levantada no grupo focal, recebendo como explicação: ―A maioria acha sua 

casa feia, a casa do vizinho feia. Não têm consciência do que é mostrar o bairro. 

Vão mostrar o quê?‖ (A.G.3). 

O lixo (6) foi referido pelos respondentes, mas não se sobrepõe às 

imagens positivas do bairro. De alguma forma, a insatisfação ou denúncia da 
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herança histórica do lixo parece não incomodar os moradores, ou é omitido em 

detrimento da exposição positiva e afetuosa do seu local de moradia. 

Essa questão também teve uma variedade grande de respostas incluída na 

categoria outros (11), já que a pergunta era totalmente aberta, dando liberdade de 

pensamento aos participantes. 

Discutida no grupo focal, a pequena quantidade de citações vinculadas ao 

lixo/lixão foi referida por um dos ACS, que alertou para o local da casa do 

morador respondente, concluindo que os que moravam na rota pela qual o lixo 

passava expressariam mais incômodo com o lixo que os demais: ―Quem mora lá 

[na Av. Central] já fez abaixo assinado (...) por causa da passagem do caminhão 

do lixo... Ninguém consegue almoçar com o mau cheiro‖ (A.G.1). 

 

 

Figura 11. Centro Municipal de Educação 

Infantil Prof.a Marise Paiva (SEMURB, 2008). 
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Figura 15. Unidade de Saúde da Família de 

Cidade Nova (SEMURB, 2008). 

 

 

Figura 16. Capela São José (SEMURB, 2008). 
 

Nas questões em que era solicitado comparar Cidade Nova com outras 

localidades em virtude de semelhanças e diferenças, os participantes enfatizaram 

mais os aspectos sociais. Os elementos físicos que referencia a comparação foram 

as dunas e os aspectos urbanísticos ausentes em Cidade Nova: ―Acho que os 
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bairros que tem mais praia, mas só pelas praias‖ (A.Q.1); ―Devido aos grandes 

prédios e comércio‖ (A.Q.15). 

Complementando essa referência positiva às belezas naturais do bairro, na 

questão que solicitava uma avaliação de aspectos urbanos (Figura 17) usando 

uma escala do tipo Likert, de 0 a 10, outros fatores físicos foram avaliados 

positivamente, como tamanho e localização do bairro, ambos obtendo nota média 

superior a 7,0. Por outro lado, nessa mesma pergunta avaliativa, os participantes 

fizeram uma avaliação negativa do bairro em diversos aspectos, como os espaços 

coletivos (média 3,5). No entanto, leva-se em consideração o limite de 

entendimento desse quesito (descrito na seção metodológica), que pode ter 

interferido no resultado. 

As queixas em relação ao lazer tornaram-se especialmente evidentes nas 

questões em que era solicitado comparar Cidade Nova a outras localidades nas 

quais o lazer foi mencionado como ponto de diferenciação: ―Pois é um local de 

lazer e não temos opções‖ (A.Q.16); ―Porque existe segurança, saúde, lazer, etc.‖ 

(A.Q.3). 

Sob esse ponto de vista, os participantes parecem valorizar as belezas 

naturais, mas não as incluem como recursos de lazer. As expectativas mediante a 

infra-estrutura e política pública são uma forte tendência. Assim, supor que as 

condições sócio-econômicas contextualizam esse viés perceptivo pode ser uma 

hipótese importante na definição da Imagem Sócio-Ambiental do bairro estudado. 

Essa questão foi levantada no grupo focal, gerando os seguintes 

comentários: ―O único lazer que tem aqui é o morro‖ (A.G.3); ―O Parque da 

Cidade é de exercício físico, eles [os moradores] não consideram como área de 
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lazer‖ (A.G.1); ―Não tem uma praça, uma área para futebol‖ (A.G.3); ‗Não tem 

uma área coberta para fazer festa‖ (A.G.2). 

Assim, pode-se perceber a relação da significação do espaço físico com as 

demandas sociais da região, como demonstrado na fala de um ACS: ―Se não fosse 

a degradação de ladrões, ainda conserva a estrutura arborizada. A educação 

ambiental é bem presente‖ (A.G.2). 

 

5.3. Aspectos cognitivos/avaliativos 

Conforme comentado anteriormente, a décima questão solicitava ao 

respondente avaliar elementos urbanos do bairro, com uma nota de 0 a 10. De 

modo geral, os respondentes novamente avaliaram negativamente o bairro, no que 

diz respeito aos serviços públicos e à estrutura urbana (Figura 17). Somente os 

elementos ―transporte‖, ―localização‖, ―escola‖ e ―vizinhos‖ obtiveram avaliação 

média superior a ―7,0‖. Os quesitos espaço coletivo (3,5), policiamento (2,6), 

serviço de saúde (4,2), esgotamento sanitário (1,7) e drenagem (3,1) foram os 

fatores avaliados negativamente pelos moradores. Embora as respostas de ACSs e 

outros moradores definam curvas semelhantes, verifica-se que os agentes de saúde 

foram mais críticos/severos em relação ao bairro, talvez em função da própria 

profissão. 

 



83 
 

 

Figura 12. Avaliação dos aspectos urbanos. 
 

Quando pedidos para indicar as características que mais se relacionavam 

com o bairro, os participantes também acabaram fazendo uma avaliação negativa 

(Figura 18), pois os adjetivos sujo (25), barulhento (22) e inseguro (21), foram 

escolhidos de forma expressiva, enquanto as palavras limpo (2) e seguro (2), 

praticamente não foram selecionadas. Outros adjetivos tiveram uma escolha 

mediana: agitado (13), agradável (12), alegre (12), bonito (10), sem cor (10) e 

tranqüilo (10). 

Portanto, além de terem avaliado negativamente boa parte das estruturas e 

dos serviços urbanos (Figura 17), os participantes o caracterizaram como 

barulhento, sujo e inseguro (Figura 18). Os resultados dessas duas questões são 

compatíveis, na medida em que os fatores ―policiamento‖ e ―esgotamento 

sanitário‖, que obtiveram avaliação negativa e coincidem com a caracterização do 

bairro como ―sujo‖ e ―inseguro‖. 

Nota-se que os ACSs geralmente são mais críticos, com maior 

concentração na avaliação negativa. Vale salientar que essa criticidade pode ser 
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influenciada pelo nível de escolaridade ou pela própria função social dos agentes 

no campo da Saúde Pública. 

 

Figura 13. Características do bairro. 
 

5.4. Aspectos afetivos 

A sexta pergunta do questionário indagava ao morador se gostava do 

bairro e por quê. A grande maioria dos participantes (85%) afirmou gostar de 

Cidade Nova, alegando como motivos (Figura 19) as relações sociais ali 

construídas (apontadas por 8 dos participantes), hábito ou costume (12), relações 

afetivas (9) e vantagens relacionadas a aspectos físicos e urbanísticos do local (7 

respostas). São exemplos de respostas, respectivamente: ―Porque tenho muitas 

amizades‖ (C.Q.10); ―Adoro meu bairro‖ (A.Q.5); ―Porque me acostumei com 

tanto tempo, acho que não trocava nem por outro melhor que esse‖ (C.Q.1); ―É 

um bairro conveniente de transporte para quem precisa usar‖ (A.Q.12). 
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Figura 19. Motivos para gostar do bairro. 
 

Outras duas questões enfocaram os aspectos afetivos, questionando a 

melhor e pior lembrança dos moradores em relação ao bairro (Figuras 20 e 21). 

Entre as lembranças positivas podem ser encontradas questões sociais (7), 

pessoais (5) e nostálgicas (7), além de alguns aspectos urbanos antigos (4) e as 

situações em que a violência ainda não existia. Cinco pessoas também relataram 

não ter lembranças. 

Algumas respostas podem ser encaixadas em mais de uma categoria, como 

por exemplo, social e nostálgica: ―do tempo que nem tinha energia, mas as 

pessoas se respeitavam mais‖ (A.Q.7). 

Também surgiram respostas contendo aspectos relacionados a fatores 

pessoais e de não violência: ―(...) da minha infância, porque o bairro era muito 

calmo, não tinha medo de ficar na rua brincando‖ (A.Q.16). 

As referências à violência e à segurança sobressaem, estando atreladas 

tanto a memórias positivas quanto a negativas: ―Quando não existia violência a 

gente podia viver tranqüilo‖ (A.Q.3). 
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Apenas ACSs forneceram respostas referentes à violência para memórias 

positivas (não violência), sendo sempre relacionadas ao ―tempo em que havia 

menos violência‖. Já os demais moradores diversificaram suas memórias positivas 

em relação a sentimento de nostalgia e a vínculos sociais: ―A primeira visita que 

eu fiz ao bairro para comprar o terreno‖ (C.Q.4); ―Um colégio bom que tinha, a 

professora boa‖ (C.Q.9); ―A comunidade é amiga, os vizinhos são bons. Essa é a 

melhor lembrança‖ (C.Q.6). 

 

 

Figura 20. Lembranças positivas de Cidade Nova. 
 

Já as memórias negativas (Figura 21) em sua maioria foram relacionadas à 

violência (tônica de 15 respostas), seguida por desastres (6), problemas de infra-

estrutura urbana (6) e lixo (5), duas pessoas relataram não ter lembranças 

negativas: ―Quando mataram uma pessoa na minha porta‖ (C.Q.1); ―Quando a 

escola Marise Paiva caiu em cima das crianças‖ (A.Q.4); ―O povo sofrendo 

quando chove e perde tudo‖ (C.Q.6); ―O lixão‖ (A.Q.5). 
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Esses dados contrariaram a expectativa inicial do surgimento maior de 

respostas atreladas ao lixão e às condições sociais emergentes desse. No entanto, a 

peculiaridade da relação dos moradores com o ambiente que os cerca e suas 

estratégias adaptativas se apresentam de forma mais complexa. 

 

 

Figura 14. Lembranças negativas de Cidade Nova. 
 

Apesar do medo da violência e de avaliações cognitivas negativas (descrita 

na seção anterior), os dados revelam que as relações afetivas e de apego ao lugar 

não estão diretamente relacionadas à avaliação cognitiva do mesmo, como 

demonstram as respostas referenciando os fatores de vinculo nas relações sociais, 

o hábito e as relações afetuosas, quando questionado aos participantes o motivo de 

gostar ou não de Cidade Nova (Figura 19). 

Esse resultado também foi discutido no grupo focal, e os moradores 

elencaram fatores para gostar do lugar, mesmo com as desvantagens ali existentes: 

―[as pessoas ficam aqui porque] Têm seu próprio lugar. Porque é deles‖ (A.G.1); 

―Mesmo tendo violência não quero sair daqui‖ (A.G.2); ―Violência tem em todo 
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lugar e aqui eu já conheço .. sei por onde passar...‖ (A.G.2); ―O bairro não 

evoluiu, eles ficaram acomodados com a situação. Eu gosto, mas acho que tem 

insegurança‖ (A.G.3); ―Gosto. Conheço todas as pessoas há 37 anos‖ (A.G.4). 

De modo geral, as respostas obtidas giram em torno da violência e da 

segurança, contrariando a expectativa inicial relativa à emergência de questões 

vinculadas ao lixo/lixão, historicamente presentes no bairro, que durante três 

décadas recebeu os resíduos sólidos do município. Embora os participantes 

tenham considerado Cidade Nova um lugar sujo, barulhento e inseguro, em sua 

maioria, afirmam gostar de onde moram. As dunas e o Parque da Cidade foram as 

referências físicas mais evidenciadas, em contraponto à avaliação negativa das 

áreas de lazer disponíveis. 

 

5.5 Elementos do olhar externo 

Na pesquisa online no ―Jornal Tribuna do Norte‖, que abarcou material 

publicado entre janeiro de 2006 e maio de 2009, foram encontradas 146 notícias 

que continham a palavra-chave ―Cidade Nova‖ (Figura 22), agrupadas em oito 

categorias: 

 Violência - correspondente a registros policiais na área, desde tráfego de 

drogas até assassinatos (mencionada por 36 citações); 

 Lixão - fazendo referência à transição da área de destino final dos resíduos 

sólidos urbanos de Cidade Nova para Ceará-Mirim, ao projeto de 

recuperação ambiental da área degradada e aos problemas sociais 

decorrentes do lixão (26); 
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 Políticas públicas - envolvendo saúde, educação, assistência social, etc. 

(21); 

 Área de risco - divulgação de alagamentos, desmoronamentos, construções 

em área de risco (15); 

  ―Parque da Cidade‖ e ZPA - em sua maioria, anunciando a inauguração 

do parque e a sua delimitação na ZPA-1 (12); 

 Saneamento - anúncios de obras emergenciais de drenagem e 

abastecimento de água (12); 

 Campanhas Políticas de partidos diversos (12); 

 Outros – assuntos diversos e sem número significativo de citações 

(isoladamente indicados por apenas 1 a 3 reportagens) foram enquadrados 

nessa categoria (28 respostas). 

 

 

Figura 22. Temas sobre Cidade Nova nas notícias de jornal. 
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Nota-se que, entre os anos 2006 e 2008, os temas violência e lixão, 

estiveram entre os mais presentes na mídia, sendo que a categoria violência vem 

crescendo paulatinamente (aumentando ainda mais em 2009), enquanto a citação à 

temática do lixo diminuiu significativamente no último ano, provavelmente 

devido à efetivação da transferência da área de destino dos resíduos sólidos de 

Natal. 

As categorias ―área de risco‖, ―Parque da cidade/ZPA‖ e ―saneamento‖ 

revelam as características ambientais peculiares do bairro, relacionadas à 

qualidade da água abastecida e à problemática de construções irregulares. As 

políticas públicas também contextualizam as peculiaridades de Cidade Nova, 

frente às suas necessidades assistências, típicas de bairros periféricos. Já 

―campanha política‖, concentrada no ano de 2008, remete ao momento pontual de 

eleições, divulgada de forma abrangente. 

Percebe-se ainda que, em seu conjunto, os temas anunciados na mídia 

coincidem com os temas mencionados pelos moradores ao longo da pesquisa, 

principalmente os apresentados na Figura 7, referente às primeiras palavras 

lembradas e relacionados a violência, lixo e políticas públicas (considerando a 

junção das categorias, saúde, educação e política). Os moradores também fizeram 

alusão às condições ambientais, às dunas e ao Parque da Cidade, conforme 

representado nas Figuras 11, 12 e 13. 

De uma forma geral, a maior parte das notícias expõe uma imagem 

negativa do bairro, como local periférico e perigoso, embora muitas vezes também 

tente esboçar uma amenização do quadro: 

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens estavam 
armados e a cavalos, fazendo arruaça e assustando os moradores do 
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local. Com isso, os PMs foram chamados, mas foram recebidos a 
bala pelos suspeitos. Um dos homens conseguiu fugir, subindo o 
morro. O outro, invadiu uma casa e fez um dos moradores refém. 
(Tribuna do Norte, 20/03/2009)2 
 

O ―lixão‖ de Cidade Nova já foi endereço de gente e urubus até 
quatro anos atrás, quando entrou em operação o aterro sanitário de 
Ceará-Mirim (...). O antigo ―Forno de Lixo‖ de triste memória 
servia de cenário para um espetáculo de horror aberto todos os dias 
para quem quisesse ver de graça homens, mulheres e crianças 
mergulhados numa montanha de lixo, catando sua sobrevivência. 
Isso acabou, felizmente. (Tribuna do Norte, 03/02/2008)2 

 
Em outras situações, no entanto, é enfatizada positivamente a imagem de 

um lugar em recuperação dos danos sócio-ambientais decorrentes do lixão e 

comumente beneficiado por políticas de assistência social, como descrito dos 

exemplos: 

Apesar da demora na conclusão das obras do lixão de Cidade Nova, 
moradores de quatro bairros das proximidades serão beneficiados 
com a construção de um espaço de lazer. O lixão está fechado há 
dois anos para receber lixo doméstico e hoje serve de depósito 
apenas para resíduos de construção civil, entulho e restos de podas 
de árvores. (Tribuna do Norte, 31/01/2007)3 
 

Os moradores das imediações do Parque da Cidade estão 
entusiasmados com a nova obra. O parque (...) foi criado para 
manter a preservação ambiental e para evitar construções na Zona 
de Proteção Ambiental – 1. Com a preservação os moradores de 
Cidade Nova ganharam um parque ecológico. (Tribuna do Norte, 
22/06/2008)3 

 
Outra imagem que surgiu nas notícias corrobora indagações iniciais nesta 

pesquisa. Durante o estágio que desencadeou este estudo, percebeu-se que aquele 

ambiente tinha uma imagem diferenciada, com residências, escolas e ruas 

aparentando ter significados diferentes das reconhecidas em outros bairros. O 

                                                           
2 Disponível em http://www.tribunadonorte.com.br 
3 Disponível em http://www.tribunadonorte.com.br 
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jornal pesquisado divulgou uma matéria sobre isso, mostrando o uso e significado 

das dunas de Cidade Nova: 

Se engana quem acha que férias perfeitas são aquelas onde são 
feitas viagens para hotéis ou passeio em lugares de requinte. Para a 
população de Cidade Nova e Felipe Camarão, na zona Oeste, a 
felicidade está nas tardes calorosas nas dunas de Cidade Nova. Para 
as crianças que já dispõem de poucas atrações culturais, a boa saída 
é inventar atividades nas areias das dunas. (Tribuna do Norte, 
06/07/2008)3 

 
As próprias palavras escolhidas para narrar os fatos diferenciam situações 

e antecipam pontos de vista. Assim, a área preservada recebe o nome de ―dunas‖, 

quando são referidas a beleza e lazer, e a alcunha de ―morro‖, quando o tema faz 

referência a local de fuga e marginalidade. Eis, portanto, um bom exemplo das 

multifacetas da percepção ambiental e dos significados construídos socialmente, 

que a alicerçam. 
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6. DISCUSSÃO 

Moro em Cidade Nova, num lugar arrodeado de morros. É 

bem fácil chegar aqui, pois coletivos passam a todo instante 

(...). As dunas são lindas, mas o povo não cuida muito delas; 

jogam lixo em todo canto. Infelizmente, a violência tomou 

conta do bairro, que tem muita droga e muito vagabundo 

(...). Muita gente reclama do posto de saúde, que não tem 

médico. A comunidade não entende e a gente não pode fazer 

nada (...). 

Hoje a gente tem o Parque da Cidade pra caminhar (...). O 

ruim é que não tem mais quase nada por aqui. Falta uma 

quadra pros meninos, que vivem só no morro. Para ir numa 

lotérica, a gente tem que ir para a Cidade da Esperança (...). 

Dependendo do lugar, é difícil pra dormir. Os vizinhos ficam 

com som alto o dia todo! Mas tem canto que é tranqüilo, 

muita gente de bem (...). 

Antes tinha o lixão, indo pela Rua Central, atravessando a 

linha do trem. Hoje, só passam uns caminhões que deixam o 

lixo aí e depois levam pro tal aterro (...). 

Apesar de tudo, é um lugar bom, gosto daqui. Conheço todo 

mundo e sei por onde andar. Moro aqui desde que me 

entendo de gente. Quando eu cheguei, só tinha mato. Hoje, 

tem escolas na Central, posto de saúde, e muita melhoria 

(...). Minha casa é de pobre, mas é minha. É arrumadinha e 

tem quintal, dá pra gente fazer uma feijoada bem bacana.4 

 

Produzi esse texto na tentativa de traduzir a Imagem Sócio-Ambiental dos 

moradores que aos poucos me foi revelada pela pesquisa, tendo seu início na 

                                                           
4 Texto fictício produzido pela autora a partir da soma de trechos de vários depoimentos dos 

moradores. 
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minha vivência como estagiária. Durante os meus primeiros contatos com o bairro 

de Cidade Nova, as indagações sobre o contexto sócio-cultural e o significado 

social apontaram-me um caminho: para investigar a influência dos ambientes 

sobre o comportamento, é importante reconhecer que, potencialmente, os 

ambientes podem se tornar o que necessitamos ou acreditamos que sejam. 

Essas primeiras indagações encontraram refúgio no suporte teórico da PA, 

pois entender as particularidades da comunidade e de seu ambiente de vida é parte 

essencial para compreensão do processo perceptivo e da construção da Imagem 

Sócio-Ambiental. Ittelson et al. (1974) argumentam que cada indivíduo percebe 

ou experiencia o mundo a sua volta de maneira única, sendo a realidade percebida 

um importante guia para as ações humanas. Assim, o valor da cultura, da 

memória, das vivências e das sensações do grupo na construção da imagem do 

bairro nos ajuda a compreender suas funções como espaço e suas singularidades 

como lugar. 

Isso indica que cada ambiente sócio-físico é um mundo próprio, 

interpretado a partir de universos perceptivos únicos (Sozsca, 2005). Nesse 

sentido, é importante compreender que no bairro em estudo habita uma população 

economicamente desfavorecida, que conhece bem o lugar onde habita, pois 

vivenciou sua evolução histórica e passa boa parte do seu dia naquele lugar, nele 

executando suas funções sociais. Tais características ajudam a entender a 

percepção encontrada, que enfatizou os elementos sociais, evidenciando uma 

tendência de vinculação do bairro à marginalidade (violência, drogas), além da 

relação com aspectos sócio-políticos e estruturais (saúde, moradia, educação e 

políticas públicas). Tal percepção está implícita na identidade social urbana, 
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anunciada por Valera e Pol (1994), que aglomera as características coletivas 

inerentes a especificidade do lugar estudado. 

Os elementos sociais – de cunho sócio-político – encontrados se interligam 

com os cognitivos à medida que a possível expectativa da população em relação 

ao apoio social do Estado coincide com a avaliação negativa da estrutura urbana e 

sua vinculação da característica como sujo, barulhento e inseguro, como também 

referenciada na imagem propagada pela mídia. 

Por sua vez, os aspectos sociais de cunho interpessoais se interligam aos 

afetivos na medida em que as relações ali construídas geram apego comunitário, 

apesar do ambiente inóspito. 

Em termos de apego ao lugar (place attachment), os relatos dos 

participantes indicam maior vinculação dos moradores à oportunidade de residir 

em casa própria, em um bairro onde detêm considerável conhecimento espacial, 

ali mantendo relações interpessoais que consideram importantes. Tais relatos 

corroboram Medeiros (2005), ao associar o apego às dimensões: identidade 

pessoal, território e apego comunitário. 

Segundo Giuliani (2003) os vinculos afetivos aos bairros se agrupam em 

três temáticas: (a) apego e qualidade residencial; (b) identidade; e (c) 

territorialidade. Ao denunciarem a baixa qualidade residencial em Cidade Nova 

(ítem a), os dados contrariam esse primeiro item, pois o apego não se mostrou 

diretamente proporcional à congruência entre necessidades e recursos sócio-

físicos do meio ambiente. Vale ressaltar, no entanto, que o referencial de 

qualidade residencial pode variar de acordo com o contexto sócio-econômico 

vivenciado anteriormente, o que exige a relativização dessa afirmativa. Além 
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disso, alguns fatores urbanos foram valorizados, embora de maneira mais discreta: 

localização, belezas naturais, transporte e escolas. 

Por sua vez, as questões de identidade de lugar e dependência local (item 

b), como relatado por Willian e Vask (2003), mostram-se associadas à experiência 

passada e à familiaridade, com ênfase para as relações sociais, os hábitos e os 

vínculos afetivos. A familiriaridade também foi expressa no grupo focal:  

“Conheço todas as pessoas há 37 anos” (A.G.4.). 

Outro fator relevante para o apego ao lugar é a relação com a 

territorialidade (item c). Expressões como ―casa própria‖, ―seu próprio lugar‖ e 

―porque é deles‖ se fizeram presentes tanto no questionário quanto nos grupos 

focais. Para Brown (1987) e Valera e Vidal (1998), as principais funções da 

territorialidade humana são a interação e organização social e a formação da 

identidade individual e de grupo, influenciando na personalização do espaço, na 

formação ou intensificação dos laços afetivos e sentimento de pertença entre 

ocupante e território. 

Relações como essa apareceram de forma diversa nos questionários, 

exigindo que os pontos dissonantes ou mais marcantes fossem levados para 

discussão nos grupos focais, nos quais ficou claro que os fatores sociais, físicos, 

afetivos e cognitivos se inter-relacionavam. Nesse sentido, considerar Cidade 

Nova um lugar sujo, barulhento e inseguro e, ao mesmo tempo, afirmar gostar 

daquele bairro como local de moradia denunciava uma incongruência. 

Outro ponto que chamou atenção foi a insistência em trazer à tona 

questões relacionadas à insegurança e violência, contrariando parcialmente a 

expectativa inicial relativa a uma acentuada emergência de questões vinculadas ao 
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lixo/lixão historicamente presente no bairro. Os próprios participantes alegaram 

que a violência incomoda mais que o lixo, em especial, devido à proximidade e ao 

imediatismo de suas conseqüências. Assim, a influência do aspecto temporal na 

percepção se faz presente, como anunciado por Lynch (1972, 1981/1993), 

Pinheiro (2002), Pol (1997), Sommer (1979) e Tuan (1983). O primeiro autor 

ainda explicita a importância de se reconhecer a influência da lembrança de 

experiências passadas sobre aquilo que é vivenciado num ambiente no momento 

presente. Assim, lembranças negativas vinculadas à violência expostas pelos 

moradores aparenta constituir uma parte importante da imagem atual da área. 

Vale ressaltar que as questões sobre violência e insegurança sobressaem na 

mídia de forma quase que universal, de modo que, devido à sua possibilidade de 

atingir diversos lugares, pode estar presente no imaginário social relacionado 

àquele lugar. Por outro lado, a percepção da insegurança pode não estar atrelada 

unicamente às especificidades do ambiente estudado, mas sim corroborada com as 

condições sociais brasileiras e com a dinâmica dos meios de comunicação, como 

visto pela predominância de aparições sobre violência vinculadas ao bairro (36) 

no jornal Tribuna do Norte. 

Além disso, há questões de espacialidade e valorativas. O lixão fica fora 

das margens do bairro, invisível ao cotidiano e ainda representa renda para 

população. O incômodo é mais acentuado com o lixo doméstico nas ruas e 

terrenos baldios, prática incongruente já que há coleta regular de resíduos sólidos 

no bairro. 

O lixão que fica fora das fronteiras do bairro exemplifica a teoria de Lynch 

(1960/1997) em que elementos fisicamente definidos da imagem urbana, seus 
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marcos, nós, limites, setores e vias são valorizados social e afetivamente, mesmo 

que sejam pouco significativos em termos físicos. O espaço geográfico com 

delimitações políticas ganha simbolismo, na medida em que o lixão é incorporado 

à comunidade, seja pelo acesso a ele, pela Avenida Central (principal via 

representada pelos participantes, nos desenhos), seja pela sua função social como 

fonte de renda para muitos moradores. Tal situação, embora diferenciada em seus 

detalhes, apresenta sentido semelhante aos apontados nos estudos de Amérigo 

(1998), Fernández-Ramírez (1998) e Valera e Pol (1994). 

Contudo, a ausência de estímulos visuais e olfativos e a relativa distância 

temporal da época de atividade (desativado há mais de 5 anos), retira parcialmente 

o lixão da percepção dos moradores, no que se refere à construção da Imagem 

Sócio-Ambiental apresentada. Essa evidência faz sentido teórico ao se entender a 

percepção ambiental como um conjunto de processos que envolvem as sensações 

obtidas pelos órgãos dos sentidos, as experiências, a memória e os sentimentos 

relacionados ao contexto sócio-físico (Tuan, 1980), aos quais são associados 

aspectos temporais, culturais, valorativos e afetivos ligados a esse contexto 

(Lynch, 1997/1960; Mourão & Cavalcante, 2006; Pinheiro, 2003). Considerando 

esse conjunto de fatores, ao retirar as sensações obtidas pelos órgãos dos sentidos 

(ou melhor, o estímulo visual e olfativo) do lixão, para a maior parte da 

comunidade, a percepção conseqüentemente se modifica. 

Essa peculiaridade foi bem justificada por um participante ao afirmar que 

o local da casa do morador respondente influenciava no incômodo com o lixão, 

concluindo que os que moravam na rota pela qual o lixo passava expressariam 

mais incômodo com o lixo que os demais. 
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Além disso, os moradores também indicam incômodo com o lixo que 

permanece nos canteiros e ruas, apesar da coleta regular de resíduos sólidos atuar 

naquela área. Assim, embora seja considerada socialmente inadequada naquele 

bairro, a prática de deixar lixo na rua ainda permanece, e pode estar relacionada a 

uma visão naturalística do lixo, a exemplo da moradora que dava comida aos ratos 

no intuito de impedir que os animais subissem em sua mesa (estratégia de 

adaptação citada na introdução desta dissertação). Nesse sentido, muitos 

moradores parecem não entender que uma ação voltada para o benefício imediato 

de uma pessoa (quer depositar seu lixo na rua quer dar comida aos ratos), 

prejudica a comunidade a médio e longo prazos (problemas relacionados à 

salubridade). Tal comportamento é explicado pelo ―Dilema dos Comuns‖, de 

Smith e Mackie (1997), um dilema de jogo de interesses complexo que se define 

com ―uma forma de interdependência, em que a ação mais gratificante a curto 

prazo para um indivíduo, produzirá um efeito negativo a longo prazo para a 

totalidade do grupo‖ (p. 585). 

Ainda sobre o comportamento de não-cuidado com o ambiente, Pol (1997) 

enfatiza que a estrutura social atual e a facilidade de acesso a serviços de terceiros 

desapropria e desresponsabiliza a pessoa do cuidado com seu entorno, facilitando 

ações de agressões ao meio ambiente e sua vandalização. Dessa forma, pode-se 

entender que o não-cuidado persiste apesar do incômodo de alguns. 

As relações espaciais também foram enfatizadas quando o assunto era 

violência, tema que emergiu no questionário de todos os respondentes, mas que 

não se mostrou suficiente para denegrir totalmente a imagem do bairro, para 

quebrar os laços afetivos ou provocar a mudança habitacional. Tal incongruência 
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foi explicada por uma ACS, referindo que o fato de conhecer bem o bairro 

proporcionava-lhe uma segurança maior, uma vez que podia decidir os caminhos 

a percorrer para evitar transtornos: ―Mesmo tendo violência não quero sair daqui. 

Violência tem em todo lugar e aqui eu já conheço... sei por onde passar‖ (A.G.2). 

Esse conhecimento, bem como o envolvimento com o ambiente surgido a 

partir dele, é denominado de legibilidade ambiental por Aragonés (1998), ao 

referir-se a um constructo que abarca processos que nos fazem adquirir, codificar, 

recordar e manipular a informação acerca do ambiente espacial. Essa informação 

se refere aos atributos e localizadores relativos a pessoas e objetos do ambiente 

como um componente essencial dos processos adaptativos e de tomada de decisão 

espacial. 

Em seu conjunto, os resultados obtidos corroboram o corpo teórico 

delineado inicialmente, uma vez que suas inter-relações com a pesquisa empírica 

auxiliam a explicá-la. 

A Imagem Sócio-Ambiental, noção que une os conceitos de imagem 

mental e significado social, indicando influências das práticas sociais da 

comunidade é expressa, por exemplo, em elementos como dunas, lixão, linha 

férrea e Av. Central, que ganham conotação simbólica influenciada pelo tempo e 

pelo contexto sócio-econômico. A insegurança e outras características negativas 

atribuídas pelo morador e pela mídia são paralelas ao place attachment, uma vez 

que a legibilidade, o/a tempo/familiaridade e a territorialidade oferecem ao 

morador a preferência pelo local de moradia, configurando a sua identidade social. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, conhecer a comunidade moradora do bairro Cidade Nova 

representou para mim uma possibilidade de renovar ―práticas psi‖ e atender 

anseios por um mundo mais equilibrado. No entanto, ao notar que, naquele lugar, 

comportamentos como alimentar roedores a fim de impedir que os mesmos 

subissem na mesa da cozinha podia ser uma prática coerente para algum morador. 

Comecei a pensar que antes de atuar em uma comunidade é essencial entender o 

que ela pensa sobre si e as estratégias de convívio com o ambiente que adota. 

A partir de então, a pergunta ―qual é a imagem que a comunidade de 

Cidade Nova tem do bairro e de si própria?‖ passou a nortear este trabalho de 

pesquisa que, tendo por base os conhecimentos da PA, abriu possibilidade de 

realizar um estudo amplo, com foco de atenção para o contexto sócio-ambiental. 

Investigar as inter-relações entre os contextos social e ambiental de uma 

comunidade, construindo uma Imagem Sócio-Ambiental do bairro de Cidade 

Nova, foi mais um desafio. Além desse objetivo geral perseguido pela atividade 

empírica, as intenções iniciais da proposta giravam em torno de (i) estreitar o 

diálogo entre PA e Política Pública, ao fornecer dados importantes para uma 

estratégia de intervenção urbana e de educação ambiental naquele local e (ii) 

auxiliar a consolidação de uma estratégia metodológica, a fim de que seja aplicada 

em outras comunidades. 

Em seu conjunto, o resultado da pesquisa mostrou uma imagem dos 

moradores coincidente com a imagem veiculada pela mídia, em a relação aos 
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aspectos: violência, lixo, políticas públicas/apoio social e valorização das belezas 

ambientais (Dunas e Parque da Cidade). 

Os elementos sociais, de cunho sócio-político, foram interligados com os 

cognitivos à medida que a possível expectativa da população em relação ao apoio 

social do Estado coincidiu com a avaliação negativa da estrutura urbana e sua 

vinculação às características de sujo, barulhento e inseguro. Já os aspectos sociais 

de cunho interpessoais se interligaram aos afetivos na medida em que as relações 

ali construídas geram apego comunitário, apesar do ambiente inóspito. 

A relação de apego ao lugar foi atribuída a relações sociais construídas, ao 

hábito, à noção de territorialidade e, ainda, ao sentimento de segurança decorrente 

da legibilidade ambiental. 

Os elementos físicos: Avenida Central, dunas e lixão, adquiriram 

significados sociais que estavam relacionados com a disposição deles na 

representação da imagem mental. O lixão permaneceu, para os moradores, fora 

dos limites geopolíticos, apesar da expressão popular ―lixão de Cidade Nova‖, em 

decorrência de aspectos temporais e perceptivos visuais e olfativos; as dunas 

foram enfatizadas, circundando toda a área desenhada; e a Avenida Central, 

apresentou-se como via principal, norteando a localização e caminhos dos demais 

elementos físicos. 

De forma geral, os resultados obtidos corroboram e ganham explicações 

teóricas, à medida que se inter-relacionam. A imagem sócio-ambiental, noção que 

une os conceitos de imagem mental e significado social, indicando influências das 

práticas sociais da comunidade. 
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No processo de pesquisa, o maior desafio foi o exercício com a estratégia 

multimétodos escolhida – trabalhando a incorporação de informações 

provenientes de vários campos de conhecimento e a busca de múltiplas 

perspectivas para entendimento dos fenômenos – que, visando reduzir o viés do 

pesquisador, aumentou a complexidade de aplicação e análise, exigindo um 

esforço extra para tecer uma rede de relações que permitisse uma análise integrada 

e coerente com as respostas às questões de pesquisa. 

Desse modo, alguns pontos em relação à estratégia multimétodos merecem 

ser comentados. Mostraram-se aspectos inquietantes: 

 Na elaboração do questionário, embora tomados cuidados (como 

manutenção de vocabulário acessível, pré-testagem e controle do tempo de 

duração/aplicação) a fim de evitar transtornos e desvantagens no seu uso, a 

técnica mostrou limitações imprevistas. As principais delas foram 

referentes à dificuldade da população com baixo nível de escolaridade 

representar idéias relativamente abstratas por meio de desenho ou palavra, 

como aconteceu nas respostas à primeira questão (Quais são as três 

primeiras palavras que você lembra ao falar de Cidade Nova?) e na 

solicitação dos desenhos, procedimento em que muitos moradores se 

recusaram a participar, referindo inabilidade. 

 O tempo disponível para a conclusão da dissertação dificultou a completa 

aplicação das técnicas e procedimentos escolhidos, alguns dos quais eram 

variados e mais morosos. Este fato, aliado aos imprevistos de campo 

(funcionamento da USF, greve dos profissionais de saúde, dificuldade de 

agendamento dos contatos e similares), exigiu a modificação do 
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planejamento inicial, como por exemplo, fazer apenas um grupo focal com 

ACSs e outro com moradores aleatórios, em vez dos quatro pretendidos. 

 A tentativa de reduzir o viés de ter escolhido uma categoria profissional, 

ao optar por dobrar o número de participantes, complementando-o com a 

indicação ACSs de moradores que representassem o bairro, dificultou a 

aplicação das técnicas e a análise dos resultados, tendo em vista as 

diferentes características apresentadas entre os dois segmentos. 

Por sua vez, a riqueza representada pela chance de cotejar dados 

provenientes de fontes variadas tornou-se evidente em diversas situações. Assim, 

por exemplo: 

 Apesar de ter seu planejamento modificado, a realização dos grupos focais 

foi uma boa surpresa para a pesquisa, dando espaço para a comunidade 

discutir sua própria imagem, o que representou uma oportunidade para 

esclarecimento de falhas provenientes das etapas anteriores e 

resignificando os resultados a partir de uma rede de significados própria ao 

grupo, refletindo nas relações teóricas estabelecidas. 

 Considerar a imagem veiculada na mídia permitiu que os resultados 

fossem analisados com base em um contexto social mais abrangente, 

oferecendo maior confiabilidade aos resultados. 

Por sua vez, o objetivo de investigar a imagem sócio-ambiental do bairro 

de Cidade Nova trouxe uma diversidade de relações importante por tentar abarcar 

ao máximo a complexidade do fenômeno. Porém, dificultou uma discussão teórica 

mais profunda relativa a cada uma das variáveis envolvidas nesse processo – 

lacuna que, no entanto, pode vir a ser alvo de uma nova pesquisa. 
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Finalmente, embora entre os objetivos que deram origem a esta dissertação 

não constar a apresentação de sugestões práticas para a problemática local, 

considera-se que a oportunidade de devolução dos resultados da pesquisa à 

comunidade e às instituições atuantes no bairro pode tornar-se um meio para 

estreitar a lacuna entre teoria e prática, permitindo alguma aproximação da PA à 

gestão ambiental pública, abrindo espaços para que a primeira assuma um 

possível papel nesse tipo de política. 

Sob essa perspectiva, de modo geral, os dados obtidos revelam, por 

exemplo, características da comunidade que podem ser renomadas pelos 

programas e ações sociais já existentes, tais como: 

 Valorizar a grande interação social existente no bairro para a 

realização de intervenções públicas que priorizem ações coletivas, 

mutirões e apoio mútuo entre os moradores; 

 Aproveitar a valorização das belezas naturais (dunas), utilizando-a 

em ações de Educação Ambiental; 

 Produzir intervenções urbanas que promovam mudanças na 

segurança pública (real e percebida), tais como iluminação da 

Avenida Central e uso dos largos canteiros como espaços visíveis e 

de interação social (abrangendo quadras poli-esportivas, locais de 

encontro, espaços para leitura e contemplação); 

 Discutir com a comunidade o significado de lazer e suas 

expectativas com relação ao apoio social. 

Além das sugestões para a realização de novas investigações na área, as 

limitações da dissertação, seus resultados e a amplitude do tema tratado abrem 
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possibilidades para continuidade do trabalho, surgidas a partir de seu 

aprimoramento, entre os quais se destaca: (i) estudo da readaptação dos 

instrumentos para comunidades com baixíssimo nível de escolaridade; (ii) 

aprofundamento das inter-relações encontradas, sobretudo no que diz respeito às 

relações dos moradores com o lixo e com a violência urbana em seus múltiplos 

desdobramentos; (iii) ampliação do diálogo multimetodológico, por meio da 

incorporação de outros métodos/técnicas, como a fotografia ou a auto-observação; 

(iv) averiguação de percepções dos moradores em função de sua faixa etária; (v) 

comparação de realidades de bairros distintos; (vi) pesquisa de atitudes pró-

ambientais dos moradores ou (vii) encaminhamento de uma pesquisa-ação. 

Com base nesse entendimento, é relativamente simples inferir que nesse 

campo as possibilidades de pesquisa e de atuação de psicólogos são variadas e 

continuam abertas à espera dos interessados. Assim, considerando que o assunto 

tratado nesta dissertação é apenas um minúsculo ponto frente à amplitude e à 

complexidade inerentes a inter-relação pessoa-ambiente, torna-se fundamental 

ressaltar a enormidade do leque temático e teórico-metodológico a ser explorado, 

cujo desvendamento pode ajudar a refletir e intervir na melhoria de nossos 

ambientes de vida. 
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APÊNDICE A 
 

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre como a população percebe o bairro de CIDADE NOVA, 

em Natal. 

Contamos com a sua participação respondendo às questões de modo atento e honesto. Programa de Pós-

Graduação em Psicologia に UFRN 

 

                                                                                                                     

 IMAGEM SOCIO-AMBIENTAL DO BAIRRO CIDADE NOVA  
   

 

1. Quais são as três primeiras palavras que você lembra ao falar em Cidade Nova? 

 

______________________        ________________________     

______________________ 

 

1. Para mostrar cidade nova a alguém que não conhece o bairro, o que você 

fotografaria?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

 

2. Há quantos anos você mora em Cidade Nova? ____________________ 

  

3.  Porque você mora no bairro?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

 

4. AﾉYﾏ SW さWゲデ;ヴ Wﾏ I;ゲ;ざが ケ┌W atividades você faz com mais frequência em Cidade 

Nova? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 
5. Você gosta de Cidade Nova? 

(  ) gosto           (  ) não gosto        (  )não sei 
 Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

 

6. Qual a melhor lembrança que você tem do bairro? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 

 

7. Qual a pior lembrança que você tem do bairro? 

Nº 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 

 

 

8. Comparando com as outras partes da cidade de Natal, indique: 

 

9.1. Qual o lugar mais parecido com Cidade Nova? __________________ 

Por 

quê?_______________________________________________________

_ 

9.2. Qual o lugar mais diferente de Cidade Nova? ____________________ 

Por quê? 

___________________________________________________________

____ 

                        

9. Das palavras abaixo, circule cinco características que mais se relacionam com o 

bairro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Indique sua satisfação com os aspectos a seguir, use zero (0) para muito ruim e dez 

(10) para muito bom.   

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. Tamanho            

b. Localização na cidade            

c. Espaço Coletivo            

d. Arborização            

e. Vizinhos            

f. Iluminação à noite            

g. Policiamento            

h. Serviços de saúde            

i. Escolas            

j. Transporte            

k. Coleta de lixo            

l. Esgotamento sanitário            

m. Drenagem            

Limpo 
Barulhento 

Alegre 

Feio 

Agitado 

Colorido Desagradável 

Seguro 

Sujo 

Triste 

Bonito 

Tranqüilo 

Sem cor 

Agradável 

Inseguro 
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11. Obrigada por nos ajudar a entender o bairro Cidade Nova. Caso você se lembre de 

mais alguma coisa que seja importante para entendermos o bairro, por favor, 

acrescente aqui. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 
Perfil do respondente 

Sexo: (   )feminino    (   )masculino                 idade: _________ anos 

Local de nascimento: _________________ 

Escolaridade: (   )fundamental    (   )médio     (   )superior       (   )outro: 

_____________ 

Ocupação atual:  

(   ) trabalho - atividade: _____________ bairro onde trabalha: 

_______________ 

(   ) estudo - bairro onde estuda: _____________ 

 

Agradecemos sua colaboração. 




