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RESUMO 

 

 

Saúde e doença são objetos de preocupação da sociedade. Ao longo da história humana 
elas foram tratadas sob diferentes olhares. A Geografia constitui-se em uma forma de 
perceber os processos decorrentes das questões de saúde e doença de forma 
privilegiada, tendo em vista ser uma ciência preocupada com o espaço geográfico, onde 
este comporta não apenas uma estrutura material, mas pessoas e fluxos decorrentes da 
relação que se estabelece entre sociedade e natureza. 
A relação que se estabelece entre a organização espacial e o processo saúde-doença 
está no centro desse trabalho, tendo como recorte espacial o bairro Guarapes, situado na 
Região Administrativa Oeste de Natal (maior bolsão de pobreza da cidade) e o período 
correspondente a década de 1990 até 2004 (marco significativa para dinâmica imobiliária 
e populacional da área estudada) como recorte temporal da pesquisa. No decorrer da 
análise procedemos ao estudo das formas de produção e organização do espaço vivido. 
Uma vez que percebemos o dia-a-dia da população dotado de uma teia de relações, 
motivadas por necessidades e solidariedades que geram formas e conteúdos que 
configuram o espaço geográfico. Fundamentada em revisão bibliográfica, pesquisa 
empírica por meio da realização de roteiros de entrevistas junto à pessoas 
representativas do bairro (moradores, lideranças, coordenador pedagógico, enfermeiras e 
agentes de saúde do P.S.F). Além visitas realizadas a Agência Reguladora de Serviços 
de Saneamento Básico de Natal – ARSBAN, Secretaria Especial de Meio Ambiente e 
Urbanismo – SEMURB, Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS e 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Com base no espaço vivido observamos que os 
elementos do cotidiano local exercem forte influência no processo saúde-doença da 
população estudada, com destaque para os problemas decorrentes do desemprego, 
subemprego, deficiências nutricionais que decorrem da falta de vários gêneros 
alimentícios, insegurança e o mau atendimento por parte de alguns funcionários da U.S.F 
– Guarapes. A produção e organização do espaço local, convergindo para o surgimento 
casas, ruas e pequenos comércios não dotados de infra-estrutura básica voltada ao 
atendimento da população favoreceram a ocupação desordenada e não planejada de 
diversas áreas do bairro, bem como o surgimento de vetores transmissores de doenças. 

 

Palavras-chave: Guarapes, Organização espacial, Processo saúde-doença. 
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RESUMÉ 

 
La santé et la maladie sont des objets de préoccupation dans la société. Tout au 
long de l'histoire de l'humanité, ils ont été traités sous différents yeux. La géographie 
est une façon de comprendre les processus liés à des questions de santé et de 
maladie, de façon privilégiée dans le but d'être une science concernées par la zone 
géographique où cela implique non seulement une structure de la matière, mais les 
personnes et les flux découlant de la relation est établie Entre la société et la nature.  
Un lien est établi entre l'organisation spatiale de la santé-maladie est au cœur de ce 
travail, avec la coupe Guarapes espace du quartier, situé dans l'ouest de la Région 
administrative de Natal (plus bolsão pauvreté de la ville) pour la période 
correspondante de la 1990 par 2004 (jalon important pour le bien et la dynamique 
des populations de la zone d'étude) et de réduire le temps de la recherche. Au cours 
de l'analyse procède à l'étude des formes de production et d'organisation de l'espace 
vécu. Depuis comprendre le quotidien des personnes souffrant d'un réseau de 
relations, motivés par les besoins et la solidarité qui génèrent des formes et des 
contenus qui façonnent l'aire géographique. Sur la base de revue de la littérature, la 
recherche empirique à travers la réalisation des feuilles de route des entretiens avec 
le représentant des gens du quartier (résidents, des dirigeants communautaires, des 
coordonnateurs pédagogiques, des infirmières et des agents de santé de la PSF). 
Outre les visites effectuées à l'Agence de régulation des services d'assainissement 
de la municipalité de Noël - ARSBAN, le Secrétariat spécial pour l'Environnement et 
Urbanisme - SEMURB, secrétaire du Travail et de la protection sociale – SEMTAS, 
Secrétariat municipal de la santé - SMS.  
Sur la base de l'espace vécu voir que les éléments du quotidien local exercer une 
forte influence sur la santé et La maladie de la population étudiée, avec un accent 
sur les problèmes découlant de chômage, sous-emploi, l'insécurité et un manque 
d'assiduité de certains responsables de l'USF - Guarapes. La production et 
l'organisation de la région convergent à l'apparition de maisons, les rues et les petits 
commerces non équipés de l'infrastructure de base dédiée à la prise en charge des 
personnes favorables à l'occupation désordonnée et non planifiée pour plusieurs 
zones du district, ainsi que l'apparition De vecteurs transmetteurs de maladies.  
 
Mots-clés: Guarapes, Organisation spatiale, Processus santé-malade. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Ciência geográfica tem como objeto de estudo a relação espaço e 

sociedade. Para tratar desta problemática, o geógrafo deve debruçar seu olhar aos 

inúmeros fenômenos que permeiam a produção do espaço, entre esses o processo 

saúde-doença.  Em cada sociedade e momento histórico há compreensões 

diferenciadas de saúde e doença. As diferentes maneiras de percebê-las são 

fortemente influenciadas pelo sistema político vigente, ideologias dominantes e cultura. 

A Geografia da Saúde é o campo da Ciência geográfica que lida com esta 

complexidade. Influenciado pela literatura médica produzida no século XIX, foi 

Maximiliam Sorre quem estabeleceu as bases para a Geografia Médica através do 

conceito de complexo patogênico. O autor utilizou-se desse conceito para explicar o 

processo de adoecimento das populações como resultado da relação que esse 

estabelece entre sociedade e natureza. 

A presente pesquisa é uma proposta de interpretação das relações 

estabelecidas entre a organização espacial e o processo saúde-doença no bairro 

Guarapes no período que vai da década de 1990, marco significativo da dinâmica 

imobiliária e populacional do bairro até 2004. Localizado na Região Administrativa 

Oeste de Natal (ver mapa 1), o Guarapes limita-se a norte com o Rio Jundiaí, a sul com 

o município de Macaíba e o bairro Planalto, a leste com os bairros de Cidade Nova e 

Felipe Camarão e a oeste com os municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante. 

Possui uma área de 778, 42 (ha), um total de 1.945 domicílios particulares 

permanentes, população residente de 8.415 habitantes, sendo que destes 3.963 
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residem nas seguintes favelas: Baixinha, Alto dos Guarapes e Sítio Novo 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2007).  

Para o desenvolvimento desta pesquisa procedemos ao estudo das formas 

de produção e organização do espaço local na perspectiva do espaço vivido, por 

entendermos que as formas atribuídas ao espaço são construídas no cotidiano das 

sociedades, com base em sua cultura, necessidades biológicas e econômicas etc. 

Sendo assim, o objetivo geral constituiu-se em analisar o processo saúde-doença no 

bairro Guarapes considerando a organização do espaço local. Entendendo-o espaço 

como um espaço vivido, constituído da experiência dos sujeitos. Especificamente, 

objetivamos: investigar como se deu o processo de produção do espaço do Guarapes; 

analisar a relação existente entre o perfil epidemiológico da população e as 

características sócio-espacial e ambiental da área em estudo; espacializar os casos de 

morbidade e mortalidade identificados no bairro, utilizando técnicas de 

geoprocessamento.  

Algumas questões que nortearam essa pesquisa foram: 

1. Como ocorreu o processo de ocupação do bairro? 

2. Quais os reflexos da organização sócio-espacial local na saúde dos 

moradores? 

3. Quais as causas de morbidade e mortalidade mais freqüentes no 

Guarapes? Que tipo de relação pode ser estabelecido com as condições do 

meio?  

4. Como estão as condições de vida da população ali residente? 

5. Quais elementos do cotidiano local estão mais relacionados ao processo 

saúde-doença? 
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6. Quais as relações que podemos observar no bairro acerca da saúde e 

meio ambiente? 

Com relação aos procedimentos metodológicos, realizamos: pesquisa 

bibliográfica e documental. Visita a instituições públicas para coleta de dados, entre 

elas a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal – 

ARSBAN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, Secretaria 

Municipal do Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, Secretaria Municipal de Saúde 

– SMS. Além da produção de roteiros de entrevistas direcionados aos moradores do 

bairro, equipe de saúde do Programa de Saúde da Família – PSF do Guarapes, e 

lideranças comunitárias, seguindo o critério de indicação dos moradores do bairro para 

seleção dos entrevistados, tendo em vista necessitarmos de diálogos mais qualitativos, 

com domínio do cotidiano local. Foram realizadas 10 entrevistas (02 moradores, 02 

lideranças, 04 técnicas de enfermagem e 02 enfermeiras). As entrevistas foram 

registradas através de um gravador de voz e em seguida transcritas, a fim de se 

proceder a análise das falas dos entrevistados. Utilizou-se como estratégia perguntas 

que favoreceram a fluidez do diálogo, buscando através da linguagem um recurso 

importante para revelar o processo saúde-doença local. Tendo em vista que de acordo 

com Silveira (2000, p. 39), “[...] a doença, a exemplo de outros fatos da vida individual, 

só ganha relevância no seu próprio contexto social, no qual se fazem as histórias e se 

vivencia a experiência da linguagem”. 

Elegemos o PSF, como fonte de dados para a pesquisa, por entendermos 

que os dados coletados pelas equipes que o compõe são dotados de maior precisão, 

uma vez que as mesmas fazem acompanhamento familiar e visitas domiciliar das 

famílias cadastradas no programa. 
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A unidade do Programa Saúde da Família situada no bairro Guarapes 

funciona há mais de 8 anos, cobre 100% da população e trabalha com a atuação de 

três equipes, as quais dão cobertura à aproximadamente 1.748 famílias, instaladas em 

1.945 domicílios particulares permanentes, conforme dados extraídos do relatório 

trimestral de 2004 desta unidade. Prioriza ações preventivas de atenção à saúde da 

criança, acompanhamento de gestantes, controle da tuberculose, hipertensão arterial e 

diabetes, além de dispor a população de um serviço de pronto atendimento. 

Para dar conta da problemática que norteia esta pesquisa se fez necessário 

debruçar sobre o conceito de condições de vida como proposto por Samaja (2000), no 

qual a saúde é vista como inseparável das condições de vida, ou seja, como ordem 

regular do movimento reprodutivo destas condições. 

Procuramos observar, com base no espaço vivido, o processo saúde-doença 

da população local, objetivando a compreensão dos elementos cotidianos que 

interferem nas questões de saúde dos moradores do Guarapes, o acesso aos 

equipamentos de saúde situados no local, a relação entre a expansão urbana do bairro 

e o processo saúde-doença. 

Os dados coletados no campo foram trabalhados de forma qualitativa, através 

da interpretação dos diálogos desenvolvidos entre pesquisador e entrevistados, 

considerando o que os moradores identificam como doença, já que, segundo 

Canguilhem (1982, p. 93) “[...] mais do que a opinião dos médicos é a apreciação dos 

pacientes e das idéias dominantes do meio social que determina o que se chama 

doença”. Além disso, utilizamos técnicas de geoprocessamento, com fins de produzir 

mapas, em modelo cadastral (indicado para análise espacial) localizando a população 

local e os tipos de morbidade que os afeta.  
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Assim, utilizamos também as morbidades notificadas pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS, utilizando a organização espacial dos agentes de saúde da família, os 

quais estabelecem quarteirões, onde estão agrupadas as famílias residentes no bairro. 

Para organização do bairro em quarteirões, a equipe do PSF tem como base uma 

planta do bairro, onde se encontram a disposição das ruas e as quadras em que estão 

contidas as residências. Para cada Agente de Saúde é delimitada uma área de 

atuação, composta por quarteirões. Os dados coletados por eles, nestas áreas, são 

consolidados na Unidade Saúde da Família – Guarapes e posteriormente enviados ao 

Distrito Sanitário Oeste. Outro procedimento adotado neste trabalho diz respeito ao 

processo de produção do bairro Guarapes e sua relação com o perfil epidemiológico 

dos moradores. Para atingir estes objetivos serão analisadas fotografias ou imagens 

aéreas do local em diferentes anos a fim de percebermos se as mudanças de ordem 

espacial acarretaram um rebatimento nas doenças identificadas no bairro em anos 

distintos.  
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A relação entre doenças e meio é a base para o surgimento das Topografias 

Médicas ou Geografia Médica. Segundo Lacaz, Baruzzi, Siqueira Júnior (1972, p. 9),  

A Geografia médica nasceu com Hipócrates e, portanto, com a própria 
história da medicina, quando em 480 a.C. aproximadamente publicou 
sua famosa obra “Dos ares, das águas e dos lugares”, [...] mostrava a 
influência dos fatores ambientais no aparecimento das doenças em 
geral.   
 

As topografias médicas eram espécies de estudos monográficos das cidades, 

com enfoque no estado de saúde da população, em que se procurava identificar 

relações de causa e efeito das doenças nas interações entre o meio físico e o social. 

Estes estudos eram influenciados pela prática higienista, corrente de pensamento que 

entendia o ambiente construído como disseminador de doenças, justificando as 

intervenções urbanas através de reformas na cidade, a fim de torná-la um “corpo” sadio, 

livre de qualquer coisa que pudesse representar uma ameaça à saúde dos cidadãos. 

Estas ameaças eram representadas pela presença dos pobres e suas moradias, bem 

como pelas condições do meio físico (ABREU, 1994; GUIMARÃES, 2001). Uma das 

teorias que deu sustentação para esses estudos foi a Miasmática.  

Influenciado pela literatura médica, produzida no século XIX, foi Maximiliam 

Sorre quem estabeleceu as bases para a Geografia Médica, através do conceito de 

complexo patogênico. O complexo patogênico parte da noção de meio, que para Sorre 

tem o mesmo valor que ambiente ou meio ambiente, receptáculo que contém o 

complexo social, vivo e climático. É justamente da relação entre meio vivo e social que 

surgem os complexos patogênicos, sendo estes considerados por ele limitadores da 

multiplicação dos grupos humanos (MEGALE, 1984).  
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Segundo Ferreira (1991, p. 306), 

Os complexos patogênicos recebem o nome da doença a que se 
referem: fala-se, portanto, em complexo malárico, da peste, da doença 
do sono. [...] Na abordagem ecológica de Sorre, os complexos têm sua 
vida própria, sua origem, seu desenvolvimento e sua desintegração – 
sugerindo uma análise evolutiva de cunho histórico. 
 

A contribuição de Sorre para a Geografia Médica foi, sem dúvida, preciosa, 

no entanto, temos observado com base em algumas leituras realizadas, em especial 

Picheral (1982) que apresenta algumas limitações. A primeira é a aplicação do conceito 

apenas para as doenças transmissíveis e o fato de relacioná-las a uma cadeia 

epidemiológica, entendendo os processos que condicionam o indivíduo à doença como 

uma seqüência lógica, em que a supressão de um elo qualquer da cadeia faz 

desaparecer o risco. A segunda limitação é a escala de trabalho utilizada na produção 

dos seus estudos, já que a escala regional eleita para o desenvolvimento da Geografia 

Médica suscita generalizações. Percebe-se então que as doenças por ele estudadas 

(infecto contagiosas) também aparecem em escalas cartográficas maiores. 

Outra limitação é o fato de que o surgimento de novas tecnologias concorre 

para o crescimento das doenças crônico-degenerativas, as quais o conceito de 

complexo patogênico não conseguia dar conta. Desta forma, Picheral (1982) entende 

que a ação antrópica provoca modificações nas condições naturais, criando novos 

complexos patogênicos, e aprofunda a discussão do complexo patogênico afirmando 

existir dois complexos derivados da teoria de Sorre: complexo sócio-patogênico e um 

complexo tecnopatogênico. 

Ora, a maioria (dos agentes patogênos) é de essência social e depende 
dos modos e níveis de vida, das condições de trabalho e 
comportamentos[...] A combinação desses fatores constitui então 
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complexos sócio-patogênicos. [...] A situação se complica ainda quando 
intervêm fatores que resultam do uso de técnicas ou de tecnologias 
próprias desta ou daquela sociedade. A exposição profissional a um 
agente tóxico preciso (mercúrio, fibra de amianto, cloreto de vinila, 
dióxido, solventes...), assim como as condições de trabalho específicas 
(barulho, vibrações, luz, calor...) ou as condições de vida particulares 
num meio ambiente poluído, contribuem a compor os complexos 
tecnopatogênicos das doenças ‘de civilização’(PICHERAL 1982, p.10). 

 

Sendo assim, a leitura crítica do complexo patogênico de Max Sorre, aliada a 

uma visão ampla do processo saúde/doença, ou seja, a percepção da saúde e da 

doença como resultado não apenas de um único processo (biológico), mas de vários 

(sociais, econômicos, ambientais, etc.), tem muito a contribuir para a produção de 

trabalhos na área da Geografia da Saúde. 

Num resgate histórico da Geografia da Saúde feito por Oliveira (1993) no 

período de 1930 - 1970, a Geografia Médica dedicava-se ao estudo da distribuição dos 

complexos patogênicos. Praticamente, estudavam-se apenas as enfermidades 

infecciosas e parasitárias, sendo a escala de análise principalmente mundial ou de 

paises em desenvolvimento. O reconhecimento oficial da Geografia Médica ocorreu no 

Congresso Internacional de Geografia de Lisboa, ocorrido em 1949, ao que tudo indica 

que propiciado pela influência da nova definição de saúde, apresentada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que ampliou o conceito ao bem estar físico, 

psíquico e social. 

A partir de 1970, a maioria dos trabalhos se referia apenas às doenças 

infecciosas que afetavam as zonas temperadas como: hepatite, gripe e tuberculose, 

direcionada para o aspecto da difusão da doença, e a escala de análise que antes era a 

regional, passa a ser a urbana e a intraurbana. Nos anos 80, sob a influência do 

paradigma neopositivista, surgem os estudos de distribuição e acessibilidade dos 
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equipamentos sanitários e dos serviços médicos. Este conteúdo foi incorporado à 

geografia médica tradicional, passando a chamar-se geografia da saúde - nome 

proposto pela comissão de geografia médica da União Geográfica Internacional (U.G. 

I), no Congresso de Moscou, realizado em 1976. 

Após essa mudança conceitual, a geografia da saúde passa a incorporar 

outras problemáticas através da noção de ambiente e qualidade de vida. Todavia, o 

conceito de complexo patogênico, desenvolvido por Max Sorre nas primeiras décadas 

do século XX, é útil como um dos conceitos-chave para entender a interação humana 

com o meio habitado, bem como alguns processos decorrentes do meio que afetam a 

qualidade de vida da população. 

Alguns autores como Rojas (1998, p. 703), apresentam uma visão limitada 

acerca da Geografia da Saúde, para ela, dividida em dois campos de atuação, a 

nosogeografia (estudo das doenças) e geografia da saúde (distribuição e planejamento 

dos recursos, humanos e infra-estruturais, em saúde). Consideramos esta uma visão 

limitada por observar os fenômenos relacionados ao processo saúde-doença de modo 

muito técnico, desconsiderando a escuta da população e seu cotidiano, o qual tem forte 

repercussão na saúde.    

A Geografia Médica ou da Saúde. Freqüentemente se divide em dois 
principais campos de investigação: a Nosogeografia ou Geografia 
Médica Tradicional, encarregada da identificação e análise de padrões 
de distribuição espacial das enfermidades e a Geografia da Atenção 
Médica ou da Saúde, ocupada na distribuição e planejamento de 
componentes infraestruturais e de recursos humanos do Sistema de 
Atenção Médica (Rojas 1998, p. 703).  
 

Entretanto, outras linhas de pesquisa relacionadas à Geografia da Saúde, 

têm sido delineadas, além das apresentadas por Rojas. Realizando um levantamento 
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preliminar acerca das produções científicas referentes à Geografia e Saúde no Brasil, 

nos anos de 1990-2002, baseado no Caderno de Saúde Pública e no acervo do 

Programa de Pós-Graduação strictu sensu da Escola Nacional de Saúde Pública 

(Ensp/Fiocruz), Ribeiro e Vieites (2002, p. 75-76) dividem as produções deste período 

em oito grupos temáticos, são eles: 

[...] condições de morbidade relacionada às condições sociais e 
ambientais em que vive a população atingida; análise dos conceitos e 
categorias geográficas; resgate histórico e análise crítica sobre as 
políticas de Saúde Pública no Brasil; estudos relacionados à percepção 
e à participação comunitária aplicada à Saúde Pública; indicadores 
relacionados às condições de saúde; estudos relacionados à teoria e à 
metodologia do planejamento em saúde; estudos que geram 
mapeamentos temáticos; e estudos que aplicam o geoprocessamento a 
análises espaciais em saúde.      

 

Não podemos deixar de destacar as contribuições de Josué de Castro, com 

as obras Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, Homens e Caranguejos etc; 

Gilberto Freyre com Sociologia da Medicina, relançada em 2004; Lacaz, Baruzz e 

Siqueira Júnior com a obra Introdução à Geografia Médica no Brasil, publicada em 

1972, e tanto s outros trabalhos. Atualmente também se observa a presença de alguns 

grupos de discussão acerca da Geografia da Saúde, é o caso da Universidade Estadual 

Paulista – UNESP, campus de Presidente Prudente, sob a liderança de Raul Borges 

Guimarães na linha de cidades saudáveis. Na Universidade Federal do Paraná – 

UFPR, com Francisco Mendonça, o qual tem produzido pesquisas sobre a relação clima 

e saúde; na Universidade Federal de Uberlândia - UFU com o professor Samuel do 

Carmo Lima. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Aldo Dantas, discutindo 

a Geografia da Saúde na perspectiva do espaço vivido.   
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02 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O GUARAPES: da produção do espaço local 

à relação espaço e saúde. 
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“Todo acontecimento importante da vida humana requer uma 
explicação: é preciso compreender sua natureza e encontrar suas 
causas. A doença não escapa a essa exigência” (Adam e 
Herzlich, 2001). 

 

 

Decorrente do crescimento urbano acelerado a Cidade de Natal apresenta 

em seu tecido urbano áreas com infra-estrutura precária, onde a atuação do poder 

público é apenas de caráter pontual. Tal situação é presente não apenas em Natal, mas 

na maioria das cidades brasileiras.  

Entendo o processo de produção do espaço como contraditório, gerador de 

segregação e revelador de desigualdades, Damiani (2001, p. 52-53) afirma que “[...] 

essa produção do espaço está no cerne da perda do sujeito e do cidadão, enquanto 

tais. Ele perde um de seus pertences mais caros: o lugar, o solo, a cidade. Surge a 

pária, a sujeição, a frustração”.  

Sendo assim, é preciso refletir sobre a forma de produção do espaço urbano 

concebido pelos gestores dessas cidades, que é, de acordo com Leff (2001, p. 290), 

“[...] um processo entrópico [...] em função da qualidade do ambiente que ele 

(crescimento econômico) gera e de seu impacto na degradação do ambiente pelo 

consumo de recursos”. Uma das maneiras de entender a produção e organização do 

espaço é através do estudo dos bairros. Segundo Corrêa (1991, p. 74-75), “[...] a partir 

do bairro enxerga-se a cidade e o mundo. Um bairro e seu sistema de valores estável 

possibilita maior reprodução do grupo social que ali vive”. Para Seabra (2003, p. 35 e 

40), “[...] é neste nível da prática social, identificado como o ‘vivido’, lugar das 
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experiências existenciais, que se realiza, como abstração concreta, a reprodução da 

sociedade. [...] o bairro [...] é uma parte que contém virtualmente o todo”. 

De acordo com Moro (1990, p. 8),  

A organização do espaço envolve o estudo das relações, das 
combinações, das interações, das conexões, das localizações que se 
processam de forma dinâmica no quadro de uma unidade espacial, 
entre os diversos elementos que a constituem, bem como as que se 
verificam entre as unidades espaciais.  

 

Situado na Zona Oeste de Natal, o Guarapes corresponde a um espaço que 

tem em sua paisagem as marcas da produção do espaço urbano local. Segundo 

Miranda (1999, p. 60), a área que hoje se situa o bairro Guarapes, correspondia a “[...] 

uma colina solitária coberta de árvores na curva do rio, amplo e tranqüilo”, local em que 

Fabrício Gomes Pedroza fundou a Casa Guarapes, onde comercializava algodão, peles 

e curiosidades. “[...] Guarapes foi um centro comercial de repercussão até 1870”. De 

acordo com Castro (2003, p. 2) “é provável que o nome do bairro tenha sua origem no 

nome da casa comercial do Major Fabrício Gomes Pedroza, no tempo em que o local 

tinha vinculação direta com a Europa, de onde vinham navios para embarcar 

mercadorias”. 

 - Quando cheguei para morar aqui só tinha duas casas do lado da ponte, 

uma igreja, duas casas de farinha e três casas de taipa. Tudo era mata! Era só o 

mangue cobrindo por cima. [...] O rio ninguém pescava nele. Aqui é olho d’água. [...] E 

tinha uns roçados dos moradores (Sr Beja, morador do Guarapes há 60 anos). 

 O bairro Guarapes foi criado pela Lei número 4.328 de 05 de setembro de 

1994, projetado para abrigar famílias de baixa renda das favelas do Fio, DETRAN e Alta 

Tensão, deslocadas pela Prefeitura em 1988 (PREFEITURA MUNICIAPAL DE NATAL, 

  



 27 
 

2003). Entretanto, pessoas oriundas de outras comunidades carentes da cidade 

passaram a ocupar o local. Atualmente é marcado por inúmeros problemas sócio-

econômicos (violência, consumo de drogas, baixa renda) e ambientais (serviços de 

saneamento básico precários, por exemplo), os quais refletem nas condições de vida 

dos moradores. A média de moradores por domicílios particulares permanentes é de 

4,30, maior que a da região administrativa oeste 4,12. O rendimento mensal familiar é 

R$ 245,76, a menor dos 36 bairros de Natal (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 

2003), fatos que demonstram a ocupação desordenada, apesar dos esforços da 

Prefeitura em promover o assentamento prioritário das famílias residentes nas favelas 

citadas anteriormente, e a situação de pobreza a que estão submetidas as famílias 

residentes. É desprovido de áreas públicas de lazer (o único equipamento de lazer 

disponível é uma quadra de esportes), tem exposto em sua paisagem a presença de 

áreas de risco - rede de alta tensão próxima ao Conjunto Dinarte Mariz (ver foto 1), 

conhecido como Inferninho – retirada de vegetação das dunas provocada pela 

ocupação imobiliária, lançamento de lixo em áreas inadequadas, e esgoto a céu aberto. 

Conforme visitávamos o local, observamos a ociosidade dos jovens e a falta de 

perspectiva para esta camada da população. O lixo, a lama e os vetores transmissores 

de doenças – ratos, mosquitos, baratas etc – dividem espaço com as pessoas que 

circulam pelo bairro.  
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Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (Jan/2006) 
Fotografia 01 – Rede de alta tensão situada próximo ao conjunto Dinarte Mariz 

 

Em entrevista com o senhor João Batista Félix, morador há 17 anos e 

Presidente da Associação de Moradores do Guarapes, obtivemos a informação de que 

nos seus primeiros anos de residência, não havia serviços de abastecimento de água, 

luz e transporte coletivo no bairro. Também não havia escolas, posto de saúde e 

calçamento nas ruas. Estes serviços só passaram a ser oferecidos à população na 

década de 1990, período de maior expansão urbana no bairro. A qual é percebida pelo 

senhor João Batista de forma intensa ao comparar o número de moradias existentes na 

época (não ultrapassava 100) e nos dias atuais (quase 2.000, conforme dados da 

prefeitura).  

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000), 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apenas 52,4% dos 

municípios brasileiros dispõe de coleta de esgotos, 20% oferecem algum tipo de 

tratamento e 64% utilizam os lixões para destino final dos resíduos sólidos produzidos. 

Em Natal, também encontramos situação semelhante, embora atualmente, conte com 
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um aterro sanitário construído em sua Região Metropolitana – RMN, no município de 

Ceará Mirim para destino final dos seus resíduos sólidos.  

Conforme Philippi Jr e Malheiros (2005, p. 65), 

Estima-se que a ausência ou ineficiência dos sistemas de 
abastecimento de água, e de coleta e tratamento de águas 
residuárias, associados à falta de informações e conscientização 
para hábitos de higiene, são responsáveis mundialmente por 7% 
de todas as mortes e doenças, registrando-se que 2,5 milhões de 
pessoas morreram de doenças diarréicas em 1996.   
 

É importante destacar que o saneamento do meio deve ser utilizado como um 

mecanismo de promoção à saúde, uma vez que grande parte dos problemas sanitários 

que afetam as populações está relacionado com o meio ambiente local, é o caso de 

doenças como dengue, cólera e leptospirose. 

Falando a respeito do bairro Guarapes, no que se refere à oferta dos serviços 

de saneamento básico, apenas o abastecimento de água é satisfatório (levando em 

consideração a oferta dos demais serviços de saneamento básico), atende 1.692 

domicílios pela rede geral da CAERN e 253 domicílios utilizam poços ou nascentes 

dentro da propriedade e outras formas não especificadas. Por outro lado, cerca de 530 

domicílios não têm acesso à coleta pública do lixo, dando destinando inadequadamente 

seus resíduos sólidos, como: enterrar; queimar; lançar em terrenos baldios ou 

logradouros; lançar em rio, lago ou mar (ver foto 02).  
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    Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (maio/2007)  
    Fotografia 02 – Destino inadequado do lixo no Conjunto Dinarte Mariz 
 

Quando falamos em esgotamento sanitário (ver foto 03) a situação é ainda 

mais crítica, pois apenas sete domicílios têm acesso à rede geral de esgotos 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (Jan/2006)  
     Fotografia 03 – Esgoto lançado a céu aberto no Conjunto Dinarte Mariz 
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As condições de vida dos moradores do bairro Guarapes possuem uma 

estreita relação com o processo saúde-doença dos mesmos. Entendemos condições de 

vida como controle dos processos de reprodução da vida social. As dimensões 

reprodutivas da vida social são: reprodução bio-comunal, reprodução comunal-cultural, 

reprodução societal e reprodução ecológico-política (SAMAJA, 2000). Sintetizando 

estas dimensões Samaja (2000, p. 80-81) afirma, 

[...] No seio destas relações sociais são levados a cabo os processos 
de alimentação e de refúgio (reprodução bio-comunal), de socialização, 
educação e de outras formas de apropriação de conteúdos culturais ou 
“aculturação”(reprodução comunal-cultural), de elaboração de meios de 
vida (alimentos, vestidos e artesanato) (reprodução societal) e 
preservação da ordem interna e de saneamento da casa e do meio 
ambiente imediato, e de segurança e de defesa do espaço próprio 
(reprodução ecológico-política). 
 

Sendo assim, o estudo da relação entre a organização espacial do bairro e a 

ocorrência de doenças é de grande relevância para o planejamento em saúde. Haja 

vista que um estudo desta natureza trabalha com uma micro-geografia, ou seja, um 

estudo minucioso dentro de uma escala cartográfica de maior detalhamento, 

possibilitando identificar os locais de ocorrência de determinadas morbidades (doenças) 

ou mortalidades, com base nas características locais de organização espacial e 

condições de vida, possibilitando ao poder público local planejar suas ações de saúde.  

Quando perguntamos aos profissionais de saúde da U.S.F Guarapes quais 

são os elementos que mais afetam a saúde da população local, foram apontados os 

seguintes: a maneira como as pessoas vivem, violência, uso de drogas (desde o álcool 

até o craque), situação alimentar precária e a falta de empregos. De acordo com 

Antônia Lenira, agente de saúde da unidade há 5 anos, a maior parte dos chefes de 

família residentes no Conjunto Dinarte Mariz (Inferninho), é de catadores de lixo (ver 
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foto 04), os quais aproveitam os restos de alimento encontrados, incorporando-os às 

refeições da família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
     Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (jan/2006) 
     Fotografia 04 – catador do bairro Guarapes transportando o lixo coletado 

 

Crianças, gestantes e pessoas idosas alimentam-se de restos encontrados no 

lixo, fato que revela a precariedade da situação alimentar identificada no local. De 

acordo com Batista Filho (1999, p. 353), 

[...] o estado de saúde inclui necessariamente, o estado de nutrição, já 
que seria inadmissível a primeira condição sem a segunda. [...] A 
alimentação constitui o elo de ligação fundamental dos seres animados 
com seu ambiente físico, biótico e, no caso humano, seu habitat social. 
 

Para a enfermeira Andréa Lira, funcionária da U.S.F Guarapes há 2 meses, é 

urgente a implantação, no bairro, de programas de incentivo à qualificação profissional, 

além de maiores investimentos na área de educação, uma vez que sem perspectivas 

para futuro, os jovens estão inserindo-se no universo das drogas e da prostituição. 
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Outro fato que tem preocupado a enfermeira é o elevado índice de gravidez na 

adolescência. 

Percebemos a necessidade de considerar o papel das ciências sociais, no 

tocante a esse estudo, a Geografia, no campo da saúde, tendo em vista que há uma 

estreita relação entre as questões de saúde e os problemas sócio-econômicos e 

ambientais locais. Sendo assim, o processo saúde-doença não pode ser entendido 

apenas através de uma perspectiva biológica, mas através de um olhar que busque na 

complexidade social, cultural e ambiental os caminhos para o entendimento e discussão 

dos problemas identificados no espaço vivido.  

De acordo com Alves, Eulálio e Brito (2004, p. 136), 

A característica que dá nova feição à noção da saúde-doença, fazendo, 
ao mesmo tempo, a elisão entre as várias perspectivas, é ter deixado 
de ser entendida como fenômeno isolado, individual, produto da relação 
direta da pessoa com uma causa externa ou interna (exógena ou 
endógena), ou seja, como fenômeno aprisionado apenas ao corpo 
biológico. É ao contrário, um fenômeno cuja dimensão dialética reúne, 
em sua gênese, fatores de várias ordens sociais, uma vez, estudado e 
compreendido, permite o conhecimento das estruturas sociais nas quais 
está inserido. Isto quer dizer que através dos indicadores de saúde-
doença, podemos compor as condições de vida, trabalho, lazer, 
alimentação, religião etc, de uma sociedade. 
 

Na busca do estreitamento de diálogos entre as ciências sociais e a saúde, 

consideramos que uma das contribuições significativas da Geografia, está na discussão 

e aplicação do conceito de espaço na saúde pública.  
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Espaço e Saúde 

A Geografia tem como objeto de estudo a relação sociedade-natureza, a qual 

é objetivada via cinco conceitos-chave, a saber: paisagem, região, espaço, lugar e 

território. Para efeitos didáticos Corrêa (1995), divide em quatro os diferentes momentos 

históricos pelo qual a ciência Geográfica passou e descreve a maneira como o espaço 

é concebido em cada um, são eles: geografia tradicional, geografia teorético-

quantitativa, geografia crítica, finalmente, geografia humanista e cultural. 

De acordo com Corrêa (1995), o marco temporal da geografia tradicional vai 

de 1870 até 1950. Nele a abordagem espacial era secundária, privilegiando-se os 

conceitos de paisagem e região. De acordo com o estudioso, o conceito de espaço está 

presente na obra de Ratzel e Hartshorne de modo implícito, estes autores 

desenvolveram seus conceitos sob forte influência da ecologia. Em Ratzel, os conceitos 

de território (sinônimo de apropriação do espaço por um grupo) e espaço vital (as 

necessidades territoriais se dão em função do desenvolvimento tecnológico) têm 

destaque. A noção de espaço vital está fortemente relacionada à existência do Estado. 

Já na visão hartshorniana, o espaço é um conceito abstrato, só existindo enquanto 

receptáculo de fenômenos que nele se expressam. Um segundo momento é marcado 

pela difusão da geografia teorético-quantitaiva. A unidade epistemológica da ciência 

geográfica estava baseada nas ciências da natureza, adota-se o raciocínio hipotético-

dedutivo, a utilização de modelos matemáticos e vinculações com o sistema de 

planejamento público e privado. O espaço é concebido sob as formas de planície 

isotrópica; o ponto de partida para esta análise é uma superfície uniforme (aspectos 

físicos e sociais), a variável mais importante é à distância e representações matriciais, 
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sendo o espaço representado por uma matriz. Para Corrêa (1995), a geografia 

teorético-quantitativa apresenta uma visão de espaço limitada, pois as contradições, 

agentes sociais, o tempo e as transformações têm, nesta abordagem, um caráter 

secundário. 

Segundo Barcellos e Machado (1998, p. 105), 

O desenvolvimento humano sobre a superfície terrestre produz um 
espaço diferenciado que viabiliza e intermedia a relação da sociedade 
com a natureza. [...] O espaço produzido será como conseqüência um 
mosaico de elementos e variáveis, que dificilmente se submeterão aos 
princípios geoestatísitcos. 
 

 Para Corrêa (1995) a concepção de espaço na geografia crítica é alicerçada 

em teorias marxistas como as de Henri Lefébvre, para o qual o espaço é o lócus da 

reprodução das relações sociais e de produção. Dentre os geógrafos brasileiros que 

contribuíram para este debate podemos destacar Milton Santos com o conceito de 

formação sócio-espacial. Ele entende que a sociedade se concretiza no espaço, e este 

é explicado a partir das relações sociais. O mesmo propõe quatro categorias de análise 

espacial, são elas: forma (por exemplo: casa), função (por exemplo: habitar), estrutura 

(matriz social onde as formas e funções são criadas), e processo (estrutura em seu 

movimento de transformação). De acordo com Santos (1996, p. 122), 

O espaço se define como conjunto de formas representativas de 
relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura 
representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos 
nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções. 
 

Na busca pela compreensão das questões de saúde e doença vistas de 

modo processual, a epidemiologia tem utilizado o conceito de espaço como proposto 

por Santos (1996) e de autores da geografia humanista, de forma a buscar explicações 
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para a ocorrência e distribuição espacial dos eventos relacionados à saúde das 

populações. Segundo Czeresnia e Ribeiro (2000, p. 597), “[...] as tentativas de redefinir 

o conceito de espaço em epidemiologia, acompanhando o desenvolvimento teórico-

conceitual da geografia, buscaram incluir na compreensão do processo da doença, 

dimensões sociais, culturais e simbólicas”. 

A geografia humanista e cultural está calcada na fenomenologia e 

existencialismo, retoma-se a matriz historicista. O lugar aparece como conceito-chave, 

e o espaço passa a ser concebido como espaço vivido, sendo ele uma experiência 

contínua, egocêntrica e social. Aspectos como crença, cultura e sobrevivência são 

objetos de estudo desta visão, as quais, estão vinculadas à geografia francesa 

vidaliana, a psicologia genética de Piaget, sociologia e psicanálise com Bachelard e 

Rimbert (CORRÊA, 1995). Para Barcellos e Machado (1998, p. 106) apud Gesler et al 

1997, “segundo a abordagem humanística da geografia médica, o espaço como mera 

localização deve ser substituído pelo lugar como espaço de experiência com padrão de 

troca e significados próprios”. É mister considerar que este espaço de experiência 

guarda as marcas da ação humana, mudanças nas esferas sociais, ambiental e 

cultural, as quais acarretam um rebatimento na saúde das populações. 

Em todos os tempos, a ação humana sempre acarretou conseqüências para 

o meio ambiente, pois para garantir a sua sobrevivência o homem transforma a 

natureza através da ação do seu trabalho. Neste sentido, Santos (1999, p. 186), refere-

se a um processo histórico dessa relação. Para ele, “a história das relações sociedade 

e natureza é [...] a da substituição de um meio natural por um meio cada vez mais 

artificializado”. Diz ainda que a história do meio geográfico pode ser dividida em três 

etapas, a saber: meio natural (fase anterior ao uso das máquinas, mas não desprovida 
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de técnicas), meio técnico (fase posterior à invenção e ao uso das máquinas). Nesta 

fase, afirma Santos (1999, p. 189) “[...] as áreas, os espaços, as regiões, os países 

passam a se distinguir em função da extensão e da densidade da substituição, neles, 

dos objetos naturais e dos objetos culturais, por objetos técnicos”. Assim, os tempos 

sociais se superpõem e contrapõem aos tempos naturais, a poluição ambiental, que 

ainda não possuía este nome passa a ser notada nas cidades inglesas e principais 

centros industriais da época. O meio técnico-científico-informacional (corresponde a 

fase atual, diferenciando-se dos períodos anteriores, natural e técnico, pela profunda 

interação da ciência e da técnica). 

Para Canguilhem (1982, p. 100), “[...] a vida é a raiz de toda atividade técnica 

e [...] as flutuações do meio são, quase sempre, uma ameaça para a existência”.  

Sendo a vida raiz de toda atividade técnica, o homem está sempre envolvido em uma 

dialética relação com o seu meio, produzindo espaço por meio de relações sociais 

contraditórias. De acordo com Soja (1993, p. 102), “[...] o espaço socialmente produzido 

é uma estrutura criada, comparável a outras construções sociais resultantes da 

transformação de determinadas condições inerentes ao estar vivo”.   

A relação sociedade/natureza é sempre uma relação complexa, nunca linear 

e harmoniosa, é sim, de caráter processual baseada nas necessidades e demandas 

sociais em cada momento histórico. Segundo Carlos (1994, p. 26) “[...] em cada 

momento do processo produtivo, teremos um espaço determinado e específico, uma 

vez que ele será produzido em função das exigências e necessidades da sociedade”. 

Sendo o espaço geográfico fruto de relações contraditórias, revelar-se-á na sua 

paisagem esta relação através da moradia, espaços públicos e degradação ambiental.  
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No bairro Guarapes, é bastante evidente a construção de residências no 

campo de dunas que corresponde a Zona de Proteção Ambiental ZPA-4 (ver foto 05), 

estas construções tem impactado de forma negativa a ZPA, pois os ocupantes retiram a 

vegetação nativa e com moradias sem saneamento básico, geram resíduos sólidos e 

líquidos, estes últimos infiltram no solo e podem contaminar o aqüífero, além da retirada 

de areia nas áreas de encosta, por exemplo. Embora saibamos que a interação homem 

e natureza seja necessária, a maneira encontrada pelos moradores do Guarapes para 

realizar esta necessária interação tem causado impactos negativos à ZPA-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (jan/2206) 
  Fotografia 05 – ocupação em áreas de dunas/ZPA-4 
 

Outro problema observado diz respeito aos acidentes com animais 

peçonhentos notificados pela equipe do Programa de Saúde da Família local (ver 

gráfico 01), inferimos que tais acidentes estão relacionados à ocupação nessa área, 
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devido ao desmatamento da vegetação local para construção de moradias e aos 

diversos pontos de acúmulo de lixo existentes no bairro. 

Com base em Santos, Czeresnia, Ribeiro (2000, p. 601) dizem que, “[...] a 

diversidade das formas de inserção social reflete a desigual distribuição territorial e, 

também, diferentes perfis epidemiológicos, nos quais a população de baixa renda é a 

que mais sofre o impacto das epidemias e endemias”. Pois, esta população vive em 

espaços desprovidos ou com deficiente infra-estrutura urbana, são no geral mal 

nutridos e com acesso limitado a lazer e emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doenças Notificadas pelo SUS no Bairro Guarapes 1999 - 2004
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Fonte: Jane Roberta de Assis Barbosa (dados da SMS) 
Gráfico 01 – Principais doenças notificadas no Bairro Guarapes 
 

Segundo Maria do Carmo, enfermeira da U.S.F Guarapes há 4 anos, 

observa-se no local uma  incidência muito elevada de infecções respiratórias nas 

crianças do bairro, as quais segundo ela, são ocasionadas pela falta de calçamento nas 

ruas, utilização de fogão a lenha ou carvão nos interiores das casas. Tendo em vista 

que muitos chefes de família não dispõem de recursos financeiros suficientes para 

compra de um fogão e um botijão de gás de cozinha, improvisam um fogão à lenha 
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dentro das residências. A fumaça proveniente da queima da madeira infesta o ambiente 

interior da casa, soma-se a isto a poeira do ambiente extra-domiciliar, as crianças são 

bastantes susceptíveis ao adoecer e por este motivo são facilmente acometidas pelas 

infecções respiratórias agudas. Todavia, é importante destacar que apesar da 

inquietação da enfermeira no que se refere as infecções respiratórias agudas, estas 

não apareceram nas notificações da U.S.F, o que nos leva refletir sobre dois aspectos 

possíveis: os pais não procuraram o serviço de saúde do bairro ou buscam atendimento 

em outra localidade.  

É preciso olhar não apenas para o indivíduo doente, mas para o meio que o 

cerca. Nos dizeres de Canguilhem (1982, p. 162), “[...] é, portanto, além do corpo que é 

preciso olhar para julgar o que é normal ou patológico para esse mesmo corpo”. A 

maneira como um espaço está organizado pode favorecer ou não o surgimento de 

determinadas doenças. Ou seja, casas geminadas, sem janelas, e bastante adensadas, 

indubitavelmente facilitam a difusão de doenças infecto-contagiosas. Bem como a 

instalação de indústrias químicas, por exemplo, quando não obedecem aos padrões de 

segurança, podem contribuir para a degradação ambiental e trazer conseqüências para 

a saúde dos trabalhadores e das pessoas que residem nas suas proximidades. No caso 

do bairro em estudo percebemos que o lançamento dos esgotos a céu aberto e o 

destino inadequado dos resíduos sólidos são aspectos sanitários que exercem forte 

influência na saúde local, como relata a senhora Verônica, Coordenadora Pedagógica 

da Escola Municipal Almerinda de Andrade. 

- “Uma das questões mais críticas do bairro aqui é a questão da saúde, a falta 

de saneamento básico. E isso acarreta assim, problema de saúde para as crianças. [...] 

Os mais comuns que a gente observa na escola é a questão de vamos dizer, as 
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doenças. É coceira, muita coceira, as crianças com sarna e pegam muito germe por 

conta desses esgotos aberto”. 

De acordo com Andréa Lira, enfermeira da U.S.F. Guarapes, há 2 meses,  o 

número de atendimentos na unidade de saúde em crianças com lesões de pele 

(escabioses, coceiras, etc) é bastante significativo, as doenças exantemáticas (pele) 

aparecem em sétimo lugar nas doenças notificadas no bairro no período de 1999-2004. 

Para ela, este quadro é favorecido pelo contato direto que elas têm com o lixo do local. 

A doença que mais acomete os moradores do Guarapes de acordo com dados da 

Secretaria Municipal de Saúde é a dengue (395 casos). Este fato revela a precariedade 

da oferta e qualidade dos serviços de saneamento básico, uma vez que o principal 

elemento de prevenção dessa doença é através do controle do mosquito Aedes Aegypti 

(Ver mapa 02). Neste sentido, a coleta do lixo e o abastecimento de água encanada 

são fatores que favorecem a não-disseminação do mosquito (AGUIAR, 1998).  
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Fonte: Iron Medeiros (dados da SMS) 
Mapa 02 – Espacialização da dengue (dados da SMS) 

A tuberculose figura em segundo lugar, apesar do seu declínio ao longo dos 

anos, ainda preocupa a posição que a doença ocupa no local, já que de 1999 – 2004 

foram registrados 61 casos. Tendo em vista que pessoas mal nutridas, alcoólatras e 

imunodeprimidas têm mais chances de adoecer (GOMES, 1998), e conforme já 

observamos, as condições, de vida de grande parte dos moradores do Guarapes são 

bastante precárias. 

Segundo Mendonça (2004, p. 196), 

a condição biológica do homem impõe-lhe a necessidade da 
convivência com/dos elementos da natureza em seu estado não 
degradado, pois a vida humana realiza, particularmente, com 
muitíssima dificuldade em condições de ar, água e solo deterioradas e 
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na ausência do relevo e da vegetação. Ao lado dessas condições vitais 
básicas é também preciso garantir habitação, alimentação, 
escolaridade, lazer e cidadania a todos os citadinos, premissas 
fundamentais para a vida em sociedade. 
 

Já no que se refere às mortes ocorridas no período de 1999 a 2004 (ver 

gráfico 02), temos em primeiro lugar as causas externas de mortalidade com destaque 

para as agressões e os eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada.  Em conversa 

com a agente de saúde Antônia Lenira, fui inteirada que os funcionários da Unidade de 

Saúde temem percorrer algumas ruas do bairro, por serem locais de grande violência, 

sendo constante a presença de tiroteios.  
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    Fonte: Jane Roberta de Assis Barbosa (dados da SMS) 
    Gráfico 02 – Principais causas de morte no bairro 

Em segundo lugar, estão as doenças do aparelho circulatório em especial as 

doenças hipertensivas e as doenças isquêmicas do coração. Em terceiro lugar, estão 

as neoplasias, com destaque para as neoplasias malignas do estômago. Este dado nos 

chama particular atenção e merece um olhar mais atento, pois pode estar relacionado 
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com fatores genéticos, hábitos alimentares, estilo de vida e com a qualidade da água 

local, já que como foi explanado bairro não é saneado.  

 Atualmente, na cidade de Natal 36 poços de abastecimento de água já foram 

fechados, por apresentar índices de nitrato acima do permitido pela Portaria Nº 518/MS, 

10 mg por litro de água. De acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela 

Portaria do Ministério da Saúde de Nº. 518 de 25 de março de 2004, os valores 

máximos permitidos para algumas substâncias importantes para aferir a qualidade da 

água consumida são: 

 

SUBSTÂNCIAS 
VALORESMÁXIMOS 

PERMITIDOS 

Coliformes Totais Ausência em 100ml 

Nitrato (N – No-3 ) 10 Mg/L 

Nitrito (N-No2) 1 Mg/L 

Amônia (N-Nh3 ) 1,5 Mg/L 

Cloro Livre (Cl2) 5mg/L 

pH 6 – 9,5 

Turbidez (Ntu) 5 Vmp 

Cor (Ptco) 5 UH 

Quadro 1 - Substâncias e valores máximos permitidos 
Fonte: Portaria nº. 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde. 

 

O nitrato (NO3) é estável, solúvel na água e tem grande mobilidade no meio 

líquido, não degradando facilmente em meio aeróbico. Em teores acima 10mg/L N-NO3 
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(aproximadamente 45 mg/L NO3), pode causar doenças como metahemoglobinemia 

(baby blue syndrome) (USEPA, 1995, apud CABRAL, 2005). Pesquisas, ainda não 

conclusivas, tentam comprovar que concentrações elevadas de metahemoglobina no 

sangue de gestantes, ocasionadas pela ingestão de altas concentrações de nitrato em 

águas, podem induzir ao aborto espontâneo e má formação do feto (Aschengrau et al., 

1989, apud CABRAL, 2005). 

O mapa abaixo (ver mapas 03 e 04) apresenta a espacialização dos poços de 

abastecimento com nitrato. Chamamos atenção para o bairro Guarapes, o qual ainda 

não apresenta problemas de contaminação da água por nitrato, mas conforme pode ser 

observado nos mapas apresenta uma evolução quanto a sua concentração nos 

períodos secos e chuvosos. Sabemos que se medidas urgentes não forem tomadas 

para realizar o saneamento básico no bairro, ele estará sujeito a mesma realidade de 

bairros como Felipe Camarão no que se refere à questão do nitrato.  
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Fonte: Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal – 
ARSBAN. 
Mapas 03 e 04 – Espacialização do Nitrato no Município de Natal em 2006 

 

Outro dado que nos tem inquietado é a sexta principal causa de morte no 

bairro, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, neste grupo de doenças das 

causas de morte identificadas no Guarapes, tem-se as ocasionadas pela desnutrição e 

por diabetes. É importante destacar, no bairro em estudo, de acordo com os dados 

coletados na secretaria municipal de saúde, os quais são derivados das notificações da 

Unidade Saúde da Família dos Guarapes, as pessoas estão morrendo por desnutrição. 

A sétima causa de morte identificada é de doenças infecciosas e parasitárias.  
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Devemos nos atentar para o fato de que nos dias atuais, a tão festejada 

transição epidemiológica parece ainda não ter acontecido de fato, neste lugar, tendo 

apesar de constatarmos que a população pode até estar vivendo mais anos, porém em 

péssimas condições de vida, em que ainda se morre de desnutrição e de doenças 

infecciosas e parasitárias, além das chamadas doenças da modernidade (doenças do 

aparelho circulatório e neoplasias). 

Conforme Barcellos (2000, p. 608), 

 [...] o espaço não só viabiliza a circulação de agentes, [...], mas 
estabelece um elo, unindo, de um lado, grupos populacionais com 
características sociais que podem magnificar efeitos adversos e, do 
outro lado, fontes de contaminação, locais de proliferação de vetores. 
Essa ligação acontece não só no espaço, mas, principalmente, se dá 
através da organização.  
 

Nesse sentido, é mister pensar o espaço enquanto totalidade, resultado de 

duas medidas iguais, que são a do sistema de objetos e de ações (SANTOS, 1999).  

[...] o espaço é um misto, um híbrido, formado, [...], da união 
indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Os sistemas 
de objetos, o espaço-materialidade, formam as configurações 
territoriais, onde a ação dos sujeitos, ação racional ou não, vem 
instalar-se para criar um espaço (Santos, 1999, p. 234). 

 

Ainda de acordo com o autor há três formas de totalidade. Uma totalidade 

concreta ou empírica (por exemplo, a cidade), uma totalidade mundo (que está no 

âmbito do universal), e uma totalidade particular, que está vinculada ao lugar, as 

relações cotidianas do bairro, por exemplo. Falando a respeito da cisão da totalidade 

Santos (1999, p. 94) afirma que, “[...] a totalidade é uma realidade fugaz, que está 

sempre se desfazendo para voltar a se fazer. O todo é algo que está sempre buscando 

renovar-se, para se tornar, de novo, um todo”.  Desta forma, não é possível entender 

  



 48 
 

um determinado fenômeno baseado apenas em uma análise das partes ou como um 

elemento isolado. 

Pensando a idéia de totalidade dentro da perspectiva do processo saúde-

doença, entendemos que esta é uma idéia cara. Tendo em vista que o estado de saúde 

de uma população é influenciado por questões como comportamento (individual e 

coletivo), alimentação, meio ambiente e pela presença de estados mórbidos 

reconhecidos socialmente (CAPRA, 1981, p.131; SINGER, CAMPOS, OLIVEIRA, 1998, 

p. 75). 

Outro aspecto a  se considerar diz respeito às relações sociais que permeiam 

o espaço, as quais levaram Faissol (1994, p. 127), a pensar o espaço da seguinte 

maneira: 

[...] o conceito de relações espaço/sociedade [...] é uma das formas 
essenciais de estruturação desta mesma sociedade; esta estruturação 
dá forma ao território, regula as relações entre grupo social e o meio 
ambiente onde ele se desenvolve, estabelecendo os vínculos mais 
permanentes entre o homem e a terra. 
 

As formas atribuídas ao espaço são construídas no cotidiano das sociedades, 

com base em sua cultura e necessidades biológicas, econômicas etc. E esse espaço 

vivido, é o mesmo das migrações pendulares, das crianças que brincam na rua, das 

mulheres sentadas na calçada, dos aposentados nos bancos das praças, dos 

ambulantes e dos casais; ele traz ainda todos os valores da vida; é também, o espaço 

da revolução e da criação (FRÉMONT, 1999).  De acordo com Silva (2003, p. 105) 

baseado em Frémont, “o espaço vivido integra o espaço representado e o espaço de 

vida. [...] O espaço de vida é para cada indivíduo a área de suas práticas sociais. É o 
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espaço usado por cada um com um mínimo de regularidade”. Segundo Bezzi (2002, 

p.9) com base na perspectiva de Frémont, 

O espaço passa a ter a conotação de uma categoria cultural, ou uma 
representação coletiva. Existindo elementos comuns, estabelecidos 
coletivamente, vividos de formas diferentes e com escalas de valores 
distintos, serão eles os elementos constitutivos de uma prática comum 
entre atores de coletividade.  
 

Para Di Méo (2000, p. 38-39), 

[...] O espaço de vida constitui-se de uma experiência concreta dos 
lugares, indispensável à construção da relação que se tece entre a 
sociedade e seu espaço. [...] O espaço vivido abraça também o 
imaginário do ator social. Ele se estende às zonas insondáveis de seu 
inconsciente. Ele agrega o imaginário espacial que nutre os nomes dos 
lugares e países, sem relação obrigatória com a prática real do 
indivíduo que o representa. 
 

Falando a respeito da análise da vida cotidiana, Carlos (2001, p. 35) afirma 

que esta, 

[...] Envolve o uso do espaço pelo corpo, o espaço imediato da vida das 
relações cotidianas mais finas: as relações de vizinhança, o ato de ir as 
compras, o caminhar, o encontro, os jogos, as brincadeiras, o percurso 
conhecido de uma prática vivida/reconhecida em pequenos atos 
corriqueiros e aparentemente sem sentido que criam laços profundos 
de identidade, habitante-habitante e habitante-lugar, marcada pela 
presença. 
 

A fim de deslindar os resultados da produção e organização do espaço na 

esfera do vivido, Frémont (1999) faz uso de um método de investigação que 

procuramos incorporar neste trabalho, haja vista estarmos lidando com questões que 

envolvem a organização espacial e o processo saúde-doença no bairro Guarapes na 

esfera do espaço vivido, segundo ele está presente nas origens da Ciência Geográfica, 

composto por diferentes maneiras de investigação. São elas: o diálogo e o olhar, 

biografia ou inventário dos lugares vividos, pesquisa com utilização de questionários e 
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pesquisa documental, tudo isto aliado a um tratamento adequado das informações.  

Para o autor, o diálogo e o olhar constituem-se nas primeiras formas de conhecimento. 

Segundo Cardoso (1995, p.347), “o olhar não descansa sobre a paisagem contínua de 

um espaço inteiramente articulado, mas se enreda nos interstícios de extensões 

descontínuas, desconcertadas pelo estranhamento”.  

Em se tratando da biografia ou inventário dos lugares vividos Frémont (1999) 

afirma que este procedimento possibilita descobrir as estruturas dos lugares 

freqüentados cotidianamente, agregado de valores que correspondem a cada indivíduo 

e se integram para formar um arranjo espacial. Sobre a utilização de questionários, ele 

diz que estes devem se endereçar a grupos característicos por idade (crianças que 

residem na rua da U.S.F Guarapes, por exemplo), por sexo (homens e mulheres do 

bairro Guarapes, por exemplo), por profissão (os pescadores do Guarapes, por 

exemplo), por sua localização (moradores do Conjunto Dinarte Mariz, por exemplo), etc. 

Todavia, o pesquisador deve aliar os instrumentos de pesquisa qualitativa e 

quantitativa, pois para o autor eles são instrumentos complementares. No que se refere 

à pesquisa documental Frémont (1999) classifica os documentos em: visual (carta, 

fotografia), narrativo (um texto) ou numérico (uma série estatística).   

Cabe ainda destacar que forma como estamos inseridos neste espaço vivido 

reflete também o perfil epidemiológico das populações, haja vista que, a doença tem 

uma dimensão biológica e uma dimensão social é, pois nesta última dimensão que o 

geógrafo deve debruçar-se a fim de contribuir de maneira significativa para o 

planejamento em saúde.  

Cientes de que vivemos em uma realidade constituída por relações e 

processos de ordem natural e social que guardam relações entre si, elegemos o  
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método da complexidade para nortear este trabalho. Tendo em vista que de acordo 

com Almeida (2004, p. 24), “o caráter inaugural desse método reside no fato de se 

tratar de uma proposição capaz de ser acionada por qualquer área do conhecimento”.

Do ponto de vista epistemológico, a idéia de complexidade aparece em Gaston 

Bachelard através do reconhecimento de que não há nada simples na natureza 

(MORIN, 1996). 

 Inicialmente, é importante esclarecer que complicação e complexidade não 

são termos sinônimos. De acordo com Morin (1996, p. 131), 

[...] A complicação pode ser concebida como uma noção estritamente 
quantitativa para designar a imbricação de uma grande quantidade de 
interações. [...] A complexidade é a confrontação [...] do uno e do 
múltiplo, é a autonomia que ao mesmo tempo dependente sem deixar 
de ser autonomia. 

O complexo comporta as características da incerteza, imprevisibilidade, não-

determinismo, auto-organização, inacabamento e emergências. É não-linear e instável, 

é simultaneamente dependente e autônomo, se instala longe do equilíbrio, e vive da 

tensão entre determinismo e liberdade (ALMEIDA, 2004). 

O idealizador e construtor do método da complexidade é Edgar Morin. Para 

ele, a disjunção entre sujeito e objeto, alma e corpo, existência e essência, impossibilita 

a compreensão da realidade, tendo em vista que o ser humano é a um só tempo físico, 

biológico e cultural. Este aspecto da complexidade nos parece interessante, pois 

discutindo as questões que perpassam a reprodução social, o ser humano deve ser 

apreendido em todas as esferas de sua existência (indivíduo, sociedade, espécie), para 

então compreendermos, a partir do espaço vivido os elementos de ordem material e 

imaterial que influenciam no processo de adoecimento das populações, neste caso 
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específico, os moradores do bairro Guarapes. Segundo Morin (1998, p. 189), “[...] a 

realidade antropossocial é multidimensional; ela contém sempre, uma dimensão 

individual, uma dimensão social e uma dimensão biológica”. Neste sentido, a idéia de 

método é uma proposta de aprendizagem que reconhece o erro e a incerteza humana. 

“[...] O que chamamos método da complexidade é um momento, um 
‘lembrete’. [...] o método da complexidade pede para pensarmos nos 
conceitos, sem nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as 
esferas fechadas, para restabelecermos as articulações entre o que foi 
separado, para tentarmos compreender a multidimensionalidade, para 
pensarmos na singularidade com a localidade com a temporalidade, 
para nunca esquecermos as totalidades integradoras. É a concentração 
na direção do saber total, e ao mesmo tempo, é a consciência 
antagonista. [...] A totalidade é ao mesmo tempo, verdade e não 
verdade, e a complexidade é isso: a junção de conceitos que lutam 
entre si” (Morin, 1998 p. 192). 

A complexidade é constituída de sete princípios metodológicos. O primeiro diz 

respeito ao princípio sistêmico ou organizacional o qual segundo Morin, Ciurana e Motta 

(2003, p. 33) “permite religar o conhecimento das partes com o conhecimento do todo e 

vice-versa”. Na teoria Geral dos Sistemas observa-se de forma embrionária a noção de 

complexidade. A perspectiva sistêmica foi articulada em vários trabalhos posteriores à 

segunda guerra mundial produzidos pelo biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy. A 

partir daí percebe-se à necessidade de apreender, sem reduções seletivas, as 

interações de ordem global que definem as características físicas de uma unidade 

espacial específica (RUIZ, 2001). Trinta anos antes de Bertalanffy, Alexander 

Bogdanov, desenvolveu uma teoria sistêmica que ele denominou tectologia. De acordo 

com Capra (1996, p.51), 

A tectologia foi a primeira tentativa na história da ciência para chegar a 
uma formulação sistemática dos princípios de organização que operam 
em sistemas vivos e não-vivos. [...] O objetivo de Bogdanov foi o de 
formular uma ‘ciência universal da organização’. Ele definiu forma 
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organizacional como a totalidade de conexões entre elementos 
sistêmicos.  

O termo geossistema foi introduzido pela primeira vez, pelo soviético 

Sochava, em 1963. Sochava desenvolveu uma teoria global sobre o meio físico, 

incluindo neste as modificações introduzidas pela ação antrópica, cujo ponto de partida 

é o conceito de geossistema. Todavia, é apenas com Bertrand que se concebe a 

paisagem como uma combinação dinâmica onde interatuam os elementos abióticos, 

biológicos e antrópicos (MENDOZA, JIMÉNEZ, CANTERO, 1988). A aproximação entre 

os trabalhos de Sochava e Bertrand é feita por Nicolas Beroutchachvili. É através dos 

estudos de Bertrand que esta idéia chega à América Latina, nas disciplinas 

relacionadas aos elementos físicos, biológicos e antropológicos (CLAVAL, 2000). 

Morin reconhece o valor da teoria Geral dos Sistemas, mas assinala que esta 

possui limitações que devem ser superadas, pois têm colocado de modo simplificado o 

holismo e o atomismo. Para ele, o atomismo centra-se na parte e esquece o todo e o 

holismo focaliza o todo em detrimento das partes. O holismo apresenta ainda 

implicações de ordem política, já que, conduz de todos os modos a manipulação das 

unidades, em função do todo. Ao definir o sistema não é suficiente a associação entre 

interação e totalidade, deve-se uní-las à idéia de organização, e para ele a noção de 

ordem relaciona-se com a de interação. Desta forma, Morin afirma que as qualidades 

ou propriedades novas do sistema são chamadas de emergências. Pois do todo 

surgem emergências que não estavam nas partes consideradas separadamente, é 

neste sentido que o todo é mais do que a soma das partes (RUIZ, 2001). O presente 

estudo buscou perceber o processo saúde-doença como resultado da relação que se 
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estabelece na relação que se estabelece entre indivíduo, sociedade e o meio que o 

cerca, sem esquecer dos aspectos biológicos e genéticos que cercam este processo. 

Dentro do princípio sistêmico, pensamos o bairro Guarapes como o sistema 

total, o qual é composto por sub-sistemas conceituais e reais. Os sub-sistemas 

conceituais são o espaço (área que se assenta o bairro) e o tempo (da década de 1990 

até 2004), já os sub-sistemas reais são: a infra-estrutura urbana, a situação de saúde, 

os aspectos sócio-econômicos e demográficos etc, ou seja, são os elementos que irão 

possibilitar maior detalhamento e menor generalização na pesquisa.   

O segundo princípio metodológico é o hologramático, nele cada parte contém 

a totalidade da informação do objeto representado. Ele nos permite pensar ciência e 

comunidade (Guarapes) dotadas de conhecimentos acerca do processo saúde-doença 

não de forma antagônica, mas complementar, já que cada qual contém a totalidade da 

informação.

Outro princípio é o da retroatividade, em que se percebe a ação da causa 

sobre o efeito, e este último retroage informacionalmente sobre a causa, permitindo a 

autonomia organizacional do sistema. É o caso, no bairro em estudo, dos acidentes 

com animais peçonhentos. Dentro do princípio da retroatividade podemos pensá-los da 

seguinte forma: a população sem acesso à moradia, ocupa áreas em que estão sujeitas 

ao contato com insetos e animais que podem trazer conseqüências para a saúde 

humana. Percebem-se então, deficiências na política habitacional (ainda não oferece 

condições para que todos tenham acesso a uma moradia legal) de forma indireta 

impactando nas questões de saúde local. 

Segundo Fernandes (2002, p. 250), 
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O fracasso na promoção de políticas habitacionais eficientes e a 
dinâmica dos mercados de terras (em grande parte sem controle), tem 
resultado na escassez da oferta de terra urbanizada a preços 
acessíveis e na falta de opções adequadas de moradia para a maioria 
da população urbana, o que gera a proliferação das formas de uso 
ilegal e desenvolvimento da terra urbana e dos assentamentos ilegais. 

Ainda com base no princípio da recursividade podemos destacar o caso da 

senhora Maria das Graças, moradora do Guarapes há seis (06) anos. Para ela sua 

saúde é afetada pelos problemas do filho e pelo baixo salário recebido pelo marido. 

- “Eu me sinto assim, por causa de muito nervosismo dentro de casa. É meu 

filho separado e eu sou quem vivo dentro de casa, sou avó, né? Se tem algum 

problema, eu é que reclamo, eu é que vejo os erros dele e acho que não devia ser 

daquele jeito. A mulher dele é nova, a mãe é nova, e eu com 67 anos, vou fazer 68, fico 

nesse meio sofrendo, lutando, sem ter condições de ir embora, abandonar a casa e ir 

morar com minhas irmãs em outro canto diferente. [...] Aí sinto dentro de mim que não 

posso abandonar meu filho porque o pai dele já ganha pouco e eu sou aposentada e 

ajudo muito a ele, e não é adequado abandonar”. 

A partir da fala da senhora Maria das Graças, observamos o parentesco 

como um elemento organizador da vida no bairro, o qual também influencia nas 

questões de saúde e doença das populações. Sendo assim, remetemo-nos ao 

pensamento de Silveira (2000, p. 34), “até mesmo o processo de construção urbana 

permite ver certas características derivadas da organização familiar, pois o parentesco 

parece ser um princípio organizador”. 

Já o princípio da recursividade de acordo com Morin, Ciurana e Motta (2003, 

p. 35), “[...] é um processo no qual os efeitos ou produtos são, simultaneamente, 

causadores e produtores do próprio processo, no qual os estados finais são 
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necessários para a geração dos estados iniciais”. Com base no segundo, terceiro e 

quarto princípios, entendemos que há uma relação imediata entre o bairro Guarapes e 

a cidade de Natal, uma vez que o bairro guarda características intrínsecas ao modo de 

produção do espaço urbano natalense, ligados de forma processual e em constante 

dinâmica. Tendo em vista que com o crescimento acelerado da cidade, a população de 

baixa renda vai sendo expulsa para as áreas mais distantes do centro e a cidade no 

seu construir e desconstruir contínuo ganha novas feições e relações. De acordo com 

Gottdiener (1997, p. 198) “a organização sócio-espacial está ligada por relações 

conjuntas, contíguas e hierárquicas. [...] Desse modo, o cotidiano é, ao mesmo tempo, 

particularizado e afetado por relações de produção que se estendem por todo o globo; é 

fragmentado e hierarquicamente organizado, atomizado e estruturado”. 

O quinto princípio refere-se ao que Morin chama de autonomia/dependência, 

compreende-se que não existe possibilidade de autonomia sem múltiplas 

dependências. Morin, Ciurana e Motta (2003, p.36), “O princípio dialógico pode ser 

definido como a associação complexa (complementar/concorrente/antagônica) de 

instâncias conjuntamente necessárias à existência, ao funcionamento de um fenômeno 

organizado”. Com base neste princípio entendemos saúde e doença de modo 

processual, resultado das condições biológicas, sociais, econômicas e ambientais dos 

moradores do bairro Guarapes.

O último princípio metodológico da complexidade é o princípio de 

reintrodução do sujeito cognoscente em todo conhecimento. Neste, o autor propõe um 

pensamento complexo que reata, articula, compreende e desenvolve sua própria 

autocrítica (MORIN 2003). Com respeito a este princípio, destacamos o exemplo da 

rádio comunitária instalada no local, a qual tem sido utilizada como importante 
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instrumento de informação e um espaço de interação lúdica com a comunidade do 

Guarapes, caracterizando-se como uma via alternativa para discussão dos problemas 

locais (ver foto 06). 

Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (maio/2007) 
              Fotografia 06 – Rádio Comunitária do Guarapes  

O bairro Guarapes guarda características intrínsecas que são frutos das 

relações sócio-espaciais. Uma das faces mais perversas destas características, já 

estigmatizada em toda cidade de Natal, é a de um bairro constituído por famílias pobres 

e marcado pela violência interna. Todavia, observamos que o problema da violência, 

segundo a maioria dos entrevistados no bairro, tem diminuído, porém, ainda é possível 

identificar no local algumas ações criminosas. Para Maria das Virgens, moradora do 

bairro, há 17 anos “o Guarapes era realmente violento. Logo que a gente chegou aqui 

para morar uns três elementos muito ruins, ruins mesmo. Aí a polícia fez um jeito, 
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meteu bala aqui e acolá. De lá para cá é uma benção. Essas coisas têm em todo canto, 

né”.

Em uma das frequentes visitas realizadas no local, estabelecemos um 

contato informal com um comerciante, e quando interrogado sobre a violência no bairro 

ele respondeu que grande parte dos assassinatos, que lá ocorreram, deviam-se a 

dívidas adquiridas pela compra de drogas e finalizou dizendo que achava muito normal 

que os traficantes cobrassem dessa forma o valor que lhes era devido. Este fato nos 

leva a refletir acerca da banalidade do crime e desvalorização da vida humana para 

sociedade moderna. 
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03 PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 
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“No final das contas, dentro de quantas capas de sobrevivência, 
de túnicas, de apoios ou fundações, de esqueletos, de refúgios, 
de abrigos, exteriores ou interiores ao nosso corpo buscamos um 
hábitat, dentro de quantos nichos vivemos, dormimos, 
caminhamos e trabalhamos antes de criarmos coragem de nos 
entregarmos ao mundo?” (Seres, 2004, p. 25-26). 

No livro Variações sobre o Corpo, Michel Serres fala a respeito das várias 

membranas rompidas pela espécie humana desde o hominídeo até o homem atual. Nos 

dias de hoje a população de baixa renda precisa romper inúmeras membranas sociais, 

biológicas, econômicas e políticas para sobreviver. Isto tudo nos faz refletir que 

enquanto indivíduos, somos detentores de uma história genética que nos constitui 

enquanto espécie humana, além de estarmos inseridos em sociedade, o que passa 

também por uma construção histórica do espaço geográfico, bem como das relações 

sociais que são tecidas neste processo. 

Sendo assim, é de grande importância a integração e o diálogo entre 

saberes, com o objetivo de pensar as questões que permeiam a compreensão sobre o 

processo saúde/doença de forma ampliada.

Em cada sociedade e momento histórico há uma compreensão diferenciada 

de saúde e doença. As diferentes maneiras de percebê-las são fortemente 

influenciadas pelo sistema político vigente, ideologias dominantes e cultura. Segundo 

Samaja (2000, p. 51) ”os modelos de saúde-doença-cuidado são como formas à priori 

herdadas culturalmente. [...] Em conseqüência, nossos modelos dizem mais (e em outro 

sentido, também menos) que o que nos demonstra a experiência singular”.  
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Sendo assim, saúde e doença devem ser compreendidas de forma 

processual, no sentido que possuem uma história e são frutos de relações sociais 

complexas.

[...] O próprio da doença é vir interromper o curso de algo, é ser 
verdadeiramente crítica. Mesmo quando a doença torna-se crônica, 
depois de ter sido crítica, há sempre um “passado” do qual o paciente 
ou aqueles que o cercam guardam certa nostalgia. Portanto, a pessoa é 
doente não apenas em relação aos outros, mas em relação a si mesma 
(Canguilhem, 1982, p. 108-109).

No que diz respeito à saúde, Canguilhem (1982, p. 159), considera que esta é 

“uma margem de tolerância às infidelidades do meio. [...] Sua infidelidade é exatamente 

seu devir, sua história”.

Dentre as civilizações antigas, a Egípcia destaca-se no que se refere ao 

conhecimento sobre as doenças, desenvolvendo a idéia de doença-possessão, 

propiciando assim, o nascimento de uma medicina com base em concepções mágicas.  

Mas é apenas com os Gregos, através da divulgação das idéias de Hipócrates, que se 

tem uma visão mais ampla acerca do processo de adoecimento. Para eles, o que causa 

a doença é o desequilíbrio na natureza, e ela não está apenas em uma parte do 

homem, mas também no meio que o cerca (CANGUILHEM, 1982). Segundo Chauí 

(2002, p. 145), “os historiadores da cultura grega costumam dizer que a medicina tem 

no pitagórico Alcmeão de Crotona sua origem e em Hipócrates de Cós sua fundação”. 

Sob forte influência do pensamento hipócratico, outras teorias surgiram para 

explicar como o indivíduo adoece, a teoria miasmática é uma delas.  Fundamentava-se 

na idéia de que a causa para o surgimento das doenças estava na natureza, ou seja, as 

doenças eram transmitidas pelos vapores emanados dos pântanos, do processo de 

putrefação dos dejetos e da água acumulada, e disseminada através do vento. A Teoria 
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Miasmática permaneceu hegemônica até meados do século XIX, quando através dos 

estudos de Pasteur (teoria microbiana) e a descoberta da existência das bactérias, 

passa-se a relacionar um único agente etiológico para cada doença (PICHERAL, 1998; 

FERREIRA, EDUARDO, DANTAS, 2003).

A partir desse momento, as doenças passam a ser vistas sob um caráter 

classificatório e o corpo como sendo local de excelência de localização do mal. A 

doença deixa de ser encarada como resultado de um espírito doente, e o olhar (médico) 

a denuncia como: de pele, do coração, dos ossos etc. Segundo Foucault (1998, p. 1-2), 

A coincidência exata do “corpo” da doença com o corpo do homem 
doente é um dado histórico e transitório. [...] O espaço de configuração 
da doença e o espaço de localização do mal no corpo só foram 
superpostos, na experiência médica, durante curto período: o que 
coincide com a medicina do século XIX e os privilégios concedidos à 
anatomia patológica.

Nos séculos XVIII e XIX, com a crescente urbanização e industrialização dos 

países europeus, a compreensão do processo saúde-doença passa pelas condições de 

vida das populações. Dentre os estudos que tratam dessa relação destacamos Villermé 

(1828) na França, relacionando taxa de mortalidade infantil e condições de vida, e 

Friedrich Engels na Inglaterra (PAIM, 1997). Este último descreve a maneira como vivia 

a classe operária da Inglaterra no século XVIII, utilizando como indicadores o acesso e 

qualidade da moradia, alimentação e vestuário. Em seu estudo de caso nas cidades 

inglesas Londres, Dublin e Manchester, o autor apresenta o quadro sanitário e social da 

época. De acordo com Engels (1988, p.39), 

[...] Em toda parte montes de detritos e de cinzas e as águas vertidas 
em frente às portas acabam por formar charcos nauseabundos. É aí que 
habitam os mais pobres dos pobres, os trabalhadores mais mal pagos, 
com os ladrões, os escroques e as vítimas da prostituição, todos 
misturados.
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Através deste fragmento, é possível constatar a penúria vivida pelos 

trabalhadores ingleses, situação presente não apenas na Inglaterra, mas nos demais 

centros industriais da época; era assim que os pobres viviam (e vivem), ou melhor, 

sobreviviam.  Um quadro de degradação social e de insalubridade do meio, explicado 

pelo autor, através do modo de produção capitalista, através da exploração do homem 

pelo homem, atribuindo a responsabilidade por sua degradação e do meio ambiente à 

industrialização das áreas urbanas.  

No século XX, destacam-se algumas tentativas explicativas da relação saúde-

doença. Uma das grandes conquistas deste momento é a definição clássica de saúde 

(1946) da Organização Mundial de Saúde – OMS, como pleno bem-estar físico, 

psíquico e social. Segundo Sousa (2004), três aspectos críticos são atribuídos ao 

conceito da OMS. Em primeiro lugar, o caráter de “perfeição do bem-estar”, em 

segundo a separação descartiana entre físico, mental e social, e finalmente a 

inoperabilidade desta definição. “O conceito de saúde da OMS sugere uma situação de 

bem-estar [...] que retira do corpo humano sua inserção sócio-cultural na vida e no 

trabalho e sua produção subjetiva [...]. Retira ainda, a possibilidade de existirem 

doentes com autonomia”. Compartilhamos das idéias de Sousa (2004), por 

acreditarmos inexistir um estado de saúde pleno, mas a busca por um estado de 

relativo equilíbrio, uma vez que, envolto a tantas desigualdades sociais, econômicas e 

ambientais, como pode o morador do bairro Guarapes vivenciar esse estado de 

plenitude? Soma-se a esse raciocínio o pensamento de Tarride (1998, p. 90), 

Atualmente, vivemos em uma sociedade que qualifica a saúde como 
utopia ou como uma esperança, ou talvez como uma expectativa. O 
completo estado de bem-estar físico, mental e social não existe, 
ninguém o conhece, ninguém sabe como é; é uma utopia: quando um 
indivíduo doente fala sobre saúde, partindo da dor e do sofrimento, quer 
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dar esse alívio, o faz com o desejo de alcançar um estado equivalente 
ao que se encontrava antes da enfermidade e não de um outro, de 
caráter utópico.

A definição de saúde, incorporada pela Lei Orgânica de Saúde 8.080 de 

1990, apresenta um considerável avanço em relação à definição da OMS (1946), ao 

considerar a saúde como resultante das condições de alimentação, educação, trabalho, 

lazer, renda, meio ambiente, emprego, acesso à posse de terras e aos serviços de 

saúde, além de expressar de forma clara e ampliada à complexidade do processo 

saúde-doença.

[...] Desta maneira, no processo de reprodução social se reproduz o 
perfil de morbidade, mortalidade, incapacidade e insatisfação, que 
surge no espaço do fenomenológico como elemento característico de 
cada coletivo humano em cada sociedade. Este perfil se renova ao se 
reproduzir às condições de vida como estrutura latente do mesmo” 
(Barata, 1997, p. 73).

Sendo assim, com base em Gottdiener (1997, p. 273),

[...] Em vez de uma estreita fixação em seguir as diminutas diferenças 
entre habitantes de lugares e suas respectivas redes pessoais, 
precisamos discutir as questões mais importantes da modernidade – 
casamento, divórcio, educação dos filhos, envelhecimento, a natureza 
do trabalho, auxílio mútuo -, isto é, as novas relações sociais que 
abrangem experiências diárias dentro do meio ambiente metropolitano 
desconcentrado. É o caso, especificamente, de todos os aspectos da 
reprodução social, inclusive a família, o trabalho, redes subculturais, 
lutas políticas e qualidade de vida em comunidade. 

A saúde é outro tema que precisa ser debatido na esfera dos direitos, 

perpassando a idéia de justiça social, uma vez que sem ela o desenvolvimento das 

atividades diárias das populações fica comprometido.   



66

Saúde como direito 

A discussão acerca dos direitos humanos em saúde não é nova. Em 1946, a 

OMS incorporou à sua definição de saúde os direitos humanos como elementos 

indispensáveis para se considerar uma pessoa sadia. De acordo com Nygren-Krug 

(2004, p. 15), 

Com o advento do novo milênio, tanto os direitos humanos 
internacionais quanto os movimentos de saúde pública têm 
demonstrado uma tendência no aumento da consciência e da aplicação 
mais sistemática dos direitos humanos, [...], estabelecendo uma gama 
de desafios para a saúde pública. Assim como o entendimento do 
direito à saúde como importante instrumento de combates das 
iniqüidades em saúde. 

Os direitos em saúde abarcam a idéia dos direitos humanos em conformidade 

com a Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 1993, a saber: direitos 

econômicos, sociais, culturais, civis e políticos (NYGREN-KRUG,2004; 

VANDERPLAAT, 2004).  

É consenso a idéia de que a saúde é um direito de todos, sendo este 

preconizado no Art. 196 da Constituição Federal de 1988, “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Todavia, quando 

analisamos o acesso aos serviços e a qualidade do atendimento de saúde prestado à 

população, bem como as práticas preventivas defendidas pela saúde coletiva, nos 

deparamos com a quebra cotidiana desses direitos.   
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Em se tratando do bairro Guarapes, em entrevista com Senhor Beja (morador 

do bairro há 60 anos) nos foi relatado acerca do atendimento na U.S.F Guarapes: 

- “Todo mundo já viu que não tem saúde e educação. Já deixei de ir ali. Num 

arranjo nada! A gente é mal atendido por parte de quem marca as fichas”.

De acordo com Berlinguer e Garrafa (p. 151), “muitos direitos humanos são 

assim violados, incluindo o direito à saúde e o de manutenção do próprio corpo”. Neste 

sentido, a universalização da assistência médica configura-se como fundamental para 

que a população possa ver atendidos seus anseios referentes às questões de saúde e 

doença. Entretanto, segundo Costa e Augusto (1995, p. 100),

[...] A concepção que acaba prevalecendo é aquela que reduz o direito 
à saúde ao acesso a serviços que, por suas próprias características 
tecnológicas, embora aliviem a dor e o sofrimento dos doentes, não 
necessariamente reduzem os riscos de que voltem a adoecer 
frequentemente ou venham a morrer precocemente. 

Desta feita, precisamos pensar além da universalidade dos serviços de 

saúde, haja vista percebermos que a oferta por si só não resolve as demandas de 

saúde da população. É necessário pensarmos também na integralidade e igualdade da 

assistência, que aliadas à universalidade constituem os princípios fundamentais do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Com base em Machado (2007, p. 337), a integralidade de assistência é 

entendida “[...] como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema”. Neste sentido, um dos grandes desafios que 

devemos transpor é a visão limitada que temos sobre a humanidade. É importante 

passarmos a conceber o homem como um ser bio/psico/social, envolto nos dizeres de 
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Maturana (2001, p. 112), a um acoplamento estrutural, onde “[...] meio e unidade 

atuarão como fontes de perturbações mútuas e desencadearão mutuamente mudanças 

de estado”. Sendo necessário compreender a complexidade que permeia a vida 

humana, a qual é geralmente vista sob uma ótica determinista, sem considerar as 

perturbações provocadas pela relação social que se estabelece entre o homem e seus 

semelhantes e entre esse e o meio onde habita.  

Pensar de forma complexa considerando a intrínseca relação que se 

estabelece entre indivíduo/sociedade/espécie é muito difícil, uma vez que a ciência 

moderna traz de modo demasiado a incorporação do pensamento descartiano, 

extremamente fragmentador. Deste modo, somos conduzidos a perceber o mundo e os 

seres vivos de forma separada. De acordo com Maturana (2001, p. 112), “[...] meio e 

unidade atuarão como fontes de perturbações mútuas e desencadearão mutuamente 

mudanças de estado”. Nesta citação o autor refere-se ao acoplamento estrutural, onde 

indivíduo/sociedade/espécie e sua relação com o mundo são indissociáveis, pois somos 

também influenciados pelas nossas experiências. 

Para VanderPlaat (2004, p. 32), 

[...] inerente ao modelo dos direitos humanos e saúde está o 
reconhecimento de que a universalização e a equidade de 
oportunidades, na maior parte das vezes, dependem da habilidade das 
pessoas em participar da sociedade civil – os espaços social/político 
que servem como estrutura de mediação entre o cotidiano das pessoas 
(o privado) e o ambiente sistêmico (institucional e econômico) dentro do 
qual essas vidas são vividas. 

Sendo assim, é necessário creditar importância à participação popular no 

tocante à gestão dos serviços de saúde pública, uma vez que a estruturação de um 

sistema de saúde sólido perpassa pelas discussões coletivas e o grau de participação 
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da população local, entendendo as questões de saúde como parte dos objetivos para o 

alcance da justiça social. Some-se a isso o pensamento de Vilaça (1999, p. 237),

[...] saúde é, então, resultado de um processo de produção social que 
expressa a qualidade de vida de uma população, entendendo-se 
qualidade de vida como uma condição de existência dos homens no 
seu viver cotidiano, um “viver desimpedido”, um modo de “andar a vida” 
prazeroso, seja individual, seja coletivamente. O que pressupõe 
determinado nível de acesso a bens e serviços econômicos e sociais. 

Trazendo a reflexão para o conceito ampliado de saúde, o qual não está 

restrito apenas o acesso aos equipamentos de saúde ou mesmo a presença do 

profissional médico, porém as necessidades materiais e imateriais como morar, 

alimentar-se, divertir-se, sentir prazer, amor e felicidade, por exemplo, remetemos 

nossa lembrança às visitas que realizamos no local. Nestas ocasiões foi possível 

perceber, em diversos momentos, no semblante das pessoas que conversamos o 

contentamento em residir no bairro que ajudaram a construir, todavia, percebemos 

também a insatisfação com a falta e/ou deficiência da infra-estrutura básica do local, 

fato que repercute de forma direta e indireta na saúde dos que ali residem. 

 Quando perguntamos ao Sr. Francisco Canindé (Presidente do Conselho 

Comunitário do Bairro Guarapes) o que deveria ser feito de forma mais urgente, para 

melhorar a situação de saúde, ele respondeu: 

- Acho que precisa mais urgente daqui é o saneamento básico. Hoje é uma 

prioridade, é o saneamento básico e a escola de 2° grau. Que tanto a governadora 

prometeu e até agora não chegou e a gente corre todo dia praticamente atrás disso. 

Mas uma das prioridades número um, pra muitas pessoas acha que não é uma obra 

importante, mas cada real que se gasta em saneamento e é comprovado, se 
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economiza de cinco a dez reais na área de saúde. Então a prioridade pra gente se 

chama hoje saneamento básico. 

Através das entrevistas realizadas no local observamos que de maneira geral 

a, população residente do bairro Guarapes demonstra uma compreensão do processo 

saúde/doença de maneira ampla, perpassando as questões de moradia, lazer, 

alimentação e saneamento do meio, os quais são imprescindíveis para o alcance da 

justiça social.

O conceito de justiça social aqui trabalhado foi desenvolvido por um dos 

autores clássicos (nesta discussão) da Geografia, Harvey (1980 p. 82). Para ele, a 

justiça social é “[...] uma aplicação particular de princípios justos e conflitos que surgem 

da necessidade de cooperação social na busca do desenvolvimento urbano individual”. 

O autor toma como base o pensamento filosófico social da Ética de Aristóteles; o 

contrato social, inicialmente discutido por Hume e Rousseau; e o utilitarismo de Benthan 

e Mill; além do princípio de produção e distribuição. A idéia de produção está 

relacionada às estratégias utilizadas por um grupo ou sociedade a fim de garantir a sua 

auto-suficiência e sobrevivência, através da produção de bens materiais e de serviços. 

A justiça distributiva diz respeito à distribuição de renda gerada através do processo de 

produção, na qual as necessidades se materializam através do consumo.

A essência da justiça social pode ser englobada em três critérios enumerados 

em ordem de importância, a saber: necessidade, contribuição ao bem comum e o 

mérito. Para este estudo, utilizamos o critério da necessidade. Em Picheral (1988), 

percebemos a influência do conceito de justiça social discutido por Harvey (1980) 

aplicado da seguinte forma, 
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[...] Uma maior equidade passaria por uma melhor justiça territorial na 
repartição e alocação dos recursos sanitários. E, preocupado em 
descentralizar sua ação, o Estado entende doravante: melhor planificar 
seus investimentos para obter melhores resultados (PICHERAL 1998, p. 
10).

Sendo assim, a aplicação da justiça social tem implicações na esfera 

territorial, pois o acesso a bens, serviços e direitos tem como resultado uma melhor 

infra-estrutura urbana, equipamentos de saúde e moradia. E é através do critério do 

mérito, que se justifica a alocação de recursos para um determinado local, através da 

contribuição ao bem comum. 

Para Harvey (1980), a necessidade é entendida como um conceito relativo, 

pois varia de acordo com os padrões sociais, econômicos e culturais de um povo. Ele 

enumera nove elementos comuns a toda sociedade em menor ou maior grau, 

permanecendo constantes no tempo. São eles: alimento, habitação, cuidados médicos, 

educação, serviço social e ambiental, bens de consumo, oportunidades de lazer, 

amenidades de vizinhança e facilidades de transporte. 

Consideramos que o critério da necessidade discutido por Harvey é relevante 

para tratar a respeito das condições de vida dos moradores do bairro Guarapes. Tendo 

em vista que para se reproduzirem enquanto atores sociais, transformando seu espaço 

de vida, os mesmos possuem necessidades, muitas delas consideradas essenciais 

para a sobrevivência humana (alimentação e moradia, por exemplo) que quando não 

são satisfeitas produzem efeitos negativos na saúde das pessoas. Neste sentido, é 

imprescindível que a saúde seja vista como um direito social e mais ainda, seja incluso 

somente no discurso, mas na prática dos sujeitos. Segundo Monken et all (2004, p.22) 

“é preciso enxergar o setor de saúde como um ator a mais nesta arena (e não o único), 

com atribuições específicas, a saber, ajudar a construir ambientes saudáveis”.
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Percebe-se, que para tratar a respeito da complexidade que envolve este 

processo faz-se necessário uma abordagem conceitual de espaço que contemple os 

condicionantes norteadores das questões referentes à cultura, produção e organização 

sócio-espacial etc. Já que de acordo com Barcellos (p.28), “[...] o espaço é, ao mesmo 

tempo produto e produtor de diferenciações sociais e ambientais, processo que tem 

importantes reflexos sobre a saúde dos grupos sociais envolvidos”. É, pois, nas 

relações cotidianas que essas diferenciações são produzidas, exercendo forte 

influência na organização espacial, desencadeando conflitos e caminhos alternativos 

para resolução dos problemas inerentes à saúde da população.
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4 ENTENDENDO A ESPACIALIDADE DAS DOENÇAS NO BAIRRO 
GUARAPES



74

“[...] Nós vivemos de contradições, sem poder superá-las. Essas 
contradições nos fazem viver” (Morin 2002, p. 55-56). 

O bairro Guarapes se originou como um local de alto prestígio econômico. 

Nas primeiras décadas do século XX, a área que hoje corresponde ao Guarapes fazia 

parte das terras de propriedade do comerciante português Manuel Duarte Machado. 

Após sua morte, a vasta área, que incluía terras no vizinho Município de Macaíba, 

passou ao domínio da esposa do comerciante, mais conhecida como a Viúva Machado. 

Foi através da senhora Amélia Duarte Machado que o referido patrimônio imobiliário 

veio a ser desmembrado, dando origem a loteamentos e bairros de Natal. 

De acordo com o Senhor Beja, morador do bairro há 60 anos, o local era 

marcado pela presença das árvores e sítios. “ – Pelo rio Guarapes passava toda 

mercadoria que ia para Macaíba de bote. Todas as terras daqui eram da Viúva 

Machado, com a morte dela os terrenos passaram para o Alemão que começou a lotear 

as terras em 1965”. 

Para que o bairro Guarapes, ao longo de sua história, dispusesse de alguns 

equipamentos urbanos necessários à garantia de melhores condições de vida, foi 

necessária a união e luta de diversos moradores, conforme como pode ser observado a 

seguir.

“ - A gente não tinha praticamente nada aqui. Então a luta entre todos fez 

com que a gente conseguisse. Eu conheci algumas pessoas do passado, Severino, 

Dona Noemia, Bartô, próprio João, e outros que foram embora e não estão mais aqui. 

O Waltercio, Clóvis, que chamava da Costa, foram pessoas que contribuíram pra hoje a 
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gente ter um bairro melhor da gente viver. Não é que a gente aqui vamos se acomodar 

de dizer que já conseguiu tudo que queria... Não! A gente ainda precisa de muita coisa 

pro nosso bairro.”(Senhor Francisco Canindé, Presidente do Conselho Comunitário do 

Bairro Guarapes). 

Nos dias atuais, o Guarapes corresponde a um bairro ocupado por famílias 

de baixa renda (ver quadro 01), oriundas tanto do interior do Rio Grande do Norte como 

de outros bairros e favelas de Natal. O bairro está situado no maior bolsão de pobreza 

da cidade, a Região Administrativa Oeste, a qual é composta por dez (10) bairros, são 

eles: Quintas, Nordeste, Dix-Sept-Rosado, Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré, 

Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Planalto e Guarapes. 

ÁREA GEOGRÁFICA RENDIMENTO MÉDIO MENSAL 

Natal R$ 919.10

Região Administrativa Oeste R$ 441.29 

Guarapes R$ 245,76

O bairro Guarapes possui a menor renda mensal familiar dos 36 bairros de Natal 

(ano base 2007) 

Fonte: Jane Roberta de Assis Barbosa, adaptado da Prefeitura Municipal do Natal/ SEMURB 
Quadro 02 – Rendimento mensal familiar por área geográfica em Natal (2007)

Além do baixo rendimento domiciliar, o bairro apresenta uma população 

jovem, conforme pode ser observado no gráfico abaixo, em que o maior número de 

habitantes encontra-se na faixa etária de zero (0) aos vinte e quatro (24) anos de idade. 

Destacamos que durante o desenvolvimento do trabalho de campo realizado para esta 

pesquisa, depreendemos que o bairro é desprovido de ações direcionadas ao 
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envolvimento dos jovens, em atividades que favoreçam uma qualificação profissional, 

como cursos de informática. Em contato com o Programa de Atenção Integral a Família 

– PAIF, fomos informados de que o referido Programa tem consciência deste fato, 

todavia a baixa escolaridade dos jovens do local é um entrave à promoção de cursos 

profissionalizantes que tem como requisito indispensável, no ato de inscrição, o ensino 

médio completo, é o caso do curso de informática. Diante desta situação, alegam que é 

inviável a requisição de cursos como esse, uma vez que não há demanda com os 

requisitos necessários para formar uma turma. 

Faixa Etária da População - Guarapes

14%

13%

13%

11%9%

8%

7%

7%

5%

4%

3%
2% 1% 1%1%1%1%

00 – 04

05 – 09
10 – 14

15 – 19
20 – 24

25 – 29

30 – 34
35 – 39

40 – 44
45 – 49

50 – 54

55 – 59
60 – 64

65 – 69
70 – 74

75 – 79

80 +

Fonte: Jane Roberta de Assis Barbosa, adaptado da Prefeitura Municipal de Natal/ 
SEMURB

          Gráfico 03 – Faixa etária da população Guarapes

Podemos observar ainda, a baixa instrução (anos de estudo) dos chefes de 

domicílios, com destaque para o número de chefes de domicílios sem instrução ou com 

até sete (07) anos de estudo (ver quadro 02). É importante destacar que com uma 

população predominantemente jovem e em idade escolar (em sua maioria), o bairro 

dispõe apenas de duas (02) escolas voltadas ao ensino fundamental e Educação de 
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Jovens e Adultos – EJA, não há estabelecimento de educação direcionado à demanda 

do ensino médio. Este dado nos leva a pensar que o direito à educação, estabelecido 

no Art. 205 da Constituição Brasileira como “direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”, torna-se plenamente questionável diante da ausência de 

estabelecimentos de ensino público, voltado à qualificação daqueles que residem no 

Guarapes, haja vista, pensarmos no acesso à educação como uma aliada poderosa no 

exercício da vida. Neste sentido, a baixa escolaridade e falta de informação concorrem 

para a desqualificação para alcançar trabalhos com maior remuneração. Somem-se a 

isto as condições precárias de saneamento do local. Desta feita, a desinformação e 

baixa escolaridade, muitas vezes levam as pessoas à práticas sanitárias que não 

favorecem a saúde das populações, conforme pode ser visto na fala de uma das 

moradoras entrevistadas. 

“- Se todas fosse como eu minha filha, não tinha lixo na rua. Porque até na 

esquina do muro da igreja botam lixo. Quando o padre ta celebrando a missa, muitas 

vezes ele não pode nem abrir a boca na igreja. Mas até o padre minha filha, é só se 

abanando, porque senão a mosca entra na boca dele, de lixo velho que botam ali. É 

porque tem muita gente sebosa, nojenta e gente desorganizada” (Maria das Virgens, 

moradora do Guarapes, há 17 anos). 
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Fonte: Jane Roberta de Assis Barbosa, adaptado da Prefeitura Municipal de Natal/
SEMURB

     Quadro 03 – Grau de instrução dos chefes de domicílios.

No tocante aos equipamentos urbanos disponíveis, Observamos a presença 

de duas (02) escolas voltadas ao ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos - 

EJA, Escola Municipal Professor Francisco de Assis V. Cavalcante e Escola Municipal 

Professora Almerinda Bezerra Furtado. Dois (02) estabelecimentos destinados ao 

atendimento da educação infantil, Creche Municipal Cléa Bezerra de Melo Centeno, e 

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Marilanda de Paiva. O bairro dispõe 

ainda de uma quadra de esportes situada na Escola Municipal Professora Almerinda 

Bezerra Furtado, aberta aos finais de semana, e um mini-campo de futebol improvisado 

pelos moradores, além de uma (01) unidade de atendimento do Programa de Atenção 

GRUPOS DE ANOS DE 

ESTUDOS

PESSOAS 

RESPONSÁVEIS 

(%)

Sem instrução e menos 

de 1 ano 

648 33,31

De 1 a 3 451 23,19

De 4 a 7 anos 586 30,13

De 8 a 10 anos 154 7,92

De 11 a 14 anos 94 4,83

15 anos ou mais 07 0,36

Não determinado 05 0,26

TOTAL 1.945 100
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Integral à Família – PAIF, através do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS (ver fotos 07 e 08). 

Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa 
Fotografia 07 – Sede do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF (jan/2006) 
Fotografia 08 – Mini-campo de futebol do bairro Guarapes (maio/2007)

O Guarapes é dotado de uma Unidade de Saúde da Família, que atende a 

população local, porém, não dispõe de posto policial, o que preocupa bastante os 

moradores. Outro fato que os inquieta é a dificuldade de deslocamento para outros 

bairros da cidade, uma vez que para se deslocar, além das fronteiras do bairro, 

necessitam de dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. A única linha de ônibus 

que trafega pelo bairro é: Guarapes/Brasília Teimosa (59), além de dois alimentadores 

que deslocam os moradores até o bairro de Felipe Camarão. Ou seja, o deslocamento 

dos moradores restringe-se apenas ao bairro Felipe Camarão (faz fronteira com o 

Guarapes), bairro tão pobre e com condições de vida precárias, quanto o Guarapes. 

Com a acessibilidade limitada, os que residem no bairro em estudo, não têm facilidade 

de acesso às áreas centrais da cidade, locais de concentração de serviços e 

equipamentos urbanos. Neste sentido, os que ali residem têm o seu direito de ir e vir 

tolhido diante das limitações financeiras.
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Sendo assim, bebemos de Santos e Barcellos (2006, p. 34) para pensarmos 

a organização da cidade como facilitador ou limitador dos deslocamentos diários. 

Um outro aspecto importante e muito relacionado à organização interna 
da cidade é o diferencial de acessibilidade em seus diferentes espaços, 
que envolve a organização da estrutura viária, dos meios de transportes 
disponíveis e seu custo. 

Segundo a Senhora Vânia, Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal 

Almerinda de Andrade e moradora do bairro Guarapes, 

“ - Como o bairro é isolado, tudo eles precisam se deslocar daqui. Aqui não 

existe táxi, nem moto. Moto só lá embaixo pra andar de lá pra cá. Mas dentro do bairro 

aqui não tem. Resultado: eles não têm dinheiro, aliás a gente não tem. Muitas crianças 

que tem problemas de necessidades especiais e precisam de acompanhamento pra 

fazer exame, é difícil demais”. 

De acordo com Monken e Barcellos (2005, p. 901), 

[...] As pessoas movimentam-se em espaços físicos cujas propriedades 
interagem com suas capacidades, dadas as restrições apontadas por 
suas fronteiras físicas, sociais e simbólicas. Portanto, na maior parte 
dos dias, a mobilidade se dá dentro de áreas restritas. 

Também ficou evidente na fala dos entrevistados a dificuldade dos moradores 

do Alto Guarapes no tocante ao recebimento de correspondências (cartas, boletos de 

cobrança etc), uma vez que, a maior parte das ruas ainda é projetada, portanto, sem 

nome. As correspondências, segundo Fátima Silva, moradora, há 17 anos, são 

enviadas para uma caixa postal, existente na Escola Municipal Professor Francisco de 

Assis V. Cavalcante, alguns moradores disponibilizam endereços de parentes 

residentes em outros bairros de Natal. 
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A espacialidade das doenças 

Durante a primeira visita que fizemos no Bairro Guarapes, tivemos a 

impressão de estar saindo da zona urbana de Natal e adentrando em uma área 

predominantemente rural. O cenário que vislumbramos era composto por duas 

paisagens distintas separadas por uma estrada. Em uma delas, um grande campo de 

dunas, ocupado por moradias improvisadas e no outro a presença da vegetação 

característica de áreas de mangue, além dos rios Guarapes e Jundiaí, os quais 

denunciam em suas margens as marcas do processo de ocupação humana de forma 

irregular, representada pela construção de moradias (Ver foto 09). 

Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (jan/2006) 
      Fotografia 09 – Construção de moradias precárias no Guarapes  

As construções identificadas nas encostas de dunas e nas margens do rio 

não representam o tipo de moradia ideal, mas de acordo com Rodrigues (1989, p. 11 e 

14), “de alguma maneira é preciso morar. No campo, na pequena cidade, na metrópole, 
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morar como vestir, alimentar, é uma das necessidades básicas dos indivíduos. [...] 

Morar não é fracionável. Não se pode morar um dia e no outro não morar. Morar uma 

semana e na outra não morar”. 

A medida que avançamos para a parte central do bairro nos deparamos com 

o traçado das ruas (algumas delas calçadas com paralelepípedos), observamos a 

presença de alguns equipamentos sociais como creche, escola, unidade de saúde, e 

um padrão de moradia diferenciado das casa mais afastadas do centro, as quais 

lembram sítios. 

Em entrevista com o senhor João Félix, Presidente da Associação de 

Moradores do bairro Guarapes, soubemos, por ele da existência de uma comunidade 

denominada Barro Branco (ver foto 14), situada no Município de Macaíba, distante 

cerca de 500 metros do rio Guarapes, onde reside uma das moradoras mais antigas do 

local, a senhora Terezinha Lopes de Farias. De acordo com João Félix e outros 

entrevistados, trata-se de um outro Guarapes, considerado por eles como parte 

integrante do bairro. 
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Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (maio/2007) 
              Fotografia 10 – Padrão de moradias da Comunidade Barro Branco 

A Comunidade do Barro Branco se origina com a ocupação da área pela 

família da marisqueira, Terezinha de Farias, conforme seu relato antes da ocupação 

área (há cerca de 60 anos) o local era abandonado e não havia ninguém residindo. 

- “Aqui mesmo era onde o pessoal jogava cachorro morto. Eu morei na beira 

da maré. Aí um dia eu disse: meu veio, vamo passar para o lado de lá que não tem 

dono. Aí fizemo um ranchinho. O terreno era da viúva Machado e do Alemão, hoje é da 

gente” (Terezinha Farias, moradora do Barro Branco, há 60 anos). 

A referida comunidade está situada em uma área de grande declividade, 

marcada por moradias improvisadas, erosão do terreno, falta de infra-estrutura de 

saneamento básico, telefone público e dificuldade de acesso às moradias, uma vez que 
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o terreno é acidentado e escorregadio, configurando-se em um grande perigo para os 

que ali circulam (ver foto 11).  

Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (maio/2007) 
              Fotografia 11 – Condições insalubres das moradias do Barro Branco 

Em visita ao Barro Branco, fomos convidados pela entrevista a subir o morro 

para ter acesso à casa de sua filha. A sensação experimentada foi de total insegurança, 

dada às condições do terreno, uma vez que havia acabado de chover e a argila 

molhada nos fazia escorregar a todo o momento. Neste instante foi necessário que 

tirássemos os sapatos e segurássemos em algumas raízes para chegar até o destino 

desejado. Durante a subida conversamos sobre as dificuldades de viver em um lugar 

como aquele e de como era problemático adoecer naquelas condições, já que diante da 

necessidade de transportar alguém em estado grave não há como uma ambulância ter 

acesso às moradias situadas na parte mais elevada do terreno. Por outro lado, relatou a 

senhora Terezinha de Farias, temos essa linda paisagem (ver foto 12). 
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Quando indagamos como é morar no local a senhora Ana Maria Lopes de 

Farias, residente no Barro Branco há 43 anos, respondeu: 

“- A moradia daqui é calma, não tem violência de maconha. Desde que nasci 

aqui não vi, só briga de vizinho. Ladrão não tem. Mas precisamos de muita coisa. 

Saneamento básico, água, banheiro, escadaria para a gente subir, orelhão. Quando a 

gente quer ligar vai para o outro Guarapes ou pra Macaíba.” 

Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (maio/2007) 
                 Fotografia 12 – Vista para o Rio Potengi da Comunidade do Barro Branco 

Conforme exposto anteriormente devemos atentar sobre uma questão central 

para o estudo da organização espacial e processo saúde-doença, o espaço não deve 

ser entendido como um mero recorte físico, mas como espaço vivido, conjunto de 

sistemas de objetos e ações dotados de eventos e acontecimentos que caracterizam a 

complexidade do lugar. O recorte meramente administrativo do bairro Guarapes e sua 

fronteira com o Município de Macaíba não são elementos suficientes para fazer com 
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que os moradores se definam como pertencentes ao município de Natal ou Macaíba. 

Neste sentido, segundo Monken e Barcellos (2005, p. 905), 

Dessa forma, a vigilância em saúde carece de instrumentos que 
incorporem a dimensão do lugar, como expressão do relacionamento 
entre grupos sociais e seu território. A compreensão do conteúdo 
geográfico do cotidiano local tem grande potencial não só explicativo, 
como também de identificação de situações-problema para a saúde, e 
com base nisso, de planejamento e de organização das ações e 
práticas de saúde nos serviços. 

Entrevistando a senhora Terezinha Lopes de Farias, moradora há 60 anos, 

perguntamos qual a diferença entre os dois Guarapes. 

“- Aqui é esquecido! Nunca vem nada. Só vem vereadores nas eleições atrás 

de voto. Não vem nenhum prefeito aqui. Lá tem tudo, aqui não tem nada. A maioria das 

casa é de taipa e não tem banheiro. O vereador Gerson Mangabeira trouxe o material 

de construção para fazer os banheiros e depois mandou buscar a metade. Quando a 

gente quer fazer as necessidades, faz no saco e joga. Se bater em cima da casa de um 

é uma briga e lá em cima tem um buraco para colocar o lixo. A água que a gente toma 

é de uma cacimba que a gente não sabe de onde vem e o olheiro quando chove enche 

de bosta”(ver foto 13). 
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Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa (maio/2007) 
    Fotografia 13 – Cacimba onde é retirada água para beber 

No local ainda é possível observar, contraditoriamente ao discurso de alguns 

entrevistados, os quais afirmaram que o Guarapes é um bairro violento, a presença de 

mulheres sentadas nas calçadas, bem como crianças correndo descalças pelas ruas e 

um idoso abrir as portas da mercearia para mais um dia de trabalho. É a vida do bairro, 

que nos dizeres de Seabra (2003, p. 31), implica “[...] uma prática social imediatamente 

espacializada no bairro. Isto faz do bairro uma unidade socioespacial quase completa. 

[...] Um espaço de representações da vida”. Sendo este composto por sistemas de 

objetos e sistemas de ações, os quais estão estreitamente relacionados ao processo 

saúde/doença.

A idéia de fixos e fluxos ou sistema de objetos e sistema de ações assumem 

papel central na conceituação e compreensão do espaço geográfico na obra de Milton 

Santos. Para ele é na relação intrínseca entre os dois sistemas citados que o espaço é 

produzido, reproduzido e “ganha vida”. 
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Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 
modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 
condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar. 
Os fluxos são resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se 
instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao 
mesmo tempo em que, também, se modificam (Santos 1999, p. 50).  

De acordo com Santos (1999), os fixos e fluxos expressam a realidade 

geográfica dos lugares. Neste sentido, ao pensarmos o bairro Guarapes como produto 

da historicidade que permeia os referidos sistemas, é necessário compreendermos o 

processo de ocupação e as conseqüentes transformações decorrentes das relações 

sociais tecidas não apenas no bairro em estudo, mas na Cidade de Natal.

Todavia, a fim de auxiliar na compreensão desses processos faz-se 

necessário a definição conceitual dos fixos e fluxos. Para Santos (1999, p. 59) os 

objetos são, 

[...] Tudo o que existe na superfície da Terra, toda herança da história 
natural e todo resultado da ação humana que o objetivou. Os objetos 
são esse extenso, essa objetividade, isso que cria fora do homem e se 
torna instrumento material de sua vida, em ambos os casos uma 
exterioridade.

Já as ações, ainda segundo Santos (1999, p. 67), 

Resultam de necessidades materiais, naturais ou criadas. Essas 
necessidades: materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, 
morais, afetivas, é que conduzem os homens a agir e levam a funções. 
Essas funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos 
objetos. Realizadas através de formas sociais, elas próprias conduzem 
à criação e ao uso de objetos, formas geográficas. 

Pensando a respeito da história dos fixos e fluxos do bairro Guarapes 

relacionados à dinâmica do Município de Natal, remetemo-nos a década de 1980, 

período bastante significativo para Natal, uma vez que esta década é um marco dos 

investimentos voltados a desenvolver e dinamizar a atividade turística por meio do 
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Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR. O resultado foi a expansão 

urbana da cidade e dinamização do setor da construção civil, tendo como base o 

incremento da atividade turística, haja vista a potencialidade de Natal notadamente 

pelas belezas de suas praias. Por sua vez, o recebimento desses investimentos na 

Cidade do Natal resultou em grandes transformações no espaço urbano natalense. 

[...] Essa expansão tem trazido, nas últimas décadas, conseqüências 
graves na estruturação da cidade, pois as áreas situadas distante do 
centro têm sido ocupadas por segmentos da população de baixa renda. 
Alguns problemas sócio-espaciais dos mais diversos têm ocorrido, 
principalmente com relação a transportes coletivos, além de [...] 
poluição, carência de escolas, postos de saúde, esgotamento sanitário 
e coleta de lixo, pois alguns dos serviços existentes não atendem 
satisfatoriamente a toda demanda aí localizada (Costa 2000, p. 129). 

Compreendemos que as ações transformadoras dos fixos e fluxos em Natal 

refletem na dinâmica populacional e na infra-estrutura do Guarapes, favorecendo a 

ocupação do local, por famílias de baixa renda, provenientes, em sua maioria, de outros 

bairros da cidade. Sendo estas expulsas, cada vez, mais para áreas periféricas, em 

conseqüência da valorização das localidades dotadas de maior vocação para as 

atividades comerciais e turísticas.  Toda essa dinâmica interna do bairro, influenciada 

pelo município, trouxe implicações do ponto de vista da saúde para os moradores do 

bairro. Diante disto, quando perguntamos à senhora Terezinha de Lopes Farias, 

moradora da Comunidade do Barro Branco (Guarapes) há 60 anos, como é o acesso 

aos serviços de saúde, ela disse: 

. “- Antigamente a gente pegava o ônibus e se danava pra banda de Macaíba, 

era do tempo do misto (pau-de-arara). Hoje,vem o agente de saúde de Mangabeira. 

Quando é mais grave, vai para Macaíba e eles encaminham para Natal”.  
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Através da fala da senhora Terezinha Farias é possível observar que o 

sistema de saúde, aqui representado pelas Unidades de Saúde e hospitais, influencia 

na organização da vida do bairro e direcionam os deslocamentos diários, produzindo 

uma teia de solidariedade entre objetos, citadinos e os fluxos cotidianos presentes no 

espaço geográfico.

É, pois nesse sentido que Santos (1999) compreende a solidariedade entre o 

sistema de objetos e o sistema de ações, a qual, não é destacadamente um 

sentimento. A solidariedade a que o autor se refere, é na verdade uma relação de 

interdependência entre os já destacados sistemas, uma vez que esta relação, de 

caráter processual, contém uma história e modifica não apenas o meio, mas também as 

relações entre pessoas e objetos. Ao modificar as formas, modifica-se a maneira como 

relacionamo-nos com estas. 

Para Santos (1999, p. 51) “o espaço é formado por um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Os 

sistemas de ações, por sua vez, são os elementos que fornecem “vida” aos fixos. 

Estamos trazendo a discussão de sistemas de objetos e sistemas de ações para 

auxiliar na compreensão do objeto desta pesquisa, por entendermos que as 

materialidades do local, ou seja, o conjunto de elementos construídos que caracterizam 

a organização do espaço local, alimentadas pela “vida do bairro” e os sistemas de 

ações, criaturas e criadoras, do cotidiano local, possuem relação direta com o processo 

saúde/doença.

Segundo Santos (2005, p. 52),
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Considerar o espaço como esse conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações, assim como estamos propondo, permite, a 
um só tempo, trabalhar o resultado conjunto dessa interação, como 
processo e como resultado, mas a partir de categorias susceptíveis de 
um tratamento analítico que, através de suas características próprias, 
dê conta da multiplicidade e da diversidade de situações e processos. 

O Guarapes também apresenta em seu espaço, sistemas de objetos e 

sistemas de ações. Podemos citar o exemplo da Unidade Saúde da Família – Guarapes 

como um fixo que por sua vez é “animado” por fluxos de usuários do sistema de saúde 

à procura de atendimento médico. Também podem ser representados por casas 

pequenas de dois (02) ou três (03) compartimentos, moradias improvisadas com restos 

de materiais de construção, bem como por mercearias, creches, escolas, U.S. F e 

pequenos mercados. A quadra de esportes (ver foto 14 e 15) e a praça são fixos 

voltados a atender as necessidades de lazer e recreação da população local.

É relevante destacar que a falta de opção de lazer é um sério problema para 

as pessoas que vivem no Guarapes e no Barro Branco, tendo em vista que durante as 

entrevistas realizadas no local, foi sempre um fato relatado. 

- “O lazer minha filha, só na maré! Ou então, se for para Natal ou Macaíba, ou 

para igreja católica de Mangabeira. Acho bom tirar sururu na lama. Você pega uma 

bolinha de lama, quando limpa é sururu. Hoje a maré ta toda contaminada de sujeira e 

o pessoal não quer mais pegar mercadoria daqui” (Terezinha Farias, moradora do Barro 

Branco há 60 anos). 
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Foto: Jane Roberta de Assis Barbosa 
Fotografia 14 – Quadra de esporte da Escola Municipal Almerinda Furtado (jan/2006) 
Fotografia 15 – Marisqueiros trabalhando no Rio Guarapes enquanto as crianças brincam 
(jan/2006)

Já no que se refere aos fluxos, destacam-se os deslocamentos diários, as 

relações de vizinhança, as brincadeiras das crianças e o lazer dos adultos, além do 

mercado informal. 

Em se tratando do mercado informal realizado no bairro, obtivemos o 

depoimento da Senhora Vânia, Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal 

Almerinda de Andrade e moradora do bairro Guarapes. De acordo com a entrevistada, 

“- A maioria não tem emprego fixo, não tem carteira assinada, muitos vivem 

de biscate, as mulheres fazem esses sub-empregos (diaristas). [...]outros que tem a 

bandidagem como profissão. Tem uns aqui que vivem disso, de vender drogas e 

comprar roubos também. A professora trabalhando, eu cito sempre esse fato porque é 

muito concreto, que a professora tava trabalhando as profissões e ela falando em 

pedreiro o aluno  falou: Professora,meu pai é pedreiro. Aí ela disse: E é? E o que seu 

pai faz? Ele disse: ele vende pedra, pedra de crack". 
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Devemos atentar ainda para o fato de que a solidariedade inerente aos fixos 

e fluxos é por sua essência contraditória, bem como geradora de contradições, as quais 

são perfeitamente percebidas na paisagem e no uso do espaço.  

No bairro Guarapes, já desigual em relação à Cidade do Natal, observamos 

uma dupla desigualdade revelada nas ruas e comunidades mais afastadas da área 

central. Podemos destacar a comunidade Alto do Guarapes, assentada em cordão 

dunar da ZPA-4, marcada por suas moradias precárias, acúmulo de lixo esgoto a céu 

aberto; e o Conjunto Dinarte Mariz, mais conhecido como Inferninho, o qual foi 

construído pela Prefeitura Municipal do Natal para abrigar famílias provenientes de 

áreas de favelas da cidade, todavia, antes do assentamento das famílias, as casas, 

ainda em fase de acabamento, foram invadidas, fazendo do local, segundo moradores, 

um verdadeiro “inferninho”.

Tratando a respeito do processo saúde-doença, no bairro Guarapes 

percebemos a tuberculose, os acidentes com animais peçonhentos e a dengue, como 

doenças sócio-naturais. Tendo em vista que o meio em que se assenta o referido 

bairro, ao ser modificado pela ação do homem, a qual é inerente às esferas do habitar, 

trabalhar etc, concorrem para a geração de situações que fatalmente terão rebatimento 

na saúde dos seus habitantes.

Ou seja, a destinação incorreta do lixo produzido pelos que ali vivem, aliado 

as chuvas, concorrem para o acúmulo de água em copos plásticos, sacos de pipoca e 

garrafas pett, estes, por sua vez, são verdadeiros berçários para o desenvolvimento do 

mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, por exemplo. 

No que se refere aos casos de dengue notificados no Guarapes pela equipe 

da U.S.F – Guarapes e espacializados nos mapas anteriormente citados, observamos 



94

que o Conjunto Dinarte Mariz (Inferninho) e seu entorno são as áreas mais afetadas. 

Destacamos ainda, os números de casos significativos na área limítrofe ao bairro 

Pitimbu, com destaque para o ano de 2001, no qual se registrou o maior número de 

casos. Inferimos que a queda do número de casos registrados deve-se as ações de 

caráter educativas, realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, no local. 

No que diz respeito às ocorrências notificadas referentes aos Acidentes com 

Animais Peçonhentos, semelhante aos casos de dengue, foram mais freqüentes nos 

quarteirões situados no Conjunto Dinarte Mariz (Inferninho) e nas suas proximidades 

(ver mapa 05). Através das visitas ao local, constatamos que nestes quarteirões, a 

espacialidade das doenças (dengue e acidentes com animais peçonhentos) coincide 

com a espacialidade do resíduo sólido descartado (lixo), o qual sabemos, é local 

propício à proliferação de vetores transmissores de doenças. É importante destacar que 

o ano de 2002, corresponde ao ano de maior número de acidentes notificados. 
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Fonte: Iron Medeiros
Mapa 05 – Acidentes com animais peçonhentos (Dados da SMS) 

Já no que se refere à tuberculose (ver mapa 05), é possível perceber, 

diferente dos acidentes com animais peçonhentos e da dengue, uma certa 

homogeneidade do ponto de vista dos quarteirões em que foram identificados os casos 

da doença. Fato que revela o comportamento e contágio da tuberculose no espaço 

geográfico, revelado por meio da espacialização dos casos, sendo esta estratégia, 

fundamental para relacionar as esferas biológicas, sociais e culturais da doença no 

espaço geográfico.

Segundo Sampaio (2000, p. 55), 
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O Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Kock, inalado com o ar 
contaminado ou pelo uso de objetos, roupas e utensílios contaminados, 
ataca normalmente os pulmões, mas pode se instalar em outras partes 
do corpo, tais como as meninges, os ossos e o nervo óptico. 

O bacilo de Kock, causador da tuberculose acomete, em via de regra, as 

pessoas sujeitas à ambientes insalubres, adensados e com pouca circulação do ar, 

bem como aos mal nutridos e com higiene pessoal e domiciliar precárias. Neste sentido, 

destacamos a fala da senhora Vânia, Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal 

Almerinda de Andrade e moradora do Guarapes. 

“- Uma das questões mais críticas do bairro aqui é a questão da saúde, a falta 

de saneamento básico. E isso acarreta assim, problema de saúde pras crianças. Os 

mais comuns que a gente observa na escola é a questão de vamos dizer, as doenças. 

É coceira, muita coceira, as crianças com sarna e pegam muito germe por conta desses 

esgotos aberto, é triste, assim as casas, em termo de lazer não se tem. [...] Brincam no 

meio dessas lamas, desses esgotos e aí é muito comum a gente ver aqui crianças com 

feridas, com esses tipos de coisa. Pegam germe de animais, também os animais são 

soltos, tudo criado perto deles. [...]É séria a questão de saúde pública mesmo, a gente 

já tem conversado lá no posto, já chamamos aqui a equipe da saúde do posto pra vir 

dar uma palestra aqui na escola com os alunos. Fez demonstração de como se prevenir 

trabalharam esses conteúdos em sala de aula, trabalharam a higiene corporal. Mas é 

gritante, porque não adianta tratar só o aluno, tem que tratar a família. O problema é na 

casa, é todo mundo. Porque se na casa tem piolho, cai na cabeça da criança...Aí tem 

pai, tem mãe, tem os outros que a gente não tem  muito contato e que...É minha 

filha,não se cuida”. 
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Fonte: Iron Medeiros 
Mapa 06 – Espacialização da tuberculose (dados da SMS)

Falando a respeito da alimentação, a referida entrevistada relatou: 

“ – O que me sensibiliza mesmo aqui no bairro é a falta de condições de 

alimentação. Às vezes as crianças mesmo estão com fome. Eu vou dizer uma coisa que 

eu vi, que eu presenciei. Uma criança dividir a merenda com a mãe. A mãe chegou no 

horário do intervalo para conversar com a filha e foi na hora do lanche. Aquilo ali ela já 

veio estrategicamente naquela hora. E ela já estava ali, pegou e eu vi que a criança 

dividiu a merenda dela com a mãe. Quer dizer, isso demonstra que realmente é uma 

necessidade, a mãe veio escapar aqui na escola”. 
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É importante destacar que a alimentação, além de ser uma necessidade 

básica das populações, também corresponde a uma prática social e cultural, tendo em 

vista que a prática de alguns hábitos alimentares, bem como a forma de preparo 

destes, está estreitamente relacionada aos valores da região e comunidade em que 

cada indivíduo está inserido. Entretanto, devido as dificuldades financeiras de algumas 

famílias residentes no bairro Guarapes não lhes são permitidas muitas escolhas na 

realização da compra do alimento diário. Na verdade, conforme já explicitamos na fala 

da senhora Vânia é necessário o desenvolvimento de estratégias por parte dos 

moradores locais, a fim de escapar da fome que os persegue dia após dia. Sendo 

assim, temos no bairro Guarapes uma teia complexa de relações que produzem efeitos 

diretos e indiretos na saúde da população local, a saber: ausência e/ou deficiência de 

saneamento básico; práticas sanitárias incorretas, como por exemplo, o lançamento de 

resíduos sólidos (lixo) na rua ou em terrenos baldios; deficiências nutricionais motivadas 

pelo acesso precário aos gêneros alimentícios, falta de opções de lazer; insegurança; 

baixa escolaridade e desemprego ou subemprego. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa Organização espacial e processo saúde-doença no bairro 

Guarapes, Natal/RN, teve como movimento impulsionador à sua realização, 

informações obtidas por meio de estudos da Prefeitura Municipal de Natal e matérias 

divulgadas na imprensa local, nas quais o bairro Guarapes figurava como um lugar 

dotado de uma população pobre, com infra-estrutura precária e graves problemas de 

segurança pública. A busca de caminhos que levassem a compreensão dos aspectos 

relacionados à produção do espaço local e sua organização, impactando de forma 

positiva e/ou negativa no processo saúde-doença do bairro em estudo nortearam a 

realização da referida pesquisa. 

O ponto de partida para essa abordagem deu-se através dos modos de 

produção e organização do espaço local na perspectiva do espaço vivido, considerando 

o cotidiano das relações sociais, motivadas por suas necessidades que o espaço é 

produzido, transformado, usado e vivido, originando novas ações que interferem nas 

condições de vida das populações. Neste sentido compreendemos que a organização 

espacial é, a um só tempo, produto das ações da sociedade sobre o meio e produtora 

de novas práticas que ao final favorecem a criação de novos espaços. 

Com base em pesquisa empírica, mediada pela teoria, buscamos por meio do 

olhar geográfico, ou seja, além das questões aparentes e imediatas, o estudo do bairro 

Guarapes na busca do entendimento acerca do processo saúde-doença impactado pela 

maneira como o bairro foi sendo produzido, reproduzido e organizado no período 

correspondente à década de 1990 até o ano de 2004. 
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Nesse caminhar pela teoria, objetivando a formação intelectual para 

interpretar a realidade que se colocava no trabalho de campo, nos deparamos com 

vários desafios. O primeiro deles foi, em meio a tantas obras e autores importantes na 

discussão que nos propúnhamos a fazer, selecionar dentre estes, os que mais 

poderiam contribuir para a linha de raciocínio que abraçamos.  O segundo desafio se 

deu, quando, ao nos debruçarmos sobre a teoria, nos depararmos com a sensação de 

pequenez diante de todo amadurecimento intelectual e sapiência dos mestres que 

estávamos lendo. Perceber o quanto ainda havia por apreender e quão árduo era o 

exercício de refletir sobre a sociedade e o meio em que ela vive, foi, sem dúvida, um 

grande desafio ainda em superação. Sem falar nas dificuldades para ter acesso às 

informações produzidas nas secretarias municipais e órgãos de pesquisa. 

Assim, a leitura sobre a idéia da complexidade sistematizada por Edgar 

Morin, na compreensão dos conceitos necessários à interpretação das questões de 

pesquisa como inacabados, além da multidimensionalidade, foi fundamental para o 

entendimento dos processos que estávamos estudando. Sendo assim, valemo-nos da 

história de Jacó, personagem bíblico do livro de Gênesis para ilustrar o inacabamento 

do conhecimento científico e, por conseguinte, da pesquisa de campo.  

De acordo com a Bíblia Sagrada, após roubar o direito de primogenitura e a 

benção de seu irmão Esaú, Jacó fugiu, ficando distante de sua família por cerca de 20 

anos. Quando decide voltar para Canaã, terra de seu pai Isaque, ele vive uma 

experiência que mudará completamente sua vida, a luta com o próprio Deus. De acordo 

com Gênesis (capítulo 32, versículos 24-25), “ficando ele só; lutava com ele um homem, 

até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da 

coxa de Jacó, na luta com o homem”. Ainda de acordo com este relato após a luta 
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travada, Jacó ficou coxo até o fim dos seus dias. Vale salientar que de acordo com a 

idéia de complexidade, o conhecimento produzido por meio do trabalho de campo, é 

sempre coxo, sendo necessário refazer-se e ampliar-se em um movimento incessante 

na busca da compreensão do mundo. 

Todavia, nem só de dificuldades se fez essa pesquisa. Ao longo da 

caminhada nos deparamos com algumas situações que facilitaram o desenvolvimento 

deste trabalho. Podemos destacar a participação em cursos, seminários e demais 

eventos; a estrutura da base de pesquisa e o apoio institucional do CNPq e da 

ARSBAN, os quais foram de grande relevância para o que nos propúnhamos investigar. 

Refletindo acerca dos dados e informações obtidos por meio da pesquisa 

Organização espacial e processo saúde-doença no bairro Guarapes, Natal/RN, 

observamos que as condições de vida dos moradores do local possuem uma estreita 

relação com as questões de saúde e doença que os afetam. Neste sentido, o lixo 

descartado nas ruas, a ausência de uma rede coletora de esgotos, drenagem de águas 

pluviais, na maior parte das ruas; aliados ao desemprego, subemprego, baixa renda 

familiar, falta de opções de lazer, insegurança e fome, são elementos que compõem as 

condições de vida dos habitantes do Guarapes. 

Assim, o processo saúde-doença do bairro estudado é impactado de forma 

direta e indireta por fatores sociais, econômicos e ambientais, sendo inviável a busca 

de soluções para resolução dos seus problemas, pautada numa perspectiva puramente 

biológica. Percebemos que a saúde da população tem por base características 

genéticas, comportamentais, culturais, sociais e econômicas. Ou seja, essa percepção 

do processo saúde-doença conduz a uma reflexão sobre o saber geográfico, é 

fundamental para essa discussão.



102

De acordo com Santos (1999, p. 117), “diante da nova história e da nova 

geografia é o nosso saber que também se dissolve, cabendo-nos reconstituí-lo através 

da percepção do movimento conjunto das coisas e dos eventos”. Somem-se a esse 

pensamento as idéias de Maturana e Varela (2001) falando sobre o que é conhecer e 

como se constitui a árvore do conhecimento. Para esses autores, 

[...] Se simplesmente supomos que há um mundo que é objetivo e fixo, 
não é possível entender como funciona nosso sistema em sua dinâmica 
estrutural, pois ele exige que o meio especifique o seu funcionamento. 
[...] Se não afirmamos a objetividade do mundo, parece que estamos 
dizendo que tudo é pura relatividade. [...] Vemo-nos, então, diante do 
problema de entender como nossa experiência está acoplada a um 
mundo que vivenciamos como contendo regularidades que resultam de 
nossa história biológica e social. 

É necessário repensar ainda, a idéia disseminada por grande parte dos 

epidemiologistas de que nos dias atuais, vivemos uma transição epidemiológica. Vale a 

pena destacar que no bairro Guarapes, embora tenhamos observado a notificação das 

doenças e mortes ditas da modernidade, deparamos com pessoas acometidas por 

doenças consideradas superadas no contexto da citada transição. Além disso, a falta 

de infra-estrutura do local e as deficientes práticas sanitárias no ambiente domiciliar, 

extra-domiciliar e também da própria população concorrem para recorrência de 

problemas como piolhos, empestando crianças em idade escolar. 

Por meio das visitas realizadas no local, percebemos que para o atendimento 

de necessidades básicas como morar, são construídas habitações precárias, com 

materiais de baixa qualidade, muitas vezes, entulhos da construção de outras casas. Ao 

tentar suprir o direito de morar, preconizado pela Constituição Federal, não atendido 

satisfatoriamente pelo poder público local, os moradores do bairro Guarapes vêm 

contribuíndo significativamente para degradação da vegetação dunar. Fato este que 
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conduz a uma retroação, pois ao modificar as características naturais do local, os 

moradores têm sua saúde afetada por problemas decorrentes dessa ação. Podemos 

citar o exemplo da contaminação da água subterrânea por meio da infiltração dos 

esgotos no solo. 

Percebemos também, ao observarmos o contexto de pobreza a que, de 

maneira geral, estão sujeitos os moradores da Região Administrativa Oeste, em relação 

com as demais regiões administrativas de Natal, haver uma aparente homogeneidade 

dos aspectos sociais e econômicos ali situados. Por outro lado, observando cada bairro 

isoladamente, sem esquecer de que fazem parte de um contexto maior: a Cidade de 

Natal, vemos que o Guarapes guarda heterogeneidades externas (bairro-bairros e 

bairro-Natal) e internas. Ao caminharmos pelas ruas da área estudada é possível 

observar que há ruas largas, dotadas de calçamento e coleta de lixo, e ruas mais 

afastadas da parte central do bairro em que não há calçamento e o lixo é lançado a céu 

aberto, misturando-se com a lama e as moscas que infestam o local a que foi 

destinado. 

Desta forma, faz-se necessário um olhar cuidadoso sobre a complexidade de 

relações que permeia o dia-a-dia dos moradores do bairro, pautado na união de 

saberes locais e científicos, ao mesmo tempo auxiliares e concorrentes.  

Apreendendo a relação dialógica existente entre o Município de Natal e o 

bairro Guarapes, onde as ações ocorridas no município rebatem sobre o bairro, e vice-

versa. Podemos tomar como exemplo, a baixa qualificação profissional dos que residem 

no Guarapes, a qual é fruto da ausência de escolas voltadas ao ensino médio e o 

acesso a cursos de formação profissional. Some-se a isto, a dificuldade de mobilidade 

diária da população local, muitas vezes decorrente da ausência de dinheiro suficiente 
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para pagamento da passagem de ônibus. Os trabalhadores residentes no Guarapes, 

sem oportunidades para se qualificarem profissionalmente, passam a ocupar em Natal 

os postos de empregos com piores salários. Este conjunto de problemas existentes no 

bairro acaba refletindo na cidade. 

Para Adam e Herzlich (2001, p. 66-67), 

As políticas de saúde deveriam, portanto, estabelecer como objetivo 
não apenas o desenvolvimento de novas tecnologias médicas e a 
adoção, por parte dos indivíduos de comportamentos saudáveis, mas, 
de modo mais amplo, investir na consolidação dos vínculos sociais. 
Mesmo sendo difícil medir seus efeitos, as melhorias nos campos da 
proteção à infância e da educação, dos lugares de trabalho e do 
ambiente urbano poderiam exercer um impacto benéfico sobre os 
estados de saúde da população. 

É mister que as ações de saúde estejam pautadas na visão de usuários 

constituídos por uma história social e biológica e não como números que compõem 

quadros estatísticos. Transcender o recorte meramente administrativo do território para 

observar a acessibilidade e sentimento de pertencimento do indivíduo no contexto da 

atenção básica de saúde. É o caso da Comunidade do Barro Branco, embora 

pertencente ao Município de Macaíba, seus moradores sentem-se parte integrante do 

bairro Guarapes. 

Pensando os serviços de saúde numa esfera municipal, haja vista o alcance 

espacial do recorte dessa pesquisa, o poder público local deve destinar especial 

atenção à participação popular na discussão dos seus anseios, bem como atentar para 

os instrumentos de resistência local frente aos inúmeros problemas vivenciados no seu 

cotidiano. São relações de amizade, vizinhança, luta política, e a falta de opções diante 

das situações enfrentadas na esfera do vivido.
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Concluímos que em meio a problemas que dizem respeito a sua 

sobrevivência diária (alimentação, saúde, trabalho, moradia), a população residente no 

Guarapes encontra caminhos alternativos de resistência, os quais podemos enumerar 

como a organização de associação de moradores, conselho comunitário, a rádio 

comunitária ou mesmo através da ida de alguns pais à escola para reclamar a falta de 

professores. Ou lamentavelmente, a cata do lixo na busca do alimento para família 

(mesmo não sendo o adequado, é muitas vezes o que podem dispor). Enfim, é a luta 

pela continuidade da vida, o desejo de viver mais e melhor e a descoberta do poder da 

coletividade (embora não percebido por todos os que ali vivem), transformando o 

recorte administrativo do bairro num espaço vivido.
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APÊNDICE – A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – LIDERANÇA COMUNITÁRIA 

Nome:

Profissão:

1. Há quanto tempo você reside no bairro? 

2. Quais os trabalhos que você tem desenvolvido aqui? 

3. Há quanto tempo você desenvolve esse trabalho no bairro Guarapes? 

4. Desde sua chegada no barro, o que você observa em termos de mudança na 

infra-estrutura local? 
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5. Você considera que o tipo de trabalho que tem desempenhado no Guarapes 

contribuiu de forma positiva para a saúde dos moradores do bairro? De que 

forma?

6. O que você acha que poderia ser feito para melhorar as condições de vida dos 

moradores do Guarapes? 

Observações do entrevistador:
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APÊNDICE – B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – EQUIPE DE SAÚDE 

Nome:

Profissão:

Local de trabalho: 

1. Há quanto tempo você trabalha na U.S.F Guarapes? 

2. De acordo com o que você tem observado na USF e no bairro, o que mais afeta 

a saúde dos moradores do Guarapes? 

3. Quais as doenças mais freqüentes no bairro? 

4. Como você observa a atuação do poder público no tocante aos investimentos de 

saúde no bairro? 

5. O que você acha que poderia ser feito para melhorar as condições de vida dos 

moradores do Guarapes? 

Observações do entrevistador:
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APÊNDICE – C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – MORADORES 

Nome:

Profissão:

1. Há quanto tempo você reside no bairro Guarapes? 

2. Como era o bairro quando você chegou para morar? 

3. Qual  o problema no bairro que mais afeta a saúde dos moradores? 

4. Como é o lazer das pessoas que residem no Guarapes? Quais os espaços de 

lazer e recreação utilizados pelos moradores? 

5. O que você acha que poderia ser feito para melhorar as condições de vida dos 

moradores do Guarapes? 

Observações do entrevistador:
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	02 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O GUARAPES: da produção do espaço local à relação espaço e saúde. 
	  
	“Todo acontecimento importante da vida humana requer uma explicação: é preciso compreender sua natureza e encontrar suas causas. A doença não escapa a essa exigência” (Adam e Herzlich, 2001). 
	 
	 
	Decorrente do crescimento urbano acelerado a Cidade de Natal apresenta em seu tecido urbano áreas com infra-estrutura precária, onde a atuação do poder público é apenas de caráter pontual. Tal situação é presente não apenas em Natal, mas na maioria das cidades brasileiras.  
	Sendo assim, é preciso refletir sobre a forma de produção do espaço urbano concebido pelos gestores dessas cidades, que é, de acordo com Leff (2001, p. 290), “[...] um processo entrópico [...] em função da qualidade do ambiente que ele (crescimento econômico) gera e de seu impacto na degradação do ambiente pelo consumo de recursos”. Uma das maneiras de entender a produção e organização do espaço é através do estudo dos bairros. Segundo Corrêa (1991, p. 74-75), “[...] a partir do bairro enxerga-se a cidade e o mundo. Um bairro e seu sistema de valores estável possibilita maior reprodução do grupo social que ali vive”. Para Seabra (2003, p. 35 e 40), “[...] é neste nível da prática social, identificado como o ‘vivido’, lugar das experiências existenciais, que se realiza, como abstração concreta, a reprodução da sociedade. [...] o bairro [...] é uma parte que contém virtualmente o todo”. 
	De acordo com Moro (1990, p. 8),  
	A organização do espaço envolve o estudo das relações, das combinações, das interações, das conexões, das localizações que se processam de forma dinâmica no quadro de uma unidade espacial, entre os diversos elementos que a constituem, bem como as que se verificam entre as unidades espaciais.  
	Situado na Zona Oeste de Natal, o Guarapes corresponde a um espaço que tem em sua paisagem as marcas da produção do espaço urbano local. Segundo Miranda (1999, p. 60), a área que hoje se situa o bairro Guarapes, correspondia a “[...] uma colina solitária coberta de árvores na curva do rio, amplo e tranqüilo”, local em que Fabrício Gomes Pedroza fundou a Casa Guarapes, onde comercializava algodão, peles e curiosidades. “[...] Guarapes foi um centro comercial de repercussão até 1870”. De acordo com Castro (2003, p. 2) “é provável que o nome do bairro tenha sua origem no nome da casa comercial do Major Fabrício Gomes Pedroza, no tempo em que o local tinha vinculação direta com a Europa, de onde vinham navios para embarcar mercadorias”. 
	 O bairro Guarapes foi criado pela Lei número 4.328 de 05 de setembro de 1994, projetado para abrigar famílias de baixa renda das favelas do Fio, DETRAN e Alta Tensão, deslocadas pela Prefeitura em 1988 (PREFEITURA MUNICIAPAL DE NATAL, 2003). Entretanto, pessoas oriundas de outras comunidades carentes da cidade passaram a ocupar o local. Atualmente é marcado por inúmeros problemas sócio-econômicos (violência, consumo de drogas, baixa renda) e ambientais (serviços de saneamento básico precários, por exemplo), os quais refletem nas condições de vida dos moradores. A média de moradores por domicílios particulares permanentes é de 4,30, maior que a da região administrativa oeste 4,12. O rendimento mensal familiar é R$ 245,76, a menor dos 36 bairros de Natal (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2003), fatos que demonstram a ocupação desordenada, apesar dos esforços da Prefeitura em promover o assentamento prioritário das famílias residentes nas favelas citadas anteriormente, e a situação de pobreza a que estão submetidas as famílias residentes. É desprovido de áreas públicas de lazer (o único equipamento de lazer disponível é uma quadra de esportes), tem exposto em sua paisagem a presença de áreas de risco - rede de alta tensão próxima ao Conjunto Dinarte Mariz (ver foto 1), conhecido como Inferninho – retirada de vegetação das dunas provocada pela ocupação imobiliária, lançamento de lixo em áreas inadequadas, e esgoto a céu aberto. Conforme visitávamos o local, observamos a ociosidade dos jovens e a falta de perspectiva para esta camada da população. O lixo, a lama e os vetores transmissores de doenças – ratos, mosquitos, baratas etc – dividem espaço com as pessoas que circulam pelo bairro.  




