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Resumo 

As desigualdades em saúde constituem o centro da relação entre condições de vida, recursos 

sociais, assistência e situação de saúde, sobretudo em contextos urbanos. Destaca-se a 

importância de compreender as raízes, mecanismos e dinâmicas das desigualdades sociais e 

como estão dispostas de forma singular nos territórios. No Brasil, atualmente, mais de 85% da 

população é urbana. O processo acelerado de urbanização produziu cidades extremamente 

desiguais, marcadas pela força do capital imobiliário, informalidade, pobreza, infraestrutura 

inadequada e degradação ambiental. Esse quadro nos leva a questionar de que forma tais 

aspectos condicionam a saúde e, mais especificamente, o sofrimento psíquico da população. 

Sendo assim, realizamos uma pesquisa na Vila de Ponta Negra, localizada em Natal/RN, 

devido ao seu processo de urbanização e configuração comunitária peculiar. Objetivou-se 

analisar a determinação social da saúde mental e as estratégias de enfrentamento de seus 

moradores. Foram realizadas 11 entrevistas com moradores da comunidade e 11 com 

profissionais da Unidade Básica de Saúde de Ponta Negra, mapeamento dos recursos 

comunitários, registros fotográficos, observação participante nas ruas e participação em 

grupos comunitários. A história da antiga comunidade de pescadores e agricultores foi 

marcada pelo conflito de terras e privatização do espaço em função das atividades turísticas e 

imobiliárias. Isso produziu desigualdades socioespaciais que influenciam os modos de vida, 

consequentemente, na saúde mental da população. Identificamos mulheres com familiares em 

situação de consumo e tráfico de drogas, que, somada à sobrecarga de trabalhos domésticos 

estão associados a sintomas de “doença dos nervos”. Como maiores problemas da vila os 

moradores detectam o tráfico de drogas e a violência; o lixo; a carência de escolas e creches; a 

falta de segurança e de espaços recreativos, o que é associado ao aumento do consumo de 

drogas. Há uma contradição no bairro, ícone do lazer e da fruição, porém faltam alternativas 

favorecedoras da convivência, das manifestações de cultura popular e práticas desportivas 

para os moradores. Quanto aos profissionais de saúde, identificamos um conhecimento 

superficial sobre a comunidade, indicando um trabalho desconectado do território, agravado 

pela ausência de equipe de Saúde da Família. Foram identificados 21 recursos comunitários, 

além de grupos de dança popular, porém pouca articulação entre eles. Como potencialidades, 

podemos citar a presença e proximidade de serviços e comércio local, fortes relações de 

vizinhança e a riqueza cultural. Dentre os grupos encontrados, destacamos a atuação de dois 

deles para mobilização política e integração comunitária: o Coletivo das Dez Mulheres e a 

Feira Feito na Vila. Concluímos que a despeito de uma história marcada por uma 

desigualdade social ocasionada pela disputa pelo espaço, o que afeta fortemente a saúde dos 

seus moradores, a Vila resiste e traz em sua dinâmica comunitária pistas importantes para sua 

própria reabilitação. 

 

Palavras-chave: saúde urbana, saúde mental, território, Vila de Ponta Negra 
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Abstract 

Health inequalities constitute the heart of the relationship between living conditions, social 

resources, assistance and health situation, particularly in urban contexts. We highlight the 

importance of understanding the roots, mechanisms and dynamics of social inequalities and 

how they're arranged in singular form in the territories. In Brazil, currently, more than 85 of 

the population is urban. The accelerated process of urbanization has produced extremely 

unequal cities, marked by the strength of real estate capital, informality, poverty, inadequate 

infrastructure and environmental degradation. This framework leads us to question how such 

aspects influence health and, more specifically, the distress of the population. Thus, we 

conducted a search in the Vila de Ponta Negra, located in Natal/RN, due to its process of 

urbanization and community configuration peculiar. Aimed to analyze the social 

determination of mental health and coping strategies of its residents. 11 interviews were held 

with community residents and 11 with professionals of Basic Health Unit of Ponta Negra, 

mapping community resources, photographic records, participant observation in the streets 

and participation in community groups. The story of the former community of fishermen and 

farmers has been marked by conflicting land and privatization of space depending on the 

tourist and real estate activities. It produced socioespacials inequalities that influence the ways 

of life, consequently, on the mental health of the population. Identify women with families in 

situation of consumption and drug trafficking, which, added to the overload of housework are 

associated with symptoms of "disease of the nerves". As major problems of village residents 

detect drug trafficking and violence; the trash; the lack of schools and kindergartens; the lack 

of security and recreational spaces, which is associated with the increase in the consumption 

of drugs. There is a contradiction in the neighborhood, the icon leisure and enjoyment, 

however they lack alternatives encourage coexistence, the manifestations of popular culture 

and sporting activities for the residents. As healthcare professionals, we identified a 

superficial knowledge about the community, indicating a work disconnected from the 

territory, compounded by the absence of family health team. 21 community resources have 

been identified, in addition to popular dance groups, but little coordination among them. As 

potential, we can cite the presence and proximity of services and local businesses, strong 

neighbourly relations and cultural richness. Among the groups found, we highlight the work 

of two of them for political mobilization and community integration: the Collective of Ten 

Women and the fair Feito na Vila. We conclude that in spite of a history marked by a social 

inequality caused by the dispute through space, which strongly affects the health of its 

residents, the village resists and brings in their community dynamics important clues to his 

own rehabilitation. 

 

Keywords: urban health, mental health, territory, Vila of Ponta Negra 
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1. Introdução 

- Ponha-se em viagem, explore todas as costas e procure essa cidade - diz o 

Khan para Marco. - Depois volte para me dizer se o meu sonho corresponde à 

realidade. 

- Perdão, meu senhor: sem dúvida cedo ou tarde embarcarei nesse molhe - diz 

Marco -, mas não voltarei para referi-lo. A cidade existe e possui um segredo 

muito simples: só conhece partidas e não retornos. 

Ítalo Calvino – As Cidades Invisíveis 

 

Uma partida entre afetos, ruídos e aprendizados novos, foi assim que se deu o processo 

de construção desse trabalho, mais a narrativa de uma rica jornada que um texto acadêmico. 

Trataremos aqui de uma série de reflexões disparadas a partir de meses de experiências, 

estudos, conversas, observações, angústias e questionamentos produzidos em uma pesquisa 

realizada na Vila de Ponta Negra, Natal-RN. Tínhamos a primeira finalidade de analisar em 

que medida viver na vila influencia a saúde mental de seus moradores, isto é, que 

características específicas do lugar são entendidas por eles como prejudiciais à saúde e 

qualidade de vida ou que aspectos são positivos para tal, e mais, de que maneira a história e o 

funcionamento cotidiano da comunidade interferem na configuração de seus maiores 

problemas e potencialidades. O leitor atento verá que estaremos a todo o momento nos 

remetendo a situações e movimentos, de caminhos, sensações, sentidos e partidas. 

Iniciaremos o trabalho com uma introdução contendo a fundamentação teórica que 

vamos manejar – a articulação entre determinação social da saúde e do sofrimento, suas 

relações com o território e o espaço, o processo de constituição das cidades e o sofrimento 

urbano – e à luz da qual analisaremos os dados encontrados durante a pesquisa de campo. 

Trata-se de uma perspectiva originada de algumas inquietações. A primeira, que 

atravessou boa parte do meu percurso acadêmico: a tentativa de superação do paradigma da 

causalidade. A segunda delas, esta mais política e afetiva que acadêmica, consiste na tentativa 
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de compreensão dos processos constitutivos da cidade, suas relações, tramas, dinâmicas e 

conflitos relacionados organicamente ao meu e ao nosso modo de vida, consequentemente à 

nossa saúde. Este trabalho, primeiramente, apreende a saúde como um fenômeno 

multifacetado, conformado por uma série de componentes sociais, econômicos, políticos, 

geográficos que contribuem na configuração do processo saúde-doença, influenciando a 

ocorrência e configuração de problemas de saúde e sofrimento produzidas de forma desigual 

conforme as populações, de acordo com elementos de variados níveis que se entrecruzam para 

operar a forma como as pessoas vivem na comunidade e na forma como lidam com sua saúde. 

Mas como trabalhar teoricamente sobre determinantes sociais da saúde sem cairmos em um 

determinismo reducionista? Os contrapontos dessa discussão serão apresentados mais 

aprofundadamente no primeiro capítulo de nosso trabalho. 

Em um segundo momento, apresentaremos o percurso metodológico caminhado no 

decorrer de cinco meses de intensas vivências na comunidade vila de Ponta Negra, amparadas 

por ferramentas propostas pelas perspectivas teórico-metodológicas da antropologia urbana, 

da Análise Institucional e da cartografia pós-estruturalista. Essa trajetória foi possibilitada 

pela oportunidade de morar na vila e mergulhar no seu oceano de histórias e estórias, 

manifestações, hábitos, jogos de poder e relações de vizinhança. Estar em meio a tudo isso e 

participando ativamente desses movimentos e processos foi o que nos permitiu entender 

melhor do cotidiano do lugar, sentir os seus efeitos no corpo e circular pelos grupos que 

fomos encontrando. A partir dessas inserções, realizamos entrevistas com atores que 

compõem a vida na Vila, além de observações, conversas e fotografias. 

Em seguida, será exposta a história do nosso lócus de pesquisa, apreendendo-a como 

fundamental para a compreensão e análise posterior dos problemas existentes hoje naquele 

lugar, sobretudo em como essa história e a configuração que ela derivou atualmente 

influenciam a saúde dos moradores do ponto de vista dos mesmos e dos profissionais de 
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saúde que atuam na comunidade. Exibiremos os resultados dessas entrevistas e observações, 

os quais serviram de subsídio para analisarmos uma diversidade de fenômenos 

contemporâneos que não se limitam necessariamente à interface saúde-cidade, mas interfere 

de alguma forma em sua composição. 

 

Como chegamos até aqui? 

O interesse pelo tema de pesquisa se deu a partir de uma trajetória acadêmica 

caracterizada pela realização de pesquisas no campo da Reforma Psiquiátrica, mesclada com 

atuação no movimento antimanicomial da cidade e posterior experiência de estágio curricular 

em atenção psicossocial no curso de psicologia. No âmbito da pesquisa, nos inquietávamos 

com um entendimento genérico de território e de "rede" como entidades que transcendem as 

práticas sociais cotidianas. Em nossas vivências, tanto em campo quanto em discussões e 

supervisões, recorrentemente nos deparávamos com a seguinte indagação: como desempenhar 

uma atenção à saúde efetivamente territorial e reticular?  

A vivência do dia-a-dia em um serviço de saúde mental nos permitiu enxergar como a 

lógica da burocracia, a desconsideração do contexto em que aquelas pessoas viviam e as 

atividades mal planejadas produzem equipes sobrecarregadas e usuários cronificados – fatores 

que evidenciam a urgência de desenvolvimento de estratégias e dispositivos que funcionem 

como escoadouros das diversas demandas que hipertrofiam os serviços. A ausência de 

articulações com a atenção básica que garantiria a continuidade de cuidados, assim como de 

uma política continuada de educação e valorização profissional são aspectos que agravam 

ainda mais a precariedade dos vínculos de trabalho, com sérios prejuízos para a implicação 

desses profissionais com o seu ofício. Mais precisamente durante o estágio em um Centro de 

Atenção Psicossocial, nos afligíamos com a dificuldade de conhecer as condições de vida dos 

usuários.  
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Discutíamos de que maneira a condição socioeconômica daquelas pessoas interferiam 

em seu adoecimento e dificultavam a reabilitação. Então como promover ações em saúde que 

intervissem nessas condições? Também nos questionávamos se a falta de espaços urbanos 

qualificados para desenvolvimento de atividades poderia ser um complicador; como a cidade 

e suas conformações fossem espaciais, fossem socioeconômicas, poderiam viabilizar ou, no 

nosso caso, embargar as práticas. Questões como segurança da cidade e carência de transporte 

público de qualidade também tangenciavam nossos dilemas. E assim, encontrávamos na 

precariedade de espaços públicos um subterfúgio para o insucesso de nossas tentativas, 

consequentemente um agravante para não conseguirmos operar ações de reabilitação no 

território. 

Partimos do pressuposto de que há uma necessidade premente na mudança de olhar 

sobre a saúde mental de uma perspectiva biomédica e individualizante para um campo 

socialmente condicionado, bem como de uma lógica assistencial focada nas rotinas 

profissionais para construir uma assistência de base efetivamente territorial, cujas ações são 

planejadas e executadas em conformidade com a vida concreta das pessoas a  que se 

direcionam, suas necessidades, relações e desejos, bem como imbricadas com as 

possibilidades existentes na comunidade.  

É preciso, pois, desfazer a centralidade do paradigma psiquiátrico e minar ações 

descontextualizadas partindo do entendimento que, se a situação de saúde mental e bem-estar 

de uma dada população são condicionadas por características singulares do território, 

conformadas por diversas escalas de determinações, o cuidado prestado também sofre os 

efeitos das desigualdades sociais e iniquidades e logo deve ser fundamentado por um 

conhecimento e experimentação profundos do território em que se atua.  

Portanto, a realização de estudos em que se relacionam território, ambiente e saúde - e 

saúde mental especificamente - justifica-se pelas evidências já referidas pela literatura de que 
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o estado de saúde e bem-estar, bem como a ocorrência de doenças distribui-se de forma 

desigual no espaço, expressando desigualdades sociais, econômicas e culturais. A importância 

de conhecer o ambiente em que se atua, sua configuração socioespacial, sua história e práticas 

de costume, os recursos, as propriedades, as características que configuram riscos e 

vulnerabilidades e as potencialidades existentes em dado território está na fundamentação de 

práticas de saúde construídas em conformidade com as necessidades específicas da população 

com que se trabalha. Em suma, é imprescindível discutirmos sobre as determinantes sociais da 

saúde e da saúde mental. 

Na análise que procuramos empreender com este trabalho acerca dos determinantes 

sociais que incidem sobre dada população, o componente urbanização recebe lugar de 

destaque. Sendo assim, o território que optamos para desenvolver a pesquisa é demarcado por 

um processo bem peculiar de modernização. A vila de Ponta Negra, caracterizada pela 

heterogeneidade da apropriação socioespacial, foi o núcleo originário e hoje é uma localidade 

parte do bairro de Ponta Negra, o qual hospeda o maior cartão postal da cidade: o Morro do 

Careca. O bairro é emblemático para a história do desenvolvimento urbano de Natal, posto 

que se trata do lócus turístico da cidade e por esse motivo alvo estratégico de intervenções do 

poder público, ações da iniciativa privada (especialmente construtoras civis e serviços 

voltados para o lazer e turismo) - interferências essas que contribuíram sobremaneira para 

configuração desse território. 

No caso de Ponta Negra podemos observar uma diversidade de contextos e modos de 

vida em uma mesma circunscrição. Áreas afetadas pela especulação imobiliária e 

marcadamente turísticas, caracterizada por espaços particulares de alto padrão, demarcada por 

comércios e serviços; conjuntos habitacionais de classe média, comunidade de pescadores, 

etc. Nos melhores lugares do ponto de vista ambiental e de infra-estrutura urbana estão 

situados habitantes com mais recursos econômicos, enquanto moradores de classe econômica 
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mais baixa são designados os lugares com piores condições de urbanização. A partir dessa 

contextualização, apresentamos os seguintes objetivos:  

• Objetivo Geral: Analisar a determinação social da produção de sofrimento 

urbano e as decorrentes estratégias de enfrentamento dos moradores da Vila de Ponta Negra, 

Natal/RN. 

• Objetivos Específicos: 

- Investigar os principais problemas de saúde mental de moradores da Vila de Ponta 

Negra, suas condições de vida e estratégias de enfrentamento; 

- Mapear os recursos formais e informais disponíveis no bairro e aos quais os 

moradores recorrem; 

- Conhecer as ofertas de cuidados existentes na Unidade Básica de Saúde frente os 

problemas identificados e avaliar em que medida são atendidos. 
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ESPAÇO I – Fundamentação teórica 

CAPÍTULO I: O debate sobre determinação social da saúde 

 

A despeito da concepção hegemônica de saúde referir-se ao modelo biomédico – 

sustentáculo inicial da saúde pública como campo científico - no decorrer do século XX, 

observa-se constantes tensões entre perspectivas tradicionais e perspectivas que enfatizam o 

caráter social do processo saúde-doença e procuram desviar o foco conceitual da doença para 

uma concepção mais ampliada (Buss & Filho, 2007).  Dentre os grandes aportes que travam 

esse debate podemos elencar: noção de saúde relacionada à ausência de doenças e sintomas, 

ancorada em princípios causais e individualizantes, bastante difundida no senso comum a 

partir do paradigma biomédico; a saúde atrelada à concepção de bem-estar físico, mental e 

social, conceito difundido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na tentativa de 

superação da ideia negativa da saúde; e uma abordagem que traz a saúde como um valor 

social (Batistella, 2007b). 

Estas últimas vertentes que defendem a produção social da saúde e da doença 

ganharam bastante força a partir da década de 1960 com o surgimento de análises que 

problematizavam o modelo da história natural da doença (Batistella, 2007a), passando a 

considerar aspectos históricos, econômicos, ambientais, socioculturais, biológicos e 

psicológicos que configuram um determinado contexto sanitário. Assim, 

A noção de causalidade é substituída, do ponto de vista analítico, pela noção de 

„determinação‟, com base na qual a hierarquia das condições ligadas à estrutura 

social é considerada na explicação da saúde e doença. Está vinculada à compreensão 

dos „modos e estilos de vida‟, derivados não só das escolhas pessoais, como de 

fatores culturais, práticas sociais e constituição do espaço. (Batistella, 2007, p. 47). 
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Expropriar do conceito de saúde a questão da sua determinação social produz uma 

série de prejuízos, tanto para uma análise da situação de saúde da população, quanto no 

desempenho das ações cotidianas de cuidado. Concernente ao último aspecto levantado pelo 

autor acima, ao escamotear a história e a conjuntura sociocultural, o adoecimento e a 

reabilitação aparecem como responsabilidade unicamente do sujeito, este é culpabilizado pela 

ocorrência de algum problema de saúde e é entregue em suas mãos a competência para 

conseguir a cura.  

A responsabilização das pessoas pela adoção de estilos de vida considerados não-

saudáveis desemboca em um desvio da discussão dos fatores sociais, ambientais, econômicos 

e sobre condições de trabalho que incidem sobre o processo saúde-doença (Batistella, 2007). 

Além de descontextualizar as análises e práticas em saúde pública e dar margem para ações 

higienistas e normatizantes, esse processo tende a excluir a concepção de saúde fundamentada 

como direito inalienável e, portanto, de responsabilidade do poder público.  

Assim, a importância desse campo está relacionada a aspectos chaves associados aos 

contextos, condições e estilos de vida das populações, às implicações econômicas e sociais na 

saúde, bem como os efeitos dos investimentos em políticas de saúde, passando pelas 

influências que sofrem também o trabalho de cuidado em saúde no cotidiano dos serviços 

públicos. A OMS instituiu a injustiça social como grande causa para as desigualdades sociais 

que interferem direta e indiretamente nas condições de saúde e doença das populações em 

esfera global e, portanto, abarcar o campo dos determinantes sociais da saúde mostra-se como 

grande desafio internacional na formulação de políticas sociais para o enfrentamento das 

desigualdades. Envolvem, portanto, os fatores que condicionam as iniquidades em saúde e as 

necessidades dos grupos afetados pela pobreza e desvantagem social. 

Dentre esses contextos, a OMS (WHO, 2003) destaca algumas das grandes dimensões 

dos determinantes sociais da saúde relevantes para direcionar resoluções de políticas públicas, 
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são elas: desigualdade social, estresse, os primeiros anos de vida, exclusão social, trabalho, 

desemprego, suporte social, dependência química, alimentação e transporte. Na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde – ocorrida no ano de 1986 em Brasília -, além dessas 

questões, destaca-se a inclusão de outros quesitos como liberdade, acesso e posse de terras, o 

acesso a serviços públicos, constituindo um marco para a construção de nosso Sistema Único 

de Saúde. Contudo, de que forma esses componentes interferem na saúde, longevidade e 

qualidade de vida das populações? Em que medida os governos podem lançar mão de 

políticas que interfiram no ambiente em prol da redução das iniquidades em saúde? A serviço 

de que essas mudanças seriam operadas? 

Se for evidente que contextos de pobreza social e econômica afetam negativamente a 

saúde, as políticas, programas e ações não podem estar desconectadas dos aspectos sociais e 

econômicos gerais da sociedade. Alguns dos efeitos da estratificação social na saúde se 

expressa por indicadores como a expectativa de vida e a incidência maior de certas doenças de 

acordo com os grupos e classes sociais, isto é, eles refletem as desvantagens específicas de 

cada coletivo. No entanto, observa-se que alguns desses grupos acumulam situações 

desvantajosas como pobreza, emprego precário, falta de acesso à educação e as consequências  

dessas disparidades sociais na saúde também são acumulativas. Além da concentração de 

renda no Brasil ser uma das mais altas do mundo, esses dados denotam uma incipiente 

capacidade do Estado em regular e distribuir, pois sinalizam fragilidades na oferta, qualidade 

e melhoria de acesso das camadas mais pobres aos serviços básicos de educação, habitação e 

saúde.  

Os impactos desse processo são facilmente observáveis nas estatísticas brasileiras 

quando se compara os indicadores econômicos com as taxas de fecundidade, escolaridade, 

distribuição de renda, mortalidade infantil e expectativa de vida (CNDSS, 2008). As 

mudanças na estrutura etária, por exemplo, apesar de seguirem uma tendência de aumento do 
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peso relativo dos idosos, variam bastante de acordo com os estados e regiões e entre os 

diferentes níveis de renda, uma vez que quanto menor o rendimento médio domiciliar per 

capita, maior a taxa de fecundidade e menor a expectativa de vida. Percebe-se que o aumento 

do Produto Interno Bruto advindo da industrialização e modernização da economia não foi 

acompanhado por uma melhoria na distribuição de renda, também bastante desigual conforme 

região e cor da pele.  

A posição social, resultante de vários mecanismos sociais - tais como educação, 

seguridade social e emprego - é, portanto, um fator crucial na conformação das condições de 

vida, ambiente e trabalho que atravessam as determinações da situação de saúde. No entanto, 

essas determinações não ocorrem necessariamente num continuum pobreza - más condições 

de saúde, isto é, não há uma correlação rígida entre indicadores de riqueza de uma sociedade e 

indicadores de saúde, pois possuir um PIB elevado, por exemplo, não necessariamente leva a 

indicadores de saúde satisfatórios (Buss & Filho, 2007). 

A análise da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS, 

2008) sobre as situações de saúde do Brasil estrutura-se nos seguintes eixos: situação e 

tendências da evolução demográfica, social e econômica; a estratificação socioeconômica e a 

saúde; condições de vida, ambiente e trabalho; redes sociais, comunitárias e saúde; 

comportamentos, estilos de vida e saúde; saúde materno-infantil e saúde indígena. Esses 

índices correspondem às condições socioeconômicas consideradas como macrodeterminantes 

da saúde, pois produzem uma estratificação socioeconômica dos indivíduos e grupos 

populacionais que, por sua vez, se refletem nos diferentes graus de exposição a riscos 

causadores de prejuízos à saúde, de vulnerabilidade à ocorrência de doenças e agravos e das 

consequências geradas pela doença na vida das pessoas, sejam efeitos sociais, físicos e no 

modo como o indivíduo percebe seu estado de saúde (CNDSS, 2008). O Brasil é composto 

por áreas que apresentam condições extremas de desenvolvimento humano, onde há 
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localidades distintas, até em uma mesma cidade, cujo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) aproxima-se do melhor e do pior índice mundial. Este e outros índices de qualidade de 

vida servem para avaliar e monitorar as condições de vida de a identificação de prioridades.  

No entanto, Barcellos (2009) ressalta que a associação entre o IDH e dados estatísticos 

sobre a qualidade de vida com a prevalência e persistência de problemas de saúde não se dá 

de forma linear, equívoco cometido por pesquisas - muitas de base ecológica - que enfatizam 

a relação direta entre indicadores sociais e indicadores epidemiológicos. Nota-se uma 

preocupação em abarcar uma diversidade de contextos que mais definem o panorama de 

saúde da população brasileira, no entanto, tal análise mostra-se bastante focada nas análises 

macroeconômicas e macrossociais estanques, conferindo pouca ênfase a outros níveis de 

organização da realidade que possuem propriedades específicas, como a comunidade e a 

vizinhança (Santos & Barcellos, 2008; Santos, 2009) e estilos de vida. 

Tal afirmação segue a linha de uma crítica realizada por instituições e autores 

latinoamericanos a respeito da forma como as pesquisas sobre os determinantes sociais da 

saúde vêm sendo conduzidas e fundamentadas. A despeito da operacionalidade que essa 

correlação entre dados estatísticos sobre categorias socioeconômicas e a incidência de 

doenças conferir para o manejo das políticas de saúde, no sentido de direcionar as decisões 

em conformidade com as necessidades dos grupos em situação de vulnerabilidade, existe um 

contraponto quando falamos sobre determinantes sociais da saúde utilizando-nos dos 

trabalhos da CNDSS e do modelo proposto pela Organização Mundial de Saúde.  É sobre isso 

que vamos discutir a seguir. 

 

1.2. Determinantes ou determinação? Linhas para reativação do debate 
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É inegável também a contribuição das publicações das agências nacionais e 

internacionais de saúde, como a OMS e a CNDSS, para uma reativação do debate sobre as 

associações entre condições de vida e saúde e consequentemente no disparo de um novo ciclo 

de reflexões por parte do movimento sanitarista, bem como é importante a proposição de que 

é preciso diminuir essas desigualdades através de um conjunto de políticas sociais e ações que 

envolvam governos, sociedade civil e iniciativa privada (Nogueira, 2009), todavia algumas 

problematizações devem ser levantadas.  

Tal perspectiva vem sendo alvo de críticas que pautam a banalização do conceito de 

determinantes sociais da saúde: após publicação da OMS em 2008, surgiu uma diversidade de 

pesquisas apresentando casos de causalidade social de certa situação de saúde ou doença, 

sobretudo através de comparações estatísticas entre indicadores socioeconômicos e incidência 

de doenças, estudos estes esvaziados dos fundamentos filosóficos e políticos de base marxista 

sobre a sociedade que subjaziam o surgimento dessa proposta teórica nas décadas de 1970 e 

80, tão cara ao movimento da Reforma Sanitária. 

Nesses casos, identificamos fatores sociais isolados compreendidos como causas das 

enfermidades, compreensão essa desprovida de uma fundamentação teórica sobre a sociedade. 

Nesse sentido, a visão sobre o processo saúde-doença não transcende ao modelo clínico-

biomédico e à epidemiologia tradicional, portanto, tal modelo seria uma reedição neo-

causalista deste. Diante desse posicionamento crítico, entidades como o Centro Brasileiro de 

Estudos em Saúde (Cebes) e a Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) 

propõem uma substituição do termo "determinantes sociais" para a expressão "determinação 

social", entendida como forma de apreensão das múltiplas determinações de incidem sobre 

uma realidade concreta e, consequentemente, sobre as condições de saúde de uma 

determinada coletividade. Entende-se, portanto, que a constituição da sociedade pode 

interferir significativamente no processo saúde-doença para além da correlação causal entre 
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fator social e doença. O modelo reducionista dos determinantes nos diz que as desigualdades 

existem e interferem na saúde das populações - e nos permite visualizá-las através do prisma 

estatístico sociodemográfico -, no entanto nos confere pistas incipientes sobre a forma como 

essas desigualdades são produzidas, articuladas e sentidas no cotidiano. 

Essa substituição não é apenas terminológica, mas carrega em si um debate intenso 

acerca da epistemologia por trás de cada perspectiva. As críticas variam desde ao caráter 

limitado dessa perspectiva (Almeida-Filho, 2009), passando pelo seu incipiente embasamento 

teórico, até ao fato de que ela obscurece os mecanismos de produção das desigualdades 

sociais, ignorar as relações de poder envolvidas nesse fenômeno e por se aliar a uma 

perspectiva neoliberal de saúde (Navarro, 2008). 

As críticas não referem a noção de determinação como diametralmente oposta ao 

modelo. A proposta do conceito de determinação traz como pressuposto fundamental  que a 

compreensão da saúde humana deve passar pela análise interdisciplinar das formas de 

organização da sociedade, de sua estrutura social e econômica, entendendo que esta subordina 

a dimensão natural no processo de produção da saúde, da doença e do cuidado. É nas diversas 

possibilidades de conhecer a relação que se dá entre saúde e sociedade que se ancora essa 

proposição. 

Para compreender a gênese desse processo, é preciso diversificar o arcabouço teórico e 

instrumental, para além da ótica da causalidade. Trata-se primeiramente, portanto, de ampliar 

essas possibilidades de explicação, abarcando as correlações estabelecidas pela proposta dos 

determinantes e da epidemiologia, mas não se limitando a ela, a partir de uma questão teórico-

metodológica norteadora: em que espaços sociais e políticos operam os determinantes sociais 

da saúde? 

Almeida-Filho (2009) aponta que as desigualdades em saúde estão colocadas no 

centro da relação entre condições de vida, recursos sociais, assistência à saúde e situação de 



28 
 

saúde, a qual nos direciona para três grandes dimensões. A primeira dimensão seria a esfera 

populacional associada a uma amplitude territorial, em que se inclui dados individuais e 

coletivos; a segunda dimensão referente ao âmbito social micro (família, vizinhança, relações 

sociais, etc.) e macro (classe social, estratos) e uma terceira dimensão simbólica cultural 

relacionada às subculturas, aos valores e modos de vida e aos grupos étnicos. A partir desses 

três planos de realidade, é possível identificar a determinação das situações e condições, a 

produção social das práticas e a construção social dos sentidos que giram em torno da saúde e 

conformam as causas e efeitos da injustiça e iniquidade. Assim, do ponto de vista político da 

superação das desigualdades sociais em saúde, se torna mais importante compreender as suas 

raízes, mecanismos e dinâmicas do que medi-las.  

Conforme Barcellos (2009), os indicadores sociais provenientes de uma agregação de 

dados gerais de uma população fundamentam-se num pressuposto de homogeneidade dessas 

áreas, portanto uma associação destes aos riscos à saúde de uma determinada área redundaria 

na desconsideração da complexidade tanto do fenômeno da pobreza, quanto dos processos de 

determinação das condições de saúde. Isso porque nesses estudos dificilmente se apreende 

toda uma gama de fatores contextuais, coletivos e aspectos da historicidade do lugar que 

interferem variavelmente nos riscos, nos efeitos das exposições, nas vulnerabilidades e 

enfrentamentos, de contexto para contexto. Sendo assim, defende-se a escolha de indicadores 

que representem um conjunto de condições sociais, ambientais e de cuidados em saúde, e 

também que: 

A análise das possíveis combinações entre condições de indivíduos e de comunidades 

permite avaliar os efeitos sinérgicos de fatores intervenientes em diferentes níveis de 

organização social. Além disso, permite inferir sobre as possíveis relações sociais 

presente no interior das comunidades. (Barcellos, 2009, p.115). 
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Sendo assim, a determinação social e econômica da saúde não envolve apenas 

indicadores de desigualdade social e pobreza, mas contempla também questões como 

presença, qualidade e acessibilidade dos/aos serviços e ações de saúde pública e a recursos 

comunitários, bem como compreendem como as vizinhanças se configuram, o grau de 

integração e suporte social presente em uma comunidade.  

Isso requer, portanto, diversos níveis de intervenção, desde políticas mais amplas que 

visem à diminuição da estratificação social, passando por políticas de saúde fundamentadas na 

garantia da equidade, universalidade e integralidade, até programas transversais de 

fortalecimento comunitário e aumento do capital social, em que se valorizem os vínculos 

sociais e a participação popular nas tomadas de decisões acerca do planejamento urbano e 

controle social das políticas públicas e, para isso, é preciso reconhecer os limites de uma 

perspectiva unicamente fundamentada na correlação de fatores macrossociais fragmentados - 

uma abordagem utilitarista da problemática - e abrir as possibilidades de entendimento da 

determinação dos processos cotidianos de adoecimento e sofrimento. Dessa forma, 

Entendemos que os estudos de determinação social da saúde devem envolver a 

caracterização da saúde e da doença mediante fenômenos que são próprios dos modos 

de convivência do homem, um ente que trabalha e desfruta da vida compartilhada com 

os outros, um ente político, na medida em que habita a pólis, como afirmava 

Aristóteles. Tal determinação pode ser de natureza inteiramente qualitativa, na medida 

em que procura caracterizar socialmente a saúde e a doença em sua complexidade 

histórica concreta. O sucesso desse tipo de investigação não depende necessariamente 

do uso de métodos estatísticos, mas da capacidade analítica de articular 

adequadamente uma multiplicidade de determinações que têm por base alguma teoria 

especificamente social da saúde e, portanto, que seja própria do homem. (Nogueira, 

2010, p.9) 
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As mediações que interferem mais ou menos nas condições de saúde e a forma como 

as iniquidades se manifestam vão variar de acordo com conjunturas específicas das cidades, 

sociedades, grupos populacionais e coletivos. É necessário entender a saúde humana como 

uma resultante de toda uma rede de fatores, dispostos em vários níveis de determinações que 

vão desde as relações interpessoais mais elementares a aspectos macrossociais. Além disso, 

uma discussão mais aprofundada sobre a sociedade busca problematizar de que forma, antes 

da saúde, o indivíduo se constitui em meio a uma múltipla trama de determinação social que o 

conforma. Em outras palavras, a determinação da saúde é apenas uma esfera da determinação 

social da vida humana (Fleury-Teixeira & Bronzo, 2010). 

De forma ainda mais contundente, temos a crítica de que a polêmica gerada pela OMS 

em sua publicação, seguida por tantas outras instituições e pesquisadores que se utilizaram do 

referido modelo é a ausência de uma perspectiva mais politizada da Saúde Coletiva, aspecto 

crucial para a construção de uma assistência baseada na equidade: as razões, gêneses e 

mecanismos pelos quais as desigualdades em saúde ocorrem e, de uma forma geral, os 

motivos pelos quais tanta gente vive em situação de pobreza e na exclusão social, à margem 

dos benefícios produzidos pelos avanços científicos, dentre outros efeitos das contradições da 

produção social capitalista (Garrafa & Cordón, 2009) e por isso acabam por cair na malha das 

teorias neoliberais. Atestam que 

Representativa parte dos intelectuais que se dedicam ao tema dos fatores 

determinantes da saúde e das doenças, no entanto, utilizam instrumental teórico que, 

ao invés de desentranhar e expor as razões íntimas dos desequilíbrios constatados no 

espaço social estudado, proporciona análises mecanicistas inarticuladas com o fazer 

orgânico das classes dominadas. (Garrafa & Cordón, 2009, p. 390) 
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Nogueira (2009) destaca que o relatório da OMS “tende perigosamente para o 

determinismo social” (p. 398), revelando um marco teórico positivista, sobretudo ao 

circunscrever seus argumentos ao âmbito da epidemiologia clássica e das ciências médicas, 

desconsiderando as contribuições de disciplinas como sociologia, antropologia e filosofia na 

composição do campo da saúde pública. A convocação das ciências humanas para esse debate 

nos permite falar de determinação sem a necessidade de buscar um agente causador, mas 

configurada por uma diversidade de conceitos, elementos e fatos, entendendo a categoria 

causa como apenas um modo de apreensão do problema. 

Essa questão nos é bastante cara na medida em que achamos impossível tratar da 

forma como os componentes de uma dinâmica urbana incidem sobre o adoecimento, o 

sofrimento e as aflições de seus moradores sem recorrermos a diferentes autores de diversos 

campos de saber. Restringindo os saberes envolvidos nessa discussão, também se restringe a 

capacidade de mobilização para transformação dessas condições de saúde, uma vez que esta 

apenas adquire sentido e potência quando atrelada a tantos outros movimentos em uma luta 

mais ampla pela mudança social. 

No ponto de vista de Nogueira (2009), o conceito de saúde compreendido pela OMS 

carrega uma série de problemas: 1. Equivale à ausência de morbimortalidade e à longevidade, 

isto é, a extensão da sobrevivência física; 2. Incorre em generalizações ao correlacionar 

variáveis abstratas e ocorrência de doença e, por isso, 3. Reedita o enfoque tradicional de fator 

de risco. Assim, “a compreensão causal da saúde no âmbito social instaura o determinismo 

dos fatores sociais; ignora os espaços de liberdade dos indivíduos e da coletividade e provoca 

o estreitamento do lugar do sujeito na história” (Nogueira, 2009, p. 403). 

Podemos notar esse componente quando percebemos que nos relatórios criticados 

geralmente se ressalta a improdutividade ocasionada pela morbidade como grande efeito 

deletério das desigualdades em saúde. Além disso, tal concepção revela a faceta econômica 
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das desigualdades em saúde: a existência de grupos sociais que não estão incluídos no 

mercado integrado e, portanto, deixam de consumir bens e serviços, especialmente os de 

saúde (Nogueira, 2009). Essa questão se torna ainda mais complexa quando falamos de 

doenças ou agravos à saúde não-transmissíveis como é o caso da saúde mental, que trataremos 

aqui em nossa pesquisa, o que reitera ainda mais a necessidade de ampliarmos as 

possibilidades explicativas desse processo.  

Essa complexidade também ganha um novo componente quando consideramos o 

contexto urbano nesse processo. Com o acelerado crescimento populacional em zonas 

urbanas, torna-se imperativo investigar e buscar compreender como as desigualdades sociais e 

as condições de vida nas cidades estão interligadas nessa trama complexa da determinação 

social do processo saúde-doença nesses contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO II: Urbanização, urbanidade e saúde 

 

O advento da saúde pública moderna surge em consonância com a constituição da 

cidade moderna, com a industrialização e urbanização. As diferenças entre as cidades 

medievais e as cidades modernas refletem-se também tanto nas condições de saúde quanto 

nos problemas da administração da saúde pública nos dois períodos. A cidade moderna 

transformou-se em centros industriais ou comerciais, afastou-se do ambiente rural e se 

organizou em torno de milhares de ruas contínuas e moradias contíguas e assemelhadas. A 

transição entre um modelo de cidade ainda como centro da produção da manufatura, 

agricultura e pecuária e a modernização demarcou também uma transição da sociedade e da 

ciência, especialmente a ciência médica (Rosen, 1994). 

A partir do século de XVIII, o mundo assistiu a um crescimento notável da população 

em virtude do aumento da taxa de natalidade e uma queda na taxa de mortalidade, onde até 

então nas cidades se via o quadro inverso quando houve um crescente movimento de 

enfrentamento às mortes das crianças. Iniciou-se um era em que várias obras de 

melhoramento das cidades aconteceram. Ruas foram pavimentadas, drenadas e alargadas, os 

sistemas de esgotos e de abastecimento de água foram aprimorados, prédios deteriorados 

foram derrubados, enquanto que a alvenaria substituiu a madeira na construção de novos 

prédios e casas.  

O grande marco inicial do que temos atualmente na configuração das cidades, bem 

como da saúde pública foi a Revolução Industrial, processo histórico multifacetado que 

iniciou-se entre o final do século XVIII e o século XIX. A mudança da produção industrial a 

partir da introdução da máquina a vapor e, portanto, da utilização de força não humana e não 

animal na cadeia produtiva ocasionou uma série de transformações estruturais na sociedade e 

na configuração das cidades inglesas, gerou a expansão dos meios de transportes com a 
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invenção da locomotiva e construção das estradas de ferro que revolucionou a capacidade de 

mobilidade humana, produziu um novo modelo de trabalho com alto nível de atividade e 

separado das residências dos trabalhadores e a pobreza se complexificava devido expulsão 

dos moradores rurais do campo.  

Assim, cada vez mais pessoas viviam nas cidades e trabalhavam nas fábricas. A 

população das cidades crescia muito além do oferecimento de moradias, então aglomerações 

desordenadas começaram a pipocar rapidamente nos distritos mais pobres, configurando altas 

densidades populacionais se formavam em bairros industriais e logo um mercado imobiliário 

aproveitou-se dessa oportunidade comercial e construíam sem planejamento ou preocupação 

com as acomodações, representadas pela arquitetura dos cortiços.  

Esse cenário de modificações consequentemente trouxe uma série de novos problemas 

sociais, de saúde e bem-estar - sobretudo para a classe trabalhadora - os quais, apesar de todo 

avanço da ciência e tecnologia na época, os bacteriologistas eram incapazes de solucionar. 

Precisou ocorrer uma série de epidemias, dentre elas um grande surto de cólera - o qual 

começou a atingir as classes mais altas -, para que se atentasse para a relação entre pobreza, 

condições de moradia e os problemas de saúde das comunidades urbanas. 

A partir de então foram criadas medidas sanitárias e administrativas para dar cabo a 

esse projeto. Crescem, assim, os princípios da ação comunitária em saúde e do movimento 

pela reforma sanitária (Rosen, 1994), profundamente atreladas a compreensão e 

enfrentamento das causas do pauperismo como via de prevenção às doenças. Não obstante às 

mudanças iniciadas nesse período, uma tendência liberalista, higienista e de controle social foi 

que balizou as primeiras ações da saúde pública. Percebe-se que esse primeiro momento da 

saúde pública teve motivações muito mais relacionadas a uma preocupação com as epidemias 

e os custos que as doenças traziam do que uma preocupação com a pobreza e as péssimas 

condições de vida das classes trabalhadoras.  
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 Hoje, com grande parte da população mundial residindo nas cidades, a relação entre a 

vida em contextos urbanos e a saúde, bem-estar e qualidade de vida vai se tornando cada vez 

mais complexa. A Saúde urbana é o campo da saúde pública que se ocupa por pesquisar e 

elaborar ações acerca de como os modos de vida nas cidades conformam a saúde das pessoas 

e das populações – sejam como um todo ou de grupos urbanos específicos -, através da análise 

interdisciplinar das suas respectivas características urbanas e dos desafios para a saúde 

pública que cada uma enfrenta. . Enquanto prática, a saúde urbana pode atuar no diagnóstico, 

planejamento ou políticas públicas, guiando intervenções locais e globais a serviço da 

melhoria da saúde das populações urbanas (Galea & Vlahov, 2005).  

 Consiste em um campo de pesquisa em ascensão no rol das análises sobre a 

determinação da saúde nos últimos anos, uma vez que o contexto urbano é a circunstância de 

vida predominante no século XXI. O que distingue a saúde urbana de outras pesquisas em 

saúde situadas nas cidades é que estas não estão interessadas em discutir como urbanização e 

urbanismo determinam as condições de vida nas cidades e, consequentemente, a saúde da 

população estudada, enquanto que a primeira pretende destacar fundamentalmente como 

cidades podem afetar a saúde. 

 Galea e Vlahov (2005) argumentam que uma análise de como a vida na cidade 

impacta a saúde dos habitantes pode partir de três grandes categorias interligadas entre si, uma 

interferindo na outra: o ambiente físico – desenho urbano, infraestrutura, ambiente construído, 

habitação, condições atmosféricas e climáticas, qualidade da água, parques, etc. -, o ambiente 

social – tensão e coesão social, grau de suporte social, segregação espacial, desigualdades 

sociais -, e o acesso e disponibilidade a serviços sociais e de saúde – iniqüidade na 

distribuição de recursos e serviços, dimensão das redes assistenciais, acessibilidade. 

 Vale à pena destacar que a conexão entre esses elementos é complexa e contextual, o 

que dificulta generalizações. Por exemplo, o modo como grupos e pessoas encaram os 
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estressores urbanos dependerá da associação de diferentes aspectos como contextos sociais, 

condições econômicas, presença de uma rede salutar de serviços e recursos e mais ainda de 

diferentes oportunidades de acessar e se beneficiar desses recursos disponíveis.  

 Alguns fatores podem conter similaridades entre distintas populações e países, seja por 

estarem presentes na maioria – se não todas – as cidades, seja por serem considerados nocivos 

para a saúde independente do lugar ou o contexto, tais como poluição, tráfego, violência, 

desigualdades sociais, dentre outros. Mas, mesmo assim, a forma como eles afetarão os 

moradores de uma cidade ou área dependerá de quais aspectos particulares da qualidade de 

vida sofrem mais impactos, qual a magnitude desses efeitos, qual a sua relação com o 

ambiente urbano, de que forma as pessoas lidam com esses problemas, etc. Características 

que podem ser importantes para condicionamento da situação de saúde de uma cidade, podem 

não fazer sentido em outra cidade, ou até mesmo naquela, em outro período de tempo. Mesmo 

avaliados em uma escala menor, esses aspectos serão diferentes dentro de uma mesma cidade, 

já que o meio urbano é composto por grupos heterogêneos. 

 Os estudos brasileiros recentes têm um viés marcadamente epidemiológico e a 

diversidade de temas é tão grande quanto o numero de fatores que aparecem associados à 

exposição a riscos de doenças em contextos urbanos, desde questões do espaço físico das 

cidades, até aos aspectos socioeconômicos da urbanização. Algumas problemáticas que mais 

encontramos na literatura são: disposição e acesso de serviços de saúde em território urbano e 

metropolitano, associações entre a disponibilidade de áreas verdes (espaços públicos 

arborizados voltados para atividades físicas e recreativas) e a ocorrência de doenças 

cardiovasculares, de sintomas de depressão, índices de criminalidade e vulnerabilidade social, 

a relação entre o envelhecimento da população e as condições urbanas adaptadas a esse grupo 

geracional, estudos sobre mobilidade e acessibilidade, gestão urbana, governança e 

planejamento urbano de cidades saudáveis e análises espaciais de vetores de doenças infecto-
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contagiosas e de áreas de risco da dengue, dentre outras. 

 No escopo de estudos sobre saúde urbana, um dos temas que nos chama atenção 

refere-se às interferências da vizinhança, em suas características físicas e sociais - na saúde. A 

vizinhança pode ser delimitada segundo critérios geográficos e administrativos, no entanto 

dados dessa natureza desconsideram tanto a heterogeneidade dos atributos físicos e sociais, 

como a concepção dos moradores ao que se refere sua própria vizinhança, o que geralmente 

choca-se com as unidades administrativas. A percepção da vizinhança pelo morador sinaliza 

desde identificação dos problemas, avaliação dos serviços e da estética, ate qual a extensão 

territorial em que ele desempenha suas atividades diárias, que espaços freqüenta e evita, bem 

como a distribuição dos seus laços afetivos pelo entorno e qual o seu grau de participação e 

identificação com o lugar em que mora (Celio et al, 2014). 

 Esses e outros aspectos relativos ao bairro, à vizinhança e ao ambiente de moradia 

podem contribuir para o entendimento da situação de saúde, primeiramente porque a 

consideração unicamente de aspectos individuais restringe a analise da determinação social da 

saúde, segundo porque os contextos em que as pessoas moram indicam questões como 

posição social, especificidades culturais e etnicidade, sendo importantes para a identificação 

das iniqüidades em saúde. Em terceiro lugar, porque ações de promoção de saúde e prevenção 

de doenças devem considerar os efeitos de políticas públicas nesses contextos e na saúde, para 

além das políticas do setor. Interligar fatores da vizinhança a fatores individuais permite 

identificar, por um lado, características do bairro que mais afetam a saúde das pessoas e por 

outro, aspectos individuais que tornem essas pessoas mais ou menos vulneráveis àquelas 

questões.  

 Além disso, ultimamente vem crescendo a disponibilidade de metodologias voltadas 

para os estudos territoriais e dos efeitos do bairro na saúde, o que possibilita analises que 

considerem cada vez mais a complexidade desses contextos, sobretudo quando se fala de 
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doenças crônicas não transmissíveis e saúde mental (Diez Roux & Mair, 2010). Estas vêm 

aparecendo cada vez mais em pesquisas que relacionam sua ocorrência de acordo com 

aspectos ambientais, como poluição; aspectos físicos, como transporte e mobilidade, espaços 

públicos, desenho urbano e acesso a serviços e recursos - geralmente associados à atividade 

física, recreação; e aspectos sociais como o grau e natureza das interações sociais, presença de 

normas sociais, grau de (in)segurança e violência, dentre outros elementos da organização 

social de um bairro. Observa-se em geral nesses estudos que vizinhanças avaliadas como 

desordenadas - presença de problemas como trafico, transporte público ruim, falta de áreas 

verdes e de serviços -, bairros e habitações avaliados como de "má-qualidade" são atributos 

do ambiente físico geralmente associados a sintomas de depressão.  

 Um dos grandes desafios teórico-metodológicos para o avanço do campo da saúde 

urbana refere-se à própria imprecisão das concepções de urbanização. Primeiro porque não há 

um consenso mundial para esse conceito, em segundo lugar, há uma limitação em designar, 

por exemplo – e as estatísticas especialmente contribuem para esse equívoco -, urbanização 

como as mudanças quantitativas da população da cidade em comparação com as mudanças 

demográficas em outras regiões do mesmo país.  

Para entendermos como esse cenário pode interferir direta ou indiretamente na 

formação das iniqüidades em saúde da população brasileira, precisamos compreender 

primeiro como se deu a urbanização no Brasil e de que forma esse processo histórico foi 

acontecendo de forma organicamente associada à produção de uma sociedade desigual. É o 

que veremos a seguir. 

 

2.1. A urbanização brasileira 

No último Censo de 2010, dos quase 191 milhões de habitantes brasileiros, quase 170 

milhões residem em área urbana, isto é 85% da população do país é urbana. Em 1960 essa 
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porcentagem era de apenas 45%, o que nos dá uma dimensão da velocidade do processo de 

urbanização no Brasil. Entretanto, o aumento da população urbana não foi acompanhada por 

uma oferta adequada de infraestrutura e serviços urbanos, ocasionando também uma elevação 

na quantidade de domicílios urbanos inadequados, poluição atmosférica e dos corpos hídricos, 

desgaste do capital social, impactos na estratificação social, condições de trabalho, etc. 

(CNDSS, 2008). Além disso, têm-se observado, por um lado, elevação no processo de 

periferização, por outro, uma desconcentração espacial da população, em que o crescimento 

das áreas do entorno das sedes metropolitanas e regionais se intensificou nos últimos anos 

(Batistella, 2007c).  

A urbanização brasileira encaixa-se na forma como foram constituídas as cidades 

latinoamericanas, cuja dinâmica 

Tem como base a apropriação privada de várias formas da renda urbana, fazendo com 

que os segmentos já privilegiados desfrutem, simultaneamente, de maior nível de bem-

estar social e riqueza acumulada, na forma de um patrimônio imobiliário de alto valor. 

Ao mesmo tempo, grande parte da população, formada pelos trabalhadores, é 

espoliada, por não terem reconhecidas socialmente suas necessidades de consumo 

habitacional (moradia e serviços coletivos), inerentes ao modo urbano de vida. 

(Ribeiro, 2004, p.43). 

Tanto na América Latina quanto no Brasil especificamente, a urbanização e 

industrialização acelerada não aconteceram em favor do desenvolvimento social. Em nosso 

país, esses processos geraram uma intensa migração interna para as grandes cidades, que 

atraíam diversas famílias em nome da diversidade de oportunidades, gerando, ao contrário, 

subemprego, agravamento dos contrastes socioespaciais e degradação da qualidade de vida.  

Ou seja, "a urbanização e o crescimento econômico do Brasil na segunda metade do 

século XX e a robustez do sistema urbano não foram capazes de garantir melhores condições 
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sociais nas cidades" (Ribeiro, Rodrigues & Corrêa, 2010, p. 15). Com relação ao emprego, 

por exemplo, não houve uma generalização da criação dos novos empregos nos diversos 

setores da economia, além de a estrutura ocupacional brasileira ser caracterizada pela forte 

presença de relações precárias de trabalho e informalidade, a qual aumentou 

significativamente a partir da década de 1990. 

Portanto, esse processo compõe historicamente um quadro de configuração de cidades 

extremamente desiguais e injustas, caracterizadas pelo fenômeno da "periferização". Cidades 

demarcadas pela força dos interesses do capital imobiliário e uma fraca capacidade do Estado 

em regular e distribuir. Isso significa que apesar de o crescimento urbano possibilitar o 

desenvolvimento de serviços e espaços urbanos adequados, a urbanização brasileira carrega a 

forte marca da desigualdade social, da espoliação e pobreza urbana, exclusão social e 

desordenamento territorial, o que ocasiona uma restrição do acesso à infraestrutura urbana, 

precarização das instalações sanitárias e das condições de habitabilidade (Netto et al, 2009). 

Tal configuração aconteceu porque, segundo Maricato (2000), as matrizes que 

fundamentaram o planejamento urbano no Brasil estiveram descoladas da realidade 

socioambiental das cidades, sobretudo no que se refere ao crescimento da ocupação ilegal e 

das favelas, servindo para a reprodução das desigualdades. Por isso, trata-se de 

(...) um processo político e econômico que, no caso do Brasil, construiu uma das 

sociedades mais desiguais do mundo, e que teve no planejamento urbano modernista-

funcionalista, importante instrumento de dominação ideológica: ele contribuiu para 

ocultar a cidade real e para a formação de um mercado imobiliário restrito e 

especulativo (Maricato, 2000, p. 124). 
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Um dos marcos dessa história remonta a Lei de Terras, de 1850, que fundamentou os 

princípios da propriedade privada do solo urbano, a qual ainda não conseguimos superar. Com 

o tráfico negreiro tornado ilegal e depois a abolição da escravidão, a terra que antes era de 

livre acesso, se tornou cativa, foi privatizada pelos antigos donos de escravos como forma de 

garantir sua posse e fazer com que fosse preciso pagar para ter direito à terra. Isso demarcou 

além da exclusão do trabalhador assalariado ao acesso de terra para morar - algo que ele só 

poderia conseguir através da venda de sua força de trabalho - (Arantes, 2013) como lançou 

bases para o latifúndio, concentração de renda e para uma urbanização territorialmente 

seletiva (Santos, 1993), que vemos até hoje na realidade brasileira. 

Na última década vivemos um período histórico de crescimento econômico brasileiro 

e de incremento da política social, no entanto, segundo Arantes (2013), essas mudanças não 

foram acompanhadas de uma melhoria das condições de vida nas cidades. Pelo contrário, os 

últimos anos vêm evidenciando cada vez mais a inviabilidade crônica das nossas metrópoles, 

organicamente associada a um histórico de sociedade desigual, permeada pela injustiça social 

e que retroalimenta a conformação das cidades enquanto mercadorias. O crescimento dos 

setores imobiliário e automobilístico é ao mesmo tempo sintoma de um planejamento urbano 

tão vigente quanto insustentável e fator agravante da deterioração da qualidade de vida urbana 

(Arantes, 2013).  

Essas são as características de uma urbanização desurbanizada, pois o próprio modelo 

de cidade - que caminha lado a lado ao nosso modelo de desenvolvimento, que foi incapaz de 

garantir o direito à cidade até mesmo aos assalariados formais. O modelo no qual a 

urbanização brasileira esteve ancorada não apenas põe em cheque o pacto urbano, como 

denota uma expansão das ocupações e construções informais acima do planejado e projetado. 

A cidade enquanto produto do projeto, portanto, torna-se uma abstração, pois a cidade passa a 

ser composta em sua maior parte pela informalidade, por áreas desagregadas e hierarquizadas. 
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Um contexto em que poucos usufruem das chamadas vantagens do urbano, ou seja, o acesso a 

empregos e serviços. 

 Apesar dos avanços da política urbana brasileira, ainda permanece ativo o ranço da 

Lei de Terras. O Estatuto da Cidade, lei federal de 2001 consiste em um esforço de 

regulamentar o tratamento da terra urbana de acordo com princípios que relativizam o então 

direito absoluto da propriedade privada, tais como: descentralização e autonomia municipal 

no planejamento urbano conforme as diretrizes nacionais, regularização da propriedade 

informal, participação social na gestão urbana e, especialmente, destaque à questão da função 

social. De acordo com Maricato (2010), o Estatuto intenciona traçar definições para a 

regulação da terra/propriedade urbana “de modo que os negócios que a envolvem não 

constituam obstáculo ao direito à moradia para a maior parte da população, visando, com isso, 

combater a segregação, a exclusão territorial, a cidade desumana, desigual e ambientalmente 

predatória" (p. 7).  

 No entanto, mais de uma década após a sua promulgação ainda existem 

municípios que, mesmo implementando seus Planos Diretores, ou não aplicaram efetivamente 

esses princípios listados e assim a legislação municipal fica longe de possibilitar o direito à 

moradia e à cidade, ou os planos e leis são simplesmente ignorados. Assim, as cidades 

brasileiras seguem produzindo pobreza, como nos fala Santos (1993): 

A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se criadora de 

pobreza, tanto pelo modelo de que é o suporte como por sua estrutura física, que faz 

dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas ainda mais pobres. A pobreza não 

é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, mas, também, do modelo espacial. 

(p. 10). 
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Todo esse modelo produziu cidades desiguais, mas não sem resistência. Nas brechas 

do mercado e da racionalidade da lei, as camadas populares reagem inventando novas 

configurações comunitárias, novos espaços habitáveis (Peralva, 2000) e a ocupação ilegal do 

solo é vista como forma de resistência e funcionalidade frente à burocracia, a especulação e o 

clientelismo (Maricato, 2000). No entanto, essa faceta da exclusão urbana traz consigo, além 

de um grande entrave para estabelecimento de relações democráticas e um risco de 

degradação ambiental, uma parca cobertura de saneamento básico e de serviços públicos. 

Ademais, essas ocupações se instalam em áreas ou próximas a atividades poluidoras ou de 

difícil construção - desprezadas pelo mercado -, fator que leva a ações predatórias sobre o 

meio ambiente em busca da sobrevivência e que, por sua vez, amplia a exposição dessas 

populações a situações de risco à saúde (Monken et al, 2008). 

 

2.2. De que forma a urbanização afeta a nossa saúde? 

Os pensadores do urbanismo e da cidade têm procurado desenvolver uma teoria geral 

sobre a esta, em busca de um sistema de pensamento que tentasse reunir os fenômenos 

essenciais que permitissem conceituá-la como entidade social. Essa busca parece em vão 

diante da complexidade, das variações do urbanismo e das particularidades que ele apresenta, 

dificultando a construção de um conhecimento geral e sistemático. Segundo Harvey (1980), 

por um lado, tentar produzir tal teoria geral seria encerrar uma problemática tão complexa, 

por outro, não podemos parar de nos questionar acerca das características essenciais do 

urbanismo.  

Entende-se urbanismo como uma forma particular e padronizada de processo social 

em um meio espacial estruturado pelo homem, a cidade, expressão tangível do urbano. Este é 

um modo de vida ligado, entre outras coisas, a certa divisão do trabalho e a uma certa ordem 

hierárquica de atividades, que é amplamente consistente com o modo de produção dominante.  
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A cidade e o urbanismo podem, por isso, funcionar para estabilizar um modo de 

produção particular e instituir certo ordenamento social. Mas, a cidade pode, também, ser o 

lugar das contradições acumuladas, espaço do encontro e da política e ser, por isso, o berço 

provável do novo modo de produção e da diferenciação dos modos de vida. Historicamente, a 

cidade parece ter funcionado como centro de revolução contra a ordem estabelecida, e como 

centro de poder e privilégio (Harvey, 1980). O modo exato como as diferentes cidades lidam 

com esse desafio sofrem grandes variações. Sendo assim, existem características intrínsecas 

ao modo de vida nos aglomerados urbanos que interfiram invariavelmente nos processos 

saúde–doença de seus moradores?  

A própria definição de urbano não é um consenso entre os países, os quais apresentam 

variações entre o que consideram "área urbana", segundo diferentes critérios como tamanho e 

densidade, atividade econômica, etc (Caiaffa et al, 2008). Uma coisa é certa: tanto o 

impedimento de se construir sistema fechado de conhecimento acerca da dinâmica das 

cidades, quanto a variedade de concepções sobre o urbano indicam que o comportamento, a 

subjetividade, o modo de vida e, consequentemente, o bem-estar - ou sofrimento - das 

populações urbanas também é afetado por uma complexidade de atravessamentos, alguns 

deles típicos do ambiente e do modo de vida urbanos, sejam características gerais - como as 

definidas pelo fenômeno da globalização -, sejam singularidades situadas no espaço e na 

história - como governabilidade e vizinhança. Isso significa que abandonamos qualquer ideia 

de linearidade e causalidade nesse processo. 

Nessa perspectiva de considerar os determinantes sociais e econômicos da saúde é 

preciso destacar o lugar da cidade nessa relação complexa. Ressalta-se o ambiente urbano não 

apenas  

Porque a imensa maioria da população brasileira vive em áreas urbanas, como também 

pela forma extremamente acelerada em que se deu o processo de urbanização, sem 
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contrapartida equivalente de adequação da infraestrutura, gerando enormes iniqüidades 

e concentrando, principalmente nas áreas metropolitanas, grandes parcelas da 

população em precárias condições de vida, de ambiente e de trabalho. (CNDSS, 2008, 

pp.4-5). 

 

 Para Amorim, Kuhn, Blank e Gouveia (2009), os mesmos processos produtivos e os 

padrões de consumo que condicionam as desigualdades e iniquidades, sobretudo as referentes 

à distribuição dos riscos e ao acesso aos serviços de saúde, são os que ocasionam os 

problemas ambientais na cidade, produzidos por um processo de urbanização predatório do 

meio ambiente e das populações urbanas, configurando uma crise socioambiental da cidade.  

Rigotto e Augusto (2007) destacam a relação entre a imposição dos valores da 

globalização no contexto neoliberal e a produção e aprofundamento das iniquidades sociais, 

elevando a disparidade entre uma minoria de sujeitos beneficiados e uma maioria que sofre 

cotidianamente os seus efeitos deletérios. Em uma análise dos impactos das transformações 

ambientais sobre a saúde, os autores ressaltam sobremaneira três grandes fenômenos 

ocorridos no Brasil que tem sido grandes produtores de iniquidades, a saber, a produção 

artificial e exacerbada de excedentes para além das necessidades, uma grande incorporação de 

novos padrões de consumo nos modos de vida e a produção restrita de bens essenciais 

acessíveis ao consumo interno. Essas características do processo do desenvolvimento nacional 

definiram uma economia fundamentada em segmentos industriais altamente degradantes do 

meio ambiente.  

Aspectos como a ocupação improdutiva de terras, problemas de infraestrutura urbana, 

o modelo de divisão social do trabalho, o desemprego e subemprego, as migrações 

populacionais internas, diminuição da biodiversidade e poluição ambiental são alguns dos 

citados por Rigotto e Augusto (2007) como conformadores do quadro de morbimortalidade 
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apresentado pelo Brasil. Dados relacionados à saúde que revelam a insustentabilidade do 

desenvolvimento econômico brasileiro podem ser observados ao se analisar a nossa transição 

epidemiológica, caracterizada por uma tripla carga de doenças, em que patologias 

infectocontagiosas causadas pela falta de estrutura de saneamento básico e de moradia de 

qualidade coexistem com doenças típicas de países desenvolvidos, como a alta incidência de 

doenças respiratórias em áreas urbana, doenças cardíacas e crônico-degenerativas, além da 

grande porcentagem de mortes ocasionadas por causas externas (especialmente homicídios, 

suicídios e acidentes de trânsito). Como nos questiona Ayres em seu prefácio para a edição 

brasileira da obra de Rosen (1994), 

Em um mundo no qual, por um lado, radicaliza-se a redução do espaço público à 

concorrência utilitarista dos interesses privados e, por outro lado, invade-se o privado 

com uma poderosíssima, sofisticada e monopolizada "mass-media"; em um modo de 

produção cuja força produtiva mais importante tornou-se a tecnologia, uma 

tecnologia cada vez mais autônoma em relação ao homem; e na era de uma razão que 

tudo penetra, a tudo regula e que, ao mesmo tempo, desautoriza, em sua 

autocompreensão, os valores humanos como fonte legítima de racionalidade, caberá 

certamente indagar "Quem é o cidadão hoje?", "Por onde está transitando a dimensão 

pública da saúde?", "O que significam concretamente, na atualidade, as promessas 

libertadoras da Modernidade?”. (Ayres, 1994, p.24) 

O fenômeno da globalização vem ocasionando uma série de efeitos para a organização 

da cidade latinoamericana: problemas no acesso das populações às fontes de bem-estar – o 

mal-estar latinoamericano -, efeito do contexto neoliberal na sociedade da América Latina, 

cujo grande problema é a pobreza. Identifica-se uma intensificação das desigualdades sociais 

na organização do espaço urbano, reforçada pelo lugar do preço imobiliário como principal 

fator de distribuição da população no território da cidade, pela privatização dos serviços 
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urbanos - a qual agrava a disparidade de acesso aos serviços e equipamentos de distribuição 

do bem-estar urbano, bem como pelas desigualdades na qualidade das ofertas. Observa-se 

também um aumento de tendências da chamada dualização social; diminuição do grau de 

mistura social, ocasionada, por um lado, pela autosegregação das camadas superiores através 

da construção de condomínios e bairros fechados, por outro, pelo deslocamento das camadas 

médias e inferiores para outras localidades. 

Considera-se, portanto, que as intervenções sobre os mecanismos de estratificação 

social sejam de competência de diversos setores, e isso é de extrema relevância para o 

enfrentamento das iniquidades de saúde. Articular conhecimentos acerca da relação entre 

ambiente e saúde seja nas análises científicas, seja nas intervenções comunitárias tem como 

propósito "revelar a interação entre as dinâmicas globais e locais por meio de modelos de 

desenvolvimento em que historicamente relacionam-se tempo, territórios e pessoas, 

rompendo, desta forma, com abordagens "neutras", funcionais e sem historicidade" (Netto et 

al, 2009, p.8), trama esta em que devem ser fundamentadas ações de prevenção, amenização e 

reabilitação implicadas na transformação de relações de poder, de valores e padrões culturais, 

condições sociais e práticas institucionais mantenedoras ou reforçadoras da situação de risco 

e/ou vulnerabilidade. 

Como dito, apesar de mais de três quartos da população brasileira residir em áreas 

urbanas, nota-se uma carência de política efetiva de desenvolvimento urbano que visem à 

mitigação dos problemas ambientais nesse espaço, em que sejam considerados os impactos 

que problemas tais como especulação imobiliária, incremento da violência urbana, adoção de 

tecnologias inadequadas, problemas no abastecimento de água, saneamento básico e outros 

serviços urbanos têm sobre a saúde dos habitantes da cidade. Sobre essa questão, 

Freudenberg, Klitzman e Saegert (2009) defendem o casamento entre planejamento urbano e 

saúde pública, ambos fundamentados nos princípios das justiças ambiental e social. Monken e 
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Barcellos (2007) reforçam essa ideia ao afirmarem a importância da participação ativa dos 

profissionais de saúde do planejamento urbano, através do envolvimento em fóruns de 

reforma urbana e na elaboração e implantação dos planos diretores das cidades. 

O Plano Diretor Municipal consiste no instrumento básico de orientação da expansão e 

decisões concernentes ao desenvolvimento urbano das cidades, direcionando às melhores 

formas de ocupação e uso dos territórios urbanos. Sendo assim, essa ferramenta pode ser 

formulada e utilizada com vias à diminuição das desigualdades socioespaciais que interferem 

na saúde da população e, por isso, a implicação desses atores é imprescindível tanto no 

reconhecimento e análise dos contextos sociais que condicionam as situações de saúde, 

quanto na tomada de decisões em prol da construção de ambientes saudáveis, favoráveis à 

produção e promoção de saúde (Monken & Barcellos, 2007). 

Sendo assim, a deterioração das redes comunitárias, de participação social e dos laços 

de confiança é um fator que incide sobre as iniquidades de saúde. Faz parte, logo, das 

políticas, programas e ações de saúde, compreender o papel da utilização dos recursos 

comunitários na mudança positiva do meio ambiente físico e social, incluindo a saúde - em 

sua concepção ampliada - na pauta da atuação de outros setores das políticas públicas. Por 

isso, programas de Promoção da Saúde que visem ao aumento da ação comunitária e do 

coeficiente de autonomia das pessoas acerca dos seus problemas e necessidades de saúde, sem 

cair na via de normatização dos corpos e desresponsabilização do Estado são mais eficazes 

(Batistella, 2007b; Silva, Batistella & Gomes, 2007). 

 

2.3. O lugar do território no contexto da determinação social da saúde 

As construções teórico-metodológicas da Geografia da Saúde traçaram novos rumos 

epistemológicos para os conceitos de espaço e território, os quais trazem grandes 

contribuições para as concepções de saúde comprometidas com a contextualização do 
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processo saúde-doença. Essa articulação foi possível a partir da ampliação do conceito de 

espaço dentro da própria ciência geográfica, com a superação da sua acepção meramente 

física e incorporação do caráter relacional e histórico dessa categoria.  

Tal aproximação inicia-se no bojo das questões sociais e científicas que emergiram a 

partir da década de 1970, em que os estudiosos da saúde pública, sobretudo da epidemiologia, 

se depararam com o desafio de compreender como se dava o processo saúde-doença da 

população brasileira em uma conjuntura de profundas mudanças sociais, demarcadas pela 

transformação do perfil epidemiológico da população, aceleração do processo de 

industrialização e urbanização, novas possibilidades epidêmicas geradas pela globalização, 

aparecimento de novas doenças, consideração dos impactos ambientais sobre a saúde, dentre 

outros aspectos que resultaram no chamamento de outras disciplinas para o debate acerca dos 

determinantes sociais da saúde, dentre elas a Geografia (Faria & Bortolozzi, 2009).  

O território define-se, assim, como a concretização das relações sociais e das 

desigualdades que marcam a cidade. Campo de forças, delimitação espacial das relações de 

poder, das quais o substrato físico torna-se um elemento mediador ou mesmo condicionante. 

Configura-se então como uma trama complexa entre processos sociais e espaço material, logo 

essa noção visa à superação da dicotomia social-espacial, uma vez que o território é 

componente indissociável dos processos sociais e não apenas um terreno em que estes se 

desenvolvem.  

Esse caráter intrinsecamente relacional do território lhe confere a característica de 

dinamismo, ou seja, não se fundamenta na estabilidade ou enraizamento, mas contempla o 

fluxo, os movimentos, os rearranjos e as conexões e é caracterizado, portanto, pela 

heterogeneidade - seja pelo crescimento populacional variado, seja pela migração cada vez 

mais frequentes, seja por mudanças nas formas de ocupação do território pelo homem. Isso 

porque as relações sociais, por mais elementares ou parciais, carregam consigo elementos das 
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relações que são globais, por isso a história de um lugar, por menor que ele seja, transcende 

seus limites e o insere em um contexto bem mais amplo.  

No entanto, cada lugar é único porque combina esses diversos fatores comuns de 

forma particular, configurando relações que não podem ser equivalentes às de outros lugares.  

Essa perspectiva de espaço “permite pensá-lo para além das geometrias, pois, na medida em 

que coloca o papel central das relações sociais na sua produção torna-se ele mesmo uma 

categoria relacional, que se realiza como processo, movimento ou fluxo.” (Faria e Bortolozzi, 

2009, p. 84). 

A compreensão do território só faz sentido a partir de seu uso (Koga, 2003) como, 

quando, onde, por quem e para quê, entendendo-o como espaço geográfico, ou seja, uma 

união indissociável de sistemas de objetos (fixos, artificiais) e sistemas de ações (fluxos) 

(Santos e Silveira, 2001), que refletem as posições que as pessoas ocupam na sociedade, as 

desigualdades socioespaciais, em que a posse de determinados recursos expressa a 

diferenciação de acesso ais resultados da produção coletiva. A produção do espaço se dá 

através da produção humana, ou seja, é decorrente da ação do homem sobre o próprio espaço, 

através dos objetos naturais e artificiais e conforme cada momento histórico. Logo, são 

produzidas seletividades e hierarquias de uso entre os diversos agentes. 

Dessa forma, uma análise do território deve levar em conta as singularidades da vida 

que ali circula, mas sem tomá-lo como isolado do mundo, uma análise que se esforce em 

generalizar as possibilidades e particularizar a articulação destas em um determinado lugar. Se 

a cidade é fomentadora ou não de encontros, vai depender de como ocorre uso do território 

enquanto concretização das desigualdades, se a serviço de uma redistribuição de bens 

direcionada à melhoria da qualidade de vida da população (Koga, 2003). Por isso, falar de 

território na cidade significa tratar de ”frações do urbano, explícita ou implicitamente 

demarcadas e controladas por determinadas ações, produtos da correlação de forças ou de 



51 
 

diferenças que se estabelecem para com outros agentes” (Trindade Jr, 1998, p. 34). O 

território passa a ser uma noção fundante, pois a cidade ganha significado a partir de como os 

atores sociais utilizam-no. 

A saúde pública, no bojo das políticas públicas, visa à regulação estatal da 

redistribuição social no enfrentamento das desigualdades econômicas e sociais. Não obstante, 

seus limites esbarram na insuficiência de operar efetivamente essa redistribuição porque elas 

não conseguem abarcar a diversidade e as desigualdades existentes no território, restringindo-

se a públicos-alvo específicos e pré-determinados (Koga, 2003). Daí o desafio das políticas 

públicas estarem em consonância com as condições de vida e reais necessidades das pessoas, 

articulação possibilitada por uma metodologia de análise territorial. 

Tratar a vertente territorial traz novos elementos para o debate da ética e cidadania nas 

políticas públicas e de enfrentamento da exclusão social. Implica considerar a 

dimensão cultural das populações, suas particularidades locais, os lugares onde vivem, 

os seus anseios e não somente suas necessidades (Koga, 2003, p. 28). 

 

As condições de vida - e, consequentemente, de saúde - das pessoas estão fortemente 

relacionadas aos espaços que elas utilizam cotidianamente, onde circulam, vivem e 

desenvolvem suas atividades diárias. Uma análise dessas condições implica em um 

diagnóstico do contexto em que se configuram os problemas, as necessidades e anseios de 

saúde. O contexto consiste nas “condições objetivas e subjetivas da vida de um lugar, que 

podem influenciar ou condicionar de forma direta ou indireta as pessoas e objetos, 

dependendo de como elas estão localizadas no território (...).” (Monken & Barcellos, 2007, 

p.181). Olhar para esse elemento significa considerar a história da ocupação e das formas 

como o território vem sendo apropriado, processos que não se dão de forma semelhantes em 
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todos os lugares, o que deriva em grandes desigualdades mesmo que toda a população seja 

urbana.  

A cidade, portanto, consiste em um contexto onde emergem tantas necessidades e 

problemas de diversas ordens, mas também é o lugar geográfico e político da possibilidade de 

soluções (Santos, 1993). Assim, entender “como se dão as complexas relações entre homem e 

seu espaço/território de vida e trabalho é fundamental para a identificação de suas 

características históricas, econômicas, culturais, epidemiológicas e sociais, bem como de seus 

problemas (vulnerabilidades) e potencialidades” (Batistella, 2007b). No esforço para pensar 

como esse processo de reversão pode acontecer, mobilizamos o elemento território como 

conceito e instrumento para pensar a cidade como contexto também da produção de redes de 

convivência e solidariedade, caras na tentativa de reversão da exclusão social. 

Planejar cidades em função das necessidades de saúde da população significa criar e 

apoiar projetos locais sensíveis aos elementos do território – identificando circunstâncias 

locais e mobilizando recursos comunitários -, cuja implementação deve ser experimentada por 

tentativa e erro para se chegar aos que sejam mais efetivos na melhoria da situação de saúde 

dos habitantes (Rydin et al, 2012). Além disso, aumentar os espaços de comunicação e o 

acesso a serviços e fóruns de saúde é fundamental para que se eleve também a quantidade de 

parceiros com idéias para compor esses projetos, uma vez que quanto mais elementos do 

território se consiga levantar, maior a proposição de projetos, maior contextualização e maior 

a chance de o projeto ser efetivo. Portanto, engajar o maior número possível de pessoas e 

representantes nas comunidades é essencial para, em primeiro nível entender as práticas 

cotidianas e os recursos implicados na relação entre pessoas e coletividades, que podem 

promover ou restringir as ações humanas (Monken & Barcellos, 2007). 

A interface entre as condições de vida urbanas e a saúde da população é o mote do 

movimento Cidades Saudáveis, modelo de Promoção de Saúde proposto no Canadá na década 
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de 1970. O movimento evidencia as novas interferências da urbanidade nos modos e hábitos 

de vida e suas determinações na saúde das populações para se traçar planos de intervenção 

que reforcem as ações e organizações locais, bem como capacite as pessoas a conhecer e, em 

certa medida, controlar os fatores que acredita pôr em risco ou ampliar sua saúde e bem-estar. 

Nesse sentido, um município ou cidade que almejem compor o movimento deve se 

comprometer com a implementação de políticas públicas de diversos setores que incidam 

sobre necessidades problemas diagnosticados em seu contexto e que sejam fundamentadas em 

alguns princípios considerados básicos para a saúde, a saber: 

 Prevenção da violência através de políticas redistributivas, de apoio a família, 

orientação da mídia, e de segurança. 

 Direito à habitação com condições dignas de moradia; 

 Acesso a um sistema educacional público e de qualidade; 

 Disponibilidade de alimentação que atenda as necessidades nutricionais, com -- 

segurança alimentar e que resguarde o aspecto cultural; 

 Renda suficiente para atendimento das necessidades básicas de consumo; 

 Política agrária e industrial baseadas em recursos renováveis e voltadas para as 

necessidades da população; 

 Sustentabilidade e preservação do ecossistema a fim de evitar a poluição do ar, da 

água, do solo, dentre outros tipos de degradação ambiental. 

Para Moysés e Sá (2014), uma gestão urbana comprometida com a Promoção de 

Saúde deve lançar mão de planos locais de saúde orientadas pelas especificidades do território 

em questão, em que a população participe ativamente da identificação dos problemas e na 

criação de propostas em um movimento bottom up. Essa participação pode ocorrer em 

instâncias deliberativas, como Conselhos e Conferências de Saúde, no entanto, entendemos 

que as discussões sobre a saúde e os fatores que a condicionam deve ocorrer em nível 
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cotidiano, nos serviços, nas comunidades, etc., instigando uma politização das questões 

referentes à saúde e às condições de vida na cidade. 

A importância de tentar compreender essa problemática mais ampla em sua 

articulação com os elementos do cotidiano torna-se ainda mais evidente quando falamos das 

questões acerca do sofrimento psíquico e a forma como ele se conecta com a história, a 

dinâmica social e as experiências de vida de onde se vive.Dessa forma, questiona-se: que 

compreensões sobre o sofrimento psíquico nos permite relacioná-lo com as condições de vida 

nas cidades? Como a dinâmica dos espaços urbanos afeta a saúde mental das populações? E, 

por outro lado, através de que mecanismos a cidade pode influenciar positivamente a saúde e 

bem-estar de seus habitantes? 
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CAPÍTULO III: Compreensões sobre o sofrimento e sua relação com a cidade  

 

Em meio à vastidão das concepções de saúde, insere-se a de saúde mental, igualmente 

multifacetada e de difícil precisão. Em tempos de transição epidemiológica, sua importância, 

não pode ser escamoteada do debate acerca das desigualdades e iniquidades em saúde, 

primeiro porque as perturbações mentais são atualmente uma das maiores causas de 

morbidade - é previsto que a depressão seja segunda maior causa de incapacidade em 2020 - e 

do aumento das taxas de mortalidade, segundo porque o estado de saúde mental também sofre 

os efeitos do lugar (Santana, 2014).  

Seguindo a mesma linha de análise, entende-se saúde mental como uma interação 

complexa entre aspectos sociais, econômicos e culturais, descartando uma noção associada à 

ausência de perturbações mentais. Tal como no conceito ampliado de saúde, questionamos de 

que forma as questões referentes às condições de vida das pessoas – conformadas seja pelas 

bases e estruturas socioeconômicas até às relações de poder que as atravessam – condicionam 

o sofrimento psíquico ou, do contrário, favorecem o seu enfrentamento? 

De acordo com o Draft comprehensive mental health action plan 2013–2020 

publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2013 (WHO, 2013), os determinantes da 

saúde mental e dos transtornos mentais não são apenas aqueles componentes de ordem 

individual como o grau de habilidade pessoal em manejar emoções, sentimentos, 

comportamentos e relações sociais, mas englobam elementos de ordem cultural, social, 

econômica, política e ambiental. A qualidade das condições de vida relativas à renda e 

emprego, habitação, transporte, educação, assistência social, serviços de saúde e grau de 

coesão social impactam o bem-estar e a saúde mental das pessoas.  
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Alguns exemplos contextuais desses fatores são as políticas públicas nacionais, 

proteção e justiça sociais, padrões de vida, condições de trabalho, vida e moradia, acesso a 

direitos sociais, a serviços de saúde e infraestrutura urbana, qualidade do cuidado recebido, 

nível de suporte familiar e comunitário, dentre outros. Para a OMS, portanto, os grupos 

populacionais são mais ou menos expostos a riscos para o desenvolvimento ou agravo da 

condição de portador de transtorno mental e por isso é possível lançar mão de ferramentas 

preventivas e de promoção da saúde mental.  

Depending on the local context, certain individuals and groups in society may be 

placed at a significantly higher risk of experiencing mental health problems, including 

members of households living in poverty, people with chronic health conditions, 

infants and children exposed to maltreatment and neglect, minority groups, indigenous 

populations, people experiencing discrimination and human rights violations, lesbian, 

gay, bisexual, and transgender persons, prisoners, and people exposed to conflict, 

natural disasters or other humanitarian emergencies. (WHO, 2013, p.3). 

 

Tal iniciativa tem como preocupação o reconhecimento do impacto dos transtornos 

mentais nas sociedades em esfera global. Essa conjuntura exige que se alargue o enfoque da 

saúde mental e se convoque as pessoas portadoras de transtornos mentais e seus familiares na 

formulação de programas que os incluam nas políticas de educação, geração de renda, 

proteção social, redução de pobreza, dentre outras. Há um entendimento de que a saúde 

mental é um eixo crucial no bem-estar geral das populações e sociedades, gerando grande 

parte dos casos de incapacitação. Trata-se de um ciclo, em que devem ser avaliados aspectos 

concernentes ao contexto, à posição social, ao grau de exposição a eventos de vida 

estressantes, a fatores de vulnerabilidade, assim como o enfrentamento e as consequências – 

assim como nos mostra o esquema elaborado por Patel et al. (2010): 
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Fig. I. Esquema do processo de determinação da saúde mental elaborado por Patel et al (2010)  

 

Entretanto, os sistemas de saúde em geral não têm respondido a esse quadro de forma 

adequada, principalmente no que diz respeito à atenção primária, à diversificação das ofertas 

incluindo ações não-medicamentosas, a salvaguarda dos direitos e dignidade do paciente, à 

adoção de protocolos baseados em evidências
1
 e a criação de ações de promoção e que 

mobilizem os chamados prestadores de cuidados informais, como familiares, professores, 

cuidadores, amigos, líderes religiosos, organizações não-governamentais e outros 

equipamentos de suporte. 

Gomes (2012) refere-se aos determinantes da saúde mental como componentes que 

tanto ocasionam problemas de saúde mental quanto são consequências desses problemas – 

                                                           
1
 O termo é colocado dessa forma pela agência internacional, no entanto, vem gerando polêmicas no campo da 

saúde mental no Brasil, onde se convencionou a utilização da expressão “boas práticas em saúde mental”, 
baseadas em premissas éticas, evidências científicas e na experiência cotidiana dos serviços de atenção. 
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fatores estes que o autor categoriza em quatro domínios: o eixo dos fatores e experiências 

individuais, a esfera das estruturas e dos recursos sociais, os valores culturais e o nível das 

interações sociais. É nas cidades, portanto, que encontramos os mais relevantes determinantes 

de saúde das populações modernas, pois dependendo do grau de intensidade e organização da 

urbanização, de coesão e capital social, de estruturação dos sistemas de saúde, do 

direcionamento do planejamento urbano, das variadas formas de governança e distribuição 

dos recursos, os habitantes das cidades podem vivenciar maior ou menor situação de 

vulnerabilidade aos problemas de ordem emocional. Conforme Santana (2014), 

Existem fenómenos/fatores que aumentam a vulnerabilidade aos problemas 

psicológicos, de que são exemplo o aumento da esperança de vida, o crescente 

isolamento dos idosos, a desintegração social, o isolamento geográfico e social 

(contexto), as alterações nas estruturas familiares, os constrangimentos de vizinhança 

associados a espaços urbanos desorganizados (contexto), o clima, as crises econômicas 

e financeiras relacionadas a fenômenos de pobreza, caracterizados por desemprego, 

condições precárias de habitação, mobilidade limitada, oportunidades de vida 

reduzidas (...), aumento de stress e pressão social, todos susceptíveis de impacto sobre 

a saúde e o bem-estar. (Santana, 2014, p.61) 

 

A seguir veremos algumas abordagens teórico-metodológicas que traçam essa conexão 

entre saúde mental e fatores relacionados à dinâmica das cidades. 

 

3.1. Os Transtornos Mentais Comuns (TMC) nas pesquisas epidemiológicas em saúde 

mental 
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A terminologia dos Transtornos mentais comuns (TMC) é vastamente utilizada na 

literatura da epidemiologia psiquiátrica para a caracterização de quadros sintomáticos que não 

tenham patologia orgânica associada (Costa, Dimenstein & Leite, 2014), cujos principais 

sintomas são: insônia, fadiga, queixas somáticas, dificuldade de concentração “que, além de 

causarem intenso sofrimento psíquico, geram incapacidade funcional comparável ou até pior 

aos quadros crônicos já estabelecidos” (p.146). Pesquisas desse tipo, de cunho estatístico em 

geral objetivam rastrear e estabelecer associações entre certas variáveis sociais e a ocorrência 

de transtornos mentais.  

Os chamados TMC correspondem à maior parte da demanda de saúde mental que 

chega à atenção primária, principalmente relativos à ansiedade e depressão, demonstrado, por 

exemplo, através da utilização mais freqüente do serviço. O estudo recente realizado por 

Gonçalves et al (2014) consiste no primeiro estudo multicêntrico no Brasil - São Paulo, Rio 

de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza - que analisa a proporção de prevalência transtornos 

mentais comuns em usuários da atenção primária e sua associação com fatores 

sociodemográficos do paciente. As quatro cidades apresentaram índices elevados - mais da 

metade das pessoas que chegam às unidades de Saúde da Família, sobretudo em Fortaleza - de 

transtornos mentais comuns, ansiedade e depressão, assim como esses problemas têm sido 

mais encontrados em mulheres, em desempregados, e em pessoas com baixa escolaridade 

e/ou baixa renda, os quais apresentam maior morbidade psiquiátrica. Para os autores, as altas 

taxas de transtornos mentais comuns no Brasil associam-se à violência urbana generalizada e 

condições socioeconômicas adversas, assim como poluição, os níveis elevados de ruído e falta 

de áreas de lazer nas cidades brasileiras podem estar relacionados com os níveis de ansiedade. 

A contribuição desse estudo é demonstrar comparativamente com outros países que cada 

região possui suas idiossincrasias com relação aos fatores associados à ocorrência de 

transtorno mental comum, ansiedade e depressão.  
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Falamos aqui de transtornos mentais comuns porque eles englobam também 

sofrimento e aflição emocional, vulnerabilidade e recuperação, não necessariamente 

correspondem a uma categoria diagnóstica definida, mas que podem ser fatores de risco para 

o desenvolvimento de transtornos mais graves e incapacitantes. E sendo detectados em mais 

da metade das pessoas que chegam aos serviços de atenção primária, cabe problematizar o 

lugar desses serviços na assistência a esse estado de saúde, uma vez que a configuração da 

rede de saúde mental brasileira esteve durante muito tempo focada no nível especializado. 

Nesse prisma, Alves e Rodrigues (2010) destacam algumas esferas importantes na 

definição dos determinantes sociais da saúde mental, a saber: emprego, educação, pobreza, 

habitação, urbanização, discriminação sexual e violência de gênero, experiência precoce e 

ambiente familiar, exclusão social e estigma, cultura e acontecimentos de vida estressantes. 

Tendo em vista essas interferências, os autores defendem a necessidade de avaliações de 

saúde mental que contemplem a comunidade, a família, faixas geracionais e grupos de risco 

através de um trabalho intersetorial. A prevalência de transtornos mentais comuns também foi 

associada à pratica de atividades físicas e lazer (Rocha, Araújo, Almeida & Virtuoso Júnior, 

2012), à sobrecarga doméstica apresentada por mulheres e associada também a piores 

condições de moradia, baixo rendimento próprio e baixa realização de atividades de lazer 

(Pinho & Araújo, 2012). 

Dentre os aspectos mais associados às chances de ocorrência de TMC está o gênero. A 

literatura tem mostrado que as mulheres são mais vulneráveis nesse sentido. Dentre essas 

pesquisas, Ludemir (2005) analisa a incidência de transtornos mentais comuns (TMC) 

relacionada ao vínculo de trabalho e a característica sociodemográfica dos participantes. Foi 

encontrado que a ocorrência dos TMC é significativamente maior em trabalhadores informais, 

chegando a 2,5% mais comparada aos trabalhadores com vínculo formal, a informalidade está 
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comumente relacionada a piores salários, baixa qualificação, incertezas acerca do mercado de 

trabalho e sustento da família, dentre outros. 

O trabalho também surge como fator recorrente nessas pesquisas, sobretudo nas mais 

recentes, que em geral estão interessadas na ocorrência e grau de prevalência dessas 

enfermidades, não em descrevê-las em suas manifestações e aspectos envolvidos. Assim, foi 

investigada a prevalência de transtornos mentais comuns e suas associações com o trabalho 

industrial (Fonseca & Araújo, 2014); com o trabalho em saúde (Rodrigues et al, 2014) e no 

trabalho feminino em assentamentos rurais (Costa, Dimenstein & Leite, 2014).  

Além disso, aumento do setor informal de trabalho é um dentre diversos fatores 

relacionados à urbanização que impactam a saúde e a saúde mental das populações residentes 

nas grandes cidades. No entanto, não se pretende realizar uma análise naturalizante dos efeitos 

nocivos para a saúde causados pela urbanização per se. As iniquidades da saúde associadas à 

vida em contexto urbano geralmente estão ancoradas em uma má governança e gestão das 

políticas públicas comprometidas com os determinantes sociais da saúde, como aponta a 

Comissão de Determinantes Sociais da Saúde da OMS (WHO, 2007). 

A tendência da população mundial, como referido anteriormente, é de se concentrar 

cada vez mais em áreas urbanas, principalmente em megacidades dos países em 

desenvolvimento. Tendências associadas ao crescimento acelerado pode incluir o aumento das 

desigualdades sociais e econômicas, estressores ligados à rápida urbanização e a consequente 

deterioração na saúde, particularmente a ocorrência de transtornos mentais.  

A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, cresceu 16% em dez anos (período 

entre 1997 e 2007), crescimento é em parte consequência da migração de áreas rurais e de 

outras cidades do país em busca que oportunidades de emprego, educação, melhores 

condições de moradia e assistência à saúde. Esse aumento populacional ocasiona a ocupação 

desordenada de terras, carência e precariedade das habitações, difusão do setor informal de 
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trabalho e privação social em certas localidades, além do recrudescimento da pobreza urbana 

e elevação dos índices de violência (Andrade et al, 2012). Outra característica apontada como 

proveniente de urbanização acelerada é a dissolução de laços familiares e comunitários, 

ocasionando um desmoronamento do apoio social e do capital social (Andrade et al, 2012). 

Em pesquisa realizada por Santos e Kassouf (2007), por exemplo, o percentual mais elevado 

de pessoas que apresentavam sintomas de depressão esteve entre os sujeitos residentes em 

áreas urbanas, sobretudo, nas mulheres. 

No estudo epidemiológico realizado por Andrade et al (2012) em São Paulo e região 

metropolitana, atestou-se que 29,6% da população residente entrevistada sofre de algum tipo 

de transtorno mental, sendo 10% desses casos considerados graves e com necessidade de 

cuidados especiais em saúde mental. Dentre as maiores incidências de transtornos mentais na 

região delimitada estão os transtornos de ansiedade (19,9%) e os transtornos do humor (11%), 

a depressão maior apareceu como transtorno mais ocorrente. Os casos sofrem variações 

quando correlacionados a fatores sociodemográficos como gênero, escolaridade e estado civil, 

vivência de eventos traumáticos relacionados à violência, exposição ao ambiente urbano 

desde tenra idade, nível de privação social do bairro, migração e uso dos serviços. Essas 

correlações remetem ao padrão de crescimento da região estudada, caracterizado por marcante 

imigração das áreas rurais e cidades menores para a periferia de São Paulo, acrescida de um 

aumento da violência e do consequente sentimento de insegurança. 

Atentando para a relevância de incluir a ocorrência dos transtornos mentais comuns no 

debate sobre determinantes sociais, sobretudo em populações urbanas, Ludemir (2005) 

ressalta que “freqüentemente encontrados nas cidades, esses transtornos representam alto 

custo social e econômico, pois, incapacitantes, constituem causa importante de dias perdidos 

de trabalho, além de elevarem a demanda nos serviços de saúde” (p. 199).  
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Essa autora discute ainda a associação entre saúde mental, gênero e classe social – 

utilizando esses dois últimos como viés para analisar formas de desigualdade social -, 

especialmente acerca do fenômeno da incidência de Transtornos Mentais Comuns (TMC) em 

mulheres que vivem em áreas urbanas (Ludermir, 2008). Essa relação ocorre sobretudo 

devido às forma de relação entre as classes sociais e os gêneros, muitas vezes caracterizadas 

pela dominação, opressão e favorecimento de um em detrimento de outro, gerando assim 

sofrimento àqueles que exercem o lugar de subordinados nessas relações. Um aspecto que 

agrava o desencadeamento de transtornos relacionados a essas relações é o não 

reconhecimento das necessidades sociais dessas pessoas pelos serviços de assistência.  

Zanello e Silva (2012) também estabelecem uma ligação entre saúde mental e gênero 

adicionando o componente violência estrutural para analisar essa correlação. Dentre os 

prontuários examinados de dois hospitais psiquiátricos de Brasília, as autoras observaram que 

maioria dos pacientes consiste em mulheres, negras e pobres e possuem como fatores de risco 

a baixa renda, baixo nível de escolaridade, desemprego ou informalidade da ocupação, 

submissão à violência e falta de lazer. A forma de manifestação dos sintomas também varia 

de acordo com o gênero, evidenciando desde já o caráter sociocultural imbricado no 

desencadeamento de transtornos mentais. 

De acordo com Santos, Mota e Silva (2013), a desigualdade social não apenas se 

expressa sob a forma de dados objetivos, como a diferença na distribuição de renda, mas é 

assinalada também por uma dimensão subjetiva, aspectos simbólicos, relações sociais e 

expressão política, seja referida à totalidade da sociedade – a desigualdade vertical – ou 

manifesta entre grupos e classes específicos – horizontal. Temos essa desigualdade como 

característica marcante na sociedade brasileira, fenômeno naturalizado na vida comum e, 

portanto, pouco perceptível. Como uma consequência desse processo deriva-se também uma 

naturalização das condições de vida e problemas de saúde pelos quais passam os grupos em 
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maior vulnerabilidade social, fator que obscurece os fatores socioambientais que interferem 

nessas condições, consequentemente desembocando em ações descontextualizadas, 

individualizantes e de medicalização do sofrimento social. 

O impacto que as desigualdades sociais geram nas condições de vida e de saúde das 

pessoas reflete-se também na saúde mental, pois muitos dos fatores interferem no seu bem-

estar psicossocial. Dentre a abordagem dos determinantes sociais da saúde, convém destacar 

os fatores sociais associados aos transtornos mentais, os quais evidentemente manifestam-se 

de formas diferentes nos diversos grupos sociais. A urbanização surge como processo que 

atravessa muitos desses fatores condicionantes da saúde física e do sofrimento psíquico. 

Os trabalhos que apresentamos até agora seguem a linha do que chamamos 

anteriormente de determinantes sociais da saúde e, portanto, se enquadram na 

operacionalidade desse modelo, utilizando geralmente do Self Reporting Questionnaire (SRQ-

20), instrumento da OMS para identificar e rastrear potenciais casos de TMC. Entendemos as 

limitações e problemas dessa categorização, seja pela problematização realizada no primeiro 

capítulo acerca da determinação social da saúde, seja por questões conceituais de base acerca 

da saúde mental. Compreendemos que, assim como Gama, Campos e Ferrer (2014) 

As relações entre saúde/doença mental e vulnerabilidade social são muito complexas e 

exigem uma série de reflexões e contextualizações para serem compreendidas de forma 

que não reproduzam uma lógica simplista que associa “loucura” e “pobreza” reforçando 

a estigmatização e o preconceito com relação à população menos favorecida. Ao mesmo 

tempo, problematizar essa questão pode indicar direções para boas práticas na área da 

saúde mental. (p. 70) 
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A questão do impacto das disparidades sociais e da exclusão social sobre a saúde 

mental é assinalada sobremaneira quando tomamos para discussão a problemática dos 

portadores de transtornos mentais crônicos e institucionalizados, que compõem boa parte da 

clientela atendida nos serviços públicos especializados, tais como os Centros de Atenção 

Psicossocial. Em geral, as comunidades costumam marginalizar grupos institucionalizados, 

portadores de deficiências, imigrantes, pessoas em situação de rua e portadores de transtornos 

mentais. Esses grupos, que em geral já sofrem algum tipo de discriminação, ainda precisam 

lidar muitas vezes com a pobreza, educação incipiente e falta de proteção social.  

Vemos que o portador de transtorno mental é atravessado por uma série de 

necessidades que também são as de um coletivo muito maior e que dizem respeito a 

desigualdades socioespaciais e econômicas, problemas habitacionais, exclusão, dificuldades 

de acessibilidade e etc., que só podem ser consideradas com um olhar mais amplo sobre a 

realidade urbana. Desconsiderar esses aspectos redunda na restrição do sofrimento ao signo da 

doença mental, reforçando, assim, a dissonância entre planejamento das ações sanitárias e 

necessidades coletivas. 

Gama, Campos e Ferrer (2014) problematizam os fundamentos de uma perspectiva de 

saúde mental ancorada nas categorias biomédicas como a do Transtorno Mental Comum, 

prescritas pelos manuais de classificação psiquiátrica, criados com propósito de criar uma 

abordagem empírica, operacional e pragmática do sofrimento psíquico. Esse caráter gera uma 

série de problemas teóricos e relacionados às próprias práticas nos serviços de saúde, 

especialmente na atenção básica.  

Primeiramente, que as concepções propagadas por esses instrumentos remetem a 

condutas, sentimentos, e comportamento dos sujeitos apartados de suas redes sociais. Além 

disso, os fatores associados ao diagnóstico psiquiátricos têm sido vistos por esses manuais de 

uma forma cada vez mais fragmentada e estanque, abolindo o diagnóstico dimensional e 
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multiaxial. Por último, excluem uma perspectiva de saúde mental com o olhar para a 

normatividade dos sujeitos em seus peculiares contextos de vida, o caráter mais abrangente da 

categoria de um transtorno mental comum, por exemplo, geralmente incorre na patologização 

de estados afetivos. 

Sendo assim, é preciso problematizar as pesquisas em epidemiologia psiquiátricas 

como as descritas acima. Pelo caráter abrangente e biomédico das categorias utilizadas para 

conceituar saúde mental, seja pela correlação direta e causal entre determinante e ocorrência 

de transtorno, associações que são perigosamente absorvidas pela população. Logo, sob a 

esteira das críticas realizadas à abordagem dos determinantes, é preciso sim estabelecer as 

articulações entre o processo de saúde-doença também em saúde mental com suas raízes 

psicossociais, mas “estas conexões devem extrapolar o mecanicismo presente na 

racionalidade científica tradicional introduzindo diversos elementos que vão produzir uma 

singularização de cada situação” (Gama, Campos & Ferrer, 2014, p.75), sendo assim, o nosso 

grande desafio é “entender o alcance desta “correlação” e a partir daí estruturar ações 

produtoras de saúde mental” (idem, p.75). 

Essa problematização é fundamental para analisarmos a trama complexa que envolve a 

saúde mental na cidade, o que não pode ocorrer quando nos ancoramos em uma perspectiva 

apenas, mas é preciso incluir outros elementos que a psiquiatria não acolhe. Entender a saúde 

mental na cidade é analisar como o espaço urbano em particular pode influenciar a saúde, 

considerando sua complexidade, uma vez que o próprio processo de urbanização das 

comunidades apresenta-se como uma transformação efetiva dos modos de vida e é um fator 

transversal a considerar na intervenção em Saúde Pública (Gomes, 2012).  

 

3.2. O sofrimento em uma perspectiva antropológica: o nervoso 
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Saúde mental trata-se, pois, não da ausência de perturbações mentais ou tratamento 

destas, mas um campo complexo de múltiplas interações entre aspectos biológicos, sociais, 

econômicos e subjetivos, que não podem ser limitados pela semiologia médica. Grande parte 

das demandas de saúde mental que chegam a Atenção Básica, por exemplo, corresponde ao 

que se convencionou, em uma literatura fundamentada especialmente na Antropologia da 

Saúde, de queixas de nervos ou nervoso (Duarte, 1986). Trata-se de uma designação de uma 

espécie de sofrimento que perpassa várias dimensões da vida do sujeito, geralmente 

relacionado à situação socioeconômica, a condições de vida, trabalho e moradia, bem como a 

aspectos relacionais como conflitos familiares, elementos que aparecem geralmente como 

disparadores de um conjunto variado e instável de sintomas físicos e queixas somáticas 

inespecíficas - tremedeiras, dores, etc - e psicológicos como ansiedade, medo, depressão, mal-

estar indefinido, agressividade, dentre outros (Silveira, 2000; Azevedo, 2010). Isto é, uma 

categoria de análise importante, posto que baseada em queixas e discursos reais, de um 

sofrimento contextual, sem especificação nos manuais de diagnóstico e permeado de 

significados socioculturais. 

Os estudos antropológicos sobre perturbação e nervos têm em geral estabelecido uma 

dicotomia entre dois modos ou modelos distintos de conceber a Pessoa (e a 

subjetividade) entre classes médias e classes populares no Brasil. A configuração dos 

nervos é o paradigma central de um modelo descrito como predominante entre as 

camadas populares, centrada em uma concepção holística e relacional da Pessoa e 

oposta a uma configuração psicológica focada na noção de indivíduo interiorizado e 

autonomizado. (Maluf, 2010, p. 26). 

 

Conforme Maluf (2010), é possível observarmos que, se até alguns anos atrás a cultura 

psicológica e psicanalítica se encontrava mais fortemente nas classes médias urbanas, 
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atualmente vem se disseminando também entre pessoas, sobretudo mulheres das camadas 

mais populares o que remete a uma capilarização de uma racionalização médica da 

experiência subjetiva. Esta é expressa em constatações como uso de uma linguagem médica 

ao expressar suas aflições, bem como o aumento do uso de psicofármacos também nessas 

classes, em moradoras de comunidades periféricas, rurais e indígenas. Esses processos têm 

operado mudanças na percepção das mulheres sobre seu próprio sofrimento. 

Como apreender então um tipo de sofrimento situado nas metrópoles e que também 

não se deixa limitar pela psicopatologia? Compreendendo o contexto dos determinantes 

sociais da saúde mental, que aspectos da vida urbana são condicionantes da vivência em 

sofrimento, seja para o seu agravamento, seja para seu suporte?  

 

3.3. Sofrimento Urbano e Reabilitação da Cidade 

O sofrimento urbano trata-se de um conceito que designa a relação dinâmica entre o 

sofrimento psíquico e o lugar social dos sujeitos, sobretudo nas grandes cidades (Saraceno, 

2010). Trata-se, portanto, de uma categoria interpretativa que visa à compreensão do encontro 

entre o sofrimento dos indivíduos e do contexto social em que vivem nas cidades. A categoria 

Sofrimento Urbano nos permite compreender como se dá a associação entre características 

sociais, econômicas e territoriais próprias das cidades e sofrimento psíquico, assim como 

tentar descobrir, conhecer e transformar a interseção entre sujeitos e contextos, com o intuito 

conjunto de construir cidadania moral e política, entendendo a intersecção entre saúde, direito 

à cidade e justiça social. 

Pretende-se com esse conceito, alargar a compreensão de saúde mental e superar o 

modelo linear biomédico que reduz a complexidade de atravessamentos que configuram esse 

problema a uma mera relação de causa e efeito, individualizante e a-histórico. Tal modelo 
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preocupa-se em definir o diagnóstico conforme a classificação de doenças e acaba 

negligenciando as diversas formas de sofrimento psíquico e social consequentes de situações 

de pobreza, falta de acesso a serviços e recursos, violência. Segundo Nossa (2007) as 

enfermidades mentais são exemplos paradigmáticos da medicalização dos determinantes 

sociais, fenômeno atrelado à noção de cura, a qual exige uma intervenção no corpo social que 

visa ao enquadramento o indivíduo e conformação da sociedade. 

 Dentre a complexidade de dimensões que envolvem o sofrimento urbano podemos 

listar a exclusão social, marginalização, estigma, pobreza, desemprego, condições de moradia, 

falta de acesso à proteção social, isto é, problemas sociais, determinantes estruturais e 

condições de vida que geram desigualdades na saúde mental. Por um lado, é preciso 

considerar que aqueles que são portadores de transtornos mentais possuem as mesmas 

necessidades psicossociais que todos: condições dignas de habitação, programas de 

seguridade social, acesso à educação e serviços de saúde, apoio e suporte social, 

empoderamento, ambiente saudável, etc. De outro, as condições de vida na cidade são cada 

vez mais produtora de desconforto e sofrimento, sobretudo para grupos desfavorecidos e 

sujeitos a algum tipo de vulnerabilidade social, para além de um diagnóstico psiquiátrico.  

Nesse sentido, Gama, Campos e Ferrer (2014), apontam para a necessidade de 

problematizar a relação entre saúde mental e pobreza, não apreendendo-a de uma forma 

simplista sob o risco de incorrer em uma maior estigmatização dos estratos menos 

favorecidos. Para discutir essa questão, os autores introduzem o quesito vulnerabilidade 

social, uma vez que esse conceito está relacionado a elementos associados ao processo de 

adoecimento em situações mais concretas e particulares, visando a compreensão das relações 

e mediações que propiciem tais situações. Consiste, portanto, num potencial para o 

adoecimento articulado a um conjunto de condições nas quais vive o indivíduo. Por isso não é 
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conveniente afirmar que tal pessoa é vulnerável, mas que as pessoas estão vulneráveis diante 

de um determinado contexto, situado espacial e temporalmente. 

Se de um lado, a desigualdade social é um fator crucial na conformação dos 

transtornos psiquiátricos, por outro, estes consistem nas maiores causas de morbidade dentre 

as taxas tanto de países pobres quanto ricos. Em todas essas sociedades, tais pessoas têm que 

lidar diariamente com a discriminação, o estigma, abandono e violação de direitos. Assim, 

podemos dizer que as desigualdades sociais são responsáveis por muitas doenças e à alta de 

mortalidade das pessoas mais vulneráveis, mas também podemos dizer que muitos transtornos 

mentais são o resultado de fatores de risco para o desenvolvimento sócio- econômico 

(Saraceno, 2012). 

Para o autor, essa fragmentação nas respostas produz a reificação de identidades em 

reação a uma necessidade de reconhecimento, processo reforçado pelos governos e interesses 

econômicos. Esse processo nega a heterogeneidade social, bem como nega a riqueza das 

milhares de identidades que podemos assumir enquanto sujeitos. Assim, um portador de 

transtorno mental fica restrito à tal identidade, gerando uma resposta direcionada, a restrição 

de habilidades e reforçando o estigma. 

Não se pode esquecer que o processo de globalização tem definido as formas atuais de 

organização das cidades, uma vez que 

tem produzido a aceleração dos ritmos de vida, conexões mundiais das esferas de 

produção e consumo, bem com a perda de identidades com os lugares. É importante, 

no entanto, advertir para a importância do território na formação política e 

econômica da sociedade. Nenhuma sociedade vive dissociada do espaço. As redes de 

troca de informações e mercadorias, ao invés de dissolver territórios, constituem e 

legitimam novos territórios. No espaço geográfico se manifestam variáveis globais 
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de ação local e outros processos, de origem local de pequena amplitude, com 

resultantes também locais. (Miranda, Barcellos, Moreira &Monken, 2008, p. 17). 

 

Tais efeitos somados ao dualismo posto entre global e local também tem repercussões 

nos sistemas de saúde. Saraceno (2014) aponta para os limites e virtudes dos discursos 

extremistas global e local, em que as abordagens globais têm sido coniventes com as 

tendências da economia neoliberal e fracassado nas respostas às necessidades das 

comunidades locais, uma vez que adotam a postura de simples aplicação dos programas, 

relegando à comunidade o lugar de receptáculo e não de protagonista. Especificamente em 

relação à saúde mental, tal abordagem não tem feito frente ao universalismo das agências 

globais e da epistemologia psiquiátrica, aos interesses da indústria farmacêutica, tampouco à 

pobreza e desigualdades sociais. 

As concepções locais, por sua vez, recaem frequentemente em um tribalismo 

comunitário e fechamento para a modernidade, podendo até a fundamentar a xenofobia 

cultural. Assim, um dos grandes desafios para as políticas de saúde pública seria produzir uma 

dinâmica top-down e down-top eficaz e interativa, ou seja, por um lado fazer com que 

princípios e diretrizes globais, instituídos no âmbito de agências internacionais como a 

Organização Mundial de Saúde cheguem a ser operacionalizados no cotidiano dos serviços de 

saúde e respondam efetivamente às necessidades da população; como vice-versa, fazer com 

que ações locais inovadores e de sucesso cheguem aos níveis elevados de tomada de decisão e 

funcionem como base para políticas gerais. Existe, pois, o pressuposto de que o 

aprofundamento da democracia e enfrentamento aos efeitos mercantis da globalização nas 

políticas de saúde - inclusive de saúde mental - é possível com o estabelecimento de uma 

ponte entre o global e o local. 



72 
 

Não pretendemos desenvolver e reforçar uma noção fatalista de que o ambiente urbano 

é essencialmente produtor de sofrimento, mas buscamos formas de apreendê-lo também como 

potencial campo e ferramenta de enfrentamento desse processo de adoecimento. Trata-se de 

entender a cidade como espaço potencial para a afirmação dos direitos – entendendo-os como 

condição sine qua non para a produção de saúde e bem-estar - e não apenas como componente 

que os expropria (Saraceno, 2013).  

Para que isso seja possível, é preciso desenvolver uma perspectiva prática de políticas, 

programas e ações coordenadas guiadas por uma ética afetiva de acesso à oportunidades e 

recursos, sobretudo serviços de saúde, oportunidades de emprego, habitação e, em uma esfera 

relacional, abertura de espaços e canais de troca. A esse processo denominamos, com base em 

Venturini (2012), de Reabilitação da Cidade. Para o autor, uma cidade ou comunidade que 

possui contextos que tanto obstacularizam o estabelecimento de relações de trocas, produção 

de integração e diversidade cultural precisa ser reabilitada (Venturini, 2012).  

"Reabilitar a cidade" consiste no lema proposto no contexto do movimento 

antimanicomial de Ímola, na Itália: uma reabilitação da cidade partindo do serviço de saúde 

mental está relacionada com o grau de abertura deste para a comunidade. Na história da 

experiência italiana, a derrubada do hospital psiquiátrico aconteceu com envolvimento de 

diversos setores da sociedade, cidadãos portadores e não-portadores de transtornos mentais, 

uma construção coletiva de um outro possível. Por isso, essa ruptura se deu 

concomitantemente à criação de novas residências e estratégias de cuidado que de fato 

substituíssem o manicômio.  

Não estamos aqui tratando do fechamento do hospital psiquiátrico, nem da saúde 

mental referida apenas aos transtornos mentais crônicos e persistentes, como a esquizofrenia, 

mas os princípios da reabilitação da cidade proposta pelo movimento italiano mostram-se 

interessantes para pensarmos em como transformar a cidade em território de trocas e 



73 
 

contratualidades, fundamental para ensejar ações que produzam espaços mentalmente 

saudáveis. Subjaz a noção de reabilitação psicossocial (Saraceno, 2001), que tem por base o 

agenciamento de relações de trocas afetivas, simbólicas, cívicas e econômicas das pessoas 

com o seu meio. Mas se este, por sua vez, apresenta obstáculos para o estabelecimento dessas 

relações de contratualidade, é preciso interferir nesse contexto e agenciar ações de reabilitação 

da cidade, tais como iniciativas de geração de emprego e renda, atividades coletivas de 

suporte social e integração comunitária, estabelecimento de redes sociais, participação social, 

ocupação e revalorização de espaços públicos saudáveis, aumento do grau de coesão e capital 

social, dentre outras. 

 Apreendendo as variações e disparidades sociais, culturais e geográficas na saúde da 

população, as ações de cuidado devem ser viabilizadas através da construção de mecanismos 

de articulação e comunicação com os diversos atores e setores da cidade, enfatizando-a como 

espaço de construção coletiva. Ao considerar o espaço público como local e componente 

privilegiado da sociabilidade, das interações e produções de sentido, atenta-se para a questão 

de como as formas de configuração desses espaços sociais podem potencializar tais trocas, ou, 

por outro lado, constituem-se como propulsores para o esvaziamento do espaço público 

(Maiolino & Mancebo, 2005; Serpa, 2007). Os serviços de saúde de base comunitária, assim 

como os demais equipamentos comunitários têm, portanto um papel importante nesse 

processo, pois suas ações devem necessariamente ser direcionadas a populações de territórios 

específicos, que possuem história e dinamicidade específicas. 

Com o propósito de apreender essa dinamicidade em uma comunidade urbana de 

Natal/RN, chamada Vila de Ponta Negra, delineamos uma investigação motivada pelas 

seguintes questões: de que forma a produção do espaço e o uso do território da vila de Ponta 

Negra agencia sofrimentos e enfrentamentos? Que recursos e ações comunitárias existem na 

vila e que podem ser considerados estratégias de reabilitação da cidade? Em suma, quais são 
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os determinantes sociais que interferem na situação de saúde mental, no sofrimento urbano e 

bem-estar dos moradores da Vila de Ponta Negra? Quais são as respostas ofertadas pelo 

serviço de saúde a tais necessidades psicossociais?  
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ESPAÇO II: Metodologia 

O pesquisador na rua, no meio do redemoinho 

 

A etnografia é entendida por Barcellos e Monken (2007) como uma estratégia 

metodológica potente para a compreensão das dinâmicas territoriais, caras a uma saúde 

pública comprometida com a detecção dos determinantes sociais do processo saúde-doença, 

pois consiste em metodologia que permite estabelecer conexões entre este e os aspectos 

socioculturais do ambiente estudado na esfera do cotidiano. Nesse sentido, a etnografia nos 

permite compreender a cidade a partir do olhar daquele que a vivencia, identificando práticas 

sociais e interações desenvolvidas no âmbito das ruas, dos espaços públicos, das instituições, 

das moradias, etc., no sentido da desnaturalização desses processos socioculturais.  

Para a saúde, apropriar-se desse arcabouço gera uma abordagem contextualizada 

consonante, então, com a perspectiva de entendimento das determinações sociais da saúde 

mental em ambiente urbano, pois propiciam a identificação e análise dos significados 

atribuídos pelos sujeitos à sua saúde, das influências culturais aos comportamentos saudáveis 

ou de risco, às relações de vizinhança e suporte estabelecidas entre os indivíduos, dentre 

outras práticas cotidianas locais imbricadas a processos macroeconômicos e macrossociais. 

Nesse sentido, compreender como se dão os processos de sociabilidade (Frúgoli Jr., 2005) em 

um determinado contexto urbano torna-se peça fundamental. 

 As contribuições da antropologia atravessam nosso trabalho quando falamos da 

categoria dos nervos, assim como no modo com que víamos e nos relacionávamos com aquele 

contexto urbano, uma vez que nos interessávamos por uma cidade do ponto de vista 

relacional, atentos a suas situações, seus lugares e movimentos, como três modos de adentrar 

na cidade (Agier, 2011). 



76 
 

Uma das questões fundantes da antropologia urbana situa-se no binômio “na” ou “da” 

cidade, definição conceitual e metodológica imprescindível para sustentar essa vertente como 

uma disciplina, entendendo que não se trata de mera localidade, mas de um olhar peculiar das 

cidades a partir dos citadinos e das suas experiências cotidianas, seus lugares e histórias de 

vida, das redes de sociabilidade em que transita, das dinâmicas identitárias, observadas e 

apreendidas em situação. Esse  

(...) contexto relacional produzido nas cidades, com suas descontinuidades e 

territorialidades próprias, não corresponde apenas à justaposição de culturas; é 

preciso, portanto, observar e relacionar as situações de interação nos seus respectivos 

contextos, com vistas a uma compreensão mais detida sobre a cultura das cidades 

(Cordeiro & Frúgoli Jr., 2011, p.) 

 

Está excluído desse processo qualquer tipo de apreensão normativa, apriorística ou 

essencialização, é preciso sempre ter como norte a questão “o que faz a cidade?”, com toda 

carga de processualidade e humanidade, logo, de complexidade – próprio elemento de 

interpretação e observação a ser convertido em conhecimento sobre a cidade. Ao tratar do 

fazer pesquisa em Antropologia Urbana, Magnani (2002) afirma que a cidade não se impõe de 

maneira absoluta sobre seus habitantes e, por isso, é preciso olha-la a partir de variadas 

perspectivas e ângulos, entendê-la sob o ponto de vista dos indivíduos, pois estes a apreendem 

de formas diferenciadas, produzindo uma diversidade de culturas e práticas. Para que essa 

apreensão seja possível, é necessário observar a cidade de perto e de dentro, pressupondo uma 

aproximação fundamental do contexto e das experiências dos indivíduos, a fim de captar 

certos aspectos da dinâmica urbana que passariam despercebidos e descrevê-los em minúcias, 

problematizando leituras que opõem o indivíduo e as estruturas urbanas (Magnani, 2002). 
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Logo, uma etnografia da cidade - através da descrição de práticas sociais e 

significados de sujeitos e grupos, captados através de observações sistemáticas, diálogos e 

diversas formas de registro do lugar - apreende o contexto urbano como tema substancial de 

análise, pois não se limita a refletir sobre fenômenos que ocorram dentro da esfera urbana 

(Frúgoli Jr., 2005), lugar estratégico para pensarmos a cultura em termos de uma organização 

da diversidade (Hannerz, 1999). O etnógrafo baseia-se na visão da cidade constituída pela 

coexistência das diferenças no espaço urbano, perpassadas por transformações históricas 

impressas nas relações cotidianas (Caiafa, 2007), as quais o pesquisador deve produzir um 

relato em que “deverá dar conta não só do que viu e viveu, falando em seu próprio nome, mas 

também do que ouviu no campo, do que lhe contaram, dos relatos dos outros sobre a sua 

própria experiência.” (p. 138). 

Essa abordagem se coaduna com a perspectiva que adotamos de aproximar saúde e o 

conceito de espaço, não o entendendo como mero meio, substrato que apenas viabilizaria a 

ocorrência de doenças, mas considerar a complexidade do processo saúde-doença em suas 

diversas escalas de determinações, permitindo uma crítica necessária às desigualdades sociais 

e demais aspectos da dinâmica da cidade que fundamentam as iniquidades de saúde em 

ambiente urbano.  

Como nossa pesquisa insere-se em uma microárea urbana e pretendemos ao longo do 

nosso enfoque, destacar componentes como vizinhança, modos e experiências de vida, 

organização comunitária e redes de sociabilidade, a etnografia nos parece uma ferramenta 

apropriada para refletir sobre a pluralidade de interferências do ambiente sobre a saúde das 

pessoas, driblando interpretações funcionalistas e reducionistas. Dessa forma, é papel do 

etnógrafo da cidade se incluir na própria pesquisa, problematizando seu lugar, num processo 

de onde ele parte do que é familiar para encontrar o estranho (Caiafa, 2007). A experiência de 
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passar a morar na vila de Ponta Negra representou entremear em um cotidiano de 

estranhamentos, diferente de tudo o que a pesquisadora havia vivenciado como vizinhança. 

Alguns aspectos sobre a antropologia da cidade nos chamaram atenção como 

princípios básicos para o empreendimento de nossa pesquisa: 

 Existe a necessidade de um conhecimento antropológico na e da cidade que transcenda 

os limites da própria disciplina antropológica. Esse conhecimento é original e 

processual e vai sendo produzido ao passo da observação em situação das práticas e 

representações do citadino por parte do antropólogo. Esse conhecimento urbano que 

parte de uma pesquisa relacional, local e micrológica foi chamado por Agier (2011) de 

cidade bis; 

 A perspectiva coaduna-se com o debate da determinação social da saúde, uma vez que 

pela complexidade da realidade urbana e seus mecanismos de conformação dos modos 

de vida, torna-se indispensável o concurso de diferentes áreas e vertentes de saber e 

trabalho para um esforço de fundamentação teórica aprofundada sobre as sociedades 

urbanas (Velho, 1989). 

 

É, portanto, preciso ir para a rua e observar as situações, deixar-se afetar por elas. 

Assim, a pesquisa etnográfica aproxima-se da cartografia que, por sua vez, consiste em um 

método de pesquisa-intervenção que tem como pressuposto o caráter processual do campo de 

pesquisa e da própria, isto é, a sua função é o acompanhamento de processos psicossociais 

(Rolnik, 2007), mais do que identificar estado de coisas. O objetivo da cartografia, enquanto 

postura que alimenta o método é delinear uma rede de forças e relações a qual o objeto está 

relacionado e desenvolve seus movimentos. As transformações na situação de saúde dos 

moradores da vila estiveram atadas a uma composição de fatores, processos históricos, 
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disputas pelo espaço, dominações e resistências, de medos e paixões pelo lugar, cabendo a nós 

acompanhar como se deram essas mudanças. Assim, entendemos que 

(...) o caminho da pesquisa cartográfica é constituído de passos que se sucedem sem se 

separar. Como o próprio ato de caminhar, onde um passo segue o outro num 

movimento contínuo, cada momento da pesquisa traz consigo o anterior e se prolonga 

nos momentos seguintes. (Barros & Kastrup, 2010, p.59). 

 

O caráter processual de tal perspectiva insere a questão da afetividade e a alteridade na 

roda do fazer pesquisa. Daí a importância de o pesquisador problematizar constantemente o 

seu lugar nessa história, compreendendo, a cada passo, a serviço de que está agindo, como se 

dão suas relações com os sujeitos e que efeitos estas ocasionam em suas observações. Essa 

reflexão, denominada análise de implicações (Lourau, 1993), parte do pressuposto que, uma 

vez em campo, o pesquisador afeta e transforma seu objeto de estudo – e vice-versa - e por 

isso é fundamental incluir-se nesse processo investigativo (Paulon, 2005). A importância 

conferida ao diário de campo, pois esta consiste em uma ferramenta que nos permite a análise 

de implicações. Propomos, também à luz da Análise Institucional de Lourau, a restituição, isto 

é, a devolução dos resultados da pesquisa à população estudada, ação que pretendemos 

realizar na oficina de fotografia a ser realizada em maio. 

 

Eu vim do mar de dentro, eu vim do mar de fora
2
 

A entrada no campo foi oportunizada pela colaboração de uma amiga, moradora da 

Vila de Ponta Negra, que me ofereceu a sua casa para me hospedar, aspecto que nos 

possibilitou uma imersão bem maior no território, a vivência do cotidiano do bairro, bem 

                                                           
2Trecho de música entoada por Mestre Pedro em seu Bambelô. 
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como uma maior participação em grupos e ampliação da rede de contatos locais. Trata-se de 

uma pesquisa desenvolvida entre janeiro e junho de 2014. A estratégia de entrada em campo 

foram visitas diárias à Unidade Básica de Saúde de Ponta Negra e participação no Centro 

Cultural da Vila de Ponta Negra – a partir do qual passei a participar de uma feira de 

artesanato, a Feira Feito na Vila e do Coletivo das Dez Mulheres. 

Como ferramentas metodológicas lançamos mão de: 

1. Entrevistas semiestruturadas com os profissionais do serviço de saúde de 

referência (Unidade Básica de Saúde de Ponta Negra, localizada na Vila). A UBS 

de Ponta Negra trata-se de uma unidade básica, sem equipe de Saúde da Família, 

que cobre toda a área de Ponta Negra e parte de Capim Macio, bairro vizinho. É o 

único serviço público de saúde do bairro e conta com equipe básica, incluindo 

quatro agentes comunitárias de saúde. O roteiro contempla: quais são os principais 

problemas do lugar, quais fatores acreditam estar associados, avaliação da 

infraestrutura e do cotidiano da comunidade, como o serviço tem respondido às 

questões de saúde do território (o que e como é ofertado), que dificuldades e 

potencialidades os profissionais veem no território no sentido de ações de 

prevenção e promoção de saúde mental. Foram realizadas 11entrevistas com 

profissionais de diversas funções: quatro agentes comunitárias de saúde, uma 

psicóloga, dois médicos, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, diretora e 

uma técnica de regulação. 

 Entrevistas semiestruturadas com moradores da vila de Ponta Negra contendo: 

ficha sócio demográfica e condições de vida (moradia, educação, alimentação, 

condições de habitação, segurança e trabalho, etc), apreciação da comunidade 

(avaliação da infraestrutura, cotidiano do bairro, história, vizinhança, 

problemas e potencialidades), os efeitos que morar na vila causam no estado de 
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saúde e bem-estar, contextos de sociabilidade (grau de participação na vida 

comunitária), utilização e acesso aos serviços. A escolha dos participantes se 

dá através de indicações dos profissionais de saúde, identificação de 

moradores, especialmente os mais antigos, abordados nos grupos ou na 

unidade de saúde, donos de comércio, etc. Foram realizadas 11 entrevistas ao 

todo, sendo duas delas com um casal de gestores culturais, moradores e 

atuantes na vila de Ponta Negra acerca da história do lugar, como eles 

entendem a sua realidade atual e as interferências que esse funcionamento 

opera nos modos de vida e saúde das pessoas. 

2. Escrita de diário de campo, o qual, para nós trata-se de uma ferramenta do fazer 

pesquisa a ser analisada no conjunto dos dados, não simplesmente um registro. 

3. Registros fotográficos dos lugares, se situações e movimentos vivenciados na 

comunidade. 

Importante explicitar que o projeto de pesquisa passou pela aprovação da Secretaria 

Municipal de Saúde. A partir dos nossos objetivos, elaboramos os seguintes roteiros: 

 Roteiro de Entrevista – Equipe de Saúde 

1.    Quais são os principais problemas de saúde que vocês recebem na unidade? 

2.    A que vocês atribuem esses problemas? 

3.    Como vocês avaliam as condições de vida em termos de infraestrutura, moradia, 

trabalho, educação, lazer, dos moradores da Vila? Como é o funcionamento do bairro? O que 

há de positivo e negativo? 

4.    Há alguma relação entre as condições de vida e a dinâmica do bairro com os 

problemas detectados? Vocês enxergam alguma associação desses problemas com o cotidiano 

da vila? 
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5.    O que vocês podem fazer em relação a isso? Que tipo de ações são necessárias 

para uma abordagem mais contextualizada dos problemas de saúde? Como a dinâmica do 

bairro afeta o seu trabalho? 

6.    Vocês identificam casos de saúde mental? Vocês podem descrever alguns? Como 

vocês entendem esses problemas de saúde mental? De que forma eles estão relacionados com 

as condições em que as pessoas vivem e trabalham aqui na vila? 

7.    O que tem sido possível ser feito? Que ações são realizadas junto a essas pessoas?  

8.    A equipe conta com a parceria de outras equipes ou recursos de saúde e sociais do 

bairro? Existe articulação com outros serviços de saúde, escola, projeto social ou centro 

comunitário nesse sentido? 

9.    Quando existe a necessidade de encaminhar um caso para outro serviço de saúde, 

como é feito esse encaminhamento?  Para onde? Quem acompanha o caso? 

10. Vocês disponibilizam informações à comunidade sobre TM e uso de álcool e 

drogas? 

11. Você já recebeu alguma capacitação específica sobre como abordar problemas de 

TM e abuso de substâncias? Que conhecimentos e competência vocês têm para lidar com 

esses casos? 

12. Quais os desafios de se trabalhar com esses problemas de saúde na Vila de Ponta 

Negra especificamente? Que dificuldades e potencialidades vocês veem na Vila para lidar 

com essas questões? 

 

 Roteiro de entrevista com moradores: 

Ficha sociodemográfica: 
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Nome:  Idade:  Sexo:  Naturalidade:   Estado Civil: 

Escolaridade: analfabeto (  ) – Ensino Fundamental incompleto (  ) – Ensino 

Fundamental completo ( ) – Ensino Médio incompleto (  ) – Ensino Médio completo (  ) - 

Superior incompleto (  ) - Superior completo (  )  

Situação ocupacional: 1. Estudante ( ) 2. Assalariado ( ) 3. Autônomo ( ) 4. 

Desempregado (último emprego há menos de 1 ano) ( ) 5. Aposentado (  ) 6. Não trabalha, 

mas recebe benefício. (  ) 7. Não trabalha e nem recebe benefício (  ) 8. Atividades domésticas 

(donas de casa) (  )  

Renda Familiar Mensal:  

Endereço:   

Tempo de residência na Vila:  

Número de pessoas residentes na casa:   

Número de filhos:  

Número de cômodos na casa:  

Condições de moradia: Casa de alvenaria (  ) - Saneamento básico (  ) – Energia 

elétrica (  ) – Coleta de lixo (  ) – Rua calçada (  ) 

Uso de medicação: 

 

1. Atualmente, quais os problemas mais importantes que vc identifica na sua 

vida? 

2. O que tem provocado essas situações? 

3. Há solução pra eles? 
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4. Como você avalia as condições de vida na Vila em termos de infraestrutura, 

moradia, meio ambiente, educação, segurança, trabalho e lazer? Como é o dia-a-dia do bairro? 

Como as pessoas se comportam aqui?  

5. Como é morar na Vila? Do que você mais gosta? Quais os principais 

problemas que você percebe? Há alguma relação entre a história do bairro e a vida das 

pessoas atualmente? O que pode melhorar? 

6. Do ponto de vista da sua saúde, o que te preocupa? Quais seus principais 

problemas e preocupações hoje em dia? 

7. De que forma a vida no bairro influencia a sua vida? Ela ajuda ou prejudica a 

sua saúde? 

8. Quando é que você precisa da Unidade de Saúde? Como é o atendimento que 

você recebe? Você acha que o que eles fazem atende às suas necessidades?  Está de acordo 

com o estilo de vida das pessoas do bairro? Como deveria ser?  

9. Além do médico e profissionais de saúde que outra/s forma/s de ajuda você 

busca para seus problemas? Descrever alternativas assistenciais - religiosa, práticas 

alternativas, benzedeiras ou outros, pessoas amigas ou familiares, grupos de apoio. 

10. Como é a sua relação com as pessoas da comunidade? Quais são os espaços do 

bairro que você frequenta no seu dia-a-dia? Você participa de algum centro comunitário, 

projeto social, grupo ou associação daqui da Vila? Se sim, qual e como você participa? Quais 

são as atividades realizadas? Se não, por quê? 

11. A comunidade ou as pessoas do bairro sabem dos problemas que você/sua 

família enfrentam? Como elas agem/reagem? Ajudam ou não? Como? Você acha que são 

solidárias? 
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ESPAÇO III – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Se for procurar tudo que tem na nossa comunidade daria um livro. Como a gente era antes 

e como a gente é. 

Vó Maria, rendeira 

 

Antes da pesquisa, eu vim pouquíssimas vezes aqui, não conhecia quase nenhum 

espaço da vila de Ponta Negra. A Unidade Básica de Saúde de Ponta Negra foi, por ser o 

único serviço de saúde do bairro, o primeiro lugar que pensei em ir para começar a conhecer e 

contatar pessoas e organizações chaves da comunidade, mas conto mais doravante como foi a 

minha entrada no serviço. Só que um dia em que estava na casa da minha amiga, ela me conta 

que ali pertinho existia um albergue, cujos donos já haviam desenvolvido algum tipo de 

trabalho cultural. Ela não os conhecia, mas já ouviu falar dessa família e que lá eu poderia me 

informar sobre a vila. E lá fui eu, sem saber que aquelas pessoas teriam uma importância 

crucial no meu percurso. 

Chegando àquela hospedagem, encontrei uma loja aberta na rua lateral – o lugar era 

situado em uma esquina -, onde estava sentado um senhor simpático de barba grande, sotaque 

carioca e se apresentou como A.L. Falou-me que lá também funcionava o Centro de Cultura 

da Vila de Ponta Negra, coordenado por ele e sua companheira. Mal comecei a me apresentar 

e falar da minha pesquisa e ele já começou as suas narrativas sobre a vila. As histórias se 

apresentavam como saídas de um romance de realismo fantástico e senti que estava pisando 

em uma espécie de Macondo, aquela comunidade do García Marquez. 

O ponto, também albergue é tocado por uma família carioca que se estabeleceu na vila 

há cerca de 20 anos, atraída pelas características sociais do lugar. Quando cheguei lá, fui 

recebida por A.L., educador que trabalhava na comunidade da Rocinha, Rio de Janeiro, com 

crianças entre 6 e 14 anos que possuíam dificuldades de aprendizagem na escola. 
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Conversamos a manhã inteira, na qual ele me contou sobre sua história e seus trabalhos 

anteriores; e sobre a história da vila, seus personagens e atividades que ele desenvolve aqui. 

Para ele, a história recente da vila é a história da desagregação, em função das 

intervenções do poder público, especialmente a partir da década de 50, aquela história que eu 

já estava lendo em trabalhos sobre o bairro e a comunidade. Uma figura representativa dessa 

história foi a Dona Benedita – nessa hora, ele aponta para o terreno abandonado à frente, cujo 

muro caiado grita: Dona Benedita vive! – e a resistência de sua família os Alves (nota de 

rodapé). Ela, falecida há pouco tempo, era uma moradora tradicional da vila, onde viveu toda 

a sua existência até os 94 anos. Meu informante relata que ela narrava os fatos históricos da 

vila na época mais intensa das expropriações das terras no lugar, a era de Aluízio Alves, 

segundo ela, um "infeliz das costas ocas". Durante o seu governo, os residentes eram 

praticamente enxotados de forma violenta pelos agentes do governo, coerção que dona 

Benedita viu seu pai sofrer, não sem luta e resistência, pois vários moradores empunhavam 

suas facas para o combate. 

Para ele, a vila era uma espécie de arrabalde e possui uma história semelhante com a 

de outras comunidades cujas atividades principais eram a agricultura, a pesca e a pecuária de 

subsistência e foram alvos de interesses políticos e econômicos que "expulsaram" – termo 

utilizado por ele e por outras pessoas entrevistadas - a população local. A imagem que 

precede a chegada dos "de fora" é a da vila paraíso, de terras férteis, onde tudo dá. Apesar de 

remetida como antiga comunidade pesqueira, A.L. diz que antes o mar não tinha um lugar tão 

crucial na renda dos moradores da vila como conta a história oficial, mas sua função de mar-

provedor foi fortalecida a partir da vinda dos veranistas e início das barracas. A pesca, 

inclusive, era bastante praticada no rio Jiqui e não no mar. Ele destacou a existência de 

grandes terrenos plantados, sobretudo de macaxeira - a agricultura sim era a atividade central 

da vila até o processo de expropriação e reocupação dos terrenos. Hoje ainda é possível 
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observar alguns desses terrenos na localidade, todos ociosos e cercados por muros, cercas 

elétricas e arames farpados, terrenos destinados à especulação imobiliária. Outra atividade 

produtiva muito importante dos moradores de antanho - esta ausente nas referências 

encontradas - era o trabalho nos engenhos de cana de açúcar, situados mais ao sul, no sentido 

do município de Parnamirim, para os quais os trabalhadores caminhavam longamente. 

Conforme A.L., os vileiros viviam de costas para o mar. A história da disputa pelas terras aqui 

é o grande porquê de a violência ser uma das marcas principais das famílias do lugar 

atualmente e ser grande geradora de sofrimentos, como argumentaremos nos capítulos que 

seguem. 

  

Um passeio por Ponta Negra até a vila: observações de um pesquisador em movimento 

Pegamos um ônibus de linha 46, 56, 54, 54a ou 83 para chegar até a Vila de Ponta 

Negra. Chegando ao bairro, mas mesmo antes de descermos na conhecida praça do Cruzeiro, 

é possível observar diversas paisagens urbanas ao longo do caminho. Primeiramente, o ônibus 

segue em linha reta na avenida Roberto Freire até a feirinha de artesanato, quando entra no 

conjunto Ponta Negra. Lá as casas guardam certa semelhança entre si – uma ou outra se 

destaca pela grandiosidade -, poucos prédios, grandes praças descuidadas sinalizam que 

estamos passando por um lugar habitado, sobretudo por uma classe média; já os albergues, 

pousadas, casas de hospedagem, lojas de artesanato, bares e restaurantes que margeiam as 

principais avenidas do conjunto indicam aqueles que optaram por “tirar proveito” do apelo 

turístico do local. À medida que nosso ônibus aproxima-se da orla, os grandes hotéis e 

paredões de prédios aparecem mais expressivamente – evidenciando a verticalidade 

característica dessa área -, até que ao virar à direita na rua Vereador Manuel Sátiro, entramos 

em um verdadeiro corredor de serviços como cafés, galerias de lojas de artesanato, bares 
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lavanderias, sorveterias, hotéis. Passamos também pelo cemitério - considerado o início dos 

limites da vila - até avistarmos a cruz azul da praça onde desceremos. 

 

Fig. 2: Praça do Cruzeiro 

 

Na pequena, mas movimentada praça de concreto chama a atenção a quantidade de 

pessoas dormindo nos seus bancos cimentados, outras sentadas esperando o ônibus para 

adentrarem mais ainda pela vila, um grupo de três ou quatro pessoas sentadas em suas 

cadeiras conversando, outro de mesmo tamanho bebendo sua cachaça. Ao redor da praça, 

podemos ver algumas pequenas lojas de roupas e acessórios à direita, uma igreja evangélica 

atrás - em cuja rua entramos para ir até a Unidade Básica de Saúde – e dois mercados à 

esquerda, um menor, de bairro e outro pertencente a uma rede de supermercados. Ainda 

avistamos duas grandes farmácias, uma papelaria e outro pequeno mercado mais à frente.  

Muitos moradores trabalham ali mesmo na comunidade – na praia ou em 

estabelecimentos locais -, muitos se utilizam do comércio e serviços locais, como 

mercadinhos de bairro e padarias, muitos se locomovem a pé e de bicicleta. Essas 

características são pequenos aspectos do cotidiano do lugar que acabam promovendo uma 

maior aproximação e interação entre os moradores. As paradas de ônibus são verdadeiros 
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pontos de encontro - também pela demora dos transportes coletivos, mas isso não vem agora 

ao caso. Foi de extrema importância frequentar esses espaços e travar breves relações e 

conversas com os moradores, nem que fosse para reclamar que o ônibus não estava chegando. 

Só de passar quase todos os dias pela Praça do Cruzeiro, logo pude reconhecer e me tornar 

figura reconhecida pelas pessoas que ali ficavam diariamente: pescadores tecendo suas 

tarrafas, a moça da cigarreira, carrinhos de ambulantes disputando a rua com outros carros, 

bicicletas, ônibus urbanos e de turismo, moradores das casas vizinhas que punham suas 

cadeiras na praça, grupos que se encontravam para beber cachaça ali, etc. 

Não digo que essas interações adquirem um valor em si, predeterminadas e reflexo de 

uma vizinhança viva, no entanto, é preciso entendê-las em sua significância social, como a 

base de um conjunto de trocas e encontros marcados pela urbanidade e que podem ser vistas 

como um embrião para o estabelecimento de vínculos mais fortes e redes de sociabilidade 

mais diversificadas. 

Caminhando um pouco até a primeira rua à esquerda depois da praça, é possível 

observar uma ladeira íngreme, principal via de acesso à praia e que intimida muitos banhistas: 

por ela passam inúmeros vendedores ambulantes carregando seus carros de mão nos quais 

levam comidas, bebidas, roupas de praia, bijuterias, chapeis, dentre outros produtos para 

vender lá embaixo na orla. Alguns dos trabalhadores vestem fardas e seus carros estampam 

marcas de verdadeiras empresas de comércio ambulante possuidoras de vários destes. Dá para 

perceber em seus rostos o esforço de descer tal ladeira de paralelepípedos pela manhã, subir 

no fim da tarde e nesse intervalo caminhar horas pela beira da praia, o sol na cabeça, 

ofertando seus produtos e serviços.  

Ao mesmo tempo em que vemos um estilo de vida pacato, a Vila é permeada por certo 

ar cosmopolita, uma coexistência espacial de diversas nacionalidades, cores, costumes, 

culturas e estilos de vida. Essa mistura parece corriqueira e incorporada no bairro, de modo 
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que “os de fora” causam pouco estranhamento. Os moradores tanto sabem disso que e 

possível observar pequenos estabelecimentos comerciais com fachadas escritas em português 

e em inglês. Lembro-me de uma frase dita em alguma conversa informal que tive: “é tanto 

gringo que às vezes eu acho até que estou em outro país”.  

A população da Vila de Ponta Negra é caracterizada por todos os profissionais que 

entrevistei na unidade de saúde como muito misturada, miscigenada e diversificada devido ao 

turismo e a grande quantidade de estrangeiros. O público que chega à UBS reflete esse 

cenário, pois é possível observar sempre algum turista ou dito "gringo" lá. No entanto, a 

forma como os profissionais veem essa característica varia: para alguns deles, essa é apenas 

uma característica quase natural da localidade por causa da praia e por se tratar de uma área 

turística, com muitos hotéis e pousadas; outros analisam esse quadro como problemático e um 

retrato dos contrastes sociais existentes na vila, pois essa mesma "mistura" seria tributária dos 

grandes problemas detectados no lugar: o tráfico de drogas, a exploração sexual e perda das 

tradições locais.  

No discurso dos moradores mais antigos, ou daqueles que falam em nome da cultura 

local, o lugar reveste-se de acontecimentos pitorescos e de apego afetivo, onde transita no 

imaginário da população mais antiga lendas sobre o morro que estrondava, sobre lobisomens 

e sobre a galinha que punha ovos de ouro e escondia-se atrás do morro. Se fosse possível 

transmitir sons através deste texto, ouviríamos carros de som de redes de supermercados 

convivendo com a voz do vendedor ambulante de frutas, propagandas de eventos da vila, 

como o circo e o bingo, sons de jumentos, bem-te-vis e galinhas. Ouviríamos idiomas 

diferentes na fila do mercado e vendedores improvisando seus próprios, ruídos de peças de 

damas e dos bilros das rendeiras, conversas de pessoas que sentam nas calçadas na frente de 

casa, carrinhos de som tocando o hit nacional do momento. 
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Alguns espaços são emblemáticos no território da vila. A Rua do Corrupio, por 

exemplo, é uma das mais tradicionais e conhecidas da vila, na qual residem muitos moradores 

antigos, pescadores, rendeiras e benzedeiras, mas também é conhecida por abrigar pontos de 

venda de drogas. Um dos espaços representativos do que algumas pessoas se referem como 

sendo a tragédia da vila: o aumento do consumo e tráfico. Também existe a Rua da Floresta, 

conhecida pela intensa movimentação de pessoas e peça grande quantidade de comércio local 

e carrinhos de lanche, a qual torna-se ponto de encontro. E a Rua Alto da Boa Vista, utilizada 

como passagem por muitos, é o rio principal de uma infinidade de ruelas e becos afluentes. 

Aqui também há muitos terrenos vazios, espaços cercados por muros e cercas, mas 

abandonados em seu interior. No entanto, é comum observar as pessoas pularem os muros 

para catar frutas nesses terrenos e é comum ver as pessoas apropriarem-se desses mesmos 

muros para fazer redes de pesca, para estender as roupas para secagem e para grafitar , o que 

dão o tom da apropriação cotidiana dos espaços pelos moradores. O primeiro trata-se de um 

costume remanescente dos tempos em que a Vila de Ponta Negra abrigava sítios e terras 

comunitárias, em que se podia plantar e colher livremente mangaba, manga, araçá, jenipapo, 

mandioca e feijão verde.  

 

Fig. 3: Início da Rua da Floresta 
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Quando vejo a quantidade de terrenos enormes, que chegam a ocupar quarteirões 

inteiros, penso em como aquela população pode se mobilizar e empunhar a bandeira da 

repartição da riqueza ali na Vila, tendo em vista a ocupação e reivindicação pelas terras que 

não cumprem sua função social - no Brasil, o número de terras e imóveis vazios chegam a ser 

equivalentes ao déficit habitacional em certas regiões. A especulação de terras vazias ocorre 

porque mesmo as que não desempenham atividade produtiva direta podem ter seu preço 

aumentado (Rodrigues, 2007).  

 

Fig. 4: Grande terreno ocioso cercado, localizado na Rua da Campina. 

 

O que diz respeito a esses terrenos esbarra na questão sagrada da propriedade privada 

de terras, ainda corolária da Lei de Terras, marco para a organização da propriedade de terras 

no Brasil, estabelecendo que o direito à terra, antes de livre acesso, se dava agora 

exclusivamente mediante a sua compra, determinação que até hoje dita a questão fundiária e 

do direito à moradia no Brasil (Arantes, 2013; Maricato, 2000a). A Lei de Terras, juntamente 

com a transição de um regime de trabalho para a emergência do trabalhador livre e a 

propriedade privada e patrimônio pessoal relacionados ao poder político lançaram as bases 
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para o início da urbanização brasileira (Maricato, 2000b). Qualquer semelhança com a nossa 

história, ainda que quase um século depois, não é mera coincidência.  

Chegou a ser realizado recentemente um mapeamento de todos os terrenos presentes 

na Vila, bem como reuniões com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) para que houvesse ao 

menos a limpeza desses espaços, no entanto o máximo que os órgãos públicos poderiam fazer 

era notificar seus donos. No período da pesquisa, o Coletivo Dez Mulheres estava fazendo 

uma busca de algum terreno cujo dono tivesse dívidas com o Estado e que pudesse ser 

desapropriado para a futura construção de uma creche e, se o tamanho permitisse, um 

complexo cultural.  

É necessário, além disso, realizar um levantamento das condições de habitação pelas 

quais algumas famílias passam. A uma primeira caminhada por ruas mais próximas da praia já 

é possível observar alguns dos meandros da Vila, mas é adentrando em suas veredas que 

temos uma noção de seus becos labirínticos e pensar na quantidade de gente que vive nesses 

cantos mais escondidos. Fiquei impressionada com uma visita que fiz com uma agente de 

saúde a uma senhora que morava bem próximo ao posto de saúde, mas entramos e saímos por 

tantos caminhos, vilas e becos para chegar que me perderia se não estivesse acompanhada por 

alguém que conhecia aquilo como a palma da mão.  

Onde você pensa que é os fundos de alguma casa, na verdade é um beco, que dá em 

uma viela, que dá em outro beco, e por aí vai. Fiquei imaginando quantas e quantas pessoas 

vivem nesses lugares escondidos que nem sabemos que existem? Chegamos a um terreno 

sujo, de terra batida e entre duas casas vimos um barraco improvisado com tijolos, papelões e 

madeira, onde vivia, de favor, uma senhora com suas filhas, netos e cachorros. Assim vivem, 

na invisibilidade, inúmeras famílias na Vila, enquanto terrenos vazios ocupam quarteirões 
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inteiros. Essa disparidade escancara a forma como a propriedade pode inviabilizar a 

apropriação social do espaço público nas cidades (Serpa, 2011). 

Existem também outros espaços de diferenciação social, como a própria praia – as 

áreas de banho têm distinções tácitas conforme a população que ocupa, como, por exemplo, 

os banhistas da classe média natalense fica geralmente perto do Hotel Manari, nas áreas 

centrais nota-se a presença mais intensa dos turistas e o pé do Morro é o trecho geralmente 

frequentado pelos moradores da vila. São representantes dos espaços alvo de disputa: o campo 

do Botafogo, campo localizado próximo ao Morro do Careca e bastante utilizado como local 

para a prática de esportes, mas está sofrendo uma batalha jurídica entre a comunidade e uma 

pessoa que reivindicou recentemente sua posse; o terminal de ônibus, espaço localizado atrás 

da praça da Igreja, ocupado informalmente pelos ônibus de uma empresa privada como 

estacionamento; a faixa de comércios irregulares existentes logo atrás da Igreja; e o próprio 

Conselho Comunitário, também situado nas proximidades da praça. Atualmente, em função 

da direção do conselho, está prevista a intervenção de um escritório popular de arquitetura 

para realizar tanto uma reforma do prédio, como uma reestruturação da faixa comercial 

irregular para ampliação do espaço público da praça. 

Nos capítulos que seguem faremos um esforço de análise dos elementos que 

observamos, as informações que conseguimos, as relações que produzimos e dados da história 

da comunidade, sempre procurando compreender essas características como fatores que 

operam a determinação da saúde na Vila. Começamos pela forma como o seu espaço urbano 

vem sendo produzido, depois seguindo para apresentação dos relatos, sobretudo no que se 

refere aos problemas e potencialidades que moradores e trabalhadores de saúde identificam na 

comunidade e potencialmente interferem na situação de saúde. Por fim, nos dedicaremos mais 

especificamente nas potencialidades identificadas, capítulo no qual apresentaremos a 

experiência de participação nos grupos Feira Feito na Vila e Coletivo das Dez Mulheres, bem 
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como elementos da vizinhança que nos possibilitam a proposição de pistas para a reintegração 

comunitária. 

 

Fig. 5. Pescadores tecendo suas redes na Praça do Cruzeiro 
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CAPÍTULO IV: A invenção da Vila de Ponta Negra: história e produção do espaço 

Se o senhor não tá lembrado 

Dá licença de contá 
Que acá onde agora está 

Esse adifício arto 

Era uma casa véia 

Um palacete assobradado 

 

Foi aqui seu moço 

Que eu, Mato Grosso e o Joca 

Construímos nossa maloca 

Mas um dia, nóis nem pode se alembrá 

Veio os homis c'as ferramentas 

O dono mandô derrubá 

 

Peguemos todas nossas coisas 

E fumos pro meio da rua 

Apreciá a demolição 

Que tristeza que nóis sentia 

Cada táuba que caía 
Doía no coração 

 

Saudosa Maloca – Adoniran Barbosa 

 

Diante do exposto acerca da abordagem territorial sobre os determinantes da saúde nos 

questionamos: conhecemos e compreendemos os contextos onde operam os processos que 

condicionam a saúde? Como apreender os contextos nos espaços e territórios onde transcorre 

o cotidiano da população?  

Em virtude da sua peculiar história e dinâmica socioespacial, Ponta Negra tem sido 

analisada por uma série de estudos, sobretudo nas áreas de turismo, arquitetura, geografia e 

ciências sociais. Uma variedade de estudos analisa a interferência do turismo na produção do 

espaço urbano em Natal, sobretudo em Ponta Negra e seus consequentes impactos no modo 

de vida das pessoas que ali residem. Tais estudos mostram por diversas óticas que Ponta 

Negra, a vila em especial, tem sido um lugar que passa visivelmente por constantes mudanças 

do ponto de vista socioespacial e recorrentes conflitos em função dos diferentes interesses 

pela questão do solo e do meio ambiente.  

Pela sua localização, Ponta Negra tem sido desde então o principal alvo da intervenção 

dos agentes públicos – ancorados na lógica de privatização do Estado - e privados de 
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produção do espaço no sentido do desenvolvimento turístico, tornando-se um lugar de 

consumo e um lugar consumido (Lopes Jr., 2000). 

Nessa nova urbanização, ao contrário da urbanização industrial, a criação de 

significados e identidades sociais desloca-se de produção para o consumo. E não 

qualquer consumo, mas o consumo individual cujo alvo é o corpo. (...) Em Natal, a 

urbanização turística não chega a moldar toda a cidade, nem redefinir completamente 

a sua vida econômica. No entanto, é ela que fornece as imagens e lugares-mitos com 

que os atores sociais locais disputam a construção de sua atual identidade urbana. 

(Lopes Jr, 2000, p. 49). 

O processo de urbanização da cidade do Natal fundamentou-se historicamente sobre 

três principais períodos: a ocupação militar durante a Segunda Guerra Mundial, uma 

industrialização voltada para a produção têxtil na década de setenta e a emergência da 

atividade turística na década seguinte. As intervenções do Estado local, fortemente demarcado 

pelo poder oligárquico, foi o componente que atravessa toda a definição do espaço urbano da 

cidade, bem como a configuração de práticas e representações sociais características da 

sociedade natalense e, mesmo que essa atuação tenha sido caracterizada pela construção de 

conjuntos habitacionais, ela mesma lançou as bases para o desenvolvimento turístico da 

cidade, disparado na década de 80.  

A associação do acelerado crescimento da população natalense nas décadas de 1940 e 

1950 à falta de planejamento, ocasionou uma diferenciação espacial intraurbana. 

Especificamente, a Vila de Ponta Negra é um espaço em que o impacto dessas transformações 

é bastante visível e se reflete em novas atividades econômicas, na modificação da paisagem 

natural e construída, nas características habitacionais, etc. (Silva, 2006). Essa configuração, 

no entanto, não pode ser analisada apenas por um viés socioeconômico, mas devem ser 

levadas em conta as dimensões culturais, simbólicas e afetivas de sua espacialização social 
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(Lopes Jr., 2000). Para entender como essas diversas facetas definiram o que hoje constitui a 

Vila, é necessário conhecer um pouco de sua história, mesclando o que conta a literatura e o 

que relataram os entrevistados no decorrer de nosso percurso de pesquisa. 

Estima-se que lá, onde 500 casas abrigavam em torno de dois mil moradores na 

década de 80, já havia uma população de aproximadamente 10 mil habitantes em 2006 (Silva, 

2001) e atualmente esse número é estimado por volta de 15 mil. Conta a história oficial que, 

nas primeiras décadas do século XX, a vila de Ponta Negra – ou simplesmente a Vila, como é 

geralmente referida - era um povoado de pescadores que contava com aproximadamente 500 

habitantes ocupando 550 hectares de terras comunais, isto é, cultivadas em sistema 

comunitário. Entretanto, alguns moradores antigos relataram que a vila vivia "de costas para o 

mar", pois as maiores atividades existentes no lugar eram a agricultura, os moinhos de 

farinha, a pesca no rio Jiqui e o trabalho nos engenhos de açúcar no interior, para os quais as 

pessoas iam caminhando.  

Fato é que no ano de 1923 foi construída a primeira via de acesso terrestre que ligava a 

Vila à cidade - então conhecida como "a estrada de Ponta Negra", corresponde à atual avenida 

Roberto Freire -, o que possibilitou que os moradores fossem até Natal vender seus produtos - 

peixes, artesanato e excedentes agrícolas -, bem como contribuiu para a vinda de novos 

moradores e de pessoas em busca de lazer.  

Tal transformação foi intensificada quando Natal, base aliada estratégica dos Estados 

Unidos no período da Segunda Guerra Mundial, começou a receber fortes influências 

socioculturais dos cerca de 20 mil soldados estadunidenses que desembarcaram na cidade da 

década de 40 - que na época possuía por volta de 55 mil habitantes, esse número saltou para 

quase 104 mil nos 10 anos seguintes ocasionando um rápido crescimento urbano, tanto por 

causa da construção da base de Parnamirim Field, quanto por um êxodo urbano ocasionado 

pela forte seca que assolou o interior do estado em 1942. A época da Segunda Guerra 
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demarcou a dinamização da economia natalense, a interferência da cultura americana e a 

intensificação do fluxo de visitantes em busca de praia e sol disparavam mudanças que se 

iniciavam na paisagem da Vila e de seus costumes locais.  

Conta V.M.L. que a ideia da chegada da guerra, representada pela circulação dos 

soldados americanos em seus cavalos pelas ruelas da Vila, causou uma comoção no lugar: 

algumas famílias amedrontadas emigraram para outras localidades, enquanto outras decidiram 

permanecer pelo apego a terra e ainda houve aqueles que se deslumbravam com a presença do 

estrangeiro, meninas envolviam-se com americanos, dentre outros efeitos causados pela 

instalação da base militar. O tema da repercussão na Vila da ocupação americana também 

veio à tona em uma conversa informal com seu A. L., morador e estudioso do lugar, para o 

qual se exalta a história da ocupação americana em detrimento da história das manifestações 

locais, inversão que repercute até atualmente no modo de vida da classe média de Ponta 

Negra e na perda das referências locais dos mais jovens: 

A cidade se volta pra essa coisa da Barreira do Inferno, do heroísmo americano, na 

construção de alguns espaços pelos soldados americanos, dos casamentos com 

americanos. Eu acho lastimável porque a história perde o chão do popular, que é 

enorme e ela perde. Perde e vai ficar com o que? Que cultura? Que música? (...) Essa 

perda é irreparável para a cidade, porque aqui existem muitas histórias, muito 

conhecimento. A vila tem uma cultura, tem seu Severino com 70 anos, seu Pedro com 

65, mas essas pessoas não têm vida eterna e não têm seguidores. Então isso vai acabar 

também. A classe média vem pra cá, mas a primeira coisa que faz é se separar das 

pessoas da vila, a classe média não expõe seus filhos a isso. (A.L., morador e 

educador). 

As atividades econômicas também começaram a sofrer modificações, antes 

dependentes diretos das atividades primárias, os moradores passaram a se dedicar ao 
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comércio, primeiramente dos excedentes alimentares e, em seguida, de produtos e alimentos 

preparados para serem vendidos na praia. Essa transição foi crucial para a conformação das 

primeiras cidades, pois permitiu a divisão social do trabalho e a complexificação da 

organização social. Antes semelhante a uma aldeia que se constituiu à parte da cidade, a Vila 

vai sendo integrada a ela e à medida que Natal cresce, crescem também os olhos sobre aquele 

pedaço paradisíaco de terra. 

Esse processo estava só começando. Como anteriormente predominava a prática da 

autoconstrução das casas e o uso comunitário das terras, não havia legislação que 

regulamentasse a posse dos terrenos. Esse fato ocasionou um intenso conflito por terras, 

iniciado ainda na década de 50, antes que se pudesse pensar em regularização fundiária, 

Fernando Pedrosa - irmão do então governador do estado, Silvio, cuja família era dona de 

imobiliária -, reivindicou posse de terras e iniciou um processo de expropriação e legalização 

de algumas áreas da comunidade em seu nome. Houve grande resistência por parte de alguns 

moradores, mas outros cederam à pressão, fizeram acordos e negociaram suas casas e 

terrenos.  

Parte dessas terras foi doada à arquidiocese de Natal, outra parte equivalente a 9800 

hectares foi cedida ao Ministério da Aeronáutica para a construção do Centro de Lançamento 

de Foguetes Barreira do Inferno, inaugurado em 1965, e junto com ele a abertura da estrada 

asfaltada e da dando prosseguimento a mais desapropriações no governo de Aluísio Alves. 

Apesar de até hoje existirem versões diferentes para essa história, esse enfrentamento 

permanece ativo na memória dos mais antigos e é representativo da marca da disputa pelo 

espaço na Vila.  

Um dos símbolos da resistência às desapropriações foi D. Benedita, falecida há dois 

anos, figura conhecida na Vila por permanecer no lugar a despeito do adoecimento do marido 

depois que os tratores passaram por cima da sua terra. Além das desapropriações, a Barreira 
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do Inferno dividiu a vila do Pium, comunidade localizada mais ao sul, que também sofreu os 

efeitos dessa construção. Assim, o que para a grande história e imaginário da cidade foi um 

acontecimento glorioso, símbolo da modernidade tal como a base americana, para a 

população da vila foi mais um ato de violência e desagregação comunitária, além disso a 

delimitação da área militar restringiu o acesso das pessoas ao mar e ao solo de onde 

costumavam retirar seu sustento. 

. A partir da década de 1960, a vila de Ponta Negra começou a passar por 

transformações mais aceleradas e impactantes, na medida em que se intensificou a prática da 

segunda residência com o aumento da quantidade das casas de veraneio, aspecto definidor da 

urbanização do litoral nordestino, conforme Lopes Jr. (2000). Também a partir de então os 

investimentos na área cresceram devido às ações da SUDENE, que, visando a integração 

regional do Brasil, fizeram do Nordeste principal rota do capital nacional e internacional, 

inclusive reduzindo impostos das empresas investidoras (Sá, 2010). Esse conjunto de 

intervenções foi modificando as características do lugar no tocante às tipologias e localizações 

habitacionais, à ligação com o restante da cidade – o aumento da circulação de pessoas 

ocorria à medida que a comunidade se tornava menos isolada e as vias e os meios de 

transporte se modernizavam -, à posse das terras e dinâmicas de trabalho, isto é, a construção 

das casas de veraneio conferiu uma nova lógica urbana à Ponta Negra.  

Ainda a partir da atuação da SUDENE, na década de 1970 aconteceu um novo marco 

para a configuração socioespacial do bairro: a construção dos conjuntos habitacionais, o 

conjunto Ponta Negra e o Alagamar pelo Instituto de Orientação às Cooperativas 

Habitacionais do Rio Grande do Norte (INOCOOP-RN) em parceria com a Caixa Econômica. 

Na época, foram construídas cerca de trinta mil unidades habitacionais - sobretudo em áreas 

periféricas - em Natal, que se tornou cidade-modelo das políticas de habitação relativas ao 

regime militar (Lopes Jr., 2000). No entanto, mesmo a construção de distintos conjuntos 
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habitacionais guardou um dualismo social: o INOCOOP-RN era a responsável por erguer o 

conjunto de classe média localizados na Zona Sul da cidade, enquanto a Companhia de 

Habitação Popular do Rio Grande do Norte (COHAB-RN) foi incumbida de produzir os 

conjuntos mais populares situados na Zona Norte, região que historicamente sofreu a 

negligência dos investimentos governamentais. Vai ficando cada vez mais clara, agora a partir 

dessa diferenciação, a relação entre o Estado, o capital e as elites locais na intenção de 

valorizar o bairro de Ponta Negra. 

O empreendimento favoreceu o estreitamento entre a cidade e a vila. Moradora desde 

seu nascimento, a agente de saúde relata que, somada às atividades turísticas, a construção dos 

conjuntos habitacionais de Ponta Negra foram responsáveis pelo crescimento e diversificação 

populacional da comunidade:  

Com o conjunto, Ponta negra foi crescendo de lá pra cá e encontrou com a vila. Daí 

começou a entrar gente que não era da vila, aí o progresso chegou, o comércio na praia 

aumentou, chegou gente de fora pra vender as coisas na praia e começou a entrar 

outras coisas também. O progresso é bom, o crescimento, mas também traz essas 

coisas difíceis. (...) Foi do fim da década de 70 e início dos 80 pra cá, os adolescentes 

foram se misturando com os que vinham, e começou a entrar as coisas que não eram 

daqui. Aqui não tinha droga, não tinha crime, não tinha roubo, as pessoas dormiam de 

portas abertas. (V.M.L., agente de saúde). 

A construção dos conjuntos e das vias de acesso intensificou a oferta de empregos na 

construção civil, grande parte dos moradores da Vila, sobretudo as mulheres, começaram a 

trabalhar nas casas de classe média do conjunto e a quantidade de comércios e serviços 

oferecidos na praia aumentou e se diversificou. Esses são dados da reestruturação produtiva 

dos moradores da Vila ocasionada a partir do momento em que as terras agricultáveis foram 

sendo expropriadas ou vendidas, pois muitos dos que conseguiram manter seu terreno, o 
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loteou para negociar as suas fatias. O trabalho informal na praia se tornou uma alternativa de 

sustento e as barracas improvisadas começaram a tomar conta das areias de Ponta Negra e até 

hoje a informalidade do trabalho é característica socioeconômica da localidade. 

Ainda no final dos anos 1970, começou a ser construída a Via Costeira, uma avenida 

de 12km que margeia a orla marítima e interliga Ponta Negra à zona leste da cidade, obra que 

impulsionou a reorganização espacial de Natal e possibilitou o boom turístico nos anos 

seguintes, redirecionando a dinâmica da cidade para a zona sul. Ponta Negra passa a ser área 

privilegiada de moradia, entretenimento e obtenção de renda (Silva, 2006) e passa por um 

processo de reurbanização na década de 80, que, no entanto, limitou-se à qualificação de 

espaços para o lazer e o turismo próximos à praia, não atingindo as áreas centrais e periféricas 

da Vila propriamente dita (Silva, 2013). 

O bairro de Ponta Negra obteve seus limites definidos pela Lei nº. 4.328, de 05 de 

abril de 1993, oficializada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte em 07 de 

setembro de 1994. Hoje é um dos bairros de maiores áreas da cidade e possui uma população 

de 24780 habitantes de acordo com os últimos dados (Prefeitura do Natal, 2013). Considera -

se como início da Vila o cemitério localizado na rua principal (antiga Rua de Cima, 

atualmente rua Manoel Coringa de Lemos) com a Poeta Jorge Fernandes. Não foram 

encontrados dados estatísticos oficiais referentes à Vila de Ponta Negra especificamente, mas 

segundo algumas pessoas com quem conversamos, sua população é estimada entre 15 e 20 

mil habitantes. 
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Fig.6. Mapa do bairro de Ponta Negra, destacando a região da vila. Adaptado de Prefeitura do 

Natal (2013) 
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Fig. 7. Vista aérea de parte da vila e conjunto Alagamar. 

 

Fig. 8: Vista aérea da vila de Ponta Negra de onde se vê a lateral do Morro do Careca 

 

 

Fig. 9: Vista aérea sentido sul da vila de Ponta Negra, de onde se vê os limites da área militar 

 

 

Fig. 10. De um lado, área militar; do outro, pobreza. Alguns moradores chamam a divisa de 

Faixa de Gaza. Foto por Antonio Gil Leal, cedida pelo fotógrafo. 
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5.2. A urbanização turística recente: novas batalhas espaciais 

No intervalo de 1996 a 2000, devido a investimentos no turismo, foram realizadas 

em Ponta Negra obras como urbanização da orla, drenagem e pavimentação de ruas, 

implantação de rede coletora de esgotos e estação de tratamento. Esses investimentos se 

deram paralelamente a uma taxa média de crescimento anual de 4,15. Também observa-se 

aumento significativo da rede hoteleira e outros serviços voltados ao turismo. Assim, a 

atividade turística ganha maior destaque dentre os elementos produtores do espaço: 

Vila de Ponta Negra, antes predominantemente rural, um espaço, hoje, 

fundamentalmente urbano. A criação de atributos urbanos, na forma de objetos 

imobiliários, corresponderia às exigências e necessidades sociais, além de interesses 

de grupos econômicos atraídos com o crescimento da atividade turística, a partir de 

1980. Após essa década, as características povoação, moradia, atividade pesqueira e 

elaboração de renda (atividade artesanal das bordadeiras e rendeiras do local) foram 

sendo modificadas. Os atributos urbanos surgidos traduziram-se em um sistema de 

objetos imobiliários interligados funcionalmente, que contribuíram na redefinição das 

condições sociais distintas e percebidas, também, nas novas condições de trabalho e 

moradia local. (Silva, 2013, p.78). 

 

Tais obras tiveram o objetivo de qualificar todo o espaço que abrangia a orla em 

função do lazer e das atividades turísticas. Como parte dessa reurbanização, os barraqueiros, 

moradores de Ponta Negra que estabeleciam seu comércio de forma espontânea e não 

regulamentada, foram retirados da praia, fato que ocasionou mais um conflito pelo espaço na 

localidade, tal como se pode ver no documentário “Estrondo” e na fala de J.B.L., quiosqueiro:  
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“Eles vinham avisando há muito tempo que as barracas iam sair, mas da forma como 

aconteceu foi desumano. Avisaram, mas não disseram “é amanhã” e precisava disso, 

de vir forças armadas, cavalaria, tratores? O trator saiu carregando tudo, não deram 

trégua. Depois ficamos dois anos pra receber os quiosques sem nenhuma ajuda. (...) 

Foi muito sério porque 90% das famílias daqui vivem da praia. Se o comércio não 

gira aqui, lá em cima também não.” 

O modo como se deu essa retirada significou uma priorização por parte do Estado 

dos interesses de classes privilegiadas em seu objetivo de valorização fundiária local, 

negligenciando a função social, econômica e cultural das barracas, produzindo consequências 

também para o aumento da violência urbana direcionada para a própria atividade turística (Sá, 

2010). Esse episódio foi mais um significativo do jogo de embates pelo espaço da vila: os 

barraqueiros tomaram a praia, em busca de uma forma de sobrevivência – que, apesar disso, 

ainda trata-se de uma maneira de explorar o ambiente – e o Estado entra como ordenador 

disso, impondo medidas favorecedoras dos grandes comerciantes e dos empresários do ramo 

turístico. 

Relacionado a esse fenômeno, Alverga (2011), sob a esteira de Lopes Jr.(2000), 

utilizou o conceito de turistificação, que consiste na associação de uma urbanização turística - 

aquela em que espaços antes não urbanizados são constituídos em prol do favorecimento do 

fazer turístico - e uma urbanização para o turismo - em que se intervém em pontos 

potencialmente turísticos, como reformas na infraestrutura e obras de acesso. Através desse 

conceito, o autor busca designar como se dá a complexa relação entre turismo e urbanização 

na cidade do Natal, especificamente no bairro de Ponta Negra, em que se enfatiza as 

transformações nos espaços urbanos e nos modos de vida da população, decorrentes desse 

processo. A turistificação pela qual passa Ponta Negra aponta para duas direções: a primeira, 

a impressão no turista da condição de pouco engajamento, efemeridade e busca pelo 



109 
 

consumo; e a segunda, que nos interessa aqui, para transformação do espaço em mercadoria, 

homogeneizado e hierarquizado, que obstaculariza o encontro e da diversidade cultural, 

derivando em um processo de exclusão social. Acreditamos que tal processo de produção do 

espaço repercute na subjetividade e bem-estar dos moradores desse lugar. 

Em 2000, parte do bairro de Ponta Negra que inclui região da Vila foi considerada 

Zona Adensável, fato que gerou impactos urbanos na área.  Essa nova condição designa que 

aquele lugar possui um meio físico, infraestrutura e necessidade de diversificação de uso que 

propiciam o atendimento à uma quantidade maior de moradores e passantes do que aos 

parâmetros básicos, logo, permitindo uma maior ocupação do bairro, mas garantindo a 

melhoria de qualidade de vida da população, em teoria. Como consequência da classificação, 

devido à elevação das demandas por serviços urbanos, a localidade deve ser alvo, de modo 

igualitário, de investimentos que beneficiem também a população que já residia ali, provendo 

toda uma rede de serviços e equipamentos urbanos que deem suporte às necessidades dos 

residentes.  

No entanto, o mau planejamento desse processo gerou consequências bem 

diferentes em Ponta Negra. Alguns efeitos das falhas dessa resolução podem ser observados 

atualmente, tais quais a sobrecarga do sistema de esgotos, insuficiência da infraestrutura de 

serviços básicos e transporte público, a descaracterização do bairro devido ao excessivo 

crescimento da rede hoteleira e de imóveis para temporadas, segregação residencial, alta 

valorização de terrenos e imóveis gerando uma expulsão das classes mais pobres e redução 

dos padrões das habitações de baixa renda, verticalização excessiva, dentre outros problemas 

ambientais, urbanos e sociais. Além disso, os moradores alegam a seletividade dos 

investimentos, direcionados ao propósito do turismo em detrimento à infraestrutura urbana da 

Vila até hoje: 
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“A infraestrutura da vila é péssima, não tem estrutura porque se investe da 

Engenheiro Roberto Freire pra lá. Você acha que o poder público vai entrar aqui pra 

investir por quê, se a vila de Ponta Negra só é discriminada? Agora o povo rico 

começa a construir, começa a investir e muda. Vai imprensando os pobres pra lá, 

jogando os pobres pro canto e mudam o nome dizendo que agora é Alagamar, mas 

ali era tudo vila. Quando vim morar aqui, aquilo era tudo casa de gente humilde, não 

tinha nada daquelas pousadas, daqueles prédios enormes. (...) Eu acho que o poder 

público deveria investir mais na vila, na cultura que a vila já tem, na educação e na 

segurança.” F. E. S, camareira e dona de café. 

Além das desigualdades socioespaciais ocasionadas pela valorização imobiliária do 

lugar, o grande fluxo de turistas contribuiu consideravelmente para o recrudescimento dos 

índices de prostituição, tráfico e comercialização de drogas e violência no bairro. A partir 

desse quadro vemos que o adensamento de Ponta Negra gera, portanto, uma problematização 

acerca dos impactos sociais, urbanos, ambientais desse componente do processo de 

urbanização e, por conseguinte, nos questionamos sobre as suas decorrências à saúde e 

qualidade de vida daquela população. 

A exagerada valorização dos terrenos e imóveis de Ponta Negra - que já chegou aos 

300% - ocorre porque as paisagens naturais despertam o interesse não apenas para a 

circulação do turista, mas para a fixação, inclusive de estrangeiros (Alverga, 2011). Ao longo 

da história recente da Vila, a especulação imobiliária tem isso um grande definidor do seu 

espaço urbano, pois ocasionou mudanças profundas nas características habitacionais e, 

portanto, no modo de vida da comunidade, sentida por grande parte dos nossos entrevistados, 

como ilustrado na fala de F.E.S. Ela veio morar na Vila em 1990, pois procurava trabalho no 

setor turístico e nos relata as transformações que observa desde então: 
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“As casas eram mais de pescadores e não eram tão grudadas como são hoje, as casas 

tinham um sítio, com bastante cajueiro, bastante pé de manga, de pitomba, bananeira, 

eles criavam animais, criavam galinha. Eles tinham a casinha e o terreno imenso, todos 

de cerca de arame farpado, não existia uma casa com muro. Todo mundo se conhecia, 

só que como a coisa foi crescendo e o pessoal de fora foi comprando esses terrenos, as 

pessoas foram dividindo sua terra e vendendo. (...)E foi chegando gente de fora e o 

preço foi aumentando. Os moradores achavam que valeria a pena. Eles achavam que a 

vila cresceria, mas não com essa violência. Cresceu tanto que as casas são todas 

coladas, uma em cima da outra (...). Hoje eles ficaram tudo imprensados, sem espaço, 

não tem nem quintal. Não tem como porque tem casa da filha, do neto, do tataraneto, 

do escanchaneto, tá todo mundo no quintal. Aí quando não tem mais onde fazer, já 

sobem, fazem em cima, faz a laje e vai fazendo. Tem muita gente aqui que tem esse 

tipo de casa com a família todinha porque venderam tudo, porque a vila cresceu.”   

  

Processo semelhante aconteceu em Ilhabela, localizada na região litorânea de São 

Paulo, analisado por Peres e Barbosa (2008) através da relação entre as transformações 

socioambientais ocorridas durante a urbanização da localidade e o processo saúde-doença dos 

moradores. Também atravessada pelos componentes turismo e especulação imobiliária, a 

comunidade paulista, ainda que distante da capital, tem passado por um rápido crescimento 

populacional, mudanças habitacionais (os antigos moradores da orla têm se transferido para as 

encostas ou mudado de praia, cedendo lugar às casas de veraneio e estabelecimentos de 

hospedagem), mudanças nas atividades econômicas, favelização e degradação ambiental.  

Aqui todo mundo tinha suas casinhas antigas, que vinham das famílias, antes mesmo 

das casas populares do governo. Mas elas estão vendendo e venderão porque é muito 

mais caro, é um mercado razoável. Já esteve lá em cima, eram todas dolarizadas, aí 
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grande parte vendeu e foi embora, porque fora eles podiam comprar uma casa e um 

carro com o dinheiro de um terreno que vendesse aqui. Mas aí veio a lei municipal de 

controle da construção civil e isso ainda está em batalha. Porque é a construção civil 

que dá o preço para as terras e aí as pessoas vão vendendo essas terras e saindo 

daqui. Essa perda é irreparável para a cidade, porque aqui existem muitas histórias, 

muito conhecimento. (A.L.) 

A especulação imobiliária, segundo Peralva (2000) foi determinante para as 

transformações do universo urbano brasileiro. Além de ocasionar fortes desigualdades no 

acesso à terra urbana, pois supervaloriza o seu valor de troca, essa especulação influi também 

no processo de verticalização e consequentemente na superconcentração de habitantes, além 

do que a rede de esgotos e abastecimento podem suportar. A implantação do saneamento 

básico também é uma questão, pois mesmo estimulada pela mesma urbanização turística, a 

responsabilidade pela construção das vias de ligação recaiu sobre os moradores. Resultado 

disso foram vias que projetavam os dejetos para a praia, ocasionando a poluição e esta tornada 

imprópria para banho em 2009.  

No outro lado da especulação imobiliária, após a organização da comunidade contra 

as empresas mandatárias desse processo, em 2004 Ponta Negra ganhou duas Zonas de 

Proteção Ambiental (ZPAs 05 e 06), o Morro do Careca – agora já bem mais calvo
3
 - foi 

tombado como Patrimônio Natural no Plano Diretor de 2007 e parte da região da Vila de 

Ponta Negra propriamente dita foi considerada Área Especial de Interesse Social, instrumento 

de planejamento urbano criado através do Estatuto da Cidade (2001) a fim de conferir um 

tratamento diferenciado à áreas ocupadas por classes populares e viabilizar a provisão de 

                                                           
3
Em 2013, foi produzido um minidocumentário entitulado “Estrondo” (Dahlia Imagens, 2013) sobre o Morro do 

Careca – antes Morro do Estrondo –, os pescadores da vila e os conflitos dos quiosqueiros com o governo na 
década de 90. É possível assistir online através do link http://www.youtube.com/watch?v=xAwBtaPYuJs.  

http://www.youtube.com/watch?v=xAwBtaPYuJs
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moradias de interesse social a populações pobres através da regularização fundiária, 

urbanização das áreas ocupadas e criação de programas e projetos habitacionais. 

Assim, possível observar que essas mudanças não foram acompanhadas do 

crescimento de serviços públicos que responderiam às demandas da população local no que 

diz respeito a equipamentos urbanos e comunitários nos setores de saúde, educação, esportes, 

moradia, segurança, etc. Isto é, todo o planejamento urbano e, portanto, a infraestrutura 

empreendida em Ponta Negra com o advento do seu crescimento populacional e 

modernização estiveram voltados para fins turísticos e apartados das reais necessidades das 

pessoas que ali vivem, agravando ainda mais os contrastes, a concentração de renda e a 

organização hierárquica do espaço.  

O processo de urbanização turística designou ao espaço do bairro à condição de 

mercadoria (Neverovsky, 2005), em que as desigualdades sociais e culturais têm sido 

mascaradas por uma apropriação do território pela elite econômica, por uma recriação de 

fragmentos de diversas culturas, pelo estabelecimento de relações marcadas pela tecnologia 

informacional, pelo consumo de mercadorias globais e pela fragmentação do espaço urbano 

referente a internacionalização e cosmopolitização. É nesse sentido que, segundo 

Neverosvsky (2005), parte significativa dos moradores da vila de Ponta Negra esteve à 

margem desse cenário, em virtude da baixa qualificação e pouco acesso ao processo de 

consumo, o que reforça as desigualdades socioeconômicas e culturais do lugar. 

Este aspecto vem contribuindo para a formação de espaços diferenciados socialmente, 

onde a habitação e as condições de trabalho dessas famílias servem como indicativos 

de uma divisão territorial de trabalho entre espaços formados em virtude dos fatores 

mais gerais promotores do novo perfil de cidade capitalista e, especificamente, dos 

objetos imobiliários constituintes da zona sul (Silva, 2013, p.96). 
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Um indicativo dessa seletividade no investimento em obras públicas trata-se da obra 

de reestruturação da orla que acontece atualmente, o enrocamento. As obras limitam-se até 

certo ponto do calçadão da praia, não compreendendo as duas escadarias de acesso da vila à 

praia, por exemplo, escadarias íngremes, estreitas e precárias - que mal dá para passar duas 

pessoas uma ao lado da outra. Fora essas duas escadarias, mais duas vias dão acesso à orla, a 

já referida ladeira. Em uma entrevista conferida pelo Secretário de Turismo no dia 11 de 

março de 2014, a justificativa para a restrição na obra foi que a vila de Ponta Negra seria uma 

comunidade circunvizinha, não se tratando do ponto principal do turismo no bairro. Sendo a 

praia um ambiente de trabalho para grande parte das famílias da vila, que consequências tem a 

falta de investimentos no acesso da comunidade à praia? O que significa, pois, ser 

considerada uma comunidade circunvizinha? 

As famílias estão vendendo suas casas em função do mercado imobiliário e assim 

vai ocorrendo uma substituição da população da comunidade. Isso acontece porque é a 

construção civil quem dita o preço para as terras, definidas pelo seu valor de troca e não pelo 

valor de uso (Lefebvre, 2008), essenciais para definir a função social do espaço urbano. 

No entanto, é importante destacar que os seus moradores, tanto aqueles de famílias  

tradicionais da localidade quanto os que vieram atraídos pelos elementos do lugar, não são 

passivos em todo esse processo histórico de conflitos pelo espaço (Silva, 2006; Lopes Jr., 

2000; Alverga, 2011). Durante toda essa história que relatamos brevemente, houve 

resistências, tensões, conflitos e organizações comunitárias geradas por grande sentimento de 

pertença, um tanto incomum para a cultura natalense. Ponta Negra – especialmente a vila - é 

apontada como localidade dotada por uma forte relação de vizinhança e apego ao lugar que, 

por um lado, muitas famílias nativas resistiram às expropriações e às tentações do mercado 

imobiliário e de outro, muitas outras escolheram para se estabelecer devido a uma afinidade 

com o estilo de vida local. 
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Para Sá (2010), o processo de formação da vila de Ponta Negra foi resultante de 

fenômenos globais, representados pela turistificação, particularizados por forças locais, 

derivando em um espaço social demarcado por conflitos de ordem cultural resultantes das 

tensões entre a imposição de práticas e costumes distintos dos já existentes, enfrentamentos 

entre grupos que refletem a dualidade entre o valor de uso e valor de troca, e os interesses de 

valorização fundiária do local. A existência desses conflitos representa investidas do mercado 

imobiliário e turístico, mas também indicam a força da comunidade em se organizar e fazer 

frente às tendências de dominação, bem como uma via de ampliar seus espaços de 

representação em defesa do meio ambiente, da revalorização da cultura, da continuidade da 

população da vila em seus aspectos de vizinhança e manutenção de um espaço heterogêneo, 

em que a diversidade ocorra sem sobrepujar as manifestações locais e sem a degradação do 

meio ambiente.  

Um caso de movimento social organizado em Ponta Negra e que obteve relativo 

sucesso foi o embate entre a construção dos espigões e o movimento SOS Ponta Negra. Em 

2011, mais um exemplo de organização comunitária referiu-se ao mutirão de limpeza da 

antiga Creche Nossa Senhora dos Navegantes - encerrada após fechamento da ONG Meios -, 

cujo terreno estava abandonado e sendo utilizado para o uso de drogas. Houve uma ocupação 

do espaço da creche, em que o grupo fazia frente para a construção de um novo espaço 

infantil, uma vez que centenas de crianças da vila ficaram sem essa assistência. Apesar dos 

embates, uma nova creche nunca mais foi construída e o espaço citado continua abandonado 

até hoje. Mas o episódio foi emblemático para a história recente da vila de Ponta Negra. 

Também foi a partir dele que surgiu o coletivo As Dez Mulheres, grupo formado por líderes 

comunitárias, artistas e gestoras residentes na vila que segue desenvolvendo ações sociais e 

culturais, como o desenvolvimento de oficinas de artesanato, organização de feiras e eventos 

na vila de Ponta Negra, audiências públicas e ações comunitárias. 
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Vemos diante do exposto que a vila de Ponta Negra teve sua história marcada pelo 

conflito, expropriação de terras e privatização do espaço em função das atividades turísticas e 

imobiliárias. Acreditamos que esse processo produziu desigualdades socioespaciais que 

influenciam na subjetividade e modos de vida (Alverga, 2011), consequentemente, na saúde 

mental e bem-estar da população. Pretendemos compreender como essa marca da 

configuração espacial da vila de Ponta Negra é produtora de uma série de condicionantes dos 

usos do território da Vila, das condições de vida e trabalho de sua população, das 

desigualdades sociais daquele lugar, dos determinantes da saúde e elementos que conformam 

situações de vulnerabilidade ao que chamamos de sofrimento urbano. Portanto, com base na 

pesquisa em realização discutiremos a associação entre ambiente e saúde, destacando que 

elementos da área urbana estudada aparecem como prejudiciais à saúde mental, ou, por sua 

vez, surgem como aspectos de enfrentamento e suporte social. 

O processo de produção espacial pelo qual vem passando a Vila não é exclusivo da 

localidade, mas a localização de fenômenos que ocorrem a nível global. Ela acompanha as 

mudanças contemporâneas na organização das cidades a partir de processos como a 

compressão do espaço- tempo, da acumulação do capital, da commoditização, da informação 

como componente fundamental para a articulação de processos sociais – atuando em diversas 

escalas, de modo a estender os fluxos aos lugares mais afastados - e da exploração da força de 

trabalho. 

Existe um perigo ao desconsiderar as resistências e os moradores enquanto também 

agentes produtores do espaço, relegá-los o lugar de coitados, passivos à lógica dos capitais 

turístico e imobiliário. Esse equívoco cai no bojo de problemas relativos à ideia de carência, 

deficiência e desestruturação que estão na base de ações assistencialistas e preventivistas que 

visam retirar o outro, subjugado, de suas condições insalubres. Nos capítulos que seguem, 

procuramos expor elementos do cotidiano da Vila e os usos que os moradores fazem de seu 
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espaço, estabelecendo uma associação desse cotidiano com a situação de saúde das pessoas 

que contactamos, bem como traçando possibilidades de intervenção a partir de suas 

potencialidades. 
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CAPÍTULO V: O cotidiano e a saúde na/da Vila 

 

Ao longo desses meses de imersão na Vila de Ponta Negra, pude perceber que um 

emaranhado de questões intervém na saúde de cada uma das pessoas com quem conversei e 

estabeleci algum contato. Difícil elencar uma série de elementos e tratá-los como causas de 

determinadas enfermidades, mas em um esforço sintético, tentamos reunir em um diagrama 

algumas das múltiplas interferências sociais, territoriais e culturais que fomos encontrando no 

caminho e consideramos como problemas e fatores que afetam negativamente a saúde e as 

condições de vida na Vila. 
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Fig.11. Quadro esquemático dos principais problemas identificados que influenciam a situação de saúde dos moradores da Vila. 
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6.1. Condições de vida e o nervoso 

Em um apanhado das entrevistas com os trabalhadores da UBS, foram citadas como 

queixas referentes à saúde mental: mulheres com transtornos mentais comuns, pessoas que 

procuram tratamento para alcoolismo e tabagismo, foram citados casos de transtorno bipolar e 

de pessoas que vão apenas para renovar receitas de psicotrópicos. Alguns profissionais 

referiram-se à depressão como o mal atual da humanidade, outros chamaram atenção para o 

aumento do número de jovens procurando tratamento psicológico/psiquiátrico e para os novos 

transtornos que surgem a casa dia, falou-se também em sofrimentos e problemas emocionais, 

sem se remeter à psicopatologia. Há pessoas também que freqüentam a unidade de saúde 

quase que diariamente sempre com alguma queixa física, mas que nunca é diagnosticada. 

Pessoas de classe média e alta também procuram a unidade, sobretudo estrangeiros. 

Segundo a psicóloga, a caracterização das pessoas que chegam até a unidade 

demandando atenção em saúde mental é de uma clientela bem variada, uma vez que muitos 

moradores de classe média e alta utilizam a unidade, mas a profissional comentou que nunca 

pensou em uma relação entre os tipos de sofrimento apresentados e a classe social ou 

condição de vida dos pacientes. Informações sociodemográficas como escolaridade, ocupação 

e renda não constam nos registros – prontuário familiar, ficha individual, diário das sessões. 

Ela destaca que grande parte das demandas que chegam à porta da sua sala - sala antiga do 

serviço social, localizada à direita logo após a entrada da UBS - são mulheres que sofrem de 

transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão e são mães, avós, mulheres, pessoas 

que convivem com usuários de drogas, envolvidos ou não com o tráfico ou que sofreram 

alguma violência também devido a essa condição.  

Também conforme a profissional, o abuso de substâncias juntamente com o tráfico e a 

violência são os principais problemas da vila atualmente, entretanto dificilmente chegam de 

forma direta ao serviço, a não ser refletido por essas queixas. Depois cita alguns fatores que 
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estariam associados, como o boom do turismo predatório em Ponta Negra, também atrelado à 

exploração sexual, às mudanças nos padrões de vida almejados pelos jovens - que, 

insatisfeitos com a sua condição, procuram vias mais rápidas de ganhar dinheiro -, a perda das 

tradições e identidade local - sobretudo pela baixa lucratividade derivadas das atividades 

econômicas mais tradicionais da vila de Ponta Negra -, processos estes que não são 

específicos da localidade, mas vistos como uma problemática geral, decorrente da 

globalização.  

De acordo com as nossas observações, entrevistas e participação nos grupos, 

percebemos que muitas famílias têm a mulher como centro da casa. Uma ilustração espacial 

para essa configuração familiar trata-se das casas conjugadas, bastante comuns na vila, em 

que os filhos vão realizando construções no mesmo terreno onde mora a matriarca da família, 

acarretando muitas vezes uma precariedade das condições de moradia. Ou seja, são elas que 

cuidam da família, incluindo filhos crescidos e netos, sao elas que ganham o dinheiro para 

sustentá-los, mas isso não é uma opção própria ou pode ser avaliado como empoderamento.  

A ela convergem vários lugares sociais: a cuidadora, provedora e a de culpabilizada 

quando o filho envolve-se com as drogas, como questiona a gestora cultural M.G.L.:  

O homem vai embora quando ele não consegue manter essa família, manter esse status 

do provedor, então aí começa a história das penélopes da vila, a mulher fica, mas fica 

com ressentimento, com mágoa, ela fica porque ela não é reconhecida. O lugar do 

feminino na vila, embora seja o grande domínio deste espaço, ele vive ainda na 

invisibilidade. Quando você vê uma criança, um adolescente morto é só um 

adolescente morto? E a mãe? E aí a culpa é da mãe porque ele morreu, porque ele 

entrou nas drogas. Não é isso, a culpa é de todos nós, todos nós somos corresponsáveis 

por isso. É da Igreja, da escola, da sociedade, do posto de saúde. (M.G.L., moradora e 

gestora cultural). 
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Essa característica pode ser observada nas nossas entrevistas com algumas moradoras. 

Foram entrevistados 8 mulheres e 3 homens. Das mulheres, 5 alegaram já ter passado por 

algum problema emocional, das quais 4 possuem familiares em situação de consumo, 

envolvimento com tráfico de drogas e violência, que, somados a sobrecarga de trabalhos 

domésticos e condições ruins de moradia aparecem como associados ao sofrimento difuso 

apresentado por elas. Trata-se de pessoas com baixa escolaridade, trabalhos informais, 

geralmente de serviços domésticos, que vivem com mais de cinco pessoas em casa, 

responsáveis pelo cuidado de todas elas, algo referido geralmente como uma carga que geram 

sintomas de nervoso. São um conjunto de sintomas geralmente sem um diagnóstico fechado e 

que se apresentam na forma de dores de cabeça, tonturas, ansiedade, depressão e insônia, 

“agonia no peito” e “cabeça dançando”. Como podemos ver no trecho a seguir: 

Problema emocional eu tenho porque eu tinha quatro filhos, mas vai fazer dois meses 

que mataram um deles. Depois disso fiquei com dores, um cansaço(...). Antes de 

matarem meu filho, quando ele morava aqui, eu ficava a noite inteirinha acordada, 

com dor de cabeça, ele saía e eu ficava preocupada, qualquer coisa eu vinha olhar a 

porta. Algumas vezes eu ficava toda coberta, mas qualquer barulhinho eu ficava com 

as carnes tremendo. Até conversava com a vizinha, no dia seguinte. Tentaram matar 

ele aqui dentro de casa três vezes. Eu não dormia. (M.L.G.S., moradora e dona de 

casa). 

 

Elas dizem que a causa para essas manifestações é a violência, a preocupação com a 

família e a existência de doenças crônicas, como a diabetes e alegam não saber quanto acabar 

com o que elas acreditam serem as causas para eles. Tanto pela sobrecarga do trabalho 

doméstico e cuidado da família, pelas preocupações, como pelo cansaço derivado desses 
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sintomas difusos somados a problemas ortopédicos e reumatológicos – também decorrente 

daquela sobrecarga -, essas pessoas deixam de participar de grupos, ir à igreja e de realizar 

atividades de lazer. 

Outro fator associado ao nervoso é a existência de conflitos familiares, como o caso de 

R.L.S.. Ela atribui a origem desses problemas à sobrecarga na criação das filhas, quando era 

doméstica, morava de aluguel e cuidava delas sozinha, sem apoio do pai. Essa carga aliviou 

um pouco quando ela iniciou um novo relacionamento, no entanto seu estado piorou de vez 

quando o companheiro faleceu. Os sintomas aparecem geralmente quando entra em conflito 

com suas filhas, especialmente a mais velha, da qual ela reclama sofrer frequentes 

humilhações e subjugações. Mas relata que hoje ela consegue evitar cair em depressão 

novamente mantendo-se ocupada, principalmente nos momentos em que não está bem. Esse 

manejo melhorou consideravelmente depois de ter começado a fazer seus artesanatos, os quais 

considera uma terapia, pois exercita a mente. Esse fato tem gerado uma mudança na sua 

relação com as filhas, como a co-responsabilização no cuidado dos netos, o fortalecimento 

pessoal da mulher na casa e amenização dos conflitos familiares. 

Conforme nos fala uma agente de saúde e também líder comunitária, percebe-se 

através de algumas dessas mulheres que frequentam a unidade, que se trata de uma 

necessidade além do orgânico, e sim uma necessidade de ser cuidada, mas que a unidade não 

responde de forma adequada pela base desses problemas serem de cunho social e econômico. 

A profissional fala que identificar essas distintas demandas é algo aprendido na prática 

cotidiana do serviço, pois não recebeu nenhuma qualificação para lidar com esses casos. 

Inclusive um aspecto que ela destaca é a quantidade de diagnósticos psiquiátricos que surgem 

a cada dia e destaca a diferença da vivência do sofrimento de acordo com a classe social:  

Todo ser-humano é susceptível a isso, independentemente de classe social, mas os 

males da alma são bem mais difíceis pra alguém que tem menos condições. É mais 
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difícil diagnosticar porque as pessoas, até dentro de casa, acham que é frescura, que só 

quem tem é rico, fora que elas não procuram ajuda porque vão dizer que elas estão 

doidas. Já ouvi uma pessoa, esclarecida, dizer: "eu estou precisando, mas não vou pra 

psicóloga lá no posto porque todo mundo vai olhar pra mim". A pessoa deixa de se 

cuidar porque fica preocupada no que as outras vão dizer. (C.F.L., agente de saúde). 

 

Os conhecimentos que ela alega ter sobre saúde mental foram buscados por conta 

própria por interesse pessoal pelo assunto, por isso outro aspecto colocado pela agente é o 

surgimento de transtornos mentais antes desconhecidos, como o Transtorno de Personalidade 

Borderline, o qual foi diagnóstico em uma conhecida, esta se informou sobre e repassou para 

a profissional. Portanto, nesse sentido, os maiores desafios para se trabalhar com saúde mental 

na atenção básica é ter conhecimentos, qualificação e disponibilidade para trabalhar em 

equipe multiprofissional, realizar ações coletivas, grupos e através da cultura.  

Ela fala que as respostas a esses problemas vão além da ação do profissional de saúde, 

pois é necessário suporte psicológico, mas também é preciso ajuda do judiciário, do serviço 

social, da escola, do Conselho Tutelar, etc. Então, para ela seria função de todas as unidades 

básicas trabalharem com questões de saúde mental, seja por um sofrimento, uma angústia, 

seja por problemas mais graves como depressões maiores e dependência química, porque, 

apesar desses problemas serem comuns na vila, eles estão generalizados. Entretanto, ela 

ressalta que é preciso disponibilidade de toda a equipe, autonomia de ação e uma 

administração do serviço que conheça bem a comunidade, os grupos nela existentes e que seja 

aberta ao trabalho conjunto, algo inexistente na UBS de Ponta Negra.  

Três das mulheres entrevistadas afirmam ter procurado ajuda ao aparecimento do 

sofrimento, foram ao serviço de psicologia da UBS. A única oferta da unidade para as 

demandas em saúde mental é o atendimento individual, só de adultos e o encaminhamento 
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para psiquiatra, uma das especialidades mais procuradas e menos disponíveis na rede 

assistencial. No caso do serviço de psicologia da unidade, a psicóloga alega que há uma 

rotatividade imensa, em parte porque as pessoas não entendem o trabalho da psicologia é 

lento, e em parte porque as pessoas saem do bairro pra tentar a vida em outro lugar, depois 

voltam, o território é muito dinâmico. Ela enfatiza que tem conseguido fazer muito adoraria 

fazer um trabalho de prevenção na comunidade, mas esbarra em questões como a falta de 

autonomia e autoritarismo da gestão do serviço. Por isso as ações são geralmente internas, 

mas a estrutura física do lugar mal comporta. 

Novamente com relação aos moradores, quando perguntadas sobre como é morar na 

vila, as pessoas falam de um dia-a-dia movimentado, em que as pessoas se locomovem muito 

a pé e de bicicleta e trabalham especialmente na praia, algumas falam até que a vila tem 

características de uma cidade do interior. A praia é vista tanto como fonte de renda para 

grande parte das famílias, como o único espaço de lazer disponível para os moradores. 

Geralmente remetem às mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. Elas comentam 

que com o crescimento e a vinda de pessoas de fora, a vila que era “só areia e mato”, foi 

ganhando novas construções, mais ruas, chegou energia elétrica e água encanada, fatores 

apontados como positivos do crescimento. No entanto, esse processo também é associado ao 

aumento da violência e do tráfico, bem como dos problemas apontados pelos moradores. 

Como maiores problemas da Vila, foram citados em geral o tráfico de drogas e a 

violência; a ineficiência da coleta do lixo; a carência de escolas para crianças menores de três 

anos e ensino médio; a falta de segurança e de espaços públicos para o lazer, prática de 

esportes e recreação. Este último quesito merece destaque, pois é enfatizada pelos moradores 

como fator associado ao aumento do consumo de drogas entre adolescentes. Segundo eles, 

quando os jovens estão desocupados, sem realizar nenhuma atividade, são mais susceptíveis 
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ao uso de substâncias e ao envolvimento no tráfico, isso desde muito cedo, assim como nos 

diz o entrevistado: 

O tráfico de drogas aumentou, assalto aumentou, tudo isso aumentou exageradamente 

aqui. Influi muito nisso também a falta de uma área de lazer, não tem uma praça de 

esportes. Tem dois campos aqui na vila, o do Botafogo e o do Cruzeiro, mas já estão 

vendidos. A quadra de esportes, desmancharam, arrancaram o piso e está lá. Então, 

não tem uma praça de lazer pros garotos que estão crescendo ocuparem o tempo e o 

espaço deles. Faz muita falta, isso. A violência e o tráfico aumentam por causa disso, 

por falta de uma política de lazer inclusiva, um karatê, uma capoeira, uma coisa que 

ocupe a mente dessa juventude, porque essa juventude passa muito tempo com a 

cabeça vazia e aí vai fazer outras coisas que não deve. (T.L., morador, comerciante e 

funcionário público). 

 

Também esse entrevistado fala da associação entre a sua própria saúde e questões de 

acesso à assistência e mobilidade urbana. O entrevistado relata que o que mais o preocupa na 

sua saúde e da sua família não são doenças, mas a assistência, pois na vila há um posto de 

saúde que não atende todas as necessidades e esse é o único serviço de saúde existente em 

Ponta Negra. Se precisar de algum especialista ou de atendimento noturno, é necessário se 

deslocar para outros bairros, muitas vezes distantes e de difícil acesso pelas linhas de ônibus 

que a vila dispõe que, segundo ele, são poucas e requer muito tempo de espera. Da mesma 

forma é a coleta do lixo, aspecto que o morador considera inadequada, um dos grandes 

problemas da vila e potencial gerador de doenças. Ele afirma que é também papel da 

população não jogar lixo nas ruas e terrenos e não esperar o poder público. No entanto, a 

população seria “muito pacata”, pois não procura se manifestar sobre tudo isso os problemas 
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que a vila enfrenta, como a falta de ônibus, de saúde e educação. Segundo ele, a comunidade 

se manifesta muito pouco no sentido da busca por seus direitos. 

A falta de mobilização da comunidade também é tema levantado por J.B.L., 

comerciante que trabalha na praia. Fui numa manhã de muito sol, visitar o seu quiosque na 

orla da praia de Ponta Negra, que já pertenceu ao seu sogro e foi repassado para a geração 

seguinte. O estabelecimento de madeira e fibra, de aproximadamente três metros quadrados 

não segue a sequência numérica de organização dos quiosques porque foi retirado do local 

oficial pelo próprio comerciante, pois ameaçava ser derrubado pela maré. Entre barulho de 

ondas e um troco e outro para seus clientes, ele me falou sobre o movimento dos 

quiosqueiros, a informalidade do trabalho e se emocionou quando falou de seu envolvimento 

com a comunidade. 

Ele comenta que uma das coisas que mais aprecia em morar ali é o seu trabalho na 

praia e da participação comunitária. No entanto, a informalidade do trabalho lhe é uma fonte 

de grande desgaste físico e emocional, especialmente porque é a única saída para grande parte 

dos trabalhadores da praia. A informalidade apareceu como única possibilidade de geração de 

renda para seis dos nossos entrevistados e torna-se motivo de sofrimentos uma vez que a 

incerteza sobre a situação de trabalho, o rendimento baixo, a ausência de benefícios sociais e 

de proteção da legislação trabalhista têm contribuído para o desenvolvimento/agravamento de 

ansiedade e depressão entre os trabalhadores informais (Ludermir, 2005). Além disso,  

(...) o valor da terra, a disputa pelo espaço público e privado, a habitabilidade e a posse 

recaem como custos adicionais aos demais riscos e desproteções sociais a que o 

trabalhador informal está sujeito. Por esse motivo, os trabalhadores informais sofrem 

uma dupla segregação: do direito ao trabalho e, simultaneamente, do direito à cidade. 

(Itikawa, 2014, s/p) 
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 Apesar de todos os problemas existentes, todos os moradores dizem gostar de morar 

na vila e não pretendem se mudar para outro lugar. Como aspectos positivos da comunidade, 

eles identificam: a proximidade e diversidade dos serviços, como escolas, farmácias e 

mercados; a tranquilidade do lugar – surge paradoxalmente ao aspecto da violência abordado 

nos pontos negativos -, a praia como espaço de lazer e espairecimento e a boa vizinhança – os 

vizinhos geralmente são vistos como pessoas solidárias e confiáveis, geralmente as pessoas 

mais antigas e que moram há muito tempo na vila. 

Para a moradora que veio de outra cidade do Nordeste, o que atraiu na vila de Ponta 

Negra foi a proximidade dos serviços - "aqui é tudo perto", foi uma frase reproduzida por 

alguns dos moradores -, a possibilidade de fazer bons vizinhos e a tranquilidade do lugar. 

Essas qualidades existem até hoje, as quais a moradora afirma serem positivas para a criação 

dos netos, pela necessidade de morar perto de escola, serviços de saúde, mercados e farmácias 

sem precisar locomover-se tanto nem depender de transporte público. Esse foi o aspecto 

apontado como positivo para a saúde, segundo ela, que na vila há muitas pessoas boas, 

prestativas e confiáveis e que ajudam sempre que o outro precisa. Apesar de saber dos 

problemas de consumo e tráfico de drogas, e apontar que existem alguns episódios de 

violência urbana, ela diz que nunca se sentiu diretamente afetada por esses problemas, mas 

que afetam as outras pessoas e a comunidade em geral - cita o exemplo do assalto ao posto de 

saúde. A sua maior dificuldade é a renda instável, a qual depende de quanto ela consegue 

apurar com a venda de seus artesanatos e o que sua filha apura no setor turístico. 

Um elemento em comum atravessa o discurso tanto de profissionais como dos 

moradores: o gringo. Para ambos os grupos, as pessoas "de fora", o "gringo", o turista foi 

quem trouxe os males identificados na vila de Ponta Negra atualmente e, apesar de o turismo 

sexual ter sido ferrenhamente combatido, esses problemas persistiram porque desde as 

décadas de 1980 e 90 os jovens locais vinham sendo influenciados e envolvidos pelos "de 



129 
 

fora" em redes de tráfico de drogas. Temos uma díade antagonista de personagens colocada 

nessa trama, o gringo explorador sexual e detentor das drogas e o nativo pobre seduzido pelas 

promessas do primeiro. Além disso, foram os gringos também que chegaram fazendo grandes 

ofertas para os moradores locais venderem seus terrenos e casas. O teatro do gringo mau e do 

nativo bom.  

Há um componente de sedução nessa fala que nos remete a certa generalização. 

Primeiro, entende-se que os jovens, uma vez desprendidos da identidade local, não se 

interessavam mais por pesca, pelo comércio, pela música e pelo artesanato, se viram em meio 

à miséria, sem capacidade para consumir, eram seduzidos pelo gringo e encontraram no 

tráfico e na prostituição caminhos para ter um acesso a bens e um status inimagináveis 

anteriormente. O jovem também é visto sob um prisma paradoxal, ora como aquele que não se 

interessa pelos estudos nem pelo trabalho, aquele que quer dinheiro e vida fácil; ora como 

principal vítima da carência de ocupações e investimentos, da ausência de espaços para o 

lazer, da negligência do poder público e da insuficiência dos "trabalhos sociais".  

Segundo, a redução dos grandes problemas da vila de Ponta Negra à figura do turista 

como determinante descarta a existência de outros fatores históricos e exclui outros 

personagens cruciais do enredo, mesmo anteriores à intensificação do turismo, como a 

violência de Estado e a produção capitalista do espaço da vila, que acabaram por produzir 

grandes efeitos e até mesmo conformando um terreno vulnerável às práticas turísticas 

exploratórias. Para mim, essa modalidade de turismo, no caso da vila, já é um desdobramento 

- e nesse caso a mais evidente forma de produção capitalista do espaço, por isso a mais 

fortemente associada - de um problema interno que foi a produção da cidade de Natal em 

torno do capital, cuja conseqüência local foi a série de disputas pelas terras na vila de Ponta 

Negra pela Igreja, Forças Armadas, governos locais, empresariado, dentre outros, gerando 
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pobreza, fragilização da integração comunitária e profundas desigualdades sociais e 

econômicas.  

Em terceiro lugar, a imagem negativa do gringo acabou por generalizar uma ideia de 

turismo e de turista voltado para o consumo, degradação e exploração sexual, mesmo quando 

muitos desses "gringos" afeiçoaram-se à vida na comunidade, resolveram ali morar e 

colaborar para o seu desenvolvimento comunitário. A questão do turismo reveste-se, então de 

um paradoxo: por um lado, um discurso pejorativo, do turismo maligno e exploratório, 

causador dos problemas da vila, destruidor da cultura local; por outro, o turismo provedor, o 

turismo do qual dependem tantas famílias que trabalham no comércio voltado para o turista na 

praia de Ponta Negra.  Essa noção nos dá margem para pensar se existe um outro turismo 

possível, que alie desenvolvimento local e valorização cultural e sustentabilidade. 

 

6.2. Sofrimento, preocupação e trabalho doméstico 

 

 Considerando a disseminação do diagnóstico e do tratamento de depressão entre 

grupos sociais mais pobres, Tornquist, Andrade e Monteiro (2010) traçam uma relação entre 

os relatos sobre as experiências sociais ligadas ao sofrimento e aflição de mulheres residentes 

em bairro catarinense - Monte Cristo - com a história de ocupação desse lugar bem 

interessante para compreendermos como se dá a articulação entre o contexto de vida pública  e 

a vida privada na experiência de sofrimento psíquico. No bairro de Monte Cristo foram 

entrevistadas mulheres de duas comunidades distintas, em que os aspectos da luta pela 

instalação e moradia no bairro e as especificidades da dinâmica social de cada uma foram 

definidoras da forma como as entrevistadas atribuem sentidos à experiência do sofrimento. 

 Criminalidade, tráfico de drogas, repressão policial, dificuldades na obtenção de 

trabalho e acesso a equipamentos coletivos, pouca disponibilidade de recursos, problemas de 
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mobilidade e infraestrutura urbana são temas que sempre emergem nas entrevistas, acrescidos 

à questão do trabalho doméstico e a responsabilidade do cuidado familiar por parte das 

mulheres. Em Monte Cristo, assim como na Vila de Ponta Negra, é impossível analisar as 

narrativas acerca de sofrimento sem considerar o contexto social fortemente marcado por 

esses temas (Tornquist, Andrade & Monteiro, 2010). 

 Quanto ao desempenho da função de criadoras, seja de casa, da família, de outras 

casas e outras famílias, esse trabalho é muitas vezes visto de forma naturalizada ou até mesmo 

romantizada: são mulheres vistas como "trabalhadeiras", "guerreiras, "que "carregam a 

família nas costas" e quando existe algum trabalho remunerado, ele é muitas vezes informal e 

uma extensão do trabalho doméstico, como empregada doméstica, lavadeira ou babá e assim, 

essas mulheres geralmente desempenham o papel tanto de provedoras como de cuidadoras da 

família. Especificamente o cuidado dos filhos e netos, as preocupações que esse trabalho 

envolve, os conflitos familiares e a convivência dessas várias gerações em casa aparecem com 

destaque nas narrativas de nossas entrevistadas. Em Monte Cristo, o ambiente doméstico 

também aparece como espaço gerador de muito estresse, mas, além disso, as autoras 

identificam a entrada no mercado de trabalho – visto como parte do universo masculino - e a 

conseqüentenegligência da vida familiar como fator importante dentre o que suas 

entrevistadas apontam como desencadeantes do sofrimento. Existe nesse caso um 

entendimento de que a esfera pública é designada aos homens e que a dedicação ao 

remunerado por parte das mulheres tem lhes causado problemas psicológicos.  

 Nossos depoimentos aproximam-se mais do encontrado por Silveira (2000), em que o 

nervoso aparece nas mulheres geralmente associado ao âmbito privado, ao cuidado da casa e 

da família, enquanto os homens sofrem por questões referentes ao âmbito público e ao 

trabalho remunerado. No entanto, essa fronteira entre público e privado no desencadeamento 

do sofrimento dos nervos não aparece de forma tão definida em nossa pesquisa, uma vez que 
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a problemática do tráfico e da violência - problemas urbanos que repercutemdiretamente na 

família - aparece muito enfaticamente como fio conector, seja pelos efeitos diretos que causa 

na família com o assassinato ou prisão de filho(s) ou neto(s), seja pelo medo de freqüentar 

lugares públicos. O somatório de vários desses fatores pode ser observado no caso da dona 

F.A.L.: 

Eu criei quinze filhos. Onze dos outros e quatro meus. Trabalhei muito. Até hoje faço 

minhas economias.Pode perguntar, estou sempre na porta sentada, ou na casa de 

alguém trabalhando. Cuido dos problemas da casa e ainda cuido da minha sogra, que 

tem problemas mentais, emocionais.Tenho problemas porque não como direito, às 

vezes passo o dia todinho e não como, dentro de casa não tenho vontade de comer. 

Aborrecimento de um, aborrecimento de outro. Quando eu saio de casa, eu como, não 

sei por quê. Deve ter alguma macumba na minha casa.O que mais tenho na minha vida 

é sofrimento, perturbação dos nervos, por causa da violência. Um bocado de neto 

drogado, um já foi preso, outro vai ficar lá. Essas meninas aqui, se elas tão na rua eu 

não durmo. Comecei a sentir esses problemas desde que meu filho morreu. No dia que 

mataram o menino logo ali, minha filha me acordou pra me dizer, assim de sopetão, 

desgraça logo de manhã. 

 

 O sofrimento associado à vivência violenta e envolvimento de membros da família 

com o tráfico também é um ponto chave para o trabalho de Tornquist, Andrade e Monteiro 

(2010), adicionado a um outro elemento: as críticas à violência policial como força que 

permeia o cotidiano das comunidades estudadas, como algo que expõe as crianças e a 

comunidade ao perigo, causa medo e desordem. Esse ponto não é explicitado nas entrevistas 

que fizemos, mas apareceu algumas vezes em cenas cotidianas que presenciei durante o 

campo de pesquisa, caminhando na rua, durante as feiras e em outras situações.  
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 Logo, se a violência é importante para compreendermos o processo de sofrimento 

dessas mulheres, parece-nos imprescindível discorrer brevemente sobre a relação entre ela, o 

espaço público e o estigma territorial que atravessa a Vila e tantas outras comunidades 

periféricas. Mais adiante veremos como esses componentes estão interligados e vieram à tona 

em uma ação realizada em maio de 2014. 

 

6.3. Violências, estigma territorial e espaço(s) público(s) 

 

 Há uma tendência no Brasil e no mundo de tratar a violência como uma questão social 

e uma das grandes questões para a saúde (Schraiber, 2014). Trata-se de um grande desafio 

para a discussão da determinação social da saúde, pois integra as causas externas de 

morbidade e mortalidade referentes à tripla carga de doenças e pede um grande esforço de 

articulação teórica e de atuação. Segundo Schraiber (2014):  

Ao também constituir condição de vulnerabilidade sociocultural, nas desigualdades de 

gênero, étnico-raciais ou geracionais, além das desigualdades econômicas, a violência 

acaba trazendo um desafio adicionalaos conhecimentos e às práticas profissionais em 

saúde, o que torna os indicadores das diferenças socioeconômicas insuficientes na 

explicitação das cadeias causais do evento, assim como em termos de suas 

repercussões nos danos e agravos à saúde. (Schraiber, 2014, p. 727).  

 

 No caso do nosso trabalho, o que primeiro grita aos olhos é a quantidade de jovens 

mortos por homicídios. Não temos estatísticas específicas sobre a comunidade, mas essa 

dolorosa característica era sentida quase que semanalmente na Vila. As notícias de que 

mataram um moleque de tal rua, filho de fulano, corriam rápidas, freqüentes e muitas vezes 

acompanhadas por um "ah, mas ele estava na droga", como se justificasse alguma coisa. 
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Muitas famílias tiveram um ou alguns de seus jovens mortos, alguns dizem até que a maioria 

delas. Essa realidade acompanha o quadro nacional, em que a taxa de homicídios da 

população jovem - 15 a 29 anos - era de 19,6 para cada 100 mil habitantes em 1980 subiu para 

57,6 m 2012, o que equivale a um incremento de 194,2% da taxa nesse período. Segundo o 

Mapa da Violência de 2014 (ref), 38,7% dos jovens que morreram de causas externas em 

2012 no Brasil foram assassinados (Weiselfish, 2014). O Rio Grande do Norte trata-se de um 

dos estados com a taxade crescimento mais preocupante. 

 Quando se fala da violência enquanto um dos grandes problemas da comunidade, as 

crianças e os adolescentes logo tomam lugar central das preocupações. Os entrevistados que 

externaram essa preocupação geralmente remeteram a escassez de equipamentos públicos no 

bairro para que esses jovens pudessem desenvolver atividades físicas, recreativas e culturais, 

pois o ócio e a falta desses espaços abririam caminho para o consumo e, posteriormente no 

caso de muitos, o tráfico. O turismo, a falta de perspectiva de vida e da possibilidade de 

ganhar uma renda sem dúvida são elementos que contribuíram, na visão desses moradores, 

para o forte crescimento do tráfico na Vila, no entanto é a ausência desses espaços públicos 

que tomam um lugar crucial nesse processo. Vemos isso na seguinte fala: 

O maior problema que eu vejo aqui na vila não é a violência, é a falta de ocupar essas 

pessoas, de trabalhos sociais ocupando esses jovens. Por que esses caras que estão no 

poder não constroem uma fábrica com oficina pro trabalho? Oficina de teatro, 

programa de computação, um centro de esportes, ajeitar o espaço do conselho 

comunitário pra isso, ocupar e incentivar essas pessoas a irem. Não é difícil, a vila 

tem tanto terreno ocioso, podiam desapropriar um e construir um centro desse. Tenho 

certeza que isso diminuiria, a desocupação é que faz o jovem a ir pra droga, a 

começar a trabalhar no tráfico. A ociosidade é a principal causa. (J.B.L) 
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A questão do trabalho com a juventude na vila é um tema que surge reiteradamente 

tanto nas reuniões do grupo da feira como em outros encontros, surge nas minhas entrevistas e 

conversas. Até que, entre março e abril, recebemos a visita de profissionais do Centro de 

Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA). Elas buscavam realizar um trabalho de 

enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente, ficaram sabendo do trabalho do 

Centro de Cultura, do Coletivo das Dez Mulheres e do Feito na Vila e chegaram até nós para 

propor uma parceria.Dentro do princípio de ação comunitária que preconizava o grupo, em 

maio realizamos uma oficina em virtude do dia de combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes. Inicialmente, seria um evento para jovens e o motivo da mudança de foco há 

que se analisar. 

A barca virou por quê? 

Com o mote do dia 18 de maio – dia nacional de combate ao abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes -, pensamos em chamar alguns desses jovens para planejar 

um evento voltado para suas próprias questões, em que incluiríamos a problemática da 

violência, não apenas a violência urbana, mas as várias violências sentidas cotidianamente. 

Tentamos articular essas pessoas através dos próprios adolescentes que participavam da feira 

e seus amigos, os quais tentaram mobilizar seu pessoal nas escolas. Marcamos encontros, mas 

só vinham dois ou três. Um deles dizia que eles nao queriam esse tipo de evento, que 

gostariam de planejar uma festa, alguma coisa no Imirá - espaço de um grande hotel da cidade 

em que se realizam show e eventos direcionados à classes média e alta. Maio se aproximava e 

não queríamos planejar um evento sem o comprometimento dos jovens no processo de 

idealização, pois essa prática se esvaziaria de sentido. 

Sendo assim, decidimos mudar de ideia e pensar em algo direcionado às crianças, 

mas não havia mais tempo suficiente para torná-las ativas na elaboração da nossa ação, 
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tampouco tínhamos estabelecido contato com as escolas para isso. Elaboramos um plano de 

oficinas para abordar a mesma questão das violências com as crianças na tentativa de 

relacionar essa questão aos seus contextos de vida, família, escola e comunidade. O contato 

que fizemos com as escolas foi para convidar os alunos de sete a dez anos para nossa oficina e 

a escola São José para ceder algumas de suas salas de aula, além do espaço do Conselho 

Comunitário e a parceria da tapiocaria para a doação da alimentação.   

 Logo no início da oficina, recebemos as crianças no salão do Conselho e, reunidas em 

grupos de três ou quatro, perguntamos qual o sentido da violência para elas. As respostas 

foram as mais diversas possíveis e pudemos ver como elas vivenciavam a violência nos mais 

diversos contextos: na família – que aparecia na forma dos castigos e punições violentas 

impostas pelos pais, em casos de alcoolismo abuso de drogas que se refletia na família sob a 

forma de abandono e agressividade -, na rua – a polícia vista como um dos agentes da 

violência na rua, assaltos, assassinato de familiares e brigas -, mas foi no contexto escolar que 

as situações violentas mais transpareceram e as crianças citaram casos de bulling (o próprio 

termo utilizado), de agressões entre colegas e inclusive a violência partindo da própria escola, 

como um relato de que o diretor de uma escola prendera os alunos no banheiro como forma de 

punição e outro em que a professora criticou o cabelo crespo de uma aluna e proibiu a entrada 

de um aluno com guias de candomblé. 

 Existe uma diversidade de trabalhos epidemiológicos associando a violência não 

apenas à morbimortalidade diretamente relacionada a homicídios e agressões físicas, mas 

também a fatores de risco para saúde física e mental das pessoas que foram expostas a esse 

fenômeno (Ribeiro et al, 2009). A violência doméstica, violência urbana e violência sexual 

são os tipos mais comumente estudados, geralmente associados a problemas como 

comportamento suicida, abuso de álcool e drogas, transtornos mentais comuns, depressão e 

estresse pós-traumático, além disso há uma tendência de as crianças serem mais afetadas pela 
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violência dentro de casa, na forma de punições violentas; as mulheres mais sujeitas à 

violência conjugal e sexual e os homens geralmente mais expostos a eventos na comunidade 

(Ribeiro et al, 2009). Apesar de úteis para evidenciar a relação entre violência e o sofrimento 

psíquico, bem como para ressaltar o quesito violência como uma grande questão de saúde 

pública, tais estudos dificilmente nos dizem sobre como os sujeitos vivenciam e significam 

esses eventos traumáticos. Nesse sentido, carecemos de mais pesquisas que explorem mais 

aprofundadamente essa ligação. 

 Além das conseqüências mais individualizadas na forma do sofrimento psíquico, a 

violência associada à espoliação urbana e à vulnerabilização da população gera efeitos 

devastadores em bairros populares, sobretudo em bairros que costumavam ser caracterizados 

por fortes sentimento de vizinhança e tradição cultural, como no caso que estudamos, alguns 

são: maior desorganização da vida coletiva, política e associativa, recrutamento da força de 

trabalho infantil e adolescente, disseminação de valores militarizados e bélicos, como o 

faccionalismo fraticida, fortalecimento e disseminação do patriarcalismo, da homofobia e 

misoginia, o reforço de práticas e discursos discriminatórios sobre a comunidade a partir de 

reações estigmatizadoras sobre a pobreza e os pobres, dentre outros (Ribeiro, 2004). Para os 

moradores que entrevistamos, o evento que marcou o agravamento dessa questão na Vila foi o 

boom turístico, como fala F.E.S. 

Até 99, a gente sabia que tinha droga na vila, mas a gente não via, não era tão 

desproporcional. Só que quando o gringo chegou aqui fez boates, fez bares onde 

começou a rolar drogas que os nativos não conheciam, começou a rolar prostituição. (...) 

As pessoas andavam nas ruas e não tinham problema nenhum. As drogas já existiam, 

mas as pessoas se respeitavam. Mas um grande problema hoje em dia é que as próprias 

pessoas não respeitam nem o vizinho do lado. 
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 Tal fala vai ao encontro do que nos afirma Ribeiro (2004): 

No bairro popular sempre esteve presente a violência. Mas esta não produzia os efeitos 

desorganizadores como hoje os produz a violência associada ao tráfico de drogas e de 

armas. Ela cria um clima social e uma cultura que diminuem enormemente a eficácia 

normativa necessária às práticas e às relações de solidariedade, incidentes 

especialmente nos jovens moradores dos bairros populares. Aqueles que são 

recrutados pelas organizações criminosas adquirem rapidamente massivos recursos, 

sejam eles armas ou dinheiro. Por outro lado, o assustador número de mortes de 

homens jovens gera um clima social em que o encurtamento dos horizontes de tempo 

dos jovens os conduz a atitudes pouco propícias à aceitação dos valores da sociedade. 

(p. 44). 

 

 Além dos efeitos diretos da violência sobre a saúde mental dessas pessoas que 

vivenciaram eventos desse tipo, o sofrimento também pode ser agravado pela estigmatização 

territorial e fragmentação simbólica pelas quais comumente passam os bairros populares 

marcados pela espoliação e pelo tráfico. Por fragmentação simbólica entendemos o processo 

pelo qual signos e valores de referência na formação dos sujeitos são depreciados e 

destruídos, desencadeando uma retração do tecido comunitário e associativo em contraposição 

a um aumento das formas criminosas e violentas de sociabilidade, o que reforça uma ideia de 

favela/periferia como ponto irradiador da violência urbana (Ribeiro, 1995).  

 Já a estigmatização territorial consiste na face simbólica da violência combinada à 

vulnerabilidade social e também gera efeitos sobre a saúde mental da comunidade. Trata-se de 

um conceito abordado por Wacquant (2001; 2011) para designar a depreciação simbólica e 

desolação urbana pelas quais passam favelas, guetos, bairros populares e outras comunidades 

marginalizadas, referidos pelo autor como espaços difamados. O estigma territorial surge 
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como uma concepção que visa chamar atenção para o valor simbólico e o teor psicológico 

presentes na hierarquia dos lugares que compõem a cidade, indicando um processo de 

desmoralização coletiva (manifestação psicossocial) - caracterizada por sentimentos de 

inferioridade social e abatimento, raiva e medo com relação ao lugar, alcoolismo e abuso de 

drogas, depressão e outros transtornos mentais -, a partir da desolação urbana (manifestação 

física, indicada pela carência de infraestrutura e serviços públicos, violência institucional por 

parte do Estado, espaços públicos precários). 

 Wacquant (2011) elenca quatro grandes estratégias de autoproteção simbólica, 

consequentes da vida em uma comunidade estigmatizada: distanciamento mútuo, a 

reprodução do discurso estigmatizante, a reclusão à esfera privada e o abandono do bairro. 

Esses três efeitos do estigma territorial geram dissociação comunitária - as relações e 

atividades conjuntas com os vizinhos ficam cada vez mais limitadas -, dificultam a 

mobilização social e reforçam, no interior dessas áreas, o reducionismo do discurso 

hegemônico que se referem a elas como lugares da pobreza e da violência. Há, portanto, uma 

certa incorporação do estigma pelos próprios estigmatizados, redundando na busca destes em 

se dissociar desses lugares. 

 Apesar de a realidade da Vila se diferenciar das características de estigma e exclusão 

social característicos dos guetos americanos descritos por Wacquant (2001) com uma forte 

marca étnico-racial –esse trabalho é fundamental para entendermos que exclusão social e a 

conformação de comunidades marginalizadas não são processos uniformes, nem se dão da 

mesma forma em todas as localidades -, a noção de estigma territorial que o autor lança nos 

ajuda a compreender a relação entre a imagem pública negativa que certos lugares adquirem 

com aspectos da vida social e afetiva de seus residentes. A respeito disso, Maiolino (2008) 

lista alguma das mais marcantes e básicas características com base no que o pesquisador 

encontrou em guetos americanos e banlieues parisienses: 
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 A esses locais são atribuídos uma imagem pública negativa, associada à delinquência, 

à insegurança e a deficiências morais ou culturais. Pude entender isso mesmo no início 

da pesquisa, quando falei na minha família e amigos que faria meu trabalho na Vila e 

logo eles encheram-se de preocupações sobre a minha segurança. 

 A associação do lugar de moradia à pobreza e violência ganha expansão para outros 

aspectos da vida dos moradores e afetam a procura por empregos, as relações 

familiares e de vizinhança e com órgãos públicos. Indício dessa questão é quando as 

pessoas referem lá fora que moram em Ponta Negra, e não na Vila, com medo de 

preconceito ou vergonha de morar em uma comunidade estigmatizada; 

 Nesses lugares existem, de fato, altos níveis de estresse em função dos índices de 

violência e morar ali pode tornar-se um risco a integridade física, gerando em 

depressão e sofrimento, agravados pelo distanciamento social interno e diminuição das 

redes de solidariedade local. 

 O processo de produção de discursos e imagens estigmatizantestem como um de seus 

grandes agentes a mídia de massa, pois, de acordo, com Canclini (2002), 

Os relatos mais influentes sobre o que significa a cidade emergem agora da imprensa, 

do rádio e da televisão. No tumulto heterogêneo e disperso de signos de identificação e 

referência, os meios não propõem tanto uma nova ordem, mas sim oferecem um 

espetáculo reconfortante. Mais do que estabelecer novos lugares de pertencimento e de 

identificação de raízes, o importante para as mídias é oferecer certa intensidade de 

experiências. Em vez de oferecer informações que orientem o indivíduo na crescente 

complexidade de interações e conflitos urbanos, os meios de comunicação ajudam a 

imaginar uma sociabilidade que relaciona as comunidades virtuais de consumidores 

midiáticos (...). (p.42). 
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 Na Vila de Ponta Negra essa construção se dá de uma forma paradoxal, pois apesar de 

existir uma imagem estigmatizada de nossa comunidade - vista pelos natalenses como um 

local de prostituição, violência e tráfico de drogas -, as estatísticas socioeconômicas não são 

claras, já que se trata de uma área do próprio bairro de Ponta Negra, o qual não é conveniente 

que esteja associado à infraestrutura urbana precária e a índices de violência, geralmente 

associada de forma direta à pobreza. Assim, as notícias veiculadas sobre a Vila em geral 

tratam de episódios isolados de violência juvenil relacionado ao tráfico: quando se aborda 

assuntos como criminalidade, comumente se remete à Vila, quando são notícias sobre outras 

questões, como o turismo, fala-se genericamente de Ponta Negra.  

 Além disso, em vez de se fomentar uma discussão mais aprofundada sobre as 

desigualdades sociais no bairro como um todo, sobre a arbitrariedade dos investimentos do 

poder público e sobre o processo histórico de desagregação que a comunidade passou, a 

imprensa aborda os casos de maneira ainda mais estigmatizante e de forma a justificar 

medidas mais opressivas por parte da polícia, que, por sua vez, ganham cada vez mais apoio 

por parte da sociedade civil. Encontrar policiais dando "baculejo" - gíria local para a revista 

policial - em grupos de jovens nas ruas da comunidade é uma cena cotidiana e os moradores 

falam que têm saído cada vez menos de casa e por isso conhecem cada vez menos pessoas de 

seu bairro. Isso demonstra que "quanto mais a cidade necessita se sentir segura, mais descarta 

seu sistemas de relações" (Pechman, 2014, p. 22), ou como prefere dizer Jacobs (2003) 

“quando temem as ruas, as pessoas as usam menos, o que torna as ruas ainda mais inseguras” 

(p. 30). Enquanto uns aderem ao discurso do caos violento, se mostram incomodados com 

essa imagem negativa e homogeneizante da Vila. 

 Não queremos dizer que sair à noite pelas ruas da Vila é uma experiência isenta de 

perigo. A violência não é uma abstração, ela é sentida na pele daqueles que sofrem com seus 

resultados diretos e indiretos, daqueles que são mortos em tenra idade por envolvimento com 
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o tráfico, das mães que sofrem nervosas pelos seus rebentos. Nunca passei por nenhuma 

situação violenta na Vila, mas por diversas vezes, eu mesma fui tomada pelo receio de sair às 

ruas da Vila, deixei de ir até a tapiocaria para tomar uma cerveja por medo de caminhar ali à 

noite, desviei dos becos que me pareciam hostis, evitei certas áreas que as pessoas 

comentavam ser mais "esquisitas", tive medo de sacar a câmera para registrar diversas 

situações interessantes, dentre outras. O problema está quando o lugar é reduzido ao signo da 

violência, quando a polícia é vista como única capaz de reprimi-la, quando a pobreza é vista 

como sua causa orgânica, quando sua presença na mídia é tão pungente que torna o uso das 

ruas e a convivialidade em experiências absolutamente amedrontadoras.  

 Uma vez esvaziado de seu sentido político de lugar das relações, de conversas e do 

debate, o espaço público passa a ser caracterizado a partir do estigma do lugar, da violência 

urbana, do imaginário do medo e da insegurança, os quais motivam as pessoas a cada vez 

mais consumirem espaços privados e equipamentos de segurança privada e a clamarem por 

mais policiamento, vigilância e medidas repressoras, assim como o recente debate acerca da 

diminuição da idade penal. Do ponto de vista sociológico, para Sennett (1991) trata-se de uma 

transformação do sentido de espaço público: antes com um significado político de lugar de 

convivência social, intercâmbios, debates e conflitos, a cidade torna-se trânsito, às ruas 

atribui-se única função de locomoção de um ponto a outro e o automóvel torna-se o símbolo 

do urbanismo moderno.  

 Sem espaço para a convivialidade, nossa sensação de insegurança cresce cada vez 

mais e nos retraímos em nossa vida privada. Assim, depositamos cada vez mais confiança na 

vigilância e controle do ambiente à medida que nos distanciamos de nossas vizinhanças 

(Bauman, 2009), restringindo as redes de solidariedade e as possibilidades de suporte mútuo e 

de ação política. Sendo assim, existe uma ligação estreita entre a despolitização e o afã pela 

segurança, pois esta circunscreve a sociabilidade à dimensão familiar e à relação com o 
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semelhante (Ortega, 2000).  

 Segundo Bauman (2009), na sociedade urbana contemporânea são criados bodes 

expiatórios - delinqüentes, famílias desestruturadas, jovens pobres, classes perigosas - que 

devem ser repelidos para solucionar o problema da violência urbana. O que se vê é a criação 

de verdadeiros enclaves que garantem uma fortuita sensação de segurança, não é a toa que 

condomínios fechados são a bola da vez, pois geram uma autosegregação que a princípio 

protegeriam aqueles que podem pagar por isso daqueles que representam uma ameaça. Assim, 

o medo é transformado a base de uma política fundamentada no controle e de um mercado 

que prometem a segurança completa a partir de técnicas de proteção cada vez mais 

elaboradas, pois se cria uma sensação de que a insegurança está por toda parte. Na Vila as 

pessoas dizem que se sentem cada vez menos à vontade para colocar suas cadeiras nas 

calçadas para conversar com os vizinhos - apesar de alguns ainda manterem essa prática 

cotidiana -, é possível observar casas até mesmo muito simples cercadas por aparatos de 

segurança e como vimos, a construção dos grandes condomínios verticais foi uma tendência 

muito forte verificada no bairro de Ponta Negra, inclusive na Vila, até as mudanças no Plano 

Diretor. 

 As relações de vizinhança em meio urbano ainda são muito condicionadas pelas 

distinções de classes sociais, pela proximidade física das residências e pelo grau de 

cooperação entre os moradores. Além disso, em comunidades como a Vila a precariedade das 

condições de vida, os meios de locomoção (sim, porque andar a pé, mesmo por questões 

financeiras, possibilita o encontro), o tempo de moradia na mesma comunidade, a pobreza e a 

limitação das oportunidades são outros fatores que explicam a existência de relações de 

vizinhança ainda significativas ao ponto de ser eleita como fator positivo na localidade 

estudada. Elas ainda existem, mas segundo os moradores, vem diminuindo com o tempo, 

devido o crescimento e a vinda de pessoas "de fora". Esses fatores explicam por si só o 
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esgarçamento dessas relações? O problema não está na simples presença de pessoas "de fora" 

- isso, pelo contrário, parece convocar um exercício cotidiano de alteridade e convivência com 

o diferente, quando este é integrado à dinâmica social do lugar e passa a produzir seus 

próprios significados e identificações nele, a princípio, um movimento saudável para o 

partilhamento de sentidos e para a diversidade cultural -, mas no modo como essa transição 

vai ocorrendo, com a substituição da população da área conseqüente da valorização do solo, 

encarecimento do custo de vida e pela violência. É esse ponto, somado ao histórico de 

violências e abandonos relacionados às disputas pelas terras que, acreditamos, tem ocasionado 

a desagregação comunitária na Vila. 

 Em paralelo a essa tendência, a saúde se transforma em um bem individual na 

sociedade de consumo, em que a busca por qualidade de vida e bem-estar passa sobretudo 

pela adoção de ditos comportamentos saudáveis, adesão à planos privados e reprodução de 

certos modelos e padrões estéticos e de qualidade de vida atingidos através do consumo 

indiscriminado de medicamentos, produtos e procedimentos que prometem reduzir o 

colesterol, garantir o corpo perfeito, fortalecer os cabelos, reduzir gorduras e prevenir 

doenças, tranquilizar e fazer dormir. Isto é, a crescente individualização da vida, atualmente 

evidenciada na busca pela segurança, gera uma busca também cada vez mais individual e 

privada por saúde, arrefecendo cada vez mais ações coletivas de produção de saúde, bem 

como as estratégias culturais de cuidado. 

 Muito embora os moradores da Vila (especialmente mais antigos) relatem com 

nostalgia a tranqüilidade de outrora, a imagem sobre a Vila possui nuances que muitas vezes 

escapam aos nossos esforços de teorização. Ao longo dos anos, a comunidade acabou se 

tornando o lugar da cidade aonde vão morar artistas, intelectuais de esquerda, ativistas sociais, 

estrangeiros que nos visitam nas férias e acabam se mudando de seus países e pessoas em 

busca de um estilo alternativo. Em conversas que tivemos com algumas dessas pessoas, elas 
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falam de um certo encantamento que sentiram ao conhecer aquele pedaço de chão e que a 

fizeram querer morar ali, atraídas pela praia e pela vida pacata. Mesmo moradores antigos 

dizem que não gostariam de sair da Vila, pois mesmo com o agravamento da violência, ainda 

é um bom lugar para se viver, sabem eles as dores e as delícias de se viver ali. Há também 

quem tenha saído por um tempo e se arrependido.  

 Não negligenciando a valorização da área e a oportunidade de empregos no setor 

turístico como atrativos para grande parte dos que chegaram a partir da década de 1980, 

acreditamos que esse deslumbre que ainda resta, a despeito do abandono e das desigualdades, 

deve-se ao enfrentamento ativo com que a comunidade lidou frente a espoliação orquestrada 

pelo Estado e o capital turístico/imobiliário, o que manteve certa relação afetiva dos 

moradores com o lugar e criou um sentimento de identificação por aqueles que resolveram 

habitar ali. Podemos perceber que essas pessoas foram cruciais para os movimentos locais 

recentes, seja estando muitas vezes à frente das mobilizações contra as investidas atuais, seja 

estabelecendo vínculos com atores-chave nativos. 

 Não tocamos nesse assunto como se esses novos residentes trouxessem a panaceia 

para os problemas da comunidade, mas ele aponta para o rompimento com a generalização de 

que foram "os de fora" responsáveis pelas mazelas que hoje observamos, redução que 

primeiramente homogeiniza a categoria turista/visitante/morador recente. Também nos serve 

como argumento em favor da diversidade dos olhares, interferências e culturas, importantes 

para uma integração comunitária culturalmente diversa, desde que não visem suprimir ou não 

se coloquem de forma hierarquizada às manifestações e saberes locais, mas pelo contrário 

sirvam para valorizá-las e criar novas manifestações e saberes a partir desse intercâmbio. 

Vemos a valorização e a diversidade cultural caminhando juntamente à reativação das 

relações de vizinhança e do espaço público a partir da apropriação dos territórios do cotidiano, 

como um campo interessante para trabalhar as questões de saúde e sofrimento na Vila. O 
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Coletivo das Dez Mulheres e a Feira Feito na Vila apresentam o potencial de estabelecer essa 

intercessão. 

 

6.4. A Vila pelo olhar dos profissionais de saúde 

 

A Vila é comumente vista pelos profissionais como um lugar não apenas de misturas, 

mas também de contrastes sociais, aspecto descrito por oito dos onze entrevistados. A 

ausência de dados específicos da vila trata-se de uma dificuldade analisadora do 

mascaramento das condições de vida da localidade pelas médias estatísticas do bairro de 

Ponta Negra. Devido aos contrastes sociais - o espaço é frequentemente descrito pela 

coexistência de imóveis grandes e caros junto com casas pobres e conjugados -, as estatísticas 

da vila não são vistas separadamente às do bairro de Ponta Negra em geral, então estas 

acabam mascarando a pobreza existente na localidade.  

Os profissionais referem-se a isso quando dizem que o governo considera que Ponta 

Negra não precisaria de serviços públicos por ser um bairro aparentemente rico, por onde 

moram e circulam muitos estrangeiros e em virtude de áreas que abrigam grande parte dos 

condomínios e casas de classes média e alta, os conjuntos Ponta Negra, a Rua da Lagosta - rua 

em que se localizam grandes condomínios de prédios, sendo o Corais de Ponta Negra o mais 

conhecido - e o Alagamar. Por esse motivo, cinco profissionais acreditam que a unidade ainda 

não possuía equipe de Saúde da Família no momento em que a pesquisa foi realizada e não há 

investimentos em infraestrutura na vila especificamente, porque os investimentos são voltados 

para o turismo e não em benefício da população local. Eles confrontam essa negligência com 

o fato da maior parte da área do bairro ser composta pela vila. "Por trás do Morro do Careca, 

existe muita pobreza", mas os interesses econômicos falam mais alto.  



147 
 

Quanto à infraestrutura urbana e as condições de moradia e trabalho, são geralmente 

avaliadas como negativas, sobretudo no que diz respeito à falta de espaços de lazer e à 

presença de construções precárias em que moram muitas pessoas. Para os profissionais, os 

maiores problemas da vila citados foram: o abuso e tráfico de drogas intensificados nos 

últimos 5 anos em função do turismo na área, a carência de infraestrutura de qualidade, a 

educação precária, a grande ocorrência de DSTs/AIDS e gravidez na adolescência também 

atreladas à exploração sexual e prostituição advindas do turismo. Também foram citados 

problemas específicos de saúde, como diabetes, hipertensão e câncer, bem como dificuldades 

advindas do sistema de saúde como a demora e a burocracia na marcação de consultas e 

exames. 

Como dificuldades existentes na comunidade e que afetam o trabalho dos 

profissionais, levantamos questões derivadas dos problemas citados acima: a grande 

quantidade de moradores de rua que requisitam assistência à unidade, bem como pessoas sem 

endereço fixo; o aumento da violência urbana, relacionada ao tráfico e que geram temores nos 

profissionais – sobretudo nos agentes de saúde; dificuldade em realizar visitas domiciliares 

também pela falta do Programa de Saúde da Família (PSF) no serviço e a falta de apoio no 

desempenho do trabalho. 

Logo, é preciso que, por um lado, a secretaria desenvolva trabalhos de sensibilização 

com os profissionais para lidar com a diversidade e também com casos de saúde mental; por 

outro, os profissionais se disponham e tenham autonomia para aproveitar as potencialidades 

que a comunidade oferece, como os grupos de dança. Um dos maiores desafios é estabelecer 

essas parcerias: "as armas a gente tem, o problema é como usa ou que não usa", diz uma das 

agentes comunitárias. Enquanto desenvolvíamos a pesquisa, a gestão do distrito sanitário sul 

começou a atuar no serviço e algumas mudanças foram ocorrendo depois disso, como 

veremos mais à frente. 
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A UBS possui apenas quatro agentes comunitárias de saúde em seu quadro funcional, 

as quais trabalham de 12 a 15 anos no serviço. Três delas são nascidas, criadas e vivem até 

hoje na vila de Ponta Negra, outra morou durante muito tempo na comunidade. Como era de 

se esperar, elas são as profissionais que mais conhecem o bairro, seja geograficamente, seja as 

famílias que ali residem, sobretudo as mais antigas. Basta estar no momento em que elas 

conversam sobre a comunidade para perceber o grau de conhecimento e estreitamento com 

que falam sobre as pessoas da comunidade, geralmente se referindo a apelidos, graus de 

parentesco e onde as pessoas moram - "sabe fulaninha, filha de seu fulano que mora ali na rua 

Manoel Lelê?" -, como é usual em bairros antigos. Esse estreitamento por vezes é gerador de 

angústias no desempenho do seu trabalho, pois sentem-se frustradas quando não conseguem 

resolver o problema de alguém da comunidade, que geralmente é um amigo da família.  

Todas elas se disseram de mãos atadas e sem apoio para desenvolver seu trabalho de 

acompanhamento das famílias. Nas conversas e observações percebe-se que sua atuação se 

limita muitas vezes em ficar na sala de regulação fazendo marcações de consultas e exames. 

Por diversas vezes elas disseram que ficam frustradas em permanecer ali dentro realizando 

serviços burocráticos que não são suas funções. Para avisar às pessoas que os exames e 

consultas foram marcados, elas ligam de seu telefone pessoal, gastam créditos do próprio 

celular que nunca são repostos, pois o telefone da unidade não funciona. Essa função é 

extremamente maçante e dispendiosa, dizem elas.  

Além disso, elas consideram a importância do seu papel de ponte entre a comunidade 

e o serviço de saúde, mas não recebem apoio, reconhecimento ou não conseguem resolver os 

problemas que a população demanda - seja pela demora na marcação dos exames de média e 

alta complexidade, seja porque a unidade não incluía-se no Programa de Saúde da Família, ou 

porque os outros profissionais dificilmente acompanham as visitas e se sentem limitadas pelas 

tarefas designadas pela administração do serviço. Quanto à questão do tráfico de drogas e 
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níveis de violência identificados por elas no bairro, três disseram que têm sentido medo em 

circular e realizar as visitas, evitam entrar em algumas ruas que sabem onde existem pontos 

de venda, o que é mais uma dificuldade no desempenho do trabalho e gerador de aflições. 

Uma delas diz que sente vontade em realizar algum trabalho de prevenção ou combate à 

dependência química, mas nunca fez nada por cautela, por ser conhecida na comunidade. 

Assim, grande parte dos profissionais diz que o funcionamento da unidade limita-se ao 

básico: acompanhamento de diabetes e hipertensão, consultas ambulatoriais, 

acompanhamento de gestantes, vacina e marcação de consultas e exames. Oito dos 

profissionais entrevistados mostraram-se insatisfeitos com esse funcionamento, dizendo que 

conseguem fazer muito pouco. Como justificativas para isso, vieram à tona: a restrição de 

suas funções a serviços burocráticos, o autoritarismo da administração do serviço e falta de 

autonomia conferida, as falhas gerais referentes ao SUS, ao quadro reduzido de funcionários 

da unidade, sobretudo pela falta de equipe de Saúde da Família, à falta de apoio profissional e 

qualificação, e a precarização dos serviços públicos intensificada na gestão municipal 

anterior. 

Todos os profissionais relatam a ausência de parcerias e articulações da equipe com 

equipamentos comunitários do bairro – excetuando-se pela presença de estagiários de 

enfermagem. Alguns deles, apesar dos anos trabalhando na vila de Ponta Negra, pouco ou 

nada sabem sobre sua história, funcionamento e características. Aqueles que demonstram 

conhecer, atentam para a quantidade de recursos e grupos culturais ali existentes, mas que não 

são acionados para trabalhos conjuntos com a UBS. A ACS que também é líder comunitária 

afirma que as possibilidades de parcerias que surgem, mesmo aquelas referentes às questões 

de saúde, são estabelecidas por uma agente comunitária de saúde através do Conselho 

Comunitário, do qual é presidente. 
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Percebemos, assim, que a UBS não tem atuado no sentido da territorialidade, 

desconectada das configurações existentes no espaço em que atua. Entendemos esse dado 

como um componente determinante da saúde da população, uma vez que não há resposta 

adequada do serviço de saúde frente às demandas apresentadas, análise que pretendemos 

discutir abordando qual o lugar desse equipamento na vila de Ponta Negra, quais as 

consequências de um trabalho em atenção básica desarticulado com o território e quais são as 

possibilidades de se trabalhar o sofrimento nesse nível de assistência. 

Mas ao final do campo da nossa pesquisa, a unidade básica de saúde começou a passar 

por intensas transformações: primeiramente, após a aproximação da gerência do Distrito 

Sanitário Sul e as frentes realizadas por alguns profissionais, bem como pelo coletivo das Dez 

Mulheres, finalmente foi implantado o Programa de Saúde da Família no serviço, ampliando 

seu quadro de funcionários e suas capacidades de atuação na comunidade. As duas equipes de 

saúde da família formadas nesse processo iniciaram, então o mapeamento da área. Em 

paralelo a essa implementação, foi configurada também a gestão colegiada da unidade, em 

que a direção não mais seria centralizada em um profissional, mas seria de responsabilidade 

de uma comissão de profissionais eleitos pela própria equipe. 

Além disso, iniciou-se em junho a atuação de uma equipe de Consultório na Rua
4
, 

equipe interdisciplinar e itinerante cujo objetivo é prestar cuidados de saúde integrais a 

pessoas em situação de rua, grupo populacional exposto a riscos bastante específicos.  

A partir dessas ações, que pretenderam ampliar o acesso à saúde e as possibilidades de 

uma atenção integral por parte da equipe básica, surgiu uma necessidade de também ampliar a 

participação dos diversos atores atuantes na comunidade. Para isso, passou a acontecer 

mensalmente a partir do mês de julho, o Papo sobre Saúde, encontro que visa reunir os vários 

                                                           
4
 Implementadas através da Portaria N° 122, de 25 de janeiro de 2012, as equipes de Consultório na Rua têm 

como objetivo prestar atenção integral à saúde a populações em situação de rua, desenvolvendo ações itinerantes 

e articuladas com as equipes das Unidades Básicas de Saúde. 
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líderes grupos comunitários da vila, representantes do distrito sanitário, da assistência social e 

equipe de saúde para discutir os problemas da comunidade, fazer frente aos órgãos públicos e 

traçar planos de intervenção. A cada encontro, de acordo com a demanda, seria convidado um 

órgão público responsável pela temática. Na primeira reunião aconteceu a apresentação da 

nova equipe de saúde da família e exposição das metas de trabalho para os próximos meses. 

Ficou acordado que a cada encontro, a equipe atualizaria os participantes sobre o mapeamento 

que estava sendo realizado e do levantamento dos riscos e problemas de saúde mais comuns 

na vila. Dessa forma, em comum acordo, ficou estabelecido que o primeiro assunto a ser 

tratado seria a questão do lixo na vila, problema que está na base de algumas das principais 

doenças identificadas na comunidade, como a dengue.  

Os encontros que sucederam foram de extrema importância para consolidar a proposta 

do Papo sobre Saúde, primeiro porque finalmente aquelas pessoas puderam se conhecer, 

conversar tête-à-tête, conhecer que equipamentos já existem no bairro, que trabalhos são 

realizados, para posteriormente elaborar em conjunto estratégias intersetoriais para lidar com 

os principais problemas da localidade. A partir dessa estratégia, já se pensa na criação de um 

conselho local de saúde, entidade formalizada que contará com a composição paritária de 

profissionais de saúde, poder público e sociedade civil organizada. Vemos aí, portanto, um 

primeiro passo para fomentar a participação e o controle social das decisões em saúde pública 

na vila. 

Vejo um grande potencial nesse dispositivo porque reflete um deslocamento da lógica 

médico-centrada e descontextualizada, na qual o serviço de saúde vinha operando, para uma 

lógica horizontalizada e ampliada de cuidado à saúde, entendendo esta como um fenômeno 

multiaxial. Trata-se de uma possibilidade de territorializar o entendimento sobre o processo 

saúde-doença, na perspectiva de uma maior capacidade de compreensão da pluralidade de 

fatores que atuam em sua determinação, e, consequentemente, territorialização das práticas 



152 
 

conforme a realidade cotidiana do lugar, suas histórias, suas dinâmicas e suas potencialidades, 

em articulação com os diversos atores e grupos ali presentes. Essa transformação aponta para 

uma perspectiva na Promoção da Saúde, porque, pela primeira vez pude observar tanta gente 

implicada em compreender as características da vida na vila e a sua história para então pensar 

que ações podem ser resolutivas para o enfrentamento dos seus problemas de saúde. 

Posteriormente, a equipe de saúde começou a intensificar ações fora dos muros da 

unidade, desenvolvendo ações nas escolas, na praça e até mesmo na orla da praia. Essa 

mudança demonstra que, além de sua importância para o debate político e para a mobilização 

popular, o domínio público também pode ser visto e utilizado como canal para 

compartilhamento das questões de saúde e sofrimento de uma população, operando uma 

desindividualização dos problemas, essencial para que as pessoas compreendam seu processo 

saúde-doença de um ponto de vista coletivo, histórico e territorial - isto é, compreendendo 

quais são os fatores do ambiente que o condicionam -, bem como para que intercambiem e 

fortaleçam estratégias informais de cuidado. Assim, reativar a esfera pública e apropriar-se do 

espaço público pode ser uma estratégia potente à equipes de cuidado na criação de ações de 

Promoção da Saúde, posto que 

A função do âmbito público é iluminar os acontecimentos humanos ao fornecer um 

espaço das aparências, um espaço da visibilidade, no qual os homens e mulheres 

podem ser vistos e ouvidos e revelar, mediante a palavra e a ação, quem eles são. Para 

eles, a aparência constitui a realidade, cuja possibilidade depende de uma esfera 

pública na qual as coisas saiam da escura e resguardada existência. (Villa, 1997 apud 

Ortega, 2000, p. 27) 

 

Com base nessas informações apreendidas nas entrevistas, podemos ver que a relação 

que as pessoas estabelecem com o lugar e a associação que elas fazem entre este e sua saúde, 
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nos dão subsídios para pensar que aspectos da dinâmica cotidiana e da configuração espacial 

da vila de Ponta Negra podem ser articulados com o bem-estar e sofrimento urbano da sua 

população, tais como o processo de turistificação como produtor de desigualdades 

socioespaciais que influenciam o sofrimento, ou as características da vizinhança que 

aparecem como fatores de proteção. 
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CAPÍTULO VI: Vizinhança, cultura e espaço público: pistas para uma Reabilitação da 

Vila 

Uma flor nasceu na rua!  

(...) 

Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

Drummond – A flor e a náusea 

 

Pretendemos analisar neste capítulo, diante desse cenário, como aspectos do território 

como proximidade, vizinhança, participação política e integração comunitária podem 

constituir fatores de proteção ao sofrimento urbano, empoderamento dos sujeitos e 

fortalecimento dos vínculos sociais. 

 

6.1. Equipamentos e iniciativas comunitárias 

Durante nosso levantamento, foram identificados 20 recursos comunitários, grupos, 

iniciativas e órgãos, 6 grupos culturais de dança popular, 5 escolas públicas, 2 praças, 1 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e 1 unidade de saúde. A 

seguir, um quadro resumido das organizações que encontramos: 

 

Recurso Localização Atividades 

Conselho Comunitário 

da Vila de Ponta Negra 

R. Manoel Coringa, 
próximo à igreja 

O conselho comunitário trata-se 

de uma organização associativa 

de bairro. Esteve à frente e 

apoiou movimentações 

importantes na Vila, como a luta 

pela regularização da Área 

Especial de Interesse Social da 

Vila de Ponta Negra, o SOS 

Ponta Negra, o movimento das 

Mães da Vila. Atualmente o 

conselho disponibiliza espaço 

para esportes (aulas de tae kwon 

do, muay thai e judô), grupo de 

idosos, reuniões e outras 

atividades que precisem de 
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espaço fechado. 

Narcóticos anônimos Salão Paroquial da 
igrejinha 

Grupo de ajuda mútua para 

pessoas em dependência 

química 

Centro Cultural da Vila 

de Ponta Negra 

Localiza-se no Albergue 
Leal Companheiro. 

Biblioteca comunitária, 

promoções de ações como o 

Coletivo A Dez Mulheres, a 

Feira Feito na Vila e outras 
ações pontuais. 

Organização Mutirão Escritório de advocacia 
popular 

Acompanha e assiste 

juridicamente as associações de 

Trabalhadores e Trabalhadoras 

da Praia de Ponta Negra, como 

os Antigos Barraqueiros da 

Praia de Ponta Negra e os 

Locadores de Equipamentos de 
Praia de Ponta Negra. 

Grupo de Capoeira 

Egbé 

No momento da 

pesquisa, acontecia na 
Academia Biofitness  

Aulas e rodas de capoeira com 

crianças, jovens e adultos da 
comunidade. 

Núcleo de Produção 

Artesanal Rendeiras da 

Vila 

Localizada na Tapiocaria 

da Vó, na rua Manoel 

Coringa, próximo à 
igrejinha  

Fundado em 1998, com o 

objetivo de resgatar a tradição 

da produção da renda de bilro, 

artesanato tradicional da Vila. 

As rendeiras, já idosas e em 

número bem reduzido, reúnem-

se todas as tardes na sede do 

Núcleo. Disponibilizam aulas 

pra transmissão da técnica, no 
entanto quase não há procura. 

Feito na Vila Acontece mensalmente 

na praça da Igrejinha, 

reuniões semanais no 
Centro de Cultura 

Feira de artesanato e 

gastronomia cujo objetivo é 

expor trabalhos manuais por 

pessoas moradoras da vila, 

incentivando o resgate à cultura 

popular. 

Coletivo As dez 

mulheres 

Sem sede física Coletivo de líderes comunitárias 

da Vila, formado após as ações 

de reivindicação por uma creche 

comunitária no início de 2013, 

quando uma creche vinculada 

ao MEIOS foi fechada e 

abandonada.                                                                  

Grupo de fisioterapia Realizado 

quinzenalmente no centro 
paroquial 

Grupo tocado por professores e 

estudantes de uma universidade 

particular da cidade, realiza 

acompanhamento de pessoas 



156 
 

com problemas ortopédicos e 
reumatológicos. 

Projeto Motivar Ocorre na ONG Motivar Ações voltadas para o público 

infantil no campo desportivo e 

educativo, com aulas gratuitas 
de surf, yoga, idiomas, etc. 

Resistência da Lata Realizado na Escola 

Municipal Josefa Botelho 

Grupo de arte-educação que 

atua através do ensino de 

percussão com objetos 

reciclados para jovens da vila de 

Ponta Negra. 

Espaço Recreativo 

Esperança 

Pertencente ao Núcleo 

Espírita Cristão Deus é 
Amor 

 

Centro de Referência 

em Direitos Humanos – 

CRDH 

- Atua junto à Vila através de 

assembleias comunitárias e 

acompanhamento de mulheres 

cujos filhos sofreram violência, 

conhecido como Mães sem 
Filhos. 

Projeto de extensão 

Vir-a-Vila 

Vinculado à UFRN e à 

Escola Popular de 

Formação na Interface 

CEC, com sede na Escola 

Estadual José Fernandes 

Machado, no Conjunto 
Ponta Negra 

Realização do curso de 

formação na interface 

Educação-Comunicação-Cultura 

para pessoas interessadas em 

desenvolver intervenções na 

vila de Ponta Negra. São 

realizadas oficinas de fotografia 

com os estudantes das escolas 

públicas da área e cineclubes. 

Grupo dos Vicentinos - Grupo religioso caritativo que 

realiza ações de assistência aos 

moradores mais pobres de Vila 

de Ponta Negra, como doação 

de alimentos e reconstrução de 
casas. 

Associação dos 

Moradores dos Parques 

Residenciais Ponta 

Negra e Alagamar – 

AMPA 

Entidade sem fins 

lucrativos localizada no 
Conjunto Ponta Negra 

A associação é envolvida nas 

movimentações sociais para 

preservação ambiental da praia, 

pela defesa da qualidade dos 

serviços comunitários e oferta 

de atividades culturais, 

educacionais e desportivas. 

Apesar de estar localizada no 

Conjunto Ponta Negra, 

moradores da vila também 

podem participar de suas 
atividades. 
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Projeto MOVA-Brasil Projeto de escala 

nacional gerido pela 

Petrobrás, pelo Instituto 

Paulo Freire e pela 

Federação Única dos 

Petroleiros que 

compreende a realização 

de ações educativas 

baseadas no Movimento 

de Alfabetização de 
Jovens e Adultos. 

O MOVA-Brasil é 

operacionalizado por uma 

monitora – que também 

participado grupo da feira – que 

dá aulas de alfabetização para 

um grupo de mulheres. O 

princípio do projeto é a 

educação baseada na cidadania, 

então a turma participa de 

outras iniciativas na 

comunidade. Esse foi um dos 

grupos que encabeçaram a 
realização do Papo sobre Saúde 

Escolinha de Futebol do 

Botafogo 

Existente por volta de 60 
anos na vila 

Escola de futebol para crianças 

e adolescentes da comunidade, 

inclusive com um time oficial. 

Papo sobre Saúde Reunião mensal das 

organizações e serviços 

públicos existentes na 

vila para tratar das 

questões de saúde 

pública da comunidade e 
elaborar ações. 

Embora não seja uma 

organização, consiste em uma 

iniciativa de congregar os 

líderes comunitários e os 

diversos grupos que atuam na 

comunidade para a discussão 

das demandas de saúde do 

lugar, compartilhar informações 

sobre a situação de saúde da vila 

e traçar planos de intervenção. 

A cada reunião, um tema é 

eleito e são convidados 

representantes de órgãos 
públicos responsáveis. 

Associação dos 

Quiosqueiros da Praia 

de Ponta Negra 

Entidade profissional Embora não seja um 

equipamento propriamente dito, 

achamos por bem incluir a 

Associação porque grande parte 

dos quiosqueiros são moradores 

da vila trata-se de uma entidade 

que faz frente à garantia de 

direitos, conferindo algum 

amparo à informalidade desse 
trabalho.  

Tabela I. Lista de iniciativas e recursos comunitários encontrados 
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Além disso foram identificadas também: parcerias com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) de diversas formas, desde na execução de pesquisas, projetos de 

extensão e propostas de intervenção. Alguns exemplos dessa articulação: projeto de pesquisa 

sobre Algas Marinhas para produção de cosméticos naturais, mobilizando mulheres da 

comunidade para colher as algas e produzir os produtos, a possibilidade de implementação de 

um escritório de Arquitetura Popular e a Incubadora de Iniciativas e Empreendimentos 

Solidários (INICIES). 

A despeito da quantidade de organizações existentes no território, não há nenhum tipo 

de articulação ou ação integrada da unidade com os diversos equipamentos ou até mesmo 

entre esses próprios recursos, o que demonstra ações pontuais e fragmentadas. Observamos 

que há uma nítida contradição no bairro, um ícone do lazer e da fruição, mas faltam 

alternativas favorecedoras da convivência, recreação e práticas desportivas para os moradores, 

indicando o acelerado processo de privatização dos espaços públicos por empresas privadas 

voltadas ao turismo internacional. No entanto, apesar desses problemas, conseguimos 

identificar algumas potencialidades do lugar, que nos permite enxergar fatores de proteção à 

saúde dos moradores da Vila, bem como apontar caminhos possíveis no sentido de uma 

Reabilitação da Vila. 

 

6.2. Não enlouqueci ainda por causa do Bambelô: saúde e cultura 

Apesar da desvalorização e perda gradativa de suas referências, na Vila ainda 

sobrevivem algumas práticas que ainda as mantém. A riqueza cultural é também apontada, 

junto com a vizinhança, como uma das grandes características positivas da comunidade. 

Alguns moradores mais antigos com quem conversei relatam que existiam muitos terreiros de 

candomblé na região e muitos frequentavam mesmo tendo outra religião, e muito embora não 

se veja mais esses lugares por aqui, muitas das tradições ainda resistem como: a trilha das 
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catadoras de mangabas, as rezadeiras, cultivadoras de ervas, produtoras de garrafadas, as 

rendeiras e outras artesãs e os grupos de dança popular. 

As rendeiras, cada vez mais restritas a um grupo familiar de mulheres, ainda reúnem-

se todas as tardes e manobram os bilros com suas mãos já enrugadas, mas muito habilidosas 

formando belas tramas rendadas. Entretanto, dizem que o interesse pela compra e pelo 

aprendizado desse artesanato diminui a cada dia, seja pela desvalorização do trabalho, seja 

pelo desinteresse das novas gerações. Vó Maria, matriarca do grupo e figura conhecida na 

comunidade fala que sua grande preocupação com a saúde são suas articulações, já lesadas 

pelos movimentos do ofício, que não é tão rentável, mas com o qual ela ainda resguarda forte 

relação, posto que trata-se de uma técnica tradicional, transmitida de mãe para a filha desde a 

sua infância. Soma-se a isso recente risco de despejo da casa onde mora. 

A angústia pela desvalorização das manifestações culturais também acomete um outro 

mestre de cultura popular da comunidade. Ele diz que é o único que conhece de cor as 

músicas do Bambelô e que se morrer, já era. Ele foi um dos que se mudaram da Vila para o 

Pium depois de acontecimentos violentos com membros de sua família. Uma vez por semana, 

ele vem de seu novo lugar com suas filhas, netas, tambor e agogô, junta-se a seu companheiro 

de batuque para ensaiar com o grupo no Centro de Cultura e também Albergue.  

Muitas vezes os ensaios aconteciam nas noites de quinta-feira, sempre no jardim do 

albergue, logo após as reuniões do grupo da feira, assim as mulheres que podiam ficavam para 

ver a pequena apresentação. Isso possibilitou que muitas conhecessem um pouco das tradições 

culturais da comunidade. Compareci a alguns desses ensaios e foi ali que uma de suas filhas 

nos conta que com a vida difícil que tem, já teria enlouquecido se não fosse o Bambelô. A 

roda de sua saia expurgava, mesmo que por algumas horas, o sofrimento de seu dia-a-dia. 
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Fig. 12. Apresentação do Bambelô na Praça da Igreja 

 

A cultura encontra-se com a saúde também relacionada ao saber popular das plantas 

medicinais. Na Vila, ainda se utiliza bastante as ervas medicinais, existem mulheres 

conhecidas pelas suas garrafadas e seus lambedores e pelo ofício de benzedeira. Além disso, 

mesmo os moradores que não recorrem a essas figuras, dizem utilizar-se de chás feitos em 

casa, tomados geralmente de maneira associada aos medicamentos alopáticos. No entanto, 

assim como os folguedos e a renda de bilro, essa tradição vem arrefecendo à medida que as 

pessoas centrais na sua manutenção e reprodução vão falecendo e ainda tem como agravante a 

crescente medicamentalização de que falamos anteriormente. 

 

6.3. O Coletivo das Dez Mulheres e a Feira Feito na Vila 

Em nossas inserções no campo, começamos a participar das atividades desenvolvidas 

pelo Centro Cultural da vila de Ponta Negra, onde há o Ponto de Cultura Sons da Vila, em 

especial, as reuniões de organização da Feira Feito na Vila. Encontramos nessa estratégia uma 

potencialidade para caracterizá-la como reabilitação da cidade, pois a identificamos como 

espaço de produção de trocas simbólicas, afetivas e econômicas, bem como iniciativa de 

suporte social e solidariedade. Percebemos os efeitos desse processo no empoderamento e 
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fortalecimento de algumas das participantes, das quais algumas passaram por situações de 

violência, subjugação e sofrimento psíquico. 

 

Fig. 13. Feira Feito na Vila 

 

Trata-se de uma feira de artesanato e gastronomia cujo objetivo é expor trabalhos 

manuais por pessoas moradoras da vila, incentivando o resgate à cultura popular. A feira 

propriamente dita ocorre em um final de semana de cada mês, no entanto são realizados 

encontros semanais para discussão de questões referentes ao grupo, decisões e elaboração de 

ações.  

 

Ah, a gente tem uma feira 

Das primeiras vezes em que cheguei ao Centro de Cultura, seu Toninho encontrava-

se cuidado da lojinha, observando os transeuntes circularem pela rua lateral. Eis que, em 

nosso segundo encontro, perguntei sobre os produtos expostos naquele lugar, eram vários 

colares coloridos e bonitos - havia um específico de pedras verdes que me interessou mais -, 

lembro-me também de um grande armário colonial de madeira bruta e de grandes mandalas 

feitas de bambolê e cordão, todas em cores sólidas muito vivas. Falou-me que eram resultados 



162 
 

das mãos de sua esposa e desta vez, para a minha felicidade, ela estava em casa. Conversamos 

um pouco na ocasião e ela comentou: "eu tenho um trabalho junto com o CRDH [Centro de 

Referência em Direitos Humanos] e estamos tocando uma feira de artesanato e gastronomia. 

Teremos feira próximo fim de semana e nos reunimos toda quinta lá na frente, você quer vir?" 

E eu fui. A feira estava acontecendo na praça da Igreja e eu fui lá no sábado para ver 

o movimento, conhecer as pessoas e traçar as primeiras conversas. Havia cerca de 15 

mulheres expondo as coisas que fizeram com suas próprias mãos em mesas de plástico todas 

forradas com toalhas brancas. Eram chapéus, jóias em prata, biojóias, feitas com pedras, fios 

encerados entrelaçados em macramê, colares de miçangas e tecido, santinhos, tiaras, bolsas de 

tecido, bonecas de pano, petecas, garrafas decoradas, saias bordadas, panos pintados e 

bordados à mão, tapetes de retalhos de malha, brinquedos de pelúcia, sandálias feitas com 

pedrarias, uma diversidade de produtos, todos produzidos por aquelas mulheres. Além destas, 

outras vendiam seus quitutes: docinhos, balas de coco, torta salgada de carne de sol, bolos 

feitos através de receitas familiares, com materiais regionais - bolo da moça, de macaxeira, 

bolo de milho, grude doce, grude salgado -, prontos para ser saboreados com um café 

quentinho e uma boa prosa naquela praça pouco iluminada, toda de concreto, com bancos de 

madeira quebrados, mas cheia de vento, cor e movimento. Logo, a minha paixão por arte e 

artesanato disparou, junto com a lembrança dos tempos em que eu produzia os meus trabalhos 

manuais também.  

Conversei com algumas pessoas na ocasião, algumas delas eram nascidas e criadas 

na vila de Ponta Negra, outras vieram de outros estados. Assim como M., que veio do Espírito 

Santo há cerca de oito anos porque sentia que aqui teria um trabalho mais promissor com a 

criação e venda de suas jóias de prata artesanais. Ela já trabalhava nesse ramo, por 

consequência do seu pai, e tinha familiares em Natal. Logo que chegou, descia todos os dias 

para vender seus produtos na praia, até que conseguiu uma clientela segura para fazer suas 
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encomendas. Cinco anos de sol a sol na praia lhe renderam um problema oftálmico que tem 

começado a prejudicar o desempenho do artesanato. Diz que a feira tem sido uma boa vitrine 

para expor o seu trabalho e conseguir mais encomendas e isso tem lhe dado boas expectativas 

para a carreira. Além disso, por ser de fora e apesar de alguns anos morando na vila, tem 

conseguido fazer amizades mais recentemente. 

Enquanto cuidavam de suas coisas, as mulheres conversavam, cantavam e comiam. 

Não havia muito movimento na feira até chegar a hora da missa, quase não se vendia. A noite 

de sábado na praça da igreja corria como sempre, aparentemente a presença da feira ali não 

mudou muito a sua dinâmica. Mas, parafraseando Guimarães Rosa, o milagre reside nas 

mudanças que não vemos. A primeira coisa que me chama atenção de cara é a ocupação de 

um espaço da comunidade que tem um papel muito relevante na composição das 

sociabilidades no bairro, mas que tem restringido muito sua função a lugar de passagem, uma 

travessia até o ponto de ônibus.  

Dificilmente alguém senta aos poucos bancos de madeira que ainda não estão 

quebrados, uma ou outra criança brinca, um ou outro mendigo passa pedindo uma ajuda, 

atualmente o lugar da pracinha na vila isso se revestiu de uma certa fugacidade. As pessoas 

que vão para a missa estão sempre saindo ou chegando com seus terços. De vez em quando, 

um grupo de jovens se reunia para dançar break. Mas o que mais estava preocupando os 

moradores do entorno é o uso da praça como lugar de consumo de drogas por jovens cada vez 

mais jovens. Tanto que a feira, cujas primeiras edições ocorreram na Rua da Campina, 

mudou-se para a praça da igrejinha tanto por ser uma localização mais visível e acessível, 

como por um apelo do padre pela ocupação daquele lugar. 

Parecia uma feira comum de artesanato, mas eu sabia que estava para além disso. 

Segundo as mulheres da feira, o intuito não era expulsar os meninos usuários de drogas e 

tomar o seu lugar na praça, mas a proposta de um outro uso daquele espaço. Tanto foi que 
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eles ainda iam lá freqüentar a praça enquanto estávamos, apenas começavam a consumir suas 

substâncias após a nossa saída. Eu pude observar inclusive que para algumas de suas 

participantes o desenvolvimento da feira tem um propósito também de representar uma outra 

perspectiva, outra possibilidade de vida tanto para as mulheres como para os jovens. Dois 

trechos das gravações são interessantes para abordar essa relação:  

"Essa feirinha tem sido uma benção. As meninas e meninos que participam da feira, 

olhe o exemplo que eles dão. Você pensa que o jovem não vê, mas ele fica de fora só 

olhando. Os próprios meninos usuários de drogas que ficam ali na praça ficam 

observando. Numa dessas feiras, eu fui tomar uma sopa com minha sobrinha de 15 

anos e eles ficaram só olhando e cochichando, as meninas também. Devem pensar 

"mas o que essa menina tão novinha tá fazendo no meio dessa feira?". A feira vai 

mudar a realidade de muitos jovens. Vai mudar a visão de muita gente." 

E essa outra fala, retirada de um dos encontros de quinta-feira: 

"A gente nunca quis invadir o espaço deles, mas conviver com harmonia. 

Interessante que os meninos que geralmente se drogam na praça também ficam por 

lá enquanto a feira acontece, comem do salgado, tomam café, não fumam, as vezes 

ficam lá batucando e cantando, sentam nos bancos com as meninas, nos ajudam na 

montagem. Eles respeitam a gente e a gente respeita eles." 

Além de ter me interessado de um ponto de vista afetivo, entendi que aquele poderia 

ser um grupo importante no sentido de um dispositivo de ação comunitária, então fiz questão 

de comparecer à reunião seguinte. A reunião contava com poucas mulheres, quando cheguei 

havia duas delas, depois foram chegando mais uma, duas, três, até que o salão do centro ficou 

recheado por nove pessoas, que iam pegando suas cadeiras e arrumando em círculo, em meio 

às roupas do bazar, livros e materiais de artesanato. Por ter chegado mais cedo, enquanto elas 
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não chegavam, pedi para as duas que havia encontrado primeiramente me falarem um pouco 

de como esse grupo se constituiu. Então senta que lá vem mais história. 

 

A batalha da creche e a formação das Dez Mulheres 

Em meados de 2011, A Meios (Movimento de Orientação e Integração Social) era 

uma organização não-governamental que vinha incorporando grande parte das ações sociais 

do estado desde 1995, foi alvo de uma série de denúncias e investigações, dentre elas por 

corrupção, mau uso do dinheiro público, uma dívida milionária com os seus funcionários, 

lapidação de patrimônio público, etc. Essa Ong era a responsável pela administração de várias 

creches da cidade, incluindo uma na Vila de Ponta Negra. Ao final desse processo, as 

instituições foram fechadas temporariamente para serem repassadas para a prefeitura. No 

entanto, nem todas foram reabertas posteriormente. 

Um ano depois e o local onde funcionava a creche estava abandonado e degradado. 

O mato de espraiava e, assim como tantos outros terrenos na vila, servia ao uso de drogas e 

esconderijo, ao risco de constituir um foco de dengue e, além de ser mais um espaço ocioso na 

comunidade, estava deixando cerca de 100 crianças sem educação infantil. O fato agravou 

ainda mais o problema da escassez de instituições desse tipo para a demanda e muitas 

mulheres deixaram de trabalhar porque não tinham onde nem com quem deixar seus pequenos 

rebentos, gerando desfalques significativos na renda familiar em uma comunidade já tão 

assolada pela pobreza. 

Sendo assim, um grupo de mulheres – composto não apenas pelas mães daquelas 

crianças -, em parceria com estudantes universitários que também residiam na vila, decidiu 

ultrapassar os muros da antiga creche para realizar um mutirão de limpeza. Os relatos sobre 

esse mutirão falam que foram retirados vários sacos com fezes, camisinhas, restos de objetos 
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utilizados no consumo de drogas, lixo de toda ordem e focos de dengue. Do mutirão, decidiu-

se, então ocupar o prédio para pressionar as autoridades por alguma atitude para reabertura da 

creche. Após uma série de conflitos com a polícia e com a prefeitura, os ocupantes tiveram 

que se retirar do prédio, que continua lá, abandonado, até hoje. 

Para os fins de ação do poder público, pode-se dizer que a mobilização teve 

insucesso. Mas a partir dela, algumas das mulheres que estiveram à sua frente viram que era 

urgente uma maior organização política dos moradores da vila, e por isso formaram o coletivo 

Dez Mulheres. O grupo é composto por mulheres que, de certa forma, já atuavam na 

comunidade e/ou em outros movimentos sociais da cidade. Sobre isso, nossa informante 

C.F.L. diz que a vila é um lugar muito cheio de conflitos e o grupo das Dez Mulheres veio 

para dar uma outra imagem aos próprios movimentos dentro da comunidade da Vila de Ponta 

Negra. Ela fala que depois de pouco tempo de movimento, as pessoas já buscam associar as 

ações à imagem das Dez Mulheres, compreendendo sua capacidade de mobilização e 

resolutividade, mas o grupo começou de maneira despretensiosa, a fim de trabalhar a 

autonomia com as mulheres e na busca por políticas públicas.  

"A grande importância das Dez mulheres é incentivar os movimentos comunitários 

na vila e conseguir melhorias. Por exemplo, a vila não tinha perfil pra nada, nem 

pra ESF, pra CRAS e CREAS, pois a renda per capita de Ponta Negra é alta, mas a 

mobilização conseguiu trazer esses serviços para a vila no período de um ano. Nós 

estamos em um bairro periférico e precisamos aceitar isso, que tem muita miséria, 

mas quanto à violência não é como as pessoas pintam por aí. A questão de tudo isso 

é o vínculo, pois as pessoas precisam conhecer o seu lugar, saber que lá em cima 

tem o espaço esperança, que tem o grupo das dez mulheres, que padre João tem o 

trabalho com as pastorais, que tem os quiosqueiros, a feira...são n trabalhos. Tem 

muita gente trabalhando pelo bem, mas é tanta demanda que a gente acaba 
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fragmentada e não junta tudo. Mas chegou a estratégia, o CREAS, conseguiu-se 

uma audiência para que os quiosques não fossem arrancados. Essas conquistas são 

o trabalho das Dez Mulheres reconhecido." C.F.L. 

Foi com esse objetivo que veio a ideia da feira, no começo na rua do Centro de 

Cultura, sem estrutura, iluminação. Via-se que a Vila era lugar de residência de muitas artistas 

e artesãs, de mulheres que guardam a memória dos pontos de linha e das receitas culinárias 

que aprenderam com suas antepassadas, mas que não tinham muitas opções de fazer desse 

feitio uma geração de renda efetiva para suas famílias. Tampouco existia uma feira na 

comunidade – o que é um retrato da cidade como um todo: artesanato padronizado vendido 

apenas em locais voltados para o turista. A ideia de se fazer uma feira na vila de Ponta Negra 

já ocorria fazia anos e até houve outras tentativas, mas nunca se conseguia organiza-la. Mas a 

mobilização em torno da creche foi o grande evento agregador e disparador dessa criação. 

 

Vem pra feira, psicóloga! 

O fato é que eu comecei a frequentar semanalmente as reuniões de quinta-feira e elas 

eram sempre muito intensas, as pessoas chegavam para falar de suas questões. Era a briga que 

teve com a filha, da angústia de não conseguir prender o assassino do filho, a luz de casa 

cortada por não ter dinheiro para pagar, as dores que sentiam no corpo, reclamações sobre o 

atendimento no posto, a necessidade de cuidar dos netos e não ter tempo para si, o lixo que 

está se acumulando na rua, o conflito com o vizinho que liga o som alto até altas horas, o 

vizinho traficante, ou o vizinho necessitado que precisava de uma ajuda para alimentação. Por 

outro lado, traziam consigo aquele produto que não sabiam fazer e aprenderam, a melhoria na 

relação familiar, o chá que a companheira poderia tomar para cuidar de sua gastrite, a 

encomenda que conseguiu, que se transformavam em outra encomenda para alguma 

companheira, combinações de caminhadas conjuntas na praia e muitas, muitas outras coisas 



168 
 

afloravam nas fluidas reuniões de quinta. Elas diziam frequentemente que ali vender era o de 

menos, o que mais importava era o espaço de comunicação e trocas que o grupo 

proporcionava. Era de se esperar que a mim fosse delegada a função de psicóloga do grupo, 

lugar esse que tive dificuldades para desconstruir. 

Esse lugar que algumas vezes me foi atribuído, nos remete a um entendimento 

daquele grupo justamente como um espaço de acolhimento e de cuidado do outro. Mas por 

vezes isso gerava uma tensão entre esse espaço de acolhimento coletivo, em que todas se 

escutavam e tentavam dar apoio e suporte, e o papel da psicóloga do grupo, quando alguém 

tinha um problema maior, mais íntimo, a psicóloga deveria escutar – o que me relegaria um 

lugar de certo poder. Eu sabia que se comprasse essa função, poderia mortificar um pouco 

essa potência que elas tinham de prover esse suporte mútuo, então tentei esclarecer ali que eu 

não era a psicóloga do grupo, mas uma psicóloga no grupo, assim como as professoras, as 

artesãs, as comerciantes que estavam ali. 

Uma das formas que encontrei para que isso acontecesse foi entrar para o grupo 

como uma delas: como uma trabalhadora manual ou artesã. Aconteceu em um dia que fui 

perguntada se sabia fazer alguma coisa, qualquer coisa. Como não pensei nisso antes? Falei 

que entre a conclusão do meu curso e a minha entrada no mestrado eu comecei a fazer 

encadernações, falei que minha avó era uma artista – pintava, bordava, costurava, cantava - e 

que minha mãe também desenvolvia alguns trabalhos de pintura em madeira, mas não via isso 

como uma possibilidade de fonte de renda. Meus cadernos eu fazia mais para ter uma 

ocupação enquanto não encontrava algum emprego, pois vender mesmo conseguia muito 

pouco. E então elas disseram: “vem pra feira, psicóloga!”. E então eu fui. Na feira seguinte, já 

estava lá com a minha banca de cadernos e blocos de anotação. 

Só que existia um problema que era a minha situação de moradia. O grupo tinha 

alguns princípios muito bem colocados: 1. Só seriam comercializados na feira produtos 
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criados pelas próprias mãos de quem os vende, pois não era permitida a participação de 

pessoas revendendo produtos de outrem, prática caracterizada como atravessamento; 2. Os 

participantes do grupo devem residir na vila de Ponta Negra, pois é preciso valorizar e agregar 

os artesãos locais; 3. Entende-se que a feira não é voltada para o turista, mas para todos, 

inclusive para os moradores da comunidade, sendo assim, os preços praticados devem ser 

justos, isto é, o suficiente para valorizar o trabalho do artesão sem exorbitância. Além disso, 

não era permitida a concorrência e competição no grupo, pois ele deve basear-se no 

cooperativismo. 

Muito embora eu boa parte da semana eu passasse na vila, formalmente ali não era a 

minha residência, então como ficaria a minha participação no grupo? Coloquei a minha 

questão logo de início, todas acolheram e concordaram com a minha participação. Então, 

entrei oficialmente para a feira Feito na Vila. A partir de então em cada feira faríamos uma 

ação voltada para um tema. E assim foram programações especiais para o dia da mulher, onde 

discutimos temas como violência doméstica, auto-estima, cuidado e empoderamento; fizemos 

uma ação na Páscoa em que participamos da programação da Zoon (ONG de audiovisual em 

que um contêiner itinerante percorre as comunidades da cidade realizando exibição de filmes, 

exposições fotográficas, discussões e oficinas) realizando uma oficina de costura à mão para 

confeccionar brindes artesanais a serem distribuídos para as crianças que ali estavam, foi feita 

também uma campanha para levantamento de verba para o Conselho Comunitário e 

apresentações culturais de grupos de dança popular. 

Em pouco tempo o grupo começou a ser convidado para participar de eventos e para 

expor em outros lugares. Isso se deveu em grande parte pela articulação política e cultural que 

a idealizadora da feira já possuía. Primeiro expomos em outro lugar de Ponta Negra, em um 

espaço localizado na R. Dr. Manuel Araújo, mais conhecida como Rua do Salsa, caracterizada 
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pela presença de diversos bares, restaurantes, boates e pousadas, portanto, de forte apelo 

turístico. 

Depois recebemos uma encomenda feita pela comissão organizadora do Encontro 

Nacional dos Pontos de Cultura, a Teia Nacional da Diversidade, que se realizaria na cidade 

ao fim de maio, o que foi uma grande oportunidade e desafio para o grupo.  

O grande evento reuniu produtores e gestores culturais, empreendedores sociais, 

pesquisadores, artistas, grupos de cultura popular e etc. de todo o país. Pelo fato de uma das 

integrantes da feira compor a comissão organizadora do evento, o grupo conseguiu, além de 

participação nas feiras gastronômica e de economia solidária, uma encomenda para 

confeccionar o símbolo do evento, o Jaraguá, personagem do Boi de Reis. Teríamos que 

construir 2500 pequenos jaraguás a serem distribuídos nos kits para os participantes. Por 

semanas, estivemos empenhadas na pintura e nos enfeites dos jaraguás, feitos de cano de 

PVC, madeira e tecido.  

 

Fig. 14. Confecção dos Jaraguás durante encontro do grupo. 

 

Foi um período muito rico para a pesquisa porque a circulação e os encontros das 

pessoas que se habilitaram para o trabalho aumentou e as tardes se tornaram verdadeiras rodas 

de conversa entre uma pincelada e outra. Primeiramente, foi mais um momento em que 
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tivemos contato com uma manifestação cultural tão tradicional, mas então desconhecida por 

tantos, incluindo eu. Lá fomos nós pesquisar e conversar sobre a história do Boi de Reis, 

conhecer o simbolismo dessa caveira de cavalo que tanto amedrontava as crianças nas 

encenações de outrora. Foi também um ótimo espaço para conversarmos sobre a vida na Vila, 

seus problemas e belezas. Além de algumas integrantes da feira, juntou-se a nós uma italiana, 

artista plástica que veio morar no bairro havia poucos anos. Ela contávamos sobre a 

dificuldade em realizar um trabalho na Vila, pois por ser estrangeira não era vista com bons 

olhos. 

A participação no evento propriamente dita foi a primeira oportunidade de 

mostrarmos nossos trabalhos para um grande número de pessoas – a circulação de pessoas do 

Brasil inteiro era muito alta. Foi uma grande oportunidade que tivemos também de encontrar 

uma diversidade cultural que não veríamos agregada em lugar nenhum: povos indígenas, 

Griôs, mestres de cultura popular, artistas, quilombolas, movimentos de periferias, 

cooperativas, pontos de cultura com os mais diversos tipos de ações, etc. Sem dúvida, um 

momento de aprendizagem e de contato com o diferente. Além disso, as vendas foram muito 

superiores às de uma feira comum, especialmente as do grupo da gastronomia, que a partir daí 

conseguiu sua primeira grande encomenda: um convite para participar de outro grande evento 

acadêmico, fazendo um café para mais de 2000 pessoas em um congresso de antropologia, do 

qual também participamos expondo os produtos também para pessoas do país inteiro. 

Apesar de não estar inserida no campo estrito da saúde mental, eu pensava o tempo 

todo no sentido de reabilitação psicossocial, enquanto aumento das possibilidades de trocas, 

sejam simbólicas, afetivas ou materiais.O aumento da oportunidade de encontro e diálogo 

com o que é diferente possibilita o estabelecimento de novas formas de sociabilidade. 

 

Conflitos e enrijecimento 
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Uma das reuniões da feira ocorreu com a participação dos alunos de uma 

universidade da cidade a fim de conhecer o grupo para um trabalho de disciplina. Sempre que 

acontece de ir alguma pessoa interessada em conhecer o grupo, o encontro gera discussões 

políticas acerca da história e dos fundamentos da feira, coisas que no decorrer do tempo, do 

aumento das atividades e convites, da entrada de pessoas novas no grupo foram se perdendo. 

Nesta, foi exposto um pouco do movimento que gerou a feira, história que muitos dos 

membros mais recentes desconhecem, além disso, algumas pessoas se sentiram a vontade para 

expressar qual sua relação com a feira e em que medida essa participação gerou mudanças 

para suas vidas e para a comunidade.  

Com o passar dos meses, a feira foi ganhando visibilidade e atraindo pessoas que 

desejavam fazer parte, bem como o grupo passou a ser requisitado a expor em outras 

localidades. Com a rapidez que a feira ganhou repercussão, novas pessoas foram chegando 

sem conhecer toda a história de formação da feira não incorporavam aqueles princípios que 

colocamos mais acima. Além disso, foram acontecendo desavenças e competições entre 

membros do grupo, o que gerou vários conflitos e a saída de algumas pessoas. Mas porque 

essa troca, tão intensa nos primeiros meses, passou a acontecer apenas quando vem alguém de 

fora? Por que houve essa perda do espírito das reuniões que ocorriam há alguns meses? Por 

que as pessoas que estavam se agregando mais recentemente ao grupo não conhecem essa 

história e esses princípios? 

Percebemos, então, que a feira possui várias linhas de atuação, que também são 

potencialidades a serem desenvolvidas:  

 Estabelecimento de laços de amizade observados tanto nas feiras quanto nas reuniões. 

Essa característica se refletia em diversas situações como: acolhimento ao desabafo de 

alguma companheira na hora da reunião, disponibilidade para ajuda-la com problema do 

dia-a-dia, entrada no grupo de pessoas com o intuito de fazer amizades, além de pessoas 
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que disseram não conhecer tantas pessoas e que a partir da feira criaram vínculos para 

além dela, isto é, as pessoas passaram a se encontrar também fora das reuniões e eventos. 

Também era recorrente a troca de ideias, dicas e materiais para incrementar o produto 

umas das outras. Mais um aspecto desse tópico refere-se ao uso de redes sociais e novas 

tecnologias de comunicação para potencializar essa troca e as conversas. Essas questões 

também me incluem, uma vez que passei a ter uma relação mais estreita com algumas das 

companheiras do grupo, as quais passei a visitar, a dar e receber suporte, como, por 

exemplo, cuidando de suas coisas quando ela não poderia comparecer à feira e vice-versa 

- especialmente nas fases finais do meu trabalho.  

A partir dessa característica, podemos dizer que se trata de um grupo de ajuda e suporte 

mútuos (Vasconcelos, 2003), pois consiste em um grupo que se reúne para troca de 

vivências, de histórias de vida, ajuda emocional, aconselhamento e discussão de 

estratégias para enfrentar os problemas cotidianos (ajuda mútua), acrescidos a isso 

iniciativas de cuidado e suporte concreto na vida cotidiana (suporte mútuo). Para 

Vasconcelos (2003), tais grupos e redes de amizade constituem importantes estratégias de 

empoderamento, isto é, de fortalecimento, aumento de poder e autonomia pessoal e 

coletiva de pessoas e grupos perante as relações interpessoais e institucionais, sobretudo 

daqueles que passaram por situações de opressão, violência ou discriminação. 

 Ocupação e valorização do espaço público, em especial a praça da igreja, local 

subutilizado pela população e destinado ao consumo de drogas.  

 Qualificação profissional formal e informal através de uma rede de oficinas realizadas 

pelos participantes, troca de ideias e técnicas manuais entre elas próprias e parcerias com 

instituições como o SEBRAE. 
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 Ações coletivas voltadas para a comunidade, como por exemplo, a arrecadação de verba 

para melhoramento do espaço do Conselho Comunitário, a realização da oficina do dia 18 

de maio. 

 Geração de renda e perspectiva de melhoria na carreira de artesã/quituteira, ou até mesmo 

a possibilidade de início dessa carreira. Todas nós fomos até o órgão público responsável 

e fizemos nossa carteira nacional do artesão e algumas já se cadastraram como 

Microempreendedor Individual (MEI). 

 

6.4. Vila de Ponta Negra: vizinhança viva? 

Embora nosso estudo não tenha permitido estabelecer uma relação direta entre a 

avaliação da vizinhança e do ambiente de moradia com o aparecimento do sofrimento ou 

mesmo com uma autoavaliação de saúde, é possível inferir que o vínculo social com os 

vizinhos trata-se de um fator positivo para a saúde dos moradores da Vila, já que e visto como 

uma das melhores coisas de se viver ali. O estabelecimento e manutenção dos laços sociais 

entre as pessoas que compartilham do mesmo espaço de uma comunidade e apontado na 

literatura como indicativos de maior coesão social, trocas recíprocas e suporte social, fatores 

de proteção contra depressão (Diez Roux & Mair, 2010). Por outro lado, a exposição à 

violência e situações perigosas podem aumentar a vulnerabilidade a tais sintomas. 

Pode-se considerar a Vila uma vizinhança viva? Segundo Farias, as vizinhanças 

consideradas vivas são espaços de sociabilidade peculiar em centros urbanos, pois a despeito 

do comportamento de reserva característico das cidades modernas, as vizinhanças vivas são 

marcadas pela convivência próxima, intensa interação e a privacidade perde espaço para um 

tipo lúdico de sociabilidade. Para o autor esses lugares possuem um papel muito importante 

para o estabelecimento de uma vinculação afetiva positiva das pessoas com o ambiente e são 
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um elemento chave para compreender essa interação, sobretudo que sentidos são construídos 

em torno do lugar e de que forma pessoa e comunidade afetam-se mutuamente. 

São características que favorecem a vitalidade de uma vizinhança: o provimento de 

serviços básicos aos residentes, sejam serviços públicos localizados próximo ao local de 

moradia ou rede de comércio e serviços privados locais; geralmente estão em bairros mais 

antigos e os moradores estabelecem uma conexão histórica com o lugar; convivência entre as 

crianças; tempo investido em atividades no interior da vizinhança; pessoas que trabalham ou 

estudam próximo ao local de moradia e se locomovem bastante a pé e de bicicleta, 

estabilidade residencial, etc. Esses são considerados componentes importantes para uma 

vizinhança viva pela capacidade que eles tem em oportunizar encontros entre pessoas de uma 

mesma comunidade, em possibilitar o suporte mútuo entre vizinhos (neighboring) e fortalecer 

o sentimento de vinculação com o lugar (Farias, 2011). 

 

Fig. 15. Pessoas locomovendo-se a pé, no cruzamento das ruas Alto da Boa Vista e da Floresta. 
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Fig. 16. Pessoas sentadas nas portas das casas, outras andando e passeando de bicicleta. Rua Alto da Boa Vista. 

 

 

Fig. 17. Moradores constroem bancos nas calçadas estreitas: sociabilidade e apropriação do espaço. 

 

De que forma a vizinhança é um condicionante na determinação da saúde? As pessoas 

com quem conversei na pesquisa geralmente colocaram a vizinhança e o ar quase interiorano 

da localidade como um de seus fatores mais positivos. Além disso, aquelas que afirmavam ter 

uma boa relação com os vizinhos e muitos amigos na comunidade revelam que isso é um fator 

que influencia positivamente sua saúde, especialmente pelo apoio mútuo estabelecido a partir 

desses laços sociais, além disso, demonstram uma relação de afetividade maior com a 

comunidade, uma vez que a qualidade e quantidade das trocas simbólicas estabelecidas entre 

as pessoas é fundamental para a implicação delas com o lugar (Bandeira, Bomfim & Sales, 

2012). Sendo assim, fica evidente que promover a criação e fortalecimento desses vínculos 

representa uma via potente de promover saúde, pois incentiva a vinculação afetiva entre as 

pessoas e entre elas e o território. A amizade adquire, assim, um valor político (Ortega, 2000) 

– e terapêutico, posto que contribui no enfrentamento dos problemas de saúde - para o 

estabelecimento desses vínculos. 

Potencializar os vínculos comunitários através das redes de amizade implica em criar 

estratégias para que as pessoas produzam e compartilhem os significados atribuídos ao espaço 
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em que moram, transformando-o em lugar. Mobilizar as pessoas através dos vínculos afetivos 

com a comunidade parece-nos um caminho interessante para a mobilização e participação da 

população na busca por melhorias coletivas e pela apropriação dos espaços sociais em que 

vivem, sem contar os efeitos que o fortalecimento dos laços de vizinhança acarretam para a 

saúde e avaliação do contexto de moradia. É a partir da apropriação do espaço que as pessoas 

podem transformá-lo e imprimir suas marcas (Pol, 1996) e a partir daí estabelecem um 

sentimento de identificação simbólica com o lugar (Bandeira, Bomfim & Sales, 2012).  

Uma atuação assim norteia-se por uma postura ético-política que passa primeiramente 

por uma identificação dos significados, dos atravessamentos, dos cheiros, das agruras, das 

formas de manifestação que conformam um sofrimento configurado, sobretudo por um 

contexto social demarcado pelo abandono, pelo controle, pelo trabalho informal, pela 

violência urbana e estatal, pela violação de direitos, pelo difícil acesso a bens, serviços e 

lugares, etc. Mas passa também pela identificação das "múltiplas possibilidades de 

sobrevivência criativa e afirmadora, dentro de um espaço urbano tão incerto e ameaçador, 

apesar e para além das dificuldades, das exclusões, das padronizações e serializações 

promovidas pela arquitetura do mundo capitalista" (Maiolino, 2008, p.43), pois é evidente que 

não é possível reverter o rumo do crescimento das cidades sem reverter o rumo das relações 

sociais. 

É preciso, pois, reativar uma implicação afetiva dos moradores da vila com o lugar em 

que moram, não no sentido de uma retomada nostálgica da vida e da cultura de outrora, não 

como a reificação de uma identidade de lugar que produza rechaço ao "que vem de fora", não 

de forma que o diferente seja visto como ameaçador.  

 

O Seminário “Um mergulho na Vila” 
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Essas questões e outras foram abordadas no seminário Um mergulho na Vila, 

organizado como comemoração dos 20 anos do Centro de Cultura, em parceria com o 

CEDECA e coletivo As Dez Mulheres. A programação do seminário foi pensada como um 

desdobramento dos resultados da oficina do 18 de maio, por isso, incluiu rodas de conversa 

sobre educação, saúde, direitos humanos e espaços públicos. Foram convidadas pessoas de 

cada escola da Vila, da unidade básica, dos serviços de assistência, bem como os 

representantes de grupos atuantes na comunidade. Foram nesses dois dias de discussões muito 

profícuas no mês de novembro de 2014 que eu fiz a restituição do meu trabalho para a 

comunidade. 

Infelizmente grande parte dos convidados faltou, mas abriu-se uma porta de debates 

sobre a relação entre a história da Vila, seus espaços e as políticas públicas. Uma das 

necessidades mais evidenciadas durante o seminário foi a de territorializar as ações, sejam de 

saúde, educação, assistência social ou cultura, de forma a desenvolver atividades que estejam 

de acordo com as necessidades das pessoas, relacionadas com a cultura e dinâmica locais e 

sobretudo que envolvam as pessoas. Discutimos quantos potenciais estão presentes na 

comunidade, mas pouco são utilizados na atuação dessas equipes.  

Na Vila, carência de espaços urbanos para a convivência é consequência da 

apropriação privada do território e trata-se de um grande obstáculo para a produção de redes 

de sociabilidade e para o enfrentamento de questões caras para o cotidiano, como o tráfico de 

drogas e a violência relacionada a ele, especialmente refletida no extermínio da juventude da 

comunidade e no sofrimento psíquico pelo qual muitos passam. As transformações na 

morfologia do bairro - e da cidade, genericamente falando - são fundamentais para que haja 

uma mudança de sua dinâmica e nos usos de seus espaços, no sentido de potencializar as 

relações de vizinhança. No entanto, da mesma forma que a quantidade de ONGs e serviços de 

assistência não garante o trabalho integrado, a presença de espaços urbanos comuns não 
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garante o exercício da ação política, da diversidade e do estabelecimento de laços sociais, isso 

porque, a Vila, assim como a cidade, não consiste em um aglomerado de moradias e serviços.  

A relação dialética entre espaço e sociedade, entre o território e política é o elemento 

que atravessa todas essas transformações físicas, sociais, comportamentais, culturais. Por isso, 

a concepção de um espaço público é uma condição fundamental para a promoção da justiça 

social, em uma escala maior, e da política entendida como experimentação de novas formas 

de sociabilidade.  Em um sentido mais amplo de participação social, reivindicar comunidades 

mais saudáveis e a viabilização da sociabilidade e do convívio passa por uma luta pelo direito 

à cidade (Lefebvre, 2001; Harvey, 2012). 

A luta pelo direito à cidade em sua função social deve ser, portanto, uma pauta que 

transversaliza a luta pelo direito à saúde e por Cidades Saudáveis, por um sistema de saúde 

melhor, pelos direitos da criança e do adolescente, à educação, trabalho, habitação e 

assistência social, à diversidade cultural e sexual, ou seja, deve ser o elemento comum que 

conflua as bandeiras e articulações entre os movimentos sociais urbanos hoje. Entendemos o 

direito à cidade, à luz de Harvey, quando este coloca que:  

Saber que tipo de cidade queremos é uma questão que não pode ser dissociada de 

saber que tipo de vínculos sociais, relacionamentos com a natureza, estilos de vida, 

tecnologias e valores estéticos nós desejamos. O direito à cidade é muito mais que a 

liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos: é um direito de mudar a nós 

mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo, e não individual, já 

que essa transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar os 

processos de urbanização. (Harvey, 2012, p.74) 
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Dessa forma, não se trata apenas de uma acessibilidade aos equipamentos que já 

existem na cidade, mas de poder transformá-la em conformidade com as nossas necessidades 

e desejo. E vemos essa potencialidade fundamentalmente atrelada à capacidade das pessoas e 

da comunidade em manejar os fatores que influem na sua saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cities have the capability of providing something for everybody, only 

because, and only when, they are created by everybody. 

Jane Jacobs 

Vimos que a forma de configuração de um território, a história da produção do espaço 

urbano repercute fundamentalmente na conformação das desigualdades sociais, que, por sua 

vez, derivam nas iniquidades em saúde. Percebemos que uma urbanização direcionada para os 

interesses privados do mercado imobiliário e turístico, em detrimento de investimentos na 

função social da cidade é capaz de produzir e aprofundar injustiças sociais. A intenção desse 

estudo foi justamente tentar compreender como essa lógica acontece um uma área urbana 

profundamente marcada pela disputa pelo espaço, buscando vários níveis de determinação, 

entendendo que o entrecruzamento entre aspectos globais e fatores locais produz realidades 

únicas.  

A despeito de toda uma produção do espaço baseada no capital globalizado, 

enfatizamos aspectos elementares da vida nas comunidades, como as relações cotidianas de 

vizinhança, a apropriação do espaço, as manifestações culturais e os espaços de encontro 

como formas extremamente importantes para compreender as pessoas mesmas como 

produtoras do espaço, pessoas que atribuem sentido a ele e que têm seus modos de vida 

afetados por isso. É nesse contexto que podemos enxergar mais claramente movimentos de 

resistência àquele modo de produção, compreender como as pessoas vinculam-se ao seu lugar 
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de moradia, identificar as potencialidades do lugar que permitem modos de vida contra-

hegemônicos na cidade e, especialmente, fomentar ações que incentivem essa apropriação 

cotidiana. Uma vez entendidos como agentes ativos nessa construção, pessoas e coletivos 

terão maior capacidade também de compreender e controlar os processos que envolvem a sua 

saúde. 

Vivemos em uma realidade em que todos nós, trabalhadores sociais, estamos cada vez 

mais sendo convocados pela conjuntura a pensar a questão urbana e a sustentabilidade da vida 

nas cidades, bem como de que forma tais problemáticas atravessam nossos respectivos 

campos de atuação e reflexão. Nossa atuação precisa se posicionar e atuar no sentido da luta 

coletiva, seja em processos mais amplos, como as discussões e mobilizações pela Reforma 

Urbana, pela garantia do direito à moradia, pela organização social em busca de melhores 

condições de mobilidade, por uma gestão urbana participativa; seja promovendo 

transformações nas práticas cotidianas nos serviços públicos, elaborando ações de promoção 

de saúde através da ação comunitária, da ocupação dos espaços urbanos, do resgate da 

memória e do fortalecimento da vizinhança na direção da uma apropriação dos seus espaços 

de vida. 

Ao fim desse ciclo vejo, a luz de Ítalo Calvino, entendo que mais do que classificar as 

cidades em felizes ou infelizes, em cidades doentes ou saudáveis em si, me interessa 

compreender os elementos que as fazem "ao longo dos anos e das mutações, dar forma aos 

desejos" ou se "os desejos conseguem cancelar a cidade ou são por esta cancelados". 
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