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RESUMO 

 

O presente estudo se propõe em analisar o meio ambiente da comunidade do Passo da Pátria sob a ótica 
da percepção da saúde, considerando a forma de como as pessoas se percebem habitando uma área 
ambientalmente insalubre e degradada. A comunidade estudada é constituída de três sub-assentamentos: 
Passo da Pátria, Areado e Pantanal  e estão localizada na margem direita do estuário do Rio Potengi, em 
Natal, RN. É  caracterizada por ser uma área  de mangue que requer ações de conservação ambiental, 
mas, devido a quase nenhuma infra-estrutura de saneamento básico da cidade, onde no mangue são 
despejados 50 mil metros cúbicos de esgotos in natura por dia, através do canal do baldo. No presente 
estudo, verificamos as condições insalubres de habitabilidade, a pobreza e a precarização do trabalho que 
os habitantes desta área estão submetidos no seu cotidiano. Entendendo percepção do ponto de vista 
ambiental e biológico, sabemos que esta, trata-se da apreensão de uma situação objetiva a partir das 
sensações, acompanhada de representações e freqüentemente de juízos, a percepção vem sempre 
carregada de um forte componente afetivo que geralmente interfere na imagem representada. Ao analisar a 
auto percepção dos moradores dessa área, estamos verificando um aspecto da saúde humana que é pouco 
considerado nas pesquisas de atenção médica que esta comunidade dispõe. Enfatizamos no presente 
estudo as doenças invisíveis que merecem um tratamento diferenciado e que provocam uma série de 
prejuízos sociais na vida do indivíduo. A partir do nosso entendimento sobre a saúde humana e como este 
não pode se desvincular da inter- relação do organismo vivo com o meio ambiente, analisaremos os 
aspectos subjetivos da saúde do ser humano. Assim, estaremos contribuindo para ampliar uma visão de 
caráter preventivo, e não somente curativo como tem sido até então as políticas de saúde  que são 
desenvolvidas nesta comunidade. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo estudar as relações entre a sociedade 
e o espaço, numa perspectiva geográfica, na tentativa de compreender a percepção 
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como um aspecto integrante da saúde humana e da degradação ambiental. Neste 
sentido torna-se imprescindível repensar o conceito de saúde, o entendimento da 
percepção humana e o seu papel decisivo no comportamento das pessoas. A pesquisa 
será realizada a partir da observação do comportamento dos moradores do Passo da 
Pátria, em Natal / RN. 

Nos primórdios da  história da Geografia, não havia ainda uma precisão do seu 
objeto de estudo. Foi somente a partir dos geógrafos contemporâneos, que os estudos 
convergiram aos aspectos visíveis da paisagem, buscando conexão entre seus elementos, 
inclusive o humano. 

Paralelamente, no período entre o final do século XIX e início do século XX, 
segundo Summar e Oliveira (2003),Vidal de La Blache leva para a França a discussão 
geográfica que até então era sediada na Alemanha. Esta Escola foi influenciada pelo 
movimento humanista daquela época, havendo uma sensível exaltação dos aspectos 
humanos  em detrimento dos aspectos físicos.  

A partir de La Blache, os estudos geográficos, além do reconhecimento do registro 
espacial de um lugar, foram vinculados às discussões no campo da geografia humana, 
onde se debate a relação homem-natureza. 

Procurando compreender a manutenção ou ruptura do equilíbrio entre o homem e 
a natureza, Reich (1988), em 1930, descobriu a energia orgone universal afirmando que 
“o homem, incluindo suas emoções, evoluiu a partir da natureza, como um dos produtos 
do seu desenvolvimento” (p.192). 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo Nunes (2000), esta situação se faz presente na região da grande Natal e 
em processo bastante acelerado. Partindo das questões ambientais da região da grande 
Natal, onde destacamos a faixa ribeirinha do rio Potengi e, considerando o espaço 
ocupado pela comunidade do Passo da Pátria na Capital. 

Vamos considerar as condições psicológicas dentro de uma visão holística de 
saúde, enfatizando os prováveis danos dos efeitos invisíveis da degradação ambiental na 
auto percepção humana. 

Através da técnica, cria-se uma natureza humanizada que vai interferir 
diretamente, favorável ou desfavoravelmente na percepção humana. Segundo Santos 
(2002, p.55) “as técnicas participam na produção da percepção do espaço, e também 
na percepção do tempo, tanto por sua existência física, que marca as sensações diante 
da velocidade, como pelo seu imaginário” e também nos estudos a respeito do 
comportamento humano. 

Os conceitos geográficos sobre a organização social do espaço serão utilizados 
entendendo que as sociedades humanas produziram uma segunda natureza por meio de 
transformações ambientais oriundas do processo de urbanização. 
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Na percepção, acrescentamos aos estímulos elementos de memória, do raciocínio, 
do juízo e do afeto, portanto acoplamos às qualidades objetivas dos sentidos outros 
elementos subjetivos e próprios de cada indivíduo”. Podemos  compreender percepção 
inserida neste movimento energético e dinâmico de troca da natureza com o humano. 

Essa interação do homem com o ecossistema poderia ser mais racional e menos 
destrutiva. Essa contribuição, é apenas uma introdução aos estudos sobre a  degradação 
ambiental e a sua interferência na auto percepção humana.  

 

ANÁLISE DO PROBLEMA 

A comunidade do Passo da Pátria é um escoadouro a céu aberto dos esgotos 
provenientes de outros bairros e atirados na margem direita do Rio Potengi em Natal.  

Este fato põe em risco a saúde da comunidade como um todo. Viver num 
ambiente degradado é um fator estressor que tende a alterar a percepção da realidade.  
A dinâmica da interação entre ambiente e indivíduos  resulta no processo saúde-doença. 
O conceito que se tem de saúde depende do entendimento que se tem do organismo vivo 
e de sua relação com o meio ambiente.  

Desta forma a conceituação do processo saúde-doença é condicionada pela 
capacidade intelectiva do homem em cada contexto histórico e pelas condições concretas 
de existência humana. 

Atualmente, a Organização Pan-Americana de saúde juntamente com a 
Organização Mundial de Saúde (2004) contextualizaram este conceito a partir da análise 
objetiva da situação da saúde e do ambiente, afirmando que “com os avanços obtidos no 
controle de doenças é a melhor compreensão no conceito de saúde, incluindo fatores 
ambientais, acesso aos serviços, qualidade da  atenção e condições de vida.”  

Pode-se observar que o espaço urbano é um mediador das relações entre 
condições de vida, percepção e saúde. A saúde urbana depende do desenvolvimento 
social, econômico e espiritual, ao mesmo tempo que contribui diretamente para tal 
desenvolvimento.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será a do método quantitativo, cujo  questionário  
aplicado é um instrumento de 55 perguntas sobre qualidade de vida; está dividido em 5 
domínios: condições gerais de vida, condições ambientais e ecológicas, condições de 
saúde, condições psicológicas (denominada de auto- percepção) e processo saúde-
doença. Foi criado e adaptado a partir da “estrutura fatorial do questionário de 
morbidade psiquiátrica de adultos aplicado em amostras populacionais de cidades 
brasileiras (QMPA)” Andreoli et all (1994), a partir da pesquisa “Associação entre 
sintomas depressivos e funcionamento social em contatos primários à saúde” Fleck, Lima 
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e Louzada (2002); e de dados sobre a percepção ambiental fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (2004), para verificar como a população 
se  percebe, e como a mesma percebe a qualidade de vida da sua comunidade. 

Este trabalho foi desenvolvido em janeiro de 2004, na comunidade do Passo da 
Pátria a partir da aplicação de um questionário de perguntas fechadas com respostas 
dicotômicas sim e não. Em uma breve análise advinda da pesquisa exploratória, referente 
à percepção ambiental desta população ribeirinha, detectamos a indicação de que 
consideraram o meio ambiente como espaço de vida, daí a nossa opção em levantar 
aspectos que focalizassem a opinião dos sujeitos  em relação ao ‘lugar’, no seu contexto 
específico, colocando-o diante dos elementos do meio ambiente.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Breve histórico do processo de urbanização de Natal e da  

Comunidade do Passo da Pátria 

O município de Natal/RN totaliza “170 Km2  de área , com altitude de 31m acima 
do nível do mar, clima tropical, com chuvas predominantes no período entre março a 
julho” (Machado, 2003).  

O processo de urbanização do Rio Grande do Norte e de Natal, historicamente, 
sempre foi atrasado em virtude da falta de condições de circulação das mercadorias, 
através da precariedade das ferrovias e rodovias daquela época. Este processo foi  
gestado principalmente a partir da cana de açúcar, apesar da cultura do algodão, da 
agropecuária, da extração do sal, e da extração de outros minerais. 

Porém, com o advento da segunda guerra mundial, o processo de produção do 
espaço urbano em Natal, já começa a se delinear da seguinte maneira (Clementino, 
1995):  

1. “Natal : centro administrativo até a segunda guerra mundial; 

2. Natal : centro estratégico militar durante a segunda guerra; 

3. Natal : centro administrativo e estratégico militar, pós guerra até os anos 
60; 

4. Natal : em transição para  a sociedade urbana (anos 70 em diante.)” ( 
p.138). 

A partir de 1970, como reflexo do desenvolvimento acelerado e desordenado que 
permeou todo o período do ‘milagre brasileiro’, o processo de urbanização em Natal 
começa a surgir,  quando a Petrobrás passou a sediar plataformas continentais e poços 
de terras, ampliando o crescimento da indústria da construção civil e de seus materiais. 
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Cabe ressaltar, que “mesmo assim, o caráter ‘quase enclave’ das atividades da 
Petrobrás não alterou até agora: as compras da empresa e de suas subsidiárias ainda são 
feitas praticamente fora do RN”. (Clementino, 1995. p.273) 

Segundo Costa (2000), a consolidação do processo de expansão urbana de 
Natal, acontece a partir do surgimento da atividade turística, que dinamizava a  
construção civil, a partir das construções de hotéis, da valorização imobiliária, e da 
intensificação do fluxo migratório ampliando a oferta de empregos.  

Esta ampliação resultou na criação da Região Metropolitana de Natal, através das 
leis complementares estaduais n. 152/97 e 221/02. Segundo Nunes (2001, p.128):  

“Esta região é composta pelos municípios da Natal, Parnamirim, Extremoz, 
Ceará-Mirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibú e Nísia 
Floresta, perfazendo uma área de 2.514,1 km2  Conforme o censo do IBGE 
2000, a região é composta por uma população de 1.095.000 pessoas, que 
representa 40% do Estado, onde só em Natal há uma população de 710.000, o 
que representa 65% da população da  Região Metropolitana de Natal”. 

 

 
FIGURA 1-  mapa da região metropolitana de Natal – Fonte SEMPLA, 2003. 

 

Este quadro caótico que vivenciamos vem repercutindo na saúde, na percepção, 
na segurança e no bem estar da população. Se 65% da população da Região 
Metropolitana de Natal, esta concentrada no município de Natal, podemos questionar 
porque um investimento tão alto, numa comunidade instalada numa área de mangue, as 
margens do Rio Potengi, que recebe diariamente uma enorme quantidade de esgotos 
domésticos e industriais? 
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Caracterização da Comunidade do Passo da Pátria 

A região do Passo da Pátria totaliza “uma área de 205.506 m2’’  SEMTAS, 2003  e 
limita-se ao Norte com o Rio Potengi (margem direita), ao Sul com a linha férrea (sem 
obedecer a faixa de domínio da ferrovia e rodovia), ao Leste com a Pedra do Rosário e a 
Oeste com a Base Naval Almirante Ari Parreira.  

Essa subdivisões foram construídas ao longo do tempo pela própria comunidade. 
Areado (vizinha ao Passo da Pátria) se situa na parte mais baixa e esta sujeita a 
inundações. Foi assim denominada por ter surgido do aterro do canal de drenagem do 
Rio Potengi, chamado Canal do Baldo (ver figura 2) na década de 60, cujo material 
aterrou uma parte da margem  do rio, e desmatamento do manguezal propiciando o 
surgimento dos primeiros moradores. 

 

 

Figura 2 – Canal do Baldo - Nesta imagem pode ser visualizado o canal do baldo:  

Fonte: SEMTAS, 2003 

 

As comunidades do Passo da Pátria, Areado e Pantanal, estão situadas em uma 
área que já foi um mangue de grande risco ambiental e insalubridade, na figura 
mencionada anteriormente, podemos observar nas manchas brancas de esgotos 
despejadas através do canal do Baldo a quantidade de agentes poluidores orgânicos e 
inorgânicos, inclusive com metais pesados,  maléficos a saúde do meio humano-
ambiental. 

Portanto corroboramos com  a constatação a seguir, que afirma a condição sub 
humana em que vivem os habitantes dessa área: 

“...consideradas impróprias para habitat humano, por estarem situadas em 
locais que requeiram ações de preservação/conservação ambiental, de 
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propriedade da União, sujeitas a inundações, insalubres, em terrenos que exijam 
obras especiais para implantação segura de edificações, proximidade excessiva 
da via férrea, com esgotamento sanitário in natura e escoamento de águas 
servidas a céu aberto, comprometendo a saúde e as condições de vida de uma 
forma geral.”. SEMTAS (2003, p.9) veja figura 3. 

Através da Lei Complementar n.o 044, de 23 de dezembro de 2002, que dispõe 
sobre o uso do solo, limites e prescrições urbanísticas, para Área Especial de Interesse 
Social (AEIS) da comunidade Passo da Pátria e adjacências no bairro da Cidade Alta. 
Diante das contradições do referido  projeto de  reurbanização vamos nos aprofundar, na 
realidade das pessoas que habitam este espaço e tentar compreender como elas se 
percebem no meio ambiente em que vivem.  

A Geografia vai além do possibilismo de La Blache, ou do determinismo de Ratzel, 
ela se amplia em Ciências da Terra dos Homens,  e através deste campo vasto e 
complexo da dinâmica, homem natureza, vai possibilitar os estudos dos aspectos 
multidimensionais na vida humana no seu habitat. 

 

Figura 3 – Estragos provocados pelas inundações em virtude da maré  
alta aliados as obras de urbanização. 

Fonte: Machado ( janeiro / 2004). 
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Figura 4 – uma região de mangue que permeia a favela. 

Fonte: Machado (janeiro / 2004). 

 

A seguir Vannucci (2003), nos relata a sua percepção a respeito do homem como 
morador dos manguezais: 

“ Quem em sã consciência escolheria os manguezais como um lugar para viver, 
se tivesse alternativa? Entretanto muito os fizeram através dos milênios da 
história humana.(...)As moradias são semelhantes em todos os lugares, devido à 
necessidade de construí sobre pilares e das latrinas comunitárias posicionadas 
sobre a correnteza, em cuja proximidade, incidentalmente, a pescaria é bastante 
compensadora. (...). 

O homem do manguezal, como todas as variedades da mesma espécie, 
conseguiu fabricar bebidas alcoólicas a partir de materiais disponíveis no local, 
pois também nos manguezais  elas tem o mesmo papel psicológico e social, 
tanto em nível individual como no de comunidade, e o mesmo efeito auto 
destruidor e coletivo.(...) 

Nos lugares em que o homem não aprendeu ou – em função de um ou mais 
motivos possíveis – esqueceu de praticar a arte de gerenciamento dos ecossistemas 
naturais, ou onde destruí intencional e arbitrariamente os sistemas naturais, segui-se 
como conseqüência inevitável, a degradação ambiental” 
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Figura 5 -  Salão de Beleza  sediado em uma  palafita. 

Fonte:  Machado (janeiro / 2004) 

 

 
Figura 6- Criação de animais para abate . 

Fonte: Machado (janeiro / 2004). 

 

Políticas Públicas para a ‘Urbanização’ da Comunidade Passo da Pátria 

A Prefeitura Municipal de Natal (PMN), através da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência  Social (SEMTAS), em convênio com o Programa Habitar Brasil 
financiado pelo  Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é a responsável pela 
execução do projeto integrado Passo da Pátria. 

O Programa Habitar Brasil (PHB), atribui, no bojo de sua concepção, a 
prerrogativa do poder municipal de resolver seus problemas habitacionais urbanos,  
potencializando recursos para atenuar problemas de assentamentos subnormais e à 
elevação da qualidade de vida  da população urbana de baixa renda.  

A competição urbana, ao se inserir na escala internacional, instaura uma nova 
hierarquia de lugares, independente dos vários interesses em jogo. São inúmeros os 
exemplos desta tendência, como os do Battery Park em Nova York e o da clássica 
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requalificação do SoHo, em Manhattan. Contemporaneamente, as intervenções buscam, 
cada vez mais, a reciclagem imagética dos lugares. Desta forma, antes da importância 
conferida à transformação da paisagem física e cultural das cidades, encontra-se a 
intenção de gerar imagens recicladas e sinteticamente estimuladoras de oportunidades 
econômicas. 

A origem da “palavra estratégia, que da esfera semântica da guerra econômica foi 
transplantada ... para um urbanismo que pelo menos confessa precisar de adversários, 
alias, facilmente identificáveis”. (Arantes, 2000. p. 36). 

Este Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais (PEMNAS), tem 
como principal finalidade melhorar a qualidade de vida da comunidade, assegurando a 
participação e inserção efetiva dos beneficiários finais na concepção, discussão, decisão 
e implantação dos projetos executivos integrados. Especificamente quanto ao trabalho 
social, seu objetivo maior será o de contribuir para a inclusão social, o resgate da auto-
estima e cidadania dos beneficiários, bem como dos princípios decisórios democráticos e 
da participação da população beneficiada. (SEMTAS, 2003). 

Esses indicadores apontam para uma amostragem da dura realidade desta 
comunidade, que ocupou desordenadamente os mangues da margem direita do Rio 
Potengi e, sem perceberem, contribuíram para a devastação do ecossistema estuarino, e 
se encontram abandonados à própria sorte e de certa forma com a conivência do estado. 
A partir da pouca probabilidade deste projeto promover um desenvolvimento econômico 
eficiente, que favoreça a inclusão sócia econômica dos habitantes da comunidade que 
nos propomos a pesquisar.  

 

Análise das Condições de Vida da Comunidade do Passo da Pátria 

A análise espacial das condições de vida, do sistema de saneamento urbano, de 
atenção médica que a comunidade dispõe se trata da nossa intenção de buscar 
indicadores que sejam capazes de discernir os níveis de saúde dos seus habitantes. 

Este fato evidencia a complexidade do problema da área e a sua condição de alto 
risco, sob todos os aspectos (SEMTAS, 2003).  

A seguir observemos a tabela I que nos mostra a realidade do destino dos resíduos 
sólidos da comunidade: 
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Tabela I : Destino do Lixo Residencial 

 
DESTINO 

Passo da 
Pátria 

Areado Pantanal G E R A L 

Apenas coleta regular 224 77,1 195 69,1 284 81,9 703 76,5 

Queima 01 0,3 00 zero 01 0,3 02 0.2 

Enterra 00 Zero 03 1,1 00 zero 03 0,3 

deposita em terreno baldio 01 0,3 00 zero 13 3,7 14 1,5 

joga em água corrente 65 22,3 84 29,8 49 14,1 198 21,5 

T O T A L 291 100 282 100 347 100 920 100 
Fonte: SEMTAS, 2003.  

 

 

Figura 7 - Lixo jogado no estuário debaixo da palafitas. 

Fonte: Machado (janeiro / 2004). 

 

A seguir podemos constatar de acordo com a tabela no II , o tratamento atual 
referente ao sistema de esgotamento sanitário da comunidade: 
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Tabela II: Destino dos Dejetos Domésticos 

 
COMUNIDADE 

rede de 
esgotos 

fossa 
comum 

água 
corrente 

lixo 
comum 

não 
informou 

t o t a l 

Passo da Pátria 11 3,8 10 3,4 261 89,7 00 zero 09 3,1 291 100 

Areado 03 1,1 47 16,7 205 72,6 12 4,3 15 5,3 282 100 

Pantanal 04 1,2 14 4,0 306 88,2 05 1,4 18 5,2 347 100 

G E R A L 18 2,0 71 7,7 772 83,9 17 1,8 42 4,6 920 100 
Fonte: SEMTAS, 2003. 

 

O tratamento de águas servidas na grande Natal não difere muito deste quadro 
assustador com o qual nos deparamos através das notícias nos jornais da Cidade: 

“A Caern é uma das responsáveis diretas pela morte gradativa do Potengi. O 
presidente do órgão, Jaime Calado, afirmou que ainda é possível resolver o 
problema e salvar o estuário, mas para isso, é necessário o início dos trabalhos 
do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário de Natal. Começará pelo tratamento 
dos efluentes, pois a ausência dele foi um erro histórico. DIÁRIO DE NATAL 
15/03/2003. (figura 8)  

 

 
Figura 8 –  Buerão do canal do Baldo, onde são lançados 50 mil metros cúbicos  

de esgotos pela CAERN,  e que serve de punição para as crianças da comunidade, 
segundo um Pai que referiu ao que o desobedecia no momento: “se você  

fizer danação, vou lhe jogar no buerão.” 

Fonte: Machado.(janeiro / 2004). 

 

Na área de intervenção, existe um posto de saúde Passo da Pátria, integrado ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) e administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMN).  
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É lá onde a  maioria da população busca ajuda. (90% do Areado, 70% do Passo da 
Pátria e  70% do Pantanal). O restante utiliza-se de meios não convencionais ou da 
medicina popular (20%), curiosamente nas camadas consideradas mais “ricas” do 
complexo.(SEMTAS, 2003) 

No Posto de Saúde (Figura 9), da área são desenvolvidos diversos programas de 
caráter preventivo. Na avaliação da equipe do posto, a dengue nas residências estaria 
controlada, com apenas com poucas pessoas que procuram o posto apresentando os 
sintomas da doença.  

 

Figura 9 – Novas instalações do Posto de Saúde para servir a  
comunidade do Passo da Pátria. 

Fonte: Machado (janeiro / 2004) 

 

“O diagnóstico da depressão em nível primário costuma ser prejudicado pela 
presença freqüente de comorbidades, pela dificuldade do corpo médico em 
reconhecê-la, assim como pela sistemática de atendimento..27 Estudos mostram 
que de 50% a 60% dos casos de depressão não são detectados.” (Fleck et al, 
2002. p.431). 

Diante o que foi exposto quanto às questões de saúde e doença, podemos 
observar a fragmentação do olhar da questão da saúde pública nesta comunidade, que 
não contempla a situação degradante tanto ambiental quanto humana das pessoas que 
ali habitam. Em nenhum momento foi  comentado “a questão da ambiência e do 
saneamento básico como parte integrante e indissociável de qualquer trabalho que verse 
sobre saúde, porque é, reconhecidamente, uma questão imprescindível à avaliação do 
nível de bem estar que dispõe o povo da região analisada”. (Pina, 1998. p.128).  

As doenças que foram consideradas nesta pesquisa, em sentido restrito é de 
ordem médica, pois as situa no âmbito das ações curativas do que nas preventivas. Até 
hoje existem muitas discussões a respeito do conceito psicossomático, este depende da 
concepção que se tem de indivíduo.  
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“O mais dramático e inegável aspectos dos impactos da degradação ambiental é 
na saúde humana”.(Torres e Costa, 2000. p.36), e na percepção que o homem passa a 
desenvolver diante da vida. 

Segundo TUAN (1980) a sensação de bem estar e a sensação de integridade do 
homem esta relacionada com uma alimentação suficientemente saudável e “fornece o 
estímulo sensorial que (...) da forma as nossas alegrias e ideais” (p.129). 

 

Como a Degradação Ambiental Afeta a Auto-Percepção Humana 

A cultura é um condicionador importante para a percepção e valores ambientais, 
segundo TUAN (1980) “o meio ambiente natural e a visão do mundo estão estreitamente 
ligadas” (p.91) e são constituídas  a partir de elementos visíveis do ambiente social e 
físico de um povo. As pessoas constroem a representação da realidade de acordo com os 
estímulos que  permeiam seus sentidos. A palavra representação tem diversos 
significados, vamos nos deter no significado da reprodução de imagens do real.  

Neste sentido, o que ocorre é uma criação mental do objeto já percebido”, 
portanto as representações são propriedades do pensamento, nós concretizamos a 
imagem com a nossa capacidade de pensar. Apesar dos moradores da comunidade 
terem consciência dos problemas provocados pelo destino do lixo aliado ao mau cheiro, 
(quase insuportável), que este exala na comunidade, denuncia o bloqueio olfativo, uma 
espécie de disfunção perceptiva, que precisaram desenvolver, para suportar a sua 
sobrevivência, neste espaço degradado. 

Para Reich (2003), a condição de vida sob estresse, provoca estes bloqueios que 
ele define como um processo de “encouraçamento”, isto é, quanto ele começa a auto 
percebesse e a ter consciência de si e do contexto em que vive, e este movimento de 
autopercepção “provoca no homem uma ruptura da relação unitária (...) que nutre a 
identidade do homem com a natureza – como qualquer coisa alheia, diferente, 
ameaçadora; no homem e fora do homem a natureza  torna-se algo contra o que é 
preciso se proteger.” (Dadoun,1991.p.141). Com este movimento, surge a angústia  que 
distorce na maioria das vezes  sua  auto-percepção. 

Face às condições de degradação do ambiente da comunidade do Passo da 
Pátria, “somadas à organização interna do sistema humano societal” (Barbosa,1995. 
p206), provavelmente os principais fatores comportamentais poderão incidir nos traços 
de personalidade “tanto num impulso de generosidade e simpatia como num sentimento 
geral de sofrimento e frustração” (Sorre, 1954. p.57). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho visa dá uma contribuição a partir da análise espacial de 
condições de vida da população ribeirinha do Rio Potengí da cidade do Natal. 
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O estudo das relações de saúde, percepção, sociedade e ambiente permite um 
maior entendimento sobre a degradação ambiental e suas repercussões no 
comportamento humano ampliando a compreensão dos efeitos psicossociais de ‘doença’ 
num determinado território. 

O prognóstico poderá contribuir para ações  e reflexões da elaboração de 
políticas públicas que possam reconhecer “ o direito do ser humano de viver em um 
ambiente saudável e adequado, e de ser informado sobre os riscos do ambiente em 
relação à saúde, bem-estar e sobrevivência, ao mesmo tempo em que define suas 
responsabilidades e deveres em relação à proteção, conservação e recuperação do 
ambiente e da saúde” Organização Pan Americana de Saúde (OMS – 2004). O 
entendimento do espaço como um resultado das relações entre homens e natureza, 
pressupõe uma interdisciplinaridade diante dos inúmeros problemas ambientais causados 
pela falta de planejamento das ações humanas sobre o ambiente. Portanto, a Psicologia 
e a Geografia mantém uma correlação estreita por ambas as partes. Por um lado o 
comportamento (ações humanas, objeto de estudo da Psicologia) e o por outro o espaço 
geoambiental (objeto de estudo da Geografia), o que aprofundaremos ao longo da 
nossa pesquisa a relação entre a degradação ambiental e a sua influência na auto 
percepção do ser humano. 
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