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“Enquanto Educadora, a Cidade é também Educanda.” 

Paulo Freire  



RESUMO 

 

 

O referido trabalho busca conhecer quais afetos são suscitados pela cidade de Picos nos seus 

moradores, como também compreender qual o potencial transformador desses afetos, ou seja, 

como a cidade de Picos educa e que valores ela transmite aos seus habitantes. Tem por objetivo 

também, analisar o nível da construção de cidadania presente nela, como indispensável numa 

cidade educadora. A fundamentação teórica traz alguns conceitos da Psicologia Ambiental, 

discutindo o relacionamento entre os indivíduos e o contexto ambiental ao qual estão inseridos, 

além de trabalhar com o conceito de Cidade Educadora. A pesquisa apresenta cunho qualitativo, 

pela construção dos Mapas Afetivos e, de cunho quantitativo pela aplicação da Escala Likert, 

ambos visando à apreensão e interpretação dos afetos referentes à cidade. Os resultados 

demonstraram que os moradores apresentam identificação com a cidade, tendo-a como um 

lugar estimado, mas com altos índices de contraste, ou seja, a cidade de Picos suscita afetos 

positivos e negativos, tendo como necessidade principal a prática da cidadania que promova a 

valorização ambiental, tanto por parte da população como e  da gestão local, necessitando de 

incentivos para ações educativas, em prol da transformação de Picos em uma cidade educadora 

e educanda. 

 

Palavras-Chave: Afetividade, Cidadania, Cidade Educadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este trabajo busca saber qué afectos genera la ciudad de Picos en sus residentes, así como 

comprender el potencial transformador de estos afectos, es decir, cómo educa la ciudad de Picos 

y qué valores transmite a sus habitantes. También tiene como objetivo analizar el nivel de 

construcción de ciudadanía presente en él, como indispensable en una ciudad educadora. La 

base teórica trae algunos conceptos de psicología ambiental, discutiendo la relación entre los 

individuos y el contexto ambiental en el que se insertan, y trabajando con el concepto de Ciudad 

Educadora. La investigación presenta una naturaleza cualitativa, para la construcción de Mapas 

Afectivos y una naturaleza cuantitativa para la aplicación de la Escala Likert, ambos con el 

objetivo de aprehender e interpretar el afecto relacionado con la ciudad. Los resultados 

mostraron que los residentes se identifican con la ciudad y la tienen como un lugar estimado, 

pero con altos índices de contraste, es decir, la ciudad de Picos suscita efectos positivos y 

negativos, teniendo como principal necesidad la práctica de la ciudadanía que promueve 

mejoramiento ambiental, tanto de la población como de la administración local, que requiere 

incentivos para acciones educativas, a favor de la transformación de Picos en una ciudad 

educativa y educativa. 

 

Palabras clave: afectividad, ciudadanía, ciudad educadora. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

 Esse é um estudo sobre afetos, não afetos relacionados especificamente a pessoas, mas 

a uma cidade e seu contexto físico e social, seu ambiente como um todo. As cidades como as 

pessoas, podem nos provocar os mais diversos afetos: amor, solidão, raiva, insegurança, 

acolhimento e tantos outros. Assim, o objetivo é conhecer quais afetos são suscitados pela 

cidade de Picos nos seus moradores, como também compreender qual o potencial transformador 

desses afetos, ou seja, como a cidade de Picos educa e que valores ela transmite aos seus 

moradores. 

 A cidade é um espaço de relações e vamos estudá-la através do comportamento e da 

subjetividade dos seus moradores, na forma como se relacionam com seu espaço sócio físico. 

Para isso utilizaremos conceitos da Psicologia Ambiental, que se propõe a estudar as inter-

relações entre a(s) pessoa(s) e o ambiente, tendo em vista que esses dois elementos estão 

relacionados de forma intrínseca, influenciando-se de forma recíproca e contínua. Ela analisa a 

conexão entre as percepções, atitudes e comportamentos das pessoas com o contexto físico-

social no qual estão inseridas (CAMPOS-DE-CARVALHO, CAVALCANTE, NÓBREGA, 

2017). Nessa perspectiva, o ambiente é um conceito multidimensional que abrange o meio 

físico - seja ele natural ou construído, sendo inerente ao ambiente as condições sociais, 

econômicas, políticas, culturais e psicológicas. Ou seja, tudo o que está presente em um 

determinado ambiente, incluindo as pessoas, é parte constitutiva dele. Quaisquer alterações 

sofridas pelo ambiente desencadeiam-se alterações em seus componentes “físicos”, “não 

físicos” e nos “aspectos sociais”. 

 Os componentes físicos compreendem toda a parte física do ambiente, inclusive suas 

características climáticas e topográficas. Os componentes não físicos abrangem os aspectos 

psicológicos ou pessoais dos usuários daquele ambiente, como por exemplo, suas expectativas 

e experiências, motivações, crenças, entre outros. Já os aspectos sociais, englobam valores 

sociais, aspectos culturais, econômicos e políticos. Esses componentes estão interligados, o que 

implica em dizer que não é possível estudar um isolado do outro. 

 Dentro desse estudo iremos abordar alguns conceitos relacionados à Psicologia 

Ambiental, mostrando suas interligações e suas influências no contexto da cidade e seu papel 

educador. De início, será feito uma breve explicação sobre a diferença entre os termos: espaço, 

lugar e ambiente, incluindo o nível de relação entre o sujeito e esses conceitos. Na sequência, 

serão explanados os níveis de relacionamentos entre os indivíduos e o contexto ambiental, 
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denominados “relação pessoa-ambiente”, “apropriação e identidade de lugar” e “afetividade e 

cidadania”. 

 O embasamento teórico utilizado na construção deste estudo traz a constatação de que 

os autores pesquisados apresentam informações imprescindíveis sobre a temática abordada. 

Dentre eles ganha destaque Bomfim (2003/2010/2018) tratando sobre a afetividade e ambiente; 

Cavalcante e Elias (2011 relatando sobre a apropriação de lugar; Speller (2005) enfatizando 

sobre a importância da vinculação ao lugar; Elali e Medeiros (2011 explanando sobre apego ao 

lugar; Cavalcante, Campos-de-Carvalho e Nóbrega (2011) abordando sobre a relação pessoa-

ambiente; Mourão e Cavalcante (2011) falando sobre identidade de lugar; Freire (1993) 

tratando sobre política e educação, Gadotti (2006) relatando sobre a Escola Cidadã e a Cidade 

Educadora. Dentre outros autores que contribuíram de forma significativa para 

contextualização do tema, bem como norteamento da pesquisa. 

 No primeiro tópico, “relação pessoa-ambiente”, trata-se da análise do processo de inter-

relação entre o ambiente e o indivíduo, abordando a conexão e influência recíprocas entre eles.  

 No segundo tópico “apropriação e identidade de lugar”, é retratado o processo de 

apropriação que o indivíduo constrói na medida em que se relaciona com o seu entorno, fazendo 

do espaço um lugar seu, mesmo que seja uma apropriação simbólica, não legalizada e formal. 

Essa relação de apropriação é um passo significativo para a chamada “identidade de lugar”. A 

construção dessa identidade de lugar ocorre de forma contínua à medida que o indivíduo vai 

dialogando com seu entorno físico e social, estabelecendo vínculos emocionais. O significado 

de lugar irá servir como referência para a construção da sua auto identidade. 

 No terceiro tópico, “afetividade e cidadania”, relata-se a construção dos aspectos 

afetivos e emocionais com o ambiente em que as pessoas estão inseridas, sendo estes 

sentimentos fundamentais para estabelecer e explicar o processo de vinculação que elas têm 

com os lugares. Essas emoções e afetos fazem parte do processo de transformação dos 

ambientes, já que as pessoas buscam por mudanças que atendam às suas necessidades e do 

coletivo. É nesse contexto sociocultural que adentra o processo de construção de cidadania, pois 

a afetividade é apreendida pelo indivíduo, fazendo com que este atue conscientemente em uma 

determinada situação, com uma pessoa ou lugar. Será essa afetividade que irá influenciar a nos 

tornarmos éticos, refletindo sobre nossas ações. Deste modo, desempenhamos o papel de 

observar, investigar e analisar as desigualdades sociais existentes em nosso meio de convívio, 

passando a atuarmos como cidadãos partícipes da cidade/lugar ao qual fazermos parte, assim 

construindo a ideia de uma cidade educadora e de uma escola cidadã. 
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   É nesta perspectiva de atuação cidadã, que buscaremos nesta pesquisa analisar a 

realidade dos afetos, na cidade de Picos-PI, no processo de construção da cidadania como 

principal aspecto educativo de uma cidade educadora. A realização desse estudo será norteada 

a partir de questionamentos que nos possibilitou refletir sobre: Como está a relação dos 

moradores com a cidade? Será que eles se importam com ela? Será que possuem uma postura 

e um pensamento cidadão? Que sentimentos e valores a cidade transmite a seus moradores? 

 Com base nesses questionamentos, buscamos compreender as relações afetivas entre o 

ambiente e os moradores que o integram e vivenciam, mais especificamente, as relações 

afetivas entre os moradores e a cidade de Picos, relacionando as características físicas/espaciais 

do ambiente com o vínculo simbólico/afetivo (crenças, comportamentos, emoções, sentimentos 

e etc.) abordados por eles.  

Outro aspecto que será analisado é a visão crítica da população a respeito de supostas 

necessidades de melhorias de serviços públicos, além de investigar se há uma conscientização 

da população sobre a importância de sua atuação cidadã na cidade, tendo em vista que a prática 

da cidadania é o propósito educativo de uma cidade educadora e educanda. 

 Esse tema mostrou-se também relevante por motivos pessoais, devido às minhas 

inquietações enquanto pesquisadora a respeito dos vínculos afetivos entre os moradores e a 

cidade. Na minha concepção, Picos merece mais cuidado e atenção, sendo para mim, muito 

valiosa e significativa. Percebe-se, a partir de simples observações, que a cidade vem sofrendo 

degradação, que embora seja uma cidade alegre, carismática e em desenvolvimento, sofre por 

problemas de difícil compreensão e aceitação.  

Com base nesse sentimento busca-se compreender como, através do estudo da 

afetividade, a cidade pode ser educadora e educanda. Como a afetividade poderia influenciar 

no cuidado pela cidade? As pessoas se sentem identificadas pela cidade a ponto de cuidar 

carinhosamente dela? É possível que o sentimento pela cidade desperte ações educativas? Ou 

será que existe um sentimento negativo por esse ambiente, explicando os comuns hábitos de 

maus cuidados? Todos estes questionamentos buscam por respostas, em prol de desenvolver 

ações educativas embasadas no conceito de uma cidade que educa e é educada por seus 

habitantes. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A RELAÇÃO PESSOA-AMBIENTE 
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 Na visão da Psicologia ambiental, espaço, lugar e ambiente são termos que apresentam 

especificidades. O espaço é visto como algo neutro, sem significado, representa o aspecto físico 

do ambiente, caracterizando-se por sua exterioridade em relação ao indivíduo. Já o lugar, é um 

espaço ao qual se atribui significado, pois ele ganha valor por meio da vivência e pelos 

sentimentos que os usuários atribuem ao espaço físico (CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011, p. 

182).  Nessa perspectiva, as autoras afirmam que é a relação que a pessoa tem com o espaço 

que o permite transformar-se em lugar.  Bomfim (2003, p. 63) também compartilha dessa ideia, 

“transformar os espaços em lugares é, então, dotá-lo de um valor, atribuir-lhes um significado 

e, principalmente, formar laços de identificação”.  

 Entende-se por ambiente tudo aquilo que compõem o entorno, sendo um conjunto de 

aspectos naturais, sociais e de valores culturais que predominam em um lugar, inclusive as 

pessoas em si são partes que o compõem. Esses aspectos podem influenciar, de forma direta, 

na vida dos seres humanos que dele fazem parte. Para tanto, existem áreas da psicologia que 

buscam analisar essa inter-relação entre as pessoas e o ambiente: a Psicologia Ambiental. Esta 

área da Psicologia Social tem como proposta estudar o ambiente, natural ou construído, bem 

como as inter-relações entre as pessoas e o ambiente no qual estão inseridas. Ambos estão 

conectados, influenciando-se de forma recíproca (CAMPOS-DE-CARVALHO; 

CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011, p. 28). Melo (1991) afirma que há uma “inter-relação 

entre o ambiente físico (natural e/ou construído) e o comportamento humano, ou seja, o 

ambiente influencia o comportamento, e este por sua vez, também leva a uma mudança no 

ambiente”. Um dos papeis da Psicologia Ambiental, segundo Pinheiro (1997, p. 380) é 

contribuir com conhecimentos sobre a forma de agir das pessoas nos diversos ambientes. 

 O ser humano tem a característica de modificar o ambiente quando este não atende às 

suas necessidades e objetivos, transformando-as ao seu agrado. Essas alterações sofridas em 

qualquer de seus componentes acarretam em modificações nos demais, conferindo ao ambiente 

uma nova feição, fazendo com que ele possua uma configuração dinâmica e unitária 

(CARVALHO; CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011, p. 28).  

 Em contrapartida, o ambiente também pode moldar o comportamento do ser humano, 

este pode apresentar diferentes formas de agir dependendo de sua localização. Por exemplo, as 

ações de um indivíduo que está em sua residência diferem daquele que está em seu ambiente 

de trabalho. Portanto, o ambiente interfere em seu comportamento, mesmo que esta pessoa não 

tenha consciência de tal influência (RIVLIN, 2003). Deste modo, a relação entre pessoa e 

ambiente ocorre de forma intrínseca e não consciente, se influenciando reciprocamente de modo 

contínuo.  
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 Para Bomfim (2003, p. 53), o ser humano cria uma cultura, transformando o ambiente. 

Esse processo interfere em sua própria evolução, pois ele não se adapta à natureza e, ao 

transformá-la é transformado pelo fruto de sua própria produção cultural. Assim, surge um 

grande desafio para a Psicologia: o estudo dessa consciência e desse comportamento sócio 

histórico.  

 A Psicologia Ambiental faz a junção entre os aspectos físicos ambientais, as percepções, 

as atitudes, os sentimentos e os comportamentos das pessoas, percebendo que estão diretamente 

imersos nos sistemas sociais, econômicos, políticos e culturais, sendo estes indissociáveis entre 

si (CAMPOS-DE-CARVALHO; CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011, p. 40). Deste modo, 

busca por desenvolver estratégias metodológicas para analisar e compreender esse processo de 

inter-relações. Segundo essas mesmas autoras, na perspectiva sistêmica, o ambiente é 

conceituado como uma visão multidimensional, ao qual integra entre si os componentes físicos, 

componentes não físicos e os aspectos sociais presentes no contexto ambiental. Todas essas 

dimensões devem ser consideradas na análise, sendo impossível dissocia-las para um estudo 

isolado, já que são interdependentes. 

 Ao se debruçar sobre a relação-pessoa ambiente, a Psicologia Ambiental utiliza vários 

conceitos, entre eles nos focaremos no conceito de apego ao lugar (conhecido também como 

vínculo com o lugar ou place attachment). Este, segundo Elali e Medeiros (2011, p. 53), “é um 

conceito multifacetado, cujo estudo exige atenção para as características físico-espaciais do 

local e os significados simbólico/afetivos a ele associados pelos indivíduos e/ou grupos”. Sendo 

necessária a discussão de três dimensões: funcional, simbólica e relacional.  

As autoras fazem a distinção entre as dimensões, sendo a dimensão funcional 

relacionada à influência que o espaço físico pode ocasionar no comportamento humano a partir 

das suas funções específicas. A dimensão simbólica é referente ao conteúdo simbólico de 

origem sociocultural e individual, que atua como mediador na relação pessoa-ambiente. E a 

dimensão relacional, que diz respeito à interação dinâmica entre as pessoas e as características 

do ambiente, sendo esta responsável por conectá-las afetivamente, auxiliando assim na 

construção da identidade pessoal e comunitária. 

2.2 APROPRIAÇÃO E IDENTIDADE DE LUGAR 

O ser humano, como já citado acima, tem como característica o ato de modificar o que 

está a sua volta em prol de adquirir a satisfação de suas necessidades. A ação de moldar algo 

em prol de um melhor uso está interligada ao sentido de apropriação. Ou seja, o indivíduo 
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exerce o controle sobre um determinado espaço/objeto, não necessariamente tendo posse legal, 

tornando-se responsável por sua gestão, assim apropriando-se dele (CAVALCANTE; ELIAS, 

2011, p. 63).  Apropriação, segundo as autoras, é “um processo psicossocial central na interação 

do sujeito com seu entorno por meio do qual o ser humano se projeta no espaço e o transforma 

em um prolongamento de sua pessoa, criando um lugar seu”. Como afirma Speller (2005), a 

relação de apropriação facilita na construção do vínculo com o lugar, direcionando à identidade 

de lugar. 

Cavalcante e Elias (2011, p. 65), ainda abordam as especificidades da apropriação, 

sendo uma por ação/transformação e a outra por identificação simbólica. No caso da primeira, 

ocorre devido à necessidade humana em demarcar um espaço ou reivindicar um território, fator 

fundamental para garantir sua existência em termos de moradia, segurança, alimentação e na 

construção de vínculo com o ambiente. Já a apropriação por identificação, segundo as autoras, 

“compreende processos simbólicos, cognitivos, afetivos, interativos que transformam o espaço 

(extensão) em lugar reconhecível e pleno de significado para o sujeito ou grupo social”. Um 

exemplo disso são as adaptações que fazemos para tornar o ambiente mais aconchegante para 

si (processo afetivo) e para os demais usuários (processo interativo). Deste modo, o espaço vai 

ganhando significado para o sujeito. Ocorrendo, posteriormente, a identificação do sujeito e da 

coletividade com este significado que foi concebido. Assim os indivíduos buscarão preservá-

lo, pois este ambiente lhes desperta uma afetividade positiva, necessitando, portanto, de 

cuidados.  

O modo pelo qual o indivíduo dialoga com seu entorno físico e social, estabelecendo 

vínculos emocionais, o permite construir continuamente sua identidade de lugar. Essa 

identificação é um processo dinâmico, cujo objetivo está na satisfação de necessidades e 

desejos. O significado de lugar, para este indivíduo, serve como referência para a construção 

da sua autoidentidade (MOURÃO; CAVALCANTE, 2011). Segundo Graumann (1983 apud 

SPELLER, 2005, p.137) “A unidade da pessoa não é um dom natural, mas tem de ser 

conquistada psicologicamente (através da identificação), e mantida (enquanto identidade) num 

processo de socialização contínuo e frequentemente em conflito”. É nesta parte de construção 

de identidade, individual ou comunitária, que envolve a dimensão relacional citada acima. 

Nossa sociedade vive em constantes mudanças, com o ambiente não é diferente. Este 

vive em consecutivas transformações, portanto, é crucial buscar identificar quais efeitos essas 

transformações de cenário acarretam na identidade de lugar dos indivíduos (MOURÃO; 

CAVALCANTE, 2011, p. 212). Sendo assim, se faz necessário compreender a relação entre a 
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subjetividade e o espaço construído, enfatizando o aspecto afetivo como conexão entre 

percepção e conhecimento sobre a cidade. 

2.3 AFETIVIDADE E CIDADANIA 

 No estudo da relação pessoa-ambiente é importante investigar as emoções e afetividades 

que estes indivíduos têm acerca do ambiente em que estão inseridos.  

De acordo com Bomfim, Delabrida e Ferreira (2018, p. 60), as emoções e afetividade 

ambiental são partes necessárias para explicar o processo de vinculação das pessoas com os 

espaços e lugares. Segundo elas, “na perspectiva do simbolismo do espaço, o lugar é visto como 

um território emocional, tornando-se, portanto, uma dimensão na construção dos significados 

e na extensão da subjetividade dos indivíduos”. As emoções são tidas como úteis para a 

transformação dos ambientes, em prol da criação de espaços que atendam às necessidades 

coletivas, pois o indivíduo que desenvolve um sentimento por determinado espaço, busca 

adaptá-lo para melhor uso dele. Isso acontece porque as emoções estão ligadas ao sistema 

intuitivo, orientando o raciocínio a tomar decisões, os sentimentos servem como orientadores 

das ações cotidianas. 

 As autoras apontam os estudos de Russel e Lanius (1984) que definiram o lugar como 

um espaço com a habilidade de modificar nosso estado emocional, tendo como base uma 

“avaliação afetiva”. Ou seja, nessa perspectiva, o lugar pode influenciar o estímulo de 

sentimentos e estados físicos, como por exemplo, estar mais sonolento ou desperto, podendo 

proporcionar prazer ou desprazer, até mesmo tensão. O lugar tem o poder de restaurar emoções 

e o estado fisiológico do indivíduo, esse poder está ligado ao nível de afeto que o indivíduo 

sente em relação ao ambiente no qual está inserido (BOMFIM; DELABRIDA E FERREIRA, 

2018, p. 63). 

 Ainda sobre a perspectiva das autoras, esse efeito que o lugar desperta nas emoções e 

comportamentos das pessoas podem desencadear os primeiros passos para comportamentos 

pró-ambientais.  Esse comportamento, segundo Afonso e outros (2014, p. 04) é definido como 

ações de indivíduos dirigidas para a proteção do meio, despertando neles a consciência 

ambiental, desenvolvendo comportamentos relacionados à conservação dos recursos naturais e 

construídos que garantam a manutenção da vida humana, pois percebem a importância de 

valorizá-lo, já que este possui um vínculo afetivo e significativo em suas vidas. Este vínculo 

representa o processo de inter-relação entre pessoa e ambiente, que não pode ser dissociado. 
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 Nos estudos da Psicologia Ambiental têm sido feitas abordagens em várias perspectivas, 

levantando questionamentos éticos a respeito da estreita relação (emotiva e afetiva) entre os 

seres humanos e o meio ambiente à sua volta, abordando uma influência mútua, interacionista 

e transacional, entre eles. “Em todas elas o aspecto afetivo tem relevância indiscutível, porém, 

a perspectiva transacionalista destaca o papel do contexto cultural e sócio físico para a 

construção do significado emocional do lugar” (BOMFIM; DELABRIDA E FERREIRA, 2018, 

p. 65). É por meio das trocas mútuas que se constitui o valor simbólico de um ambiente para o 

indivíduo, esse espaço passa a conter pessoas, fazendo parte, reciprocamente, da construção 

mútua das identidades individuais e coletivas. Segundo as autoras (p.65) “os habitantes 

constituem-se também a partir das experiências com os lugares que frequentam, os quais, 

quando dotados de identificação e de significado, passam a fazer parte da subjetividade”.  

 Com base no contexto sociocultural, a afetividade é apreendida pelo convívio que o 

indivíduo tem com o meio natural e social ao qual está inserido, sendo consciente sobre as 

influências que suas ações despertam nesse ambiente. É este afeto que nos estimula a agirmos 

conscientes em uma determinada situação, com uma pessoa ou lugar. Por meio dessa 

afetividade, nos tornamos éticos, refletindo sobre nossas ações (BOMFIM; DELABRIDA E 

FERREIRA, 2018, p. 67).  

 É nessa perspectiva ética que a afetividade desempenha o papel de observar, investigar 

e analisar as desigualdades sociais existentes em seu meio de convívio (caráter ético-político), 

buscando por transformações que proporcionem melhorias (BOMFIM; DELABRIDA E 

FERREIRA, 2018, p. 67). Através dessa conscientização, o cidadão passa a atuar ativamente 

como participes da cidade/lugar ao qual faz parte. 

 Por meio da análise da afetividade é possível conhecer a cidade. Pois, por intermédio 

dos sentimentos dos habitantes, podemos estabelecer a relação interdependente do sujeito com 

o ambiente, seja ela de forma negativa ou positiva. No entanto, temos a capacidade de 

configurar esta afetividade em relação ao espaço vivido e construído, indicando o nível de ética 

e cidadania presente nela. Segundo Bomfim (2003, p. 45): 

 

Ter como referência o sentir para compreender a cidade é estar implicado na 

experiência, no cotidiano, é ter o afeto, as emoções como palco mediador das 

construções e das descobertas. A forma como o habitante se implica na cidade já é um 

indicador da sua ação. Por isso, a afetividade é um indicador de ética e cidadania na 

cidade. 
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 É muito importante estudar como as pessoas percebem, vivenciam e valorizam o 

ambiente no qual estão inseridas, e se a população possui conhecimento em relação às 

necessidades sociais e sobre os valores culturais. Esse processo de reconhecimento da realidade 

requer uma atuação no mundo, fazendo com que este indivíduo construa a sua subjetividade. 

Tal conhecimento pode permitir o planejamento de políticas públicas para atender as demandas 

sociais, por exemplo, possibilitando a atuação da cidadania (KUHNEN, 2017, p. 253). 

 O ser humano, ao se apropriar de um espaço, está desenvolvendo ações, mas também 

está lhe atribuindo significados. Deste modo, esse espaço torna-se parte da subjetividade do 

indivíduo, pois ele o faz despertar em si sentimentos e emoções que lhes dão ideia de 

pertencimento ao lugar, é o enraizamento desenvolvido por meio da afetividade. Ainda sobre 

as afirmativas de Bomfim, Delabrida e Ferreira (2018, p. 70), é compreendido que todo 

ambiente está conectado aos nossos estados emocionais e estes, por sua vez, estão diretamente 

interligados às nossas ações dentro desse contexto ambiental. 

 É nessa linha de raciocínio que as autoras buscam por incessantes respostas a respeito 

do impacto afetivo dos ambientes nas pessoas, proporcionando ao leitor a busca pela 

identificação com os temas abordados, na expectativa de superação dos desafios em prol da 

transformação da realidade. Assim, elas (2018, p. 70) se indagam:  

Quais são as emoções ambientalmente relevantes e que podem ser usadas no debate e 

na resolução dos problemas humano-ambientais? As emoções seriam capazes de tirar 

as pessoas da inércia do hábito? Como assegurar que a apropriação do espaço permita 

uma convivência mais afetiva e ética entre as pessoas? Como tornar a narrativa a 

respeito dos lugares um instrumento de uma construção social voltada para a 

cidadania, o respeito às diferenças e à garantia dos direitos humanos? 

 É nesse contexto que Bomfim (2003, p. 43) afirma a relevância da participação dos 

cidadãos no planejamento e visualização a respeito dos planos de ações da cidade, fazendo-os 

enxergar os impactos destes, interferindo quando necessário, em prol de uma melhoria coletiva. 

Para tanto, é necessária uma reeducação cidadã a fim de que este indivíduo enxergue o seu 

papel social no meio ao qual está inserido.  

 A autora sustenta a ideia de que as emoções e os sentimentos servem como instrumentos 

reveladores de como os indivíduos conhecem a sua cidade e de como agem sobre ela. Esta é 

vista como um lugar intersubjetivo formando, por meio das relações, os pensamentos, as ações 

e os afetos. Neste contexto, os indivíduos tornam-se seres passivos ou ativos dentro dela: 

 

Ativo e passivo traduzem-se na forma como os habitantes podem ser afetados nos 

bons ou maus encontros na cidade, se vai aumentar ou diminuir a capacidade de 

perseverar, de buscar autonomia e de não se colocar em servidão. De procurar, por 

exemplo, ações participativas nas questões urbanas ou de não perder a capacidade de 
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se indignar diante da anulação de um passado histórico e da degradação e 

marginalização de áreas da cidade, que expressam a degradação humana. Por isso, a 

emoção é ética, porque ela que vai definir a atuação a partir do desamparo ou da 

autonomia. (BOMFIM, 2003, p. 60). 

 

 

 Para que o habitante seja ativo dentro da cidade, deve ser possibilitado a ele o direito de 

ser reconhecido como membro de uma comunidade, fazendo-se indispensável nas decisões 

políticas e sociais, bem como ter o direito de desfrutar de espaços públicos da cidade. Para tanto 

o sujeito deve ser educado para isso, sendo conscientizado de seu papel social na luta pela 

melhoria coletiva de sua estimada cidade. A educação deve visar à cidadania.  

 É neste contexto que entra a troca mútua da educação, entre a escola e a cidade “É a 

cidade, como espaço de cultura, educando a escola e todos que circulam em seus espaços, e a 

escola, como palco do espetáculo da vida, educando a cidade numa troca de saberes e de 

competências” (GADOTTI, 2006).  Segundo o autor, a cidade dispõe de inúmeras 

possibilidades educadoras, a vivência nela já é um aprendizado espontâneo, mas ela pode ser 

intencionalmente educadora quando exerce uma nova função de formar para e pela cidadania. 

Para que isso aconteça, ela dever proporcionar o protagonismo de todos. A cidadania consiste 

na consciência de direitos e deveres e no exercício da democracia. Na cidade educadora, todos 

os seus habitantes devem desfrutar das mesmas oportunidades de formação, desenvolvimento 

pessoal e de entretenimento que ela oferece, participando ativamente na criação de programas 

educativos e culturais, na estrutura e gestão da sua cidade, buscando interesse por tudo que 

acontece nela. 

 Deste modo, a Escola Cidadã passa a ser integrada à Cidade Educadora deixando de ser 

apenas um local abstrato, ganhando vida e transformando-se num território de construção da 

cidadania, onde a população apropria-se dela, fazendo parte por meio de mecanismos como o 

Colegiado Escolar, a Constituinte Escolar, plenárias pedagógicas, construção do Projeto 

Político Pedagógico, entre outros. Essa participação ativa faz com que os interesses e 

necessidades da população sejam levados para o contexto escolar, fazendo da cidade e escola 

interdependentes (GADOTTI, 2006).  Na perspectiva de Paulo Freire (1993), a escola deve 

educar não somente para a leitura escrita, mas também para a leitura de mundo, educando seres 

reflexivos, críticos e ativos socialmente, e isso é justamente o que uma cidade educadora deve 

fazer, formar cidadãos pensantes e participativos. 

 É perceptível que falta qualidade do viver público na atualidade das cidades. Boa parte 

das cidades brasileiras sofre por inúmeros problemas: falta de infraestrutura, saneamento básico 

precário, falta/má qualidade na pavimentação, atendimento precário à saúde pública, problemas 
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em relação à educação formal, má qualidade no serviço do transporte público, dentre outros 

aspectos que contribuem para a menor estima entre a população e a cidade. Essas problemáticas 

se fazem ainda mais presentes nos bairros periféricos. Os bairros, segundo Bomfim, refletem a 

categoria social de identificação de forma mais especifica do que a cidade, por meio de sua 

localização é possível ter noção sobre as características econômicas, étnicas e culturais de seus 

moradores (2003, p. 67). A autora afirma ainda que quando se indaga de qual cidade uma pessoa 

é, irá constranger bem menos do que se perguntar de qual bairro é, pois neste último caso, 

haverá uma localização mais precisa de seu status social.  

 A cidade vem deixando de ser o lugar que habitamos, e está passando a ser um lugar da 

burocracia e do consumo, os habitantes vêm perdendo o controle do seu espaço cotidiano. E é 

por meio da afetividade entre o cidadão e a cidade, que pode se buscar um caminho ético-

político-afetivo de emancipação. No entanto, é necessário analisar essa relação estabelecida 

entre os moradores e a cidade, se essa identificação afetiva se expressa de forma positiva ou 

negativa em relação aos significados do espaço urbano (BOMFIM, 2003, p. 66).  

 Seguindo essa linha de pensamento, buscamos com essa pesquisa analisar os 

sentimentos que o morador picoense possui pela cidade, quais suas percepções acerca do 

significado da cidade para si, qual seu nível de pertencimento/apropriação/identificação com o 

lugar, bem como quais suas supostas opiniões em relação a mudanças em prol de melhorias 

coletivas, principalmente no que diz respeito à construção de uma cidade educadora. 

3 METODOLOGIA 

 O desenrolar de uma pesquisa científica está embasada na metodologia. Esta tem por 

finalidade traçar todo o percurso da pesquisa: método utilizado, as técnicas de investigação e 

análise, os instrumentos utilizados, bem como todos os recursos materiais e humanos 

envolvidos. Deste modo, estará apontando para o pesquisador os meios de obter dados que 

alcancem os objetivos traçados na pesquisa, em prol de desvendar/resolver a problemática 

abordada, atingindo assim, um conhecimento sobre o assunto. 

 

Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário 

identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. Ou, em 

outras palavras, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. 

Pode-se definir método como caminho para se chegar a determinado fim. E método 

científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se 

atingir o conhecimento. (GIL, 2008, p.27) 
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 Contribuindo com essa ideia, Lakatos e Marconi (2003, p. 82) afirmam que “o método 

é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. Deste modo, se faz 

indispensável numa pesquisa de caráter cientifico. 

 De acordo com o tema pesquisado, se faz necessário o uso de uma metodologia 

específica para nortear tal propósito. Dessa forma, será utilizada neste estudo uma metodologia 

de apreensão dos afetos, visando uma compreensão psicossocial e sociocultural na relação entre 

subjetividade e espaço construído, dando ênfase no afeto como agregador da percepção e do 

conhecimento sobre a cidade (BOMFIM, 2003, p. 253). 

 Tendo como base a pesquisa de Bomfim (2003) sobre a “Afetividade e Ambiente 

Urbano: uma Proposta Metodológica pelos Mapas Afetivos”, será utilizado como instrumento 

de investigação a adaptação de seu instrumento de pesquisa: a construção dos Mapas Afetivos. 

Desta vez destinado aos moradores da cidade de Picos, pois apresenta-se como instrumento 

revelador da afetividade e indicadores da estima da cidade – seja ela negativa ou positiva – 

investigando essa relação por meio da relação entre afetividade e ambiente urbano. Tal 

investigação se dará através do desenho e da explicação do seu significado, por parte dos 

investigados. Outro instrumento utilizado para a coleta de dados, será a Escala Likert. 

 Neste estudo foi escolhido trabalhar com métodos de abordagens qualitativas e 

quantitativas, pois ambos possuem benefícios que poderão ser utilizadas nos diversos contextos 

da pesquisa. A construção dos mapas afetivos será usada como técnica/método da abordagem 

qualitativa, já a escala Likert terá caráter quantitativo. Ambos se completam, dando apoio 

recíproco na interpretação dos dados. 

 Como nosso objetivo é investigar a relação afetiva entre os moradores e a cidade na 

perspectiva de uma cidade educadora, foi escolhido a construção de Mapas Afetivos, pois eles 

representam o espaço, estando relacionados ao aspecto subjetivo do investigado. Sendo, 

portanto, reveladores da afetividade e indicadores da estima pela cidade. Por meio deles é 

possível analisar os níveis de: apropriação do lugar, apego ao lugar e de identificação com o 

lugar. 

 O uso da escala Likert faz parte da análise estatística da pesquisa, trazendo as médias 

das categorias de afetividade, divididas em: pertinência, contraste, agradabilidade e 

insegurança.  

 Na sequência, será esclarecido cada passo percorrido, desde a construção dos 

instrumentos à interpretação dos dados obtidos. 
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3.1. SOBRE O INSTRUMENTO GERADOR DOS MAPAS AFETIVOS 

 O instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo é uma adaptação da versão 

original desenvolvida por Bomfim (2003), ao qual é feito um estudo sobre a afetividade e o 

ambiente urbano entre as cidades de Barcelona e São Paulo. Neste estudo, Bomfim constrói 

uma metodologia de apreensão e interpretação dos afetos, por meio dos desenhos e de seus 

significados atribuídos por seus participantes (referente à cidade que residiam). Era solicitado 

que cada partícipe fizesse um desenho, representando sua forma de sentir, de ver ou de perceber 

a cidade. Na sequência deveriam expressar, de forma textual, o significado desse desenho, 

fazendo também uma analogia/metáfora relacionada ao desenho. 

 Nessa pesquisa foi solicitado, primeiramente, ao morador picoense, um desenho, 

expressando sua forma de ver, de representar ou de sentir a cidade de Picos-PI. Foi expresso 

que o desenho poderia conter aspectos físicos, humanos e sociais, ficando a critério do sujeito 

representar a cidade como quisesse, não havendo desenho certo ou errado1. Na sequência, foi 

solicitado que o sujeito explicasse brevemente o significado de seu desenho, apontando 

sentimentos relacionados a ele e, posteriormente, foi pedido que atribuísse uma metáfora à 

cidade, comparando-a com algo. As metáforas, segundo Bomfim (2003), podem ser formas 

eficazes de apreensão dos afetos, pois vão adiante do aspecto cognitivo.  O desenho apresenta-

se como primeiro item da pesquisa de forma proposital, sendo tomado como primeiro passo 

para facilitar a expressão de emoções, “o desenho é a criação de uma situação de aquecimento 

para a expressão de emoções e sentimentos e a escrita traduziu a dimensão afetiva do desenho” 

(BOMFIM, 2003). De forma alguma o investigador deve fazer a interpretação do que foi 

desenhado, esta deve ser feita pelo respondente da pesquisa. 

 O instrumento de pesquisa é dividido em quatro partes, na “parte A” onde é solicitado 

o desenho. Na “parte B” é solicitado que explique o significado do desenho, o que ele desperta 

para o sujeito. Na “parte C” é pedido que expressassem opiniões a respeito da cidade, como: o 

que pensa da cidade, caso alguém lhe perguntasse? Se tivesse que fazer uma comparação da 

cidade de Picos, com o que a compararia? Qual local da cidade você mais gosta? Justifique. O 

que você não gosta na cidade de Picos? Por quê? O que poderia melhorar na cidade de Picos? 

Nesta parte é pedido também que descreva dois caminhos utilizados cotidianamente, 

destacando o que mais chama atenção nos percursos. E a “parte D”, é referente à escala Likert. 

                                                           
1 Ver modelo do instrumento gerador dos Mapas Afetivos no Apêndice. 
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 A construção desse instrumento de pesquisa, solicitando o desenho e sua explicação, 

tem como fim colher dados que possibilitem a geração dos mapas afetivos, detalhando suas 

qualidades e os afetos associados, conforme o modelo abaixo: 

 

Quadro 1- Modelo de Mapa Afetivo e síntese do processo de categorização voltado para a 

elaboração do mapa afetivo da cidade 

 
Identificação Estrutura  Significado Qualidade  Sentimento  Metáfora   Sentido 

Nº: 

Sexo: 

Idade: 

Escolaridade: 

Bairro: 

Tempo de 

residência 

(quando não 

originário): 

Mapa 

cognitivo de 

Lynch: 

desenho de 

monumentos

, caminhos, 

limites, 

confluência 

e bairros. 

 

Metafórico: 

desenho que 

expressa, por 

analogia, o 

sentimento 

ou o estado 

de ânimo do 

respondente 

Explicação 

do 

respondente 

sobre o 

desenho. 

Atributos do 

desenho e da 

cidade 

apontados 

pelo 

respondente. 

Expressão 

afetiva do 

respondente 

ao desenho e 

à cidade. 

Comparação 

da cidade 

com algo 

pelo 

respondente, 

que tem 

como função 

a elaboração 

de 

metáforas. 

Interpretação 

dada pelo 

investigador 

à articulação 

de sentidos 

entre as 

metáforas da 

cidade e as 

outras 

dimensões 

atribuídas 

pelo 

respondente 

(qualidade e 

sentimentos)

. 

Fonte: Bomfim (2003) 

  

Após a construção do mapa afetivo, o investigador deve analisar se sua representação é 

de origem cognitiva ou metafórica. Ou seja, analisar se o sujeito representou de forma 

real/concreta ou se fez analogias que representassem sua expressão. Em seguida, são solicitadas 

explicações sobre o significado do desenho. Ao fazer essa explicação, na maioria das vezes, o 

sujeito já está relatando qualidades e expressando sentimentos (MOURÃO, 2014, p. 141). De 

toda forma, na sequência pede-se que seja feita uma expressão sintética de seus sentimentos 

referentes ao desenho. Nesta parte o respondente deve listar 6 (seis) palavras que os definam. 

Logo após, é solicitado que seja feita uma comparação da cidade de Picos-PI com algo: uma 

metáfora. 

 Após todo esse processo, o investigador irá atribuir sentido agregador de afetos. Ele 

deverá fazer isso tendo como base o conteúdo expressado pelo respondente. Utilizando-se de 

oito categorias agregadoras de indicadores afetivos: contraste, atração, destruição, 

agradabilidade, movimento e caixa de surpresas, categorias trabalhadas por Bomfim (2003).  

3.2.  ESCALA LIKERT 
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 A escala Likert é utilizada na pesquisa como um instrumento de abordagem quantitativa, 

que tem como propósito complementar a interpretação dos dados adquiridos pelos mapas 

afetivos. Seu uso trará as médias das categorias de afetividade, divididas em: pertinência, 

contraste, agradabilidade e insegurança. As mesmas utilizadas por Bomfim (2003). 

 Para melhor entendimento sobre o que cada categoria aborda, será descrito brevemente 

sobre cada uma delas, com suas respectivas variáveis. Na categoria de pertinência, encontra-se 

sentimentos, emoções e palavras de identificação com o lugar, como “tenho amor a esta 

cidade”. Na de contrastes, encontram-se sentimentos, emoções e palavras contraditórias, 

havendo uma polarização positiva e negativa, como: “é uma cidade que há ordem e desordem”. 

Na categoria agradabilidade encontram-se palavras que mostram sentimentos de vinculação à 

cidade e suas qualidades positivas, por exemplo, “é uma cidade agradável”. Na categoria 

insegurança estão todos aqueles sentimentos e palavras que envolvem algo inesperado, instável 

ou por vezes, negativo, por exemplo, “é uma cidade com tensão”. (BOMFIM, 2003). 

 O questionário da escala Likert dessa pesquisa, contém 38 afirmações para as quais os 

sujeitos devem escolher entre as respostas seguintes numeradas de 1 a 5, sendo: 1 - “discordo 

totalmente”, 2 - “discordo”, 3 - “nem concordo, nem discordo”, 4 - “concordo” e 5 - “concordo 

totalmente”. Neste instrumento não é esclarecido ao respondente a qual categoria pertence cada 

afirmação, o sujeito deve dar a nota a cada item de acordo com sua opinião. Essas afirmativas 

dizem respeito a avaliações, impressões e sentimentos que o sujeito pode ter acerca da cidade2. 

4 RESULTADOS E ANÁLISE 

4.1. RESULTADOS DOS MAPAS AFETIVOS 

  A aplicação dos questionários não possuiu uma seleção prévia de pessoas ou grupos 

respondentes, o único pré-requisito era serem moradores da cidade, mesmo que não originário 

dela. Fizeram parte da pesquisa 30 pessoas dos diferentes bairros da cidade, tendo como 

propósito colher informações das diferentes perspectivas geográficas e sociais, em busca de 

uma visão amplificada de realidades. A aplicação dos questionários ocorreu em pequenos 

grupos de pessoas, inclusive individualmente, devido à impossibilidade de reunir todos os 

participantes de diferentes bairros em um único local. A opção de fazer a pesquisa, com pessoas 

jovens e adultas, justifica-se por conta da possibilidade destas conhecerem melhor a cidade e 

por possuírem mais tempo de residência. 

                                                           
2 Ver escala Likert usada nesse trabalho no apêndice 
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 Os resultados dos dados de identificação dos respondentes estão descritos no quadro 2, 

a seguir: 

Quadro 2 - Resultados dos dados de identificação dos respondentes dos Mapas Afetivos. 

Variantes de 

Identificação 
Total de sujeitos 30 

Sexo 
Masculino 12 

Feminino 18 

Idade 

De 20 a 29 anos 16 

De 30 a 39 anos 05 

Mais de 40 anos 09 

Escolaridade 

Fundamental Incompleto 02 

Fundamental Completo 01 

Ensino Médio Incompleto 02 

Ensino Médio Completo 07 

Ensino Superior Incompleto 11 

Ensino Superior Completo 07 

Tempo de Residência 

De 5 a 10 anos 07 

De 20 a 30 anos 16 

Mais de 30 anos 09 

 

 Para o total de 30 pessoas, tivemos 18 do sexo feminino e 12 do sexo masculino. Quanto 

à variação de idades, a predominância esteve na faixa de 20 a 29 anos. Em relação à 

escolaridade, a maioria possuía ensino superior incompleto, tendo em vista que solicitei a 

participação de alguns colegas do Curso de Pedagogia que habitavam em diferentes bairros da 

cidade. Os demais participantes foram funcionários do meu local de trabalho, vizinhos de bairro 

e pessoas conhecidas de outros bairros. Já no que diz respeito ao tempo de residência, estavam 

em superioridade os que moram na cidade entre 20 e 30 anos, todos os participantes são naturais 

de Picos. 

 Após a análise, foi possível perceber que dos 5 sentidos propostos por Bomfim (2003), 

os resultados dos mapas afetivos de Picos apontaram para a associação da cidade a três tipos de 

sentido: contraste, destruição e atração. Tendo destaque o sentido de contraste, presente em 

25 mapas. Logo em seguida o de destruição, presente em 4 mapas e o de atração, presente em 

1 mapa. 

 A figura 1 retrata 2 dos 25 desenhos que foram associados à imagem de contraste. 
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Figura 1 - Representações de imagens de contrastes da cidade associadas  

aos instrumentos de coleta nº 7 e 13. 

 

 Para o instrumento de coleta de dados nº 7 (desenho à esquerda da figura 1), o mapa 

revelou o que segue:  

Quadro 3 - Mapa afetivo do instrumento de coleta nº 7 

Identificaçã

o 

Estrutura  Significado Qualidade  Sentiment

o  

Metáfora   Sentido 

Nº: 7 

Sexo: 

Masculino 

Idade: 33 

anos 

Escolaridade

: superior 

incompleto 

Bairro: Belo 

Norte 

Tempo de 

residência: 

33 anos 

 

Metafórico: 

o desenho 

contém 

imagens de 

uma casa 

intitulada 

“lar”, com 

árvores, 

sol, morros 

e uma fossa 

intitulada 

“política” 

com urubus 

à sua volta. 

 

O desenho 

retrata a 

cidade de 

Picos como 

um lar, um 

lugar bom 

de viver, 

porém que 

possui um 

lado podre 

“a 

política”, 

impedindo 

seu 

desenvolvi

mento. Os 

urubus são 

os políticos 

ganancioso

s e sujos e a 

fossa é o 

resultado 

de suas 

ações. 

É uma 

cidade 

excelente 

para viver, 

porém o 

descaso do 

poder 

político 

impede seu 

desenvolvi

mento, 

limitando 

sua 

potencialid

ade em 

todos os 

sentidos 

Orgulho, 

bem-estar, 

prazer, 

indignação, 

desesperan

ça 

É uma joia 

suja e mal 

lapidada. 

A cidade 

joia suja e 

mal 

lapidada, é 

aquela que 

em seu 

contraste, 
apresenta-

se como 

um lugar de 

orgulho, 

que 

desperta 

prazer e 

bem-estar 

aos 

moradores, 

mas com 

um misto 

de 

indignação, 

desesperan

ça em 

relação às 

péssimas 
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ações 

políticas 

locais. 

 

 No mapa acima, foram transcritas as próprias palavras do respondente, nos itens 

significado, qualidade, sentimento e metáfora. Já o sentido é atribuído pela pesquisadora, sendo 

feito a partir da análise conjunta das respostas, neste caso apontando como um sentido mais 

significativo: o de contraste. O sujeito faz em seu desenho uma comparação da cidade com um 

lar, e a política como uma fossa, tendo o desenho um caráter metafórico. A melhor qualidade 

da cidade é sua característica de lar, de lugar bom para viver, porém tem como a pior o descaso 

do poder político local. Sendo assim comparada com uma joia suja e mal lapidada, que necessita 

de cuidados para brilhar. 

 Na imagem do mapa nº 13 (desenho à direita da figura 1), o respondente também faz 

um desenho de caráter metafórico, no qual a cidade é vista como uma ponte de boas relações 

pessoais e a chuva está representando a linha tênue entre bom e ruim, dependendo de sua 

intensidade. O respondente descreve sentimentos de paz, segurança, coragem e ao mesmo 

tempo de medo, indiferença e insatisfação. Comparando a cidade com a  gramática, pois é um 

lugar de exceções, possuindo pontos negativos e positivos.  

A seguir, apresenta-se a figura 3 de destruição (à esquerda) e a figura 4 de atração (à 

direita): 
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Figura 2 - Representações das imagens de destruição e atração, associadas  

aos instrumentos de nº 9 e 25. 

 

 A imagem de destruição à esquerda da figura 2 está representada no quadro de número 

4, no qual a respondente faz um desenho cognitivo retratando as deficiências da cidade, 

apontando sentimentos negativos e, no fim comparando-a com um lixão. 

Quadro 4 - Mapa afetivo do instrumento de coleta nº 9 

Identificação Estrutura  Significado Qualidade  Sentimento  Metáfora Sentido 

Nº: 9 

Sexo: 

Feminino 

Idade: 22 

anos 

Escolaridade

: superior 

incompleto 

Bairro: 

Aerolândia 

Tempo de 

residência: 

05 anos 

 

 

Cognitivo: 

o desenho 

contém 

transportes 

transitando, 

construções 

no entorno 

da via, 

esgoto à 

céu aberto, 

morros com 

construções

, e um sol. 

O desenho 

retrata a 

triste 

realidade 

da cidade 

de Picos. 

Ruas 

lotadas de 

carros, 

motos e 

lixo, 

esgotos a 

céu aberto, 

calçadas 

inviáveis 

aos 

pedestres, 

devido às 

suas 

irregularida

des. O sol 

com 

nuvens, 

representa 

o céu 

É uma 

cidade onde 

o descaso 

com o meio 

ambiente 

reina, 

causando 

diversos 

problemas 

para a 

população. 

Angústia, 

raiva, 

desconforto

, 

insegurança

, cansaço e 

tristeza. 

Com um 

lixão. 

A cidade 

lixão é 

aquela que 

sua 

destruição é 

observada 

no descaso 

com o meio 

ambiente e 

nos 

problemas 

de 

infraestrutu

ra, 

provocando 

angústia, 

raiva, 

desconforto

, 

insegurança

, cansaço e 

tristeza. 
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sempre 

limpo e, em 

decorrência 

disso, um 

intenso 

calor. 

  

Na imagem à direita da figura 2, referente ao Mapa Afetivo de nº 25, é retratada a 

imagem da cidade com o sentido de atração, ao qual a respondente descreve seus sentimentos 

positivos acerca da cidade, e aponta formas de melhorias para esta, no caso melhor 

administração pública. 

Quadro 5 - Mapa afetivo do instrumento de coleta nº 25 

Identificação Estrutura  Significado Qualidade  Sentimento  Metáfora  Sentido 

Nº: 25 

Sexo: 

Feminino 

Idade: 22 

anos 

Escolaridade

: superior 

incompleto 

Bairro: 

Morrinhos 

Tempo de 

residência: 

22 anos 

 

 

Cognitivo: 

o desenho 

contém 

imagem de 

uma parte 

central da 

cidade. 

O desenho 

retrata algo 

familiar e 

acolhedor, 

além de 

apresentar a 

simplicidad

e do 

cotidiano 

do 

picoense. 

É uma 

cidade 

muito 

acolhedora, 

com 

belezas 

naturais, e 

de belas 

arquiteturas

, que só 

necessita de 

uma boa 

administraç

ão para se 

desenvolve

r. 

Alegria, 

aconchego, 

simplicidad

e, familiar, 

afeto, 

gratidão, 

pertencime

nto. 

Com um 

pequeno 

diamante a 

ser 

lapidado, 

só precisa 

do 

manuseio 

certo. 

A cidade 

pequeno 

diamante a 

ser 

lapidado é 

aquela que 

em sua 

atratividade 

possui 

aconchego, 

acolhiment

o, 

simplicidad

e, belezas 

naturais e 

arquitetônic

as, só 

necessitand

o de uma 

boa 

administraç

ão para se 

desenvolve

r. 

 

 A seguir será apresentado o quadro nº 6, ao qual condensa os resultados obtidos nos 30 

mapas afetivos construídos, descrevendo as qualidades, os sentimentos e as metáforas utilizadas 

pelos 30 sujeitos respondentes, sendo possível assim atribuir os sentidos de contraste, 

destruição ou atração.  
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Quadro nº 6: Síntese dos resultados das respostas aos mapas afetivos por categorias. 

IMAGEM/SENTIDO 

Qualidades 

associadas à Cidade 

de Picos 

Sentimentos 

Associados à 

Cidade de Picos 

Metáforas Utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1º) Contraste 

25 mapas descreveram 

uma imagem de 

contraste 

É uma cidade 

acolhedora, 

receptiva, com 

pessoas humildes, 

trabalhadoras, 

inteligentes, tendo a 

presença de uma 

intensa religiosidade, 

és para muitos 

maravilhosa, de 

oportunidades por 

abranger pessoas 

vindas de outras 

cidades. Porém, 

apresenta-se como 

uma cidade 

desorganizada, com 

uma estrutura 

estética assustadora, 

um trânsito caótico, 

altos índices de 

poluição no meio 

ambiente, devido ao 

descaso da gestão 

municipal e também 

da população. Ao 

mesmo tempo que é 

tranquila, é também 

perigosa. É 

aconchegante, mas 

suas altas 

temperaturas geram 

desconforto. 

 

 

Paz, amor, 

tranquilidade, 

esperança, fé, 

felicidade, carinho, 

orgulho, alegria, 

fraternidade, 

gratidão, 

acolhimento, 

reciprocidade, união, 

simplicidade, 

humildade, respeito, 

harmonia, 

Insegurança, perigo, 

cansaço, desordem, 

tristeza, raiva, 

vergonha, 

impotência, descaso, 

irresponsabilidade, 

desrespeito. 

Parece com algo 

desorganizado, bagunçado 

sem inspeção. 

Uma sauna, por ser muito 

quente, mas agradável. 

Com o deserto, em relação 

ao clima. 

Com o deserto do Saara. 

Com o sol, devido ao 

calor. 

Com um vulcão. 

Com uma joia suja e mal 

lapidada. 

Com uma mãe ou um 

supermercado. 

Com o trânsito da Índia. 

Com a Europa. 

Com o coração de mãe. 

Com a cidade de Taubaté, 

pela a aparência física. 

Com a cidade de Recife, 

devido à quantidade de 

pessoas que vem morar 

para estudar e/ou 

trabalhar. 

Com um imã. 

Com o programa de 

televisão “A Praça é 

Nossa”. 

Com um urso de 

estimação.  

Com uma lata de sardinha. 

Com um buraco negro que 

possui alguns pontos de 

luz. 

Com a casa da mãe Joana, 

todo mundo é bem-vindo, 

mas não há ordem. 

IMAGEM/SENTIDO 

Qualidades 

associadas à Cidade 

de Picos 

Sentimentos 

Associados à 

Cidade de Picos 

Metáforas Utilizadas 

 

 

(2º) Destruição 

4 mapas descreveram 

uma imagem de 

destruição 

Descaso ambiental, 

sem estrutura física 

adequada, 

conturbamento 

urbano, inexistência 

de saneamento 

básico de qualidade, 

não possui estética. 

Angústia, lamento, 

tristeza, raiva, 

desmotivação, 

cansaço, impunidade, 

desconforto, agonia, 

insegurança, medo, 

vergonha e 

sufocamento. 

Com uma sauna.  

Com uma caixa de 

fósforos. 

Com um lixão. 

Com uma sopa quente, 

sem sal. 
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IMAGEM/SENTIDO 

Qualidades 

associadas à Cidade 

de Picos 

Sentimentos 

Associados à 

Cidade de Picos 

Metáforas Utilizadas 

 

 

(3º) Atração 

1 mapa descreveu uma 

imagem de atração 

É uma cidade muito 

acolhedora, possui 

belezas naturais, 

grandes arquiteturas, 

necessita somente de 

uma boa 

administração para 

fazer reparos 

estruturais. 

Pertencimento, 

alegria, afeto, 

simplicidade e 

aconchego. 

Com um diamante que 

está sendo lapidado. 

 

 A maioria dos respondentes (25) descreveu uma imagem e um sentido de contraste 

relacionado à cidade de Picos. Apontando pontos positivos, mas também negativos, tendo como 

principais aspectos: a característica de cidade acolhedora, receptiva, com pessoas de bem, com 

intensa religiosidade, alegre e ao mesmo tempo tranquila. Por outro lado, há falta de 

planejamento, de saneamento básico de qualidade, de espaços para o lazer e cultura, possui um 

trânsito caótico, altas temperaturas, um alto índice de poluição, entre outros fatores. É muito 

interessante ressaltar que os respondentes reconhecem que muitos desses fatores negativos 

decorrem da falta de conscientização da população e devido ao descaso dos gestores públicos. 

 O sentido de destruição ocupa o segundo lugar entre os tipos de sentidos identificados 

pelos mapas, tendo como principais aspectos: falta de infraestrutura, “conturbamento” no 

trânsito, estética urbana fracassada e descaso ambiental, as pessoas e os gestores não buscam 

zelar pelo meio ambiente em que estão inseridos. 

 O terceiro sentido identificado foi o de atração, que apesar da respondente afirmar a 

necessidade de melhorias na cidade, aponta-a como seu local de pertencimento, acolhida e 

aconchego, onde encontra sua paz e alegria, despertando afetos. 

 

4.2. RESULTADOS DA ESCALA LIKERT 

 A aplicação da Escala Likert teve os mesmos respondentes do questionário que deu 

origem aos Mapas Afetivos. Através de sua aplicação foram detectados os seguintes dados 

percentuais: 
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O gráfico acima demonstra como a cidade de Picos foi fortemente identificada como 

uma cidade que gera o sentimento de “pertinência”, no qual a maioria dos respondentes 

afirmaram sua vinculação e identificação com a cidade, tendo como exceção apenas 10%. Em 

nível de “agradabilidade” 60% dos respondentes afirmaram Picos como uma cidade agradável, 

apontando tranquilidade e confiança nas pessoas como principais características atrativas. Entre 

os respondentes 45% apontaram Picos como um lugar “inseguro”, onde há sentimentos de 

sufocamento, tensão, surpresa e isolamento.  

 Em contrapartida vem o significativo sentimento de “contraste” (70%), apontando a 

cidade como um lugar de pontos positivos e negativos, ao qual há um alto índice de 

pertencimento e agradabilidade, porém com significativas ressalvas nos quesitos de estética, 

infraestrutura, segurança, de oportunidades, de atração, entre outros aspectos. Comparando os 

resultados dos itens, é retratado a cidade como atrativa, mas ao mesmo tempo apontam 

sentimentos negativos a respeito dela. É uma cidade que, na maioria das respostas, faz parte da 

história do cidadão, sendo um lugar de identificação, mas que está destruída, suja, feia, 

sufocante, dando ideia de abandono. 

4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A análise dos resultados se deu por meio da sintetização e categorização das respostas, 

em índices que indicavam a polarização da afetividade dos sujeitos da pesquisa (BOMFIM, 

2003).  Como coloca Olabuenaga e Ispizúa (1989 apud MORAES, 1999) o “processo de 

categorização deve ser entendido em sua essência, como um processo de redução de dados. As 

categorias representam o resultado de um esforço de síntese de uma comunicação, destacando 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pertinência
(90%)

Agradabilidade
(60%)

Insegurança
(45%)

 Contraste
(70%)

Gráfico 1: Índice das Categorias de Afetividade em 

Picos, Conforme os Respondentes.
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neste processo seus aspectos mais importantes”. A construção dos Mapas Afetivos e os 

resultados da Escala Likert permitiram sintetizar os dados mais repetitivos e significativos dos 

questionários, facilitando a análise e, portanto, a discussão dos resultados.  

 Fazendo a relação entre os dados obtidos pela a Escala Likert e a construção dos Mapas 

Afetivos, é sensato afirmar uma proximidade nos resultados, tendo em vista que os 

respondentes se repetiam nos dois instrumentos de pesquisa. 

 Neste estudo foi proposta a análise das inter-relações afetivas entre o morador picoense 

e a cidade. Segundo Cavalcante e Nóbrega (2011), atribuir significado afetivo baseado em 

vivências e sentimentos a um espaço, transforma-o em lugar, dotando-o de valor. De acordo 

com os resultados obtidos, é possível declarar que a cidade de Picos tem valor afetivo e 

emocional para os seus moradores. Pois esta é vista, pela maioria, como uma cidade acolhedora, 

de oportunidades, tranquila, com pessoas humildes e inteligentes, dentre outras qualidades. 

Estabelecendo assim, vínculos afetivos e de identificação com o lugar. A cidade, como afirma 

Bomfim, Delabrida e Ferreira (2018) faz parte da subjetividade de seus moradores, contendo 

um alto índice de pertinência.  

 No entanto, os moradores picoenses possuem um senso crítico, analisando também as 

negatividades da cidade, possuindo uma postura consciente acerca das problemáticas 

existentes, por isso o prevalecimento da categoria contraste. Os moradores apontam 

necessidades de melhoria em serviços públicos, apontando falhas da gestão municipal em 

desenvolver políticas educativas, principalmente no que diz respeito à preservação do meio 

ambiente. Também apontam a irresponsabilidade dos habitantes em buscar meios de 

preservação urbana. 

 Essa “irresponsabilidade dos habitantes”, apontada nos resultados da pesquisa, está 

justamente relacionada à falta de medidas educativas que proporcionem a atuação ético-política 

dos sujeitos que, segundo Bomfim, Delabrida e Ferreira (2018), são aspectos fundamentais para 

buscar melhorias, podendo o cidadão atuar ativamente nas decisões políticas da cidade, 

inclusive “aprendendo” o que é uma cidade de qualidade, ou seja, ter suas demandas 

qualificadas a partir da educação e na atuação política e cidadã.  

 A Cidade Educadora, como afirma Gadotti (2006), é aquela que dispõe de possibilidades 

educadoras, tendo como função formar para e pela cidadania, onde todos seus habitantes têm o 

direito e dever de desfrutar das mesmas oportunidades de formação, desenvolvimento pessoal 

e de entretenimento que ela oferece, participando da criação de programas educativos e 

culturais, na estrutura e gestão da cidade, buscando interesse por tudo que acontece nela. Diante 

disso afirmamos que, por meio dos resultados obtidos pelos Mapas Afetivos e a Escala Likert, 
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a cidade de Picos deve avançar muito para atingir o patamar de Cidade Educadora. No entanto, 

é uma cidade em potencial, que através de medidas educativas pode reverter esse quadro. Pois, 

como sabemos, possui afetividade entre os moradores e a cidade, sendo este um aspecto crucial 

para buscar um caminho ético-político-afetivo de emancipação (BOMFIM, 2003).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve por finalidade analisar os afetos, na cidade de Picos-PI, no processo 

da construção da cidadania como principal aspecto educativo de uma cidade educadora sendo 

norteada a partir de questionamentos que levaram a refletir sobre o assunto: Como está a relação 

dos moradores com a cidade? Será que eles se importam com ela? Será que possuem uma 

postura de um pensamento cidadão? Que sentimentos e valores a cidade transmite a seus 

moradores? A afetividade pode influenciar no cuidado pela cidade, despertando ações 

educativas? 

 Para o estudo teórico, foram abordados alguns conceitos relacionados à Psicologia 

Ambiental, no qual foi demostrado suas interligações e suas influências no contexto de cidade 

educadora, retratando na fundamentação teórica os níveis de relacionamentos entre os 

indivíduos e o contexto ambiental, denominando os tópicos “relação pessoa-ambiente”, 

“apropriação e identidade de lugar” e “afetividade e cidadania”. 

 Através da aplicação dos instrumentos de pesquisa, foram colhidos dados que 

permitiram construir os Mapas Afetivos, método qualitativo de apreensão e interpretação de 

afetos construído por Bomfim (2003). E também, a aplicação da Escala Likert, de natureza 

quantitativa, visando o mesmo propósito.  

 Os resultados obtidos nos Mapas Afetivos detectaram, em sua maioria, o sentido de 

“contraste”, em que os respondentes apontaram aspectos positivos, mas também negativos da 

cidade, tendo como principais características: acolhedora, com pessoas do bem, com intensa 

religiosidade, alegre e ao mesmo tempo tranquila, mas que em contrapartida sofre com 

problemas de infraestrutura, estéticos, trânsito caótico, altas temperaturas, alto índice de 

poluição, poucos espaços de lazer e cultura, entre outros aspectos.  

 Com os resultados da Escala Likert não houve muita divergência, tendo como categoria 

majoritária “pertinência”, com mediano teor de “agradabilidade”. Apesar dos índices de 

“insegurança” e “contraste”, os moradores picoenses demonstraram afinidade com a cidade, 

depositando sentimento de vínculo, apego e de identificação com o lugar. 

 Os respondentes expressaram, em suas respostas, que se importam com a cidade e que 

têm afetos positivos por ela, apesar de todas as problemáticas, ela faz parte de suas histórias, 

despertando valores como: respeito e amor.  

 Os problemas apontados na pesquisa, segundo os respondentes, estão relacionados à 

“irresponsabilidade dos habitantes”, que não preservam o meio ambiente. E, a péssima gestão 

administrativa, que não busca melhorias para a cidade. Inclusive, essa “irresponsabilidade 
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social” está relacionada à falta de medidas educativas que permitam a conscientização da 

população sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. O sujeito não tem voz ativa 

nas decisões políticas da cidade, privando-se do seu papel de cidadão. 

 Como vimos, a Cidade Educadora é aquela em que seu habitante é ativo dentro dela, 

sendo possibilitado a ele o direito de ser reconhecido como membro de uma comunidade, 

fazendo-se indispensável nas decisões políticas e sociais, bem como ter o direito de desfrutar 

de espaços públicos da cidade. No entanto, o sujeito deve ser educado para isso, sendo 

conscientizado de seu papel social na luta pela melhoria coletiva de sua cidade. A educação 

deve visar à cidadania (BOMFIM, 2003). 

 Deste modo, concluímos que a cidade de Picos ainda deve evoluir muito para se 

transformar em uma Cidade Educadora. Mas que em contrapartida, tem potencial para tal 

façanha, pois possui afetividade entre os moradores e a cidade, sendo este um aspecto crucial 

para, segundo Bomfim (2003), buscar um caminho ético-político-afetivo de emancipação.  

 Essa realidade detectada na cidade de Picos, onde há afetividade entre o sujeito e o 

ambiente, mas com pouca participação política dos habitantes, requer contínuas discussões e 

estudos focando nessa problemática e buscando respostas para o fenômeno atual da não 

participação voluntária. Esse é um tema de significante importância que deve instigar novos 

questionamentos, na perspectiva de lutarmos por cidades que tenham caráter educador, com a 

presença de escolas cidadãs que promovam uma formação reflexiva e ativa no meio social e 

político. 
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APÊNDICE 

Universidade Federal do Piauí – UFPI 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros – CSHNB 

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 

PARTE A: Primeiramente, obrigada pela sua colaboração. Solicito que faça um desenho que expresse 
sua forma de ver, sua forma de representar ou sua forma de sentir a cidade de Picos-PI (você pode 
desenhar aspectos físicos, humanos e sociais da forma que desejar).   
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PARTE B: As perguntas abaixo fazem referência ao desenho feito por você. Não existem respostas 

certas ou erradas, boas ou ruins, mas sim, suas opiniões e impressões.  

1. Explique, brevemente, que significado o desenho tem para você: 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Descreva que sentimentos o desenho lhe desperta: 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Escreva seis palavras que resumam seus sentimentos em relação ao desenho: 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

 

PARTE C: Abaixo você encontrará algumas perguntas sobre a cidade de Picos-PI. Lembre-se que não 

existem respostas certas ou erradas, mas sim a sua opinião. 

4.Caso alguém lhe perguntasse o que pensa sobre a cidade de Picos-PI, o que você diria? 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Se você tivesse que fazer uma comparação da cidade de Picos com algo, com o que você a 
compararia? 
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6. Descreva os caminhos mais utilizados em seu cotidiano para se locomover por Picos. Utilize 

nomes de bairros, ruas e de destino, comentando sobre detalhes que chamem a sua atenção 

durante o trajeto. Indique também para qual finalidade você percorre estes caminhos. 

CAMINHO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINHO 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qual local da cidade você mais gosta? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. O que você não gosta na cidade de Picos? Por quê? 
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9. O que poderia melhorar na cidade de Picos? (Aponte suas expectativas de melhoria na cidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE D: As frases abaixo dizem respeito a avaliações, impressões e sentimentos que você pode ter 

acerca de diversos lugares. Pensando na Cidade de Picos, leia atentamente cada uma e indique seu nível 

de concordância. Para tanto, considere a escala de resposta ao lado. Por favor, procure não deixar 

sentenças em branco e, sabendo que não há respostas certas ou erradas, tente responder da forma mais 

sincera possível.  

A CIDADE DE PICOS É UM LUGAR QUE/ONDE: 

 

1 2 3 4 5 

DISCORDO 

TOTALMENTE 
DISCORDO 

NEM DISCORDO 

NEM CONCORDO 
CONCORDO 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

01. Considero como minha. 1 2 3 4 5 
02. Está poluída. 1 2 3 4 5 
03. Tenho a sensação de que estou desamparado(a). 1 2 3 4 5 
04. Me sinto sossegado(a). 1 2 3 4 5 
05. Não trocaria por nada. 1 2 3 4 5 
06. Considero parte da minha história. 1 2 3 4 5 
07. Parece abandonada. 1 2 3 4 5 
08. Desconfio das pessoas. 1 2 3 4 5 
09. Me envergonha. 1 2 3 4 5 
10. Sinto medo. 1 2 3 4 5 
11. Me sinto excluído(a) 1 2 3 4 5 
12. É ruim. 1 2 3 4 5 
13. O perigo é constante. 1 2 3 4 5 
14. Acho feia. 1 2 3 4 5 
15. Tenho oportunidades. 1 2 3 4 5 
16. Me sinto tranquilo(a). 1 2 3 4 5 
17. Possui estruturas precárias. 1 2 3 4 5 
18. Se não estou aqui, quero voltar. 1 2 3 4 5 
19. Me sinto identificado(a) com ela. 1 2 3 4 5 
20. Admiro por sua beleza. 1 2 3 4 5 
21. Me deixa com raiva. 1 2 3 4 5 
22. Sinto que faço parte. 1 2 3 4 5 
23. Me sinto sufocado(a). 1 2 3 4 5 
24. As coisas que acontecem nela são importantes para mim. 1 2 3 4 5 
25. É atraente para mim. 1 2 3 4 5 
26. Sinto que estou desprotegido(a). 1 2 3 4 5 
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27. Me deixa orgulhoso(a). 1 2 3 4 5 
28. Me sinto inseguro(a). 1 2 3 4 5 
29. É desprezível. 1 2 3 4 5 
30. Amo. 1 2 3 4 5 
31. Estou feliz. 1 2 3 4 5 
32. Tem tudo a ver comigo. 1 2 3 4 5 
33. Está destruída. 1 2 3 4 5 
34. Tenho a sensação de que algo ruim pode acontecer. 1 2 3 4 5 
35. Há sujeira. 1 2 3 4 5 
36. Defenderia se necessário. 1 2 3 4 5 
37. Tudo pode acontecer. 1 2 3 4 5 
38. Me sinto apegado(a). 1 2 3 4 5 

 

PARTE E: DADOS PESSOAIS 

Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino  

Idade:  Há quanto tempo mora em Picos? 

Profissão: Por qual razão mora em Picos? 

 

Está trabalhando? 
□ Sim      □ Não 

Qual bairro mora? 

Qual sua renda familiar? 
□ Menos de 1 salário 
□ De 1 a 2 salários mínimos 
□ Entre 3 e 5 salários mínimos 
□ Até 10 salários mínimos 
□ Acima de 10 salários mínimos 

Escolaridade: 
□ Fundamental incompleto 
□ Fundamental completo 
□ Médio incompleto 
□ Médio completo 
□ Superior incompleto 
□ Superior completo 
□ Pós-graduação 

 

☺ 

Muito obrigada! 
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