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A pesquisa alinha-se aos estudos que procuram compreender a problemática da crescente

urbanização  em áreas  periféricas  e  periurbanas,  seguindo  o  modelo  da  expansão  pela

fragmentação do espaço e pela oferta de moradias em condomínio fechados. Este processo

é investigado,  na pesquisa,  desde a Psicologia  Ambiental,  que busca entender as inter-

relações que se dão entre pessoa e seu entorno, considerando que as dimensões culturais

e sociais  medeiam as identidades de grupos localizados espacialmente,  assim como as

percepções, as cognições, os afetos e as atitudes dos indivíduos frente aos ambientes em

que  estão  inseridos  (Moser,  1998).  O  contexto  de  investigação  é  o  distrito  de  Bonfim

Paulista, pertencente ao município de Ribeirão Preto (SP), localizado na região Nordeste do

Estado de São Paulo. 

Este distrito, que possui 164 km² e 12 mil habitantes, vem passando por rápidas mudanças

em sua paisagem, decorrentes da construção de diversos condomínios residenciais em seu

entorno.  O  município  de  Ribeirão  Preto  possui  alto  índice  de  desenvolvimento  e

crescimento, chegando a ocupar a vigésima oitava posição em relação ao Produto Interno

Bruto e a décima nona no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e, nos

últimos  anos,  vive  uma acentuada  expansão  urbana,  principalmente  na  região  sul,  nos

limites com Bonfim Paulista (IBGE, 2012). O distrito guarda certa ruralidade e características

muito distintas. É reconhecido pela boa qualidade de vida e tranquilidade. Nas ruas, nota-se
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a presença de charretes nas vias de tráfego, pessoas sentadas nas calçadas e construções

e residências  simples,  com muros baixos.  As famílias originárias cultuam seus nomes e

pertencimentos  vinculação  à  localidade.  O  comércio  é  pequeno,  sendo  constituído  por

farmácias, mercados, padarias, entre outros. O entorno do distrito é ocupado por fazendas e

sítios, antigos produtores de café e que atualmente são dominados pela monocultura da

cana. 

Nos últimos vinte anos, algumas dessas fazendas que contornam o centro urbano do distrito

vêm  sendo  vendidas  para  o  mercado  imobiliário,  para  a  construção  de  condomínios

residenciais  de  alto  padrão.  Conforme  levantamento  realizado  pela  pesquisa,  as  áreas

circunscritas para a construção dos condomínios residências somam cerca de quarenta3. 

A  questão  dos  condomínios  residenciais  fechados  insere-se  em  uma  temática  maior

referente  ao  modelo  de  urbanização  e  construção  do  espaço  urbano  contemporâneo,

orientado  por  uma  ideologia  que  busca  sempre  retirar  do  espaço  ganhos  econômicos,

resultando em uma mercantilização do morar. A proliferação, nas últimas décadas, desse

tipo de empreendimento imobiliário, cria uma nova forma de segregação espacial e modifica

a qualidade da vida pública em muitas cidades do mundo (Caldeira,  1997).  Para Pádua

(2012), a rápida construção de condomínios residenciais fechados cria novas desigualdades

no  lugar,  transforma  a  sociabilidade,  restringe  o  encontro  com  o  outro e  promove  a

circulação apenas nos espaços destinados aos iguais. 

Desde os referenciais  da Psicologia Ambiental,esta problemática pode ser compreendida

conjugando  conceitos  que  acenam para  a  complexa  relação  sujeito-espaço,  entre  eles:

apropriação,  identidade e apego ao lugar.  A identidade de lugar  indica  um processo de

incorporação do significado do lugar à própria identidade da pessoa, ou seja, reconhece-se

que  o  lugar  participa  na  construção  da  identidade  do  “eu”  (Proshansky,  1978).  Nesse

processo, a apropriação do espaço, que  se traduz no sentimento de possuir e gestionar um

espaço, é condição essencial na qual também se faz presente o apego ao lugar, relativo à

formação de vínculos e por onde se observam fatores de enraizamento e compromisso com

o espaço (Salomani, 2009).

O  objetivo  da  pesquisa  é  compreender  como  se  dá  o  processo  de  transformação  da

identidade  e  apego  ao  lugar  em  moradores  de  um  distrito  que  vem  sofrendo  rápidas

modificações na paisagem local, causadas pela construção de condomínios no seu entorno. 

Participam da pesquisa onze bonfinenses adultos com 40 anos ou mais, uma vez que se

deseja garantir que os sujeitos tenham uma vivência de aproximadamente vinte anos no

distrito,  anterior  à  chegada  dos  condomínios.  São  utilizados  como  procedimentos  para

compor o material de pesquisa: Entrevista semi-estruturada com foco na história de vida do

3  Fonte: http://wikimapia.org/781151/pt/Ribeir%C3%A3o-Preto. Acessado em 10 de abril de 2017 
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participante atrelada a Bonfim Paulista(SP) e  Percurso Comentado com vistas a apreender

os  lugares  significativos,  a  vida  entrelaçada  aos  espaços  e  os  sentimentos  a  eles

relacionados. A  análise  é  qualitativa  de  modo  a  permitir  a  criação  de  quadros  e  a

identificação das significações e sentimentos mais presentes em cada caso.  A pesquisa

encontra-se  em  andamento  e,  até  o  momento,  contou  com  as  entrevistas  de  sete

participantes: quatro mulheres – D. 78 anos, C. 49 anos, E. M. 49 anos e E. 72 anos - e três

homens - W. 76 anos, L. C 53 anos e P. 52 anos.

A análise  inicial  das entrevistas permite observar  que os moradores possuem um longo

histórico de vinculação ao distrito e o concebem como um lugar acolhedor, tranqüilo e bom

para se morar. Alguns apontam que os limites urbanos do distrito cresceram ao longo dos

anos, outros acreditam que apenas o entorno cresceu com a construção dos condomínios.

Há também a percepção de um maior  desenvolvimento  econômico e  do comércio,  que

geralmente é atribuído a maior circulação de pessoas no distrito e vincula-se à chegada dos

condomínios. Suas visões em relação aos condomínios têm como aspectos positivos uma

possível  valorização  econômica  do  espaço,  bem  como  a  expectativa  da  geração  de

empregos para a população local. A perda do sentimento de comunidade, na qual havia o

conhecimento de todos os moradores de Bonfim Paulista, associada à presença de pessoas

estrangeiras ao distrito, aparece como aspecto negativo e como justificativa de perturbação

nas relações sociais e na forma simples de vida.

Por conseguinte, percebe-se que há uma grande afetividade, identificação e apego ao lugar

dos moradores para com Bonfim Paulista, gerando assim ambiguidades nas percepções,

significações e sentimentos em relação às mudanças geradas nas últimas décadas.
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