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I NTRODUÇAO

RESIDENCIAL

;1.

Este a~tigo
p~etende discuti~ o conceito de satisfaç~o ~esidêncial,
as vá~ias
abo~dagens teó~icas
ao tema, assim como sua cont~ibui~~o pa~a
análise e
melho~ compreeens~o da vida e do cotidiano em bairros diversos
de nossas cidades. Ser~o apresentados os resultados de uma pesquisa sobre
satisfaç~o residêncial
desenvolvida em
tres
bairros
residênciais
com
caracte~isticas
espaciais
e sociais
bastante diversas:
uma favela,
um
conjunto habitacional
e um bairro de classe media na cidade do Recife. A
investigaç~o objetiva
conhecer que
aspectos
do
cotidiano
residêncial
facilitam a
construç~o de um sentido de satisfaç~o dos mo~adores com sua
area resid~ncial.
A questao
da
satisfaç~o
do
usuario
relacionada
com
o
tipo
e
qualidade da habitaç~o, tem sido um tópico bastante explorado na pesquisa
urbana em
países desenvolvidos
permitindo avanços na conceptualizaç~o
de
uma teo~ia
de avaliaç~o~
Porem, ~elativamente
poucos estudos
tem sido
desenvolvidos
em países em desenvol-vimento, com realidades dive~sas e que
permitisse um
conhecimento comparativo
e ate
mesmo cumulativo
de tais
experiencias.
No B~asil,
as avaliaçbes sobre espacos habitacionais tem focalizado
principalmente
as
caracteristicas objetivas
do ambiente. Neste sentido,
conta-se
com
avaliaçbes
pos-ocupaç~o
de
soluçbes
habitacionais,
principalmente
p~opostas
de
urbanizaç~o
e
melhoria
de
moradias
consideradas inadequadas,
como
invasoes
e
favelas
e
algumas
poucas
direcionada~ a
avaliaç~o de
conjuntos habitacionais
(Loureiro
et
aI.
1988). Paradoxalmente,
uma das
areas menos estudadas no que se refere a
análise de habitaç6es tem sido a avaliaç~o da experiência de morar nestes
locais, efetuadas por seus morado~es e ~eais ocupantes.
11 CONSIDERAÇOES

TEORICAS

o campo
da "avaliaç~o
ambiental"
surgiu
de
uma
perspectiva
da
psicologica
ambiental,
e
tem
se
caracterizado
po~
tentar
melhor
compreender a
expe~iancia que
as pessoas possuem dos vários lugares que
vivenciam. Partindo
de um enfoque multidisciplina~,
uma série de estudos
foram realizados
com a
intenç~o de
testar a efetividade
do
ambiente
construido
na
pe~spectiva
de
seus
usuarios
cujos
resultados
indubitavelmente
vem
cont~ibuindo para
uma. nova
conce~ç~o
de- desenho
urbano.
O estudo da satisfaç~o residêncial teve inicio há duas décadas com a
substituiç~o do conceito de casa (house) pela de lar (home) (Weideman and
Anderson, 1985).
Segundo Marans
(1976), o ambiente residêncial passou a
ser visto
como o
lugar onde
o
individuo
relaciona-se
socialmente
e
funcionalmente
com o complexo mundo ao seu redor. O sentido de satisfaç~o
passou a
se~ considerado
por alguns
autores (Marans
e Sp~eckelmeyer,
1981)
como
uma
impo~tante
variavel
intuitiva
que
permite
prever
comportamentos e
atitudes
por
estar
relacionada
com
outros
fatores
afetivos e cognitivos, como identidade e percepç~o do lugar.

~ Agradecemos
os comentarios
Lou~ei~o do
Depa~tamento de
deste trabalho.

e sugestoes
formulados pela P~of. Claudia
A~quitetu~a da
UFPE, na
versao p~eliminar
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o carater complexo da habita~;o faz de sua avaliaç;o um campo que se
desenvolve em
inumeras direides. A satisfaç;o residêncial, de acordo com
Weidermann e Anderson (1985)
esta relacionada
principalmente com
tres
fatores~ as
caracteristicas objetivas
do ambiente,
as
caracteristicas
objetivas dos
moradores e outros valores subjetivos, tais como percep~~o
e aspiraç~o dos moradores.
Medidas objetivas
do ambiente
fisico s~o importantes na análise de
satisfaç;o
(Marans,
1975),
especialmente
quando
uma
caracteristica
especial passa a ter um papel importante na detarminaç;o das preferencias
das pessoas.
Dentre os
atributos espaciais
mais estudados
por estarem
relacionados com
a satisfaç~o estao: organizaç~o fisica, disponibilidade
de espaco
e caracteristicas
locacionais (Cook,1988),
acessibilidade
e
conveniencia (Vi,
1985), tipos
de vizinhanca
e densidade
habitacional
(Hourihan, 1984;
Fried, 1982),
e a
tipologia das edificaçdes, ou seja,
casas ou
apartamentos (Francescato,
Weiderman,
Anderson
e
Chenoweth,
1977).
As
caracteristicas
dos
residentes
tambem
tem
sido
considerada
aspecto determinante
da satísfaç;o
em várias abordagens, principalmente
na perspectiva
chamada de
"composicional". Fisher
(1977)
aponta
como
aspectos que
interferem na satisfaç~o residêncial a classe social, sexo,
idade, nivel
de educaç~o,
renda familiar,
raça, tempo
de residência e
ciclo
de
vida.
Dentre
esses
atributos
os
que
s~o
apontados
como
contribuindo positivamente para um alto nivel de satisfaç~o est~o o nivel
de educaç~o e renda, (Fried, 1982; Rent e Rent, 1978), bem como ciclos de
vida mais avançados e maior tempo de residência.
Existem perpectivas
considerando a
"qualidade geral
de vida" como
aspecto importante
quando
relacionada
as
necessidades
individuais
e
coletivas dos
moradores, tais como, privacidade, seguranca e identidade.
Outro componente
relevante para
este tipo de avaliaç;o é a percepç~o de
seguranca e crime.
Marans e
Spreckelmeyer
(1981)
apontam
uma
certa
tendência
das
ciências sociais
e comportamentais
de
negligenciar
a
importancia
da
mediç;o das
caracteristicas ambientais,
enquanto que
nas investigaç5es
orientadas ao
planejamento e
desenho urbano-arquitetonico,
os
valores
sociais
s~o
geralmente
excluidos.
De
acordo
com
os
autores,
a
consideraç;o de
fatores objetivos
e subjetivos
s~o essenciais
para
o
entendimento da
satisfaç~o das
pessoas, sendo
que um
n;o pode ser bem
entendido sem o outro.
Campbell, Converse
e Rodgers
(1976) prop5em
modelo mais
complexo
onde a
satisfaç;o foi entendida como um conceito afetivo mais abrangente
de.qualidade
de vida
experimentada.
Existe
uma outra
conceituaç;o
de
satisfa~~o
resi~encial
que
esta
relacionada
com
a
"expectativa
de
aspi~aç;o" dos"indivíduos, ~roposta por Galster (1987).

o

De acordo
com a abordagen da
expectativa de
aspíraç;o,
as
pessoas
percebem as
características objetivas
de seus
ambientes fisicos e os
avaliam tomando
por base
um padr;o
de comparaç~o definido por aquilo
que as
pessoas acreditam que podem racionalmente aspirar. Na medida em
que existe
uma diferenca
entre a
percepç~o
do
ambiente
real
e
o
aspirado, se pode medir a extens~o da satisfaç~o (p.541).
Uma das
limitaçdes desta
abordagem é
que esta
perspectiva
tenta
relacionar niveis de satisfaç;o, com complexas e multiplas variaveis para
encontrar
os
determinantes
das
satisfaçdes
observadas,
mas
sem
no
entanto, identificar
os
componentes
centrais
ou
perifericos
para
a
constru~~o social do sentido de satisfac~o.
Existe finalmente,
um
oul~o
modelo
de
avalíaç~o
de
satisfaç;o
conhecido como "descritivo", que estabelece sua estrutura conceitual como
parte de
uma no~~o ampla de avaliaç~o do ambiente. Este modelo reconhece
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a necessidade
de conhecer as avaliaç6es dos usuari05 de um dado ambiente
e ao
mesm'o tempo
explicitar
a relaç~o entre ava La a o , os objetivos das
pessoas no
lugar especifico
e os
atributos do
ambiente. Baseado nessa
proposiç:;;to
geral,
um modelo
de avaliaç~o do lugar denominada
"Avaliaç~o
Objetivada"
foi
proposto por Canter e seus colegas (Canter, 1983; Canter
e Rees,
1982; Donald
e
Canter,
1986;
Canter
e
Kenny,
1981).
Esta
abordagem se
baseia na
noç~o de
que em
qualquer lugar
que estejam as
pessoas possuem objetivos a alcançar; a satisfaç~o com os lugares estaria
ent;;torelacionada
na medida
em que
o lugar
possibilita ou facilita, o
alcance destes
objetivos. Assim
sendo, planos
e intenç6es tem um papel
fundamental na percepç~o e apreciaç;;todeste ambiente.
De acordo
com Canter
(1983), um
modelo
de
avaliaç~o
deve
ter
necessariamente
implicaç6es
teóricas,
metodológicas
e
práticas.
Isto
significa dizer
que tal
modelo deve
l~var em
conta: 1) uma formulaç~o
consistente de
hipóteses sobre
a avaliaç~o do ambiente que se verifique
atrav~s de
diferentes
culturas
e locais;
2) a geraç~o de explanaç6es
e
prediç6es sobre
avaliaçoes
individuais do ambiente; 3) a provis~o de uma
estrutura geral
para instrumentar
a avaliaç~o;
4)
a
classificaç~o
e
identificaç~o
da
importancia
relativa
dos
vários
componentes
da
avaliaç~o. Finalmente,
considera que,
um modelo
proposto
deveria
ter
necessariamente
implicaçoes
teóricas, metodologicas
e praticas.
A "abm-dagem
da ava 1 iaç2w
obj eti vada" di fere das ou tr as abordagens
na relev~ncia dada aos objetivos e propósitos das pessoas no se refere ao
lugar. Nessa
abordagem o
relacionamento
entre
pessoas
e
ambiente
~
interativo e
recíproco
ao invés
de casual
ou determinante,
como
em
algumas
perpectivas
anteriores.
A
sua
principal
preocupaç~o
é
a
compreens;;toestrutural
do processo
que conecta
a
experiência
humana,
satisfaç~o e
avaliaç~o. O
ambiente ~
considerado
ent~o
como
um
dos
aspectos facilitador
de intençoes,
objetivos e
finalmente aç6es,
indo
al~m da ideia de uma determinaç~o
espacial do comportamento.
Baseado nesses
pontos basicos,
o modelo da avaliaç~o objetivada do
ambiente aliou-se
ao
desenvolvimento
metodológico
proporcionado
pela
Teoria das
Facetas (Facet
Theory) (Canter,
1983; Canter
e Rees, 1982;
Canter e Kenny, 1981, Donald, 1985).
A teoria
das facetas
facilita a convers~o de formulaç6es complexas
do modelo
de avaliaç~o
objetivada em
hipoteses diretamente
testáveis;
isto permite resultados empiricos comparativos e acumulativos
e abre seus
pressupostos basicos para serem testados e contestados.
Um
dos
pressupostos
principais
da
avaliaç~o
objetivada
é
a
existencia de
processos fundamentais
que estruturam
a
experiência
do
lugar. Assume-se
que esses processos s;;toconsistentes e perduram atraves
de sociedades
e lugares,
sendo a estrutura geral dessas experiéncias
um
fato universal.
Entretanto,
~
necessario um
grande numero
de
estudos
empiri~os em
lugares e
culturas diferentes para verificar esta ~ipOtese
assim como
desvendar peculiaridades
e especifidades
da interaç~o pessoaambiente.
A presente
investigaç~o
foi
concebida dentro
dos pressupostos
da
abordagen da avaliaç~o objetivada,
com intenç~o de investigar a estrutura
da satisfaç~o, mais do que quantificar os niveis de satisfaç~o dos grupos
estudados.
ç
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METODO

Esta investigaç:~o
foi estruturada
por meio
da Teoria das Facetas,
que conceitualmente
estabelece
categorias
e produz
hipóteses
sobre
o
relacionamento
entre os elementos a serem estudados.
A Teoria
das Facetas
foi desenvolvida
por Louis
Guttman (1965) e
amplamente aplicada
por seus
colegas do
Institute
of
Applied
Social

5
Research em
Jerusalem. A
teoria
investigaçbes, de
clarificar
e
acordo com Borg(1977:65):

consiste
em uma
testar
hipoteses

maneira
de
cientificamente.

De

A Teoria das Facetas e uma metodologia geral voltada para investigaçbes
em Ciências
Sociais: ela
proporciona uma
estrutura
geral
para
uma
definiç~o precisa
do
universo
de
observaç~o
que
esta
diretamente
relacionada com
as especificaçbes
dos vàrios
elementos
dos
estudos
empiricos
(estimulo,
suje1~os,
respostas)~
e
a
teorias
sobre
a
estrutura dessas observações.
De acordo
com esta
teoria, uma
pesquisa deveria
ser um
processo
dividido
em
tres
partes
interrelacionadas
compreendendo:
1)
o
estabelecimento
de
um
sistema
definidor
do
aspecto
sendo
estudado
(facetas); 2) a formulaç~o das relações hipotetizadas entre este sistema
definidor e estrutura
empirica das observaçbes; e, 3) o estabelecimento
de uma base racional para estas hipóteses.
Todo esse
sistema de
elementos de facetas e suas interrelaçbes s~o
organizados em uma "sentenca estruturadora"
que constitue n2l0 apenas numa
clara
afirmaç~o
da
hip6tese
inicial
da
pesquisa,
como
tambem
uma
estrutura que
ajuda a
construir os
instrumentos para
coleta de
dados
empiricos. O sistema definidor pode ser gerado pelo conhecimento geral do
universo
estudado,
~dquirido
previamente
através
de
observaç~o
e
entrevistas, ou através de anàlises de estudos anteriores.
Para determinar
um sistema
definidor de
satisfaç~o residencial
é
necessario
primeiramente
estabelecer
os
componentes
fundamentais
ou
facetas, e
em seguida os elementos que comp~em as facetas. Este grupo de
componentes, chamado
"dominio", compt-eende a determinaç~o dos principais
aspectos a serem estudados na pesquisa.
Uma faceta, de acordo Canter (1983:37), pode ser qualquer maneira de
categor·~ar observaç6es
contanto que
os elementos
pertencentes
a uma
catego ia sejam mutuamente excludentes.
com
natureza
da
~p2sar do
esquema
diferir
muito
de
acordo
de
facetas
inve~Ligaç~o, usualmente
ele
tem
pelo
menos
três
tipos
conc2ituais diferentes:
1)populaç~o, caracterizando
o universo dos respondentesj
sob
2)conteudo do
dominio, definindo
o
conteudo
do
aspecto
investigaç~o;
3)base racional
comum, apresentando
uma variedade de respostas
possiveis, usualmente
apresentadas em
uma escala
de categorias
(Borg,
1977) .

A. HIPOTESES

GERAIS

Podemos
distinguir
aqui
dois
tipos
de - hipóteses
teóricas
direcionando esta
investiga~~o: 1)
aquelas relacionadas
com ideias, ou·
crenças, sobre a formaç~o da noç~o de satisfaç~o em si, e, 2) aquelas que
consideram a estrutura dos
elementos e
suas interrelaçbes.
A hipótese
geral sobre
satisfaç~o
da
"abordagem
objetivada"
constitue
o
ponto
inicial
para
o
estabelecimento
do
sistema
definidor.
Como
estamos
basicamente lidando
com modelo de hipóteses, parece que a melhor maneria
de comecar um sistema conceitual é apresentando algumas noçbes gerais.
A primeira
noç~o de
satisfaç~o residencial
postula que
ela é
um
processo
complexo
e
multidimensional,
influenciada
por
diferentes
aspectos, mas
fundamentalmente
estruturada
pelo o que as pessoas querem
de um
lugar. Por exemplo, se um individuo procura paz e tranquilidade em
casa, ele
n~o estara
satisfeito morando
em uma vizinhanca din~mica, um
lugar cheio
de interaç~o social, conversa, barulho de crianças, tràfego.
Esse ambiente
poderia ser
ideal para
uma pessoa extrovertida aspirando
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por contato
social~ vida
comunitBria
etc. A percepç~o e avaliaç~o das
qualidades' do ambiente depende diretamente dos pbjetivos dos habitantes.
Por outro
lado, as
pessoas n~o
tem somente um objetivo definido e
claro ao
estar em
um lugar,
e sim uma série de objetivos e desejos que
tentam preencher.
E necessário
descobrir as
principais
aspiraç6es
em
situa~6es especificas
tanto quanto
compreender as
diferentes
relai6es
entre elas.
A vida
em espaços
residenciais
n~o
esta
dissociada
das
outras
esferas ou
atividades da existência humana. A satisfaç~o de viver em uma
area pode
ser bastante
afetada quando,
por exemplo,
o lugar apresenta
grandes desvantagens
por estar
longe do lugar de trabalho ou de centros
comerciais. O
problema a
ser identificado
é saber
qual É
o principal
objetivo dos
moradores de
uma certa
area equais
s~o
os aspectos
ou
fatores secundarios.
Em suma,
qual objetivo
é
considerado
como
mais
importante para os habitantes de cada localidade quando eles avaliam suas
satisfaç6es residenciais?

S.

DEFININDO FAC~iAê

Na definiç~o das facetas que julgamos
senso de
satisfaç~o, ser~o
apresentadas
elementos constituidores
de cada
faceta,
levaram a tais definiç6es.

importantes na determinaç~o do
conceituaç6es
dos
diversos
assim
como os motivos que nos

1) FACETA FOCO
Esta pode
ser considerada
uma faceta
auxiliar, no
sentido de que
ajuda a definir os
elementos "essenciais" de um sistema. O grau de foco
de uma quest~o geralmente
"modula" a faceta do "referencial" da avaliaç~o
pela distinç~o
entre avaliaç6es
gerais e
especificas. O
grau de
foco
mostra qu~o
central ou
periferico É
o referente
da experiência de uma
pe~s "d em um dado lugar.
Existem algumas
evidências empiricas a respeito das várias maneiras
p~las quais
as pessoas
tendem a
responder perguntas gerais e perguntas
e ,Jecificas. E
possivel notar uma tendência consistente dos respondentes
a:,ibuirem altos
niveis de satisfaç~o a questoes gerais que passam a ter
ma:olassociaç~o
com outras
questoes
especificas
que
tambem
denotam
mai res niveis de satisfaç~o.

2) FACE TA NIVEL DE EXPERIENCIA

o

Ao se
estudar satisfaç~o
residencial, dois
niveis
principais
de
espaços experiênciados
s~o identificados:
um relacionado
com a vida em
casa e outro, na vizinhanca ou bairro. Esta distinç~o É tambem denominada
de escal~
do ambiente.
O ambiente
pode ser
percebido e
vivenciado em
diferentes
niveis:
de
acordo
com
Canter
(1977) o
ambiente
é
conceitualmente
representado
como uma
hierarquia de
lugares, da
mesma
maneira em
que lugares
podem ser
definidos como
pertencentes a outros
sub-Iugares, ja
que eles
s~o compostos
por vários
espaços
ou
locais
especificos.
Tanto a vizinhança
como a casa contem uma variedade de sub-espaços.
A vizinhança
É formada
por espaços fisicos como ruas, praças, paradas de
enibus, lojas,
escolas, clubes,
e espaços
que
podem
ser
socialmente
definidos como "comunidade" ou "grupo de referencia". Da mesma maneira, a
casa tambem
é composta de unidades individuais e sociais, como, quartos,
sala, cozinha, jardim, e areas ao redor da mesma.
Na presente investigaç~o
será utilizada a dist1nç~0 mais geral entre
casa e
bairro, baseado
na ideia
de que
tal modelo
melhor se adequa a
perspectiva comparativa da pesquisa.
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3) rACETA R· cn NCIAL DE ~XPCnl[NCIA

Q-

Esta faceta
consiste na
delimitaç~o
dos
componentes objetivos
do
ambiente que
estruturam o
senso de
satisfaç~o. De
acordo
com
Canter
(1977), os
lugares ad4uirem suas existencias de acordo ~om as atividades
que neles
S~o desenvolvidas
e das suas qualidades e formas fisicas. Isto
evidencia a existência de
dois referentes qualitativamente
diversos nas
quais as
pessoas baseiam
suas avaliaç6es:
o social
e o fisico. Canter
afirma que
um bairro
pode ser
avaliado por
qu~o amigável
é o
lugar,
tomando como
referencial
o aspecto
social, ou de quanto é organizado,
utilizando-se
um
referencial
fisico.
Os
componentes
fisicos
podem
referir-se a servicos, infraestrutura,
localizaç~o e outros. Rullo (1988)
por exemplo,
em uma
pesquisa sobre satisfaç~o residencial em bairros de
Roma, incorporou
o elemento
qualidade estética,
tráfego e barulho numa
faceta chamada "condiç6es ambientais".
O 'referente
social
pode
ser
relacionado
com
as
necessidades
individuais ou
de grupo.
Em um
estudo de
qualidade de
vida de jovens
masculinos,
Levy-Leboyer
(1978)
considerou
a dimens~o
espacial
dos
serviços e
o conforto
que eles
fornecem; ela distinguiu elementos como
"conforto com
o ambiente"
e "espaço pessoal seguro" e os descreveu como
respondendo às principais necessidades
pessoais. Zeisel (1981) identifica
seis necessidades
gerais num
ambiente residencial:
segurança, clareza,
privacidade,
interaç~o social, conveniência
e identidade.
A presença de "necessidades"
como um referente de experiência
leva a
considerar a
importancia de se fazer uma distinç~o entre necessidades
de
objetivos. Necesidades
devem ser entendidas
como elemento supra-ordenado,
um conceito
mais geral
que objetivos;
geralmente se refere a condiç6es
mais universais
desejadas pelo
homem tais como, privacidade, segurança,
contacto social
~ntre outros.
Os objetivos
possuem
um
caracter
mais
temporal, se
referem a metas a serem alcançados em determinado espaço de
tempo, e
s~o mais
relacionados
a
aç6es. O
objetivo principal
de
uma
pessoa em
um qeterminado
local está
diretamente
relacionado
com
sua
experiência e
reais aç6es
experimentadas
no
ambiente.
Assim
sendo
a
definiç~o de
objetivo~ é
um modulador
de avaliaç~o de lugar muito mais
concreto e
especifico do que aqueles definidos por "necessidades".
Neste
sentido esta
investigaç~o
parte da suposiç~o de que os objetivos, metas,
ou requerimentos
gerais esperados em um ambiente, devem ser considerados
em uma outra face ta especifica.
Dessa maneira,
a faceta
referencial de experiência, ou referencial
de avaliaç~o,
trataria especialmente
os chamados "componentes fisicos da
experiência de
lugares". E
necessário
tornar
claro
que
n~o
estamos
separando o
social=doespacial
ou fisico. Apesar dessa faceta se ref~ir
a caracteristicas
fisicas,
é
necessario
insistir
que
este
tipo
de
investigaç~o
lida
com a percepç~o e interpretaç~o do lugar, mais do que,
com medidas objetivas de qualidades
ambientais.
O primeiro
elemento
que
consideramos
nesta
faceta
refere-se
a
disponibilidade
d~
espaço, ou
seja a sua dimens~o,
o segundo elemento
considera qualidades
locacionais e
o
terceiro,
um
elemento
bastante
importante face
sua situaç~o
de escassez em ambientes urbanos em paises
em desenvolvimento,
se refere a disponibilidade
de serviços publicos.

4) FACE TA OBJETIVOS
A faceta
dos "objetivos" deve apresentar os objetivD-s gerais que as
pessoas podem
possuir ao
morar em
diferentes
areas
residenciais.As
interaç6es das
pessoas dentro
de um
lugar s~o
sempre motivadas por um
numero
de
objetivos
diferentes.
De
acordo
com
Canter,
apesar
da
experiência do
lugar poder ser fragmentada em componentes diferenciados,
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~ experiencia
em
si
é
unitària.
Esta
faceta
requer
estudos
mais
detalhados
sobre o caráter destes propósitos.
Estabelecemos
que
o primeiro objetivo definido ao estar em uma area
residencial e
necessariamente
morar. Uma segunda categoria de objetivos,
diz respeito
ao desenvolvimento
de uma série de atividades do cotidiano
que classificamos
como um morar ampliado,
relacionado com
compras, levar
criancas a escola e outras atividades
afins. A terceira categoria referese ao
objetivo mais
geral que
relaciona o
habitar com
o trabalhar
e
finalmente um
ultimo objetivo
correlacionando
socializa~~o
e lazer
ou
seja o contacto social.

o

5) O RACIONAL COMUM DE RESPOSTAS,
Uma das
premissas basicas
da teoria
das facetas
é que
todas
as
facetas devem
se referir
a um
racional comum de respostas. A escala do
racional comum
apresenta uma
variedade de p6ssiveis respostas. Elas s~o
usualmente apresentadas
em uma escala de categorias, desde muito positiva
a muito
negativa, de
frequentemente
a
raramente, e
assim
por
diante
(Borg,
1977).
Como
a
presente
investigaç~o
esta
relacionada
com
satisfaç~o residencial,
significa
dizer. que
o
dominio
de
respostas
representam niveis
de satisfaç~o.
A
escala
utilizada
neste
trabalho
apresenta um
continuum que
descreve possiveis
evidencias de satisfaç~o
com o ambiente. Este dominio comum foi obtido da resposta a pergunta: "em
que grau
voce esta
satisfeito com
e similarmente
a investigaç~o
de
residência de
Canter e
Rees (1982), ela avalia do "n~o, definitivamente
n~o" a "sim, muito mesmo".
li,

IV.

SENTENCA

ESTRUTURADORA

DA SATISFAÇ~O

RESIDENCIAL

Ja tendo determinado
a populaç~o, o universo de itens a ser estudado
e a escala das possiveis respostas,
estabelecemos
a relaç~o ou associaç~o
entre esses
elementos. Esses
processos de associaçóes
também chamado de
mapeamento associa
as facetas
em uma
sentença que estabelece a relaç~o
entre as partes e formam a sentenca estruturadora.
A sentença
estruturadora
apresenta
as h-ip6teses sobre as relaçóes
entre os
elementos envolvidos
na composiç~o
da satisfaç~o
com a casa e
com a
vizinhança.
Ela
também introduz
uma
estrutura
que
facilita
a
criaç~o do
instrumento de pesquisa de uma maneira consistente,
que nesse
caso
é
um
questionario.
A
faceta
dos
elementos
esta
estruturada
similarmente
a
uma combinaç~o
matemàtica
dos
elementos
e
produz
64
combinaçóes diferentes.
Cada uma
dessas
combinaçóes,
representam
uma
relaç~o
ou
situaç~o _especifica.
A
sentença
estruturadora,
como
um
referencial
inicial de pesquisa, será analisada em relaç~o aos resultados
empiricos que poder~o contestar ou reafirmar estas hipóteses.
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TABELA

1 ~ SATISFAÇAO

Em que extens~o

RESIDENCIAL

você

está

NIVEL DE
com sua

- SENTENÇA

satisfeito

E~TRUTURADORA

GERAL

FOCO
l.geral
2.particular

em

EXPERI~NCIA

l.casa
2.bairro

em relaç;;o a
OBJETIVOS

l.dimensao
2.localizaç~o
3.serviços

l.morar
2.morar ampliado
3.trabalhar
4.socializar

visando

c

RACIONAL

COMUM

=

SATISFAÇ~O

l.n~o, definitivamente
2.n~0 mesmo
3.n~o muito
4.pouco
5.considerando
alguns
6.muito
7.sim, muito mesmo

n~o

aspectos,

sim

A. QUESTIONARIO
DE SATISFAÇ~O
Das combinaç6es
gerados pela
sentenca estruturadora,
27 perguntas
foram
formuladas,
extraindo
os
principais
elementos
das
facetas.
Apresentamos
em
anexo as
instruç6es gerais
para o
questionario,
assim
como as combinaç6es
das facetas e as questoes geradas subsequentemente.

B. AMOSTRA
Foram entrevistados
124 respondentes
na favela
de Cabo
Gato, uma
area entre
Olinda e
Recife, as margens do Rio Beberibe, invadida a mais
de quarenta
anos. O
mesmo número
de moradores
foram entrevistados
no
conjunto habitacional
de Ch~o
de Estrelas,
situado em
area próxima
a
favela pesquisada.
O conjunto
é formado
de 870
habitações construidas
pela
COHAB,
que
foram
alocadas
aos
moradores
de
favelas
próximas
removidos face
a uma
obra de
alargamento
do
Rio Beberibe.
Boa Viagem
representa o
bairro de
classe média,
tido como
bairro residencial
em
expans~o, e
com melhores
condições ambientais. Esta area é representada
por uma
amo~tra menor,
com 45
respondentes
devido
as dificuldades
de
acesso aos moradores e aos altos números de recusa de participaç~o.
C. METODO

DE ANALISE

Os
dados
foram
analisados
pelo
método
de
estatistica
multidimensional
denominado SSA (Smallest Space Analysis). O ponto básico
para se ter e"m men te ao ana 1 isar resu 1 tados do SSA é que "e 1 e for-nece uma
configuraç~o
geométrica
das relações
de similaridade
entre os itens que
est~o representados
em um
espaço Euclidiano".
Isto significa que quanto
mais próximos os pontos, maiores s~o suas correlações. O programa fornece
também
informaç6es
n~o
espaciais:
as
relaç6es
dos
el~mentos
s~o
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CCE~lcIen'tes
pela
de
similaridade".
Ou rãs
OEscrl~bes numerlcas
sâo t arr oerr. d i s. :ml 'eis, c6mo medIas e des 10 pãdri;o
de cada quest~o.
A análise
com o
SSA-1 do questionario
produz projeçóes que re elam
rela~óes e
regras implic'tas
aos dados obtidos, n~o facilmente
visivels
em
anàllses
quantitatIvas
usuais.
As
análises
finais
proporcio'am
informaçOes
suficientes
que
permiterr
construir
uma
no a
sentença
estruturadora,
ou
redefiniçâo
dãs
hipóteses
inIciais,
refletindo
os
resultados empiricos.

V. RESULTADOS:

A ESTRUTURA

DA SATISFAÇ~O

RESIDENCIAL

Este artigo
apresenta
resultados
enfocando somente
a
Faceta
dos
Objetivos produzida
pela avaliação
de satisfãção dos morador-es em morar
em seus
espaços residenciais,
por julga-Ia mais relevãnte a compro ação
das hipóteses formuladas
pela perspectiva da avaliação objetlvada.
A
partir
da
premissa
básica
estabelecida
pela
perspecti a
da
avaliação objetivada,
a faceta
enfocando
"objetivos" deve influenciar
a
avaliação das pessoas sobre as outras facetas. Esta faceta deveria também
apresentar uma
ordem
entre
seus
elementos,
distinguindo
o
objetivo
principal
(central),
dos
objetivos
secundários
(periféricos)
que
as
pessoas possuem ao habitar- determinados
lugares de resid~ncia.
A faceta
dos "objetivos"
para os respondentes
da favela esta melhor
apresentada
em
uma projeção
tri-dimensional
do
SSA-l
(Figura
1)
que
mostra uma
organização
modular das regióes. A região central é um espaço
que contém
todos os elementos
considerando
a atividade de morar.
Isto é,
todas as
questóes do
questionário
que
referem-se a atividade
basica de
morar se concentram,
revelando maior similaridade
na maneira em que foram
avaliados os
niveis de
satisfaç~o
com
estes
itens.
Esta
região
se
avizinha de
uma região
subsequente
alocando
as questOes se referindo a
objetivos
"sociais",
Esta segunda
req ão é
bastante eviden p
e contém
primordialmente
as
questOes que
mencionam
objetivos
relacionados
com
contacto
social.
A
ultima
região
é
formada
pelos
elementos
sobre
"trabalho" e do "morar- ampliado",
Os respondentes
do conjunto habitacional
apresentam
uma projeção 3D
SSA-l (Figura
2) onde é possivel identificar quatro regióes distintas.
A
região central
que se
encontra quase
vazia compreende
questóes que se
referem a uma noção mais get-al e abrangente sobre "mot-ar", em seguida se
apt-esenta a
t-egiâo denominada
"social" e
após esta
uma
outra
região
abrigando items
considerando
o "morar". Existe evid~ncia de que a quarta
região
compreende
os
itens
relacionados
aos
objetiv~s
visando
"trabalhar",
Finalmente,
a
configuração
da
classe média
3D
SSA-l
(Figura
3)
mostra a mesma estrutura
modular
com
a
região
central
contendo
os
elementos t-elacionados com o "morar ampliado"; esta é seguida pela região
"social" e
apt-esentando nas
areas mais perifericas os itens referente a
"morar" e "trabalhar".
Todas
as
projeçOes,
nos
três
diferentes
bairros
residenciais,
mostram uma
organização
modular
das facetas.
Uma estrutura
com
papel
modular denuncia que existe uma correspondencia
entre os vários pontos da
projeção e
o centro
ou origem
das facetas; os elementos centrais tendo
uma pr rnaz a sobre os pet-iféricos. As t-egiOes da faceta "objetivos"
podem
ser mais apropriadamente
descritos como tendo uma forma eliptica, que é o
resultado geométrico
natural de uma estrutura que possue dois centros de
refer~ncias,
no
caso, a
satisfação
com
a casa e com a bairro ..A região
central de cada projeção apresenta os elementos que estão mais fortemente
correlacionados
com
os outros
itens, Dessa maneira, podemos esperar que
í
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as perguntas
mais gerais do questionario
estar~o em uma posi~~o central,
ja
que
de
alguma
maneira
elas
sintetizam
uma
avaliaç~o
geral
da
experiência
de morar.
As projeç6es produzidas pela faceta dos objetivos ?~o mais complexas
para serem
comparadas porque,
embora apresentando
a
mesma
estrutura,
diferem completamente
no conteDdo
ou seja
na composi~~o das regi6es. A
regi~o central
na proje~~o
produzida pelos
moradores
da
favela
está
constituida
basicamente
por
elementos
relacionados
a
morar.
Isto
indubitavelmente
reflete
o fato
de que
o
pr~ncipal
propósito
dessas
pessoas ainda
é ter
um "teto";
e a
favela é
um lugar onde eles podem
construir um
barraco para
morar.
Todas
as
questOes
que
se
referem
e~atamente
as
funç6es de moradia est~o na area central, com excess~o das
questOes 12,
13 e
14, que
perguntam sobre
a satisfaç~o
com o quintal,
mOveis e um sentido de confOrto que foram consideradas
secundariamente.
E
necessário
também
notar
que
as
quest6es
que
est~o
explicitamente
relacionadas
com
certas
qualidades
ambientais
tipo
privacidade,
tranquilidade
e
a atmosfera
amistosa do bairro, encontraram
significado
nessa regi~o.
A quest~o
03 sobre
satisfai~o geral
com
a
casa,
esta
altamente
relacionada
com as
questoes 01,
02, 04 e 06 que se referem a
aiOes basicas
de morar.
Ela esta
também altamente
relacionada
com
a
quest~o sobre
satisfaiao com
o bair~o
(quest~o
16);
nenhuma
quest~o
definida
por
outros
objetivos
se
encontra
nesta
regi~o
central.
Poderiamos
assim
afirmar -que a
maior
preucupaç~o
ou
referencia
dos
moradores
da
favela ao
avaliar sua
satisfaç~o
com
o ambiente
em
que
habitam considera o objetivo ou propÓsito basico de ter onde morar.
Os
habitantes,
do
conjunto
habitacional
mostram
uma
projeç~o
interessante
onde
a area
central é
basicamente vazia.
De
acordo
com
Donald (1985),
a presenca
de uma
regi~o central
vazia
indica
que
a
ess~ncia da
avaliaç~o dos
objetivos n~o foi enfocada no estudo ou que a
sentença
estruturadora
n~o
estava adequada.
Isto também
pdde indicar
problemas
relacionados
com a
determinaç~o
do
foco ou do dominio. Nesse
caso, acreditamos
que o
resultado pode
ser considerado
como válido
e
refletindo
a experi~ncia
destes
moradores.
A
regi~o central, apesar de
ser quase_ vazia apresenta
alguns eleme~tos que sintetizam os principais
"objetivos"
dos
moradores do conjunto habitacional.
Alem de localizar as
duas questoes
gerais sobre
sati~fa~~o,
existem
três
itens
fortemente
correlacionados
com
objetivo de
morar. Estas
questOes
(02, 09, 26) s~o
aquelas que
apresentam valores
ambientais,
sugerindo respectivamente
um
sentido de
privacidade,
tranquilidade
e de ser "bom de se morar-". Neste
sentido pode-se
inferir que
a satisfaç~o
também advém
do fato
de
se
considerar
ter
um bom
local para
morar, do
que propriamente
com ai6es
experieciadas
no cotidiano.
Os habitantes
do bairro
de classe
média de
Boa
Viagem
possuem
objetivos
diferentes
ao avaliar
seu
local
de
moradia,
onde
aparece
primor-dialmente a
satisfaç~o com
atividades
relacionadas
com um "morar
ampliado".
A
regi~o
central
é
principalmente
composta
por
quest6es
pertencentes
a
este elemento da fac;eta "objetivos"
(quest6es 14, 15, 17,
21, 22,
24 e
25). Todas
estas ~uestOes mencionam as atividades diarias
desenvolvidas
for-a de casa, provavelmente
nos espaços proximos do bairr-o
como ir
as compras,
levar as
crianca~ para
a escola,
esperar ônibus,
atividades
nas
ruas e
assim
por
diante.
Existem
nessa
r-egi~o duas
quest6es pertencentes
a outr-o elemento da faceta (morar); a quest~o 14,
que menciona
conforto e
que esta
fortemente correlacionada
com
a
as
questOes sobre
satisfaç~o geral com--a casa e bairro, e a quest~o 23, que
menciona
a
atmosfera
amistosa'
do
bairro
e
que
é
extremamente
correlacionada
com a satisfaç~o geral do bairro.
Analisando
as
ar-eas centr-ais produzidas
pelas
projeç6es da faceta
"objetivos",
poder-iamos
afir-mar que
os moradores
da favela
estruturam

12

..

f-

suas avalia~~es
considerando
a
necessidade
de
morar, ter um abrigo.
O
objetivo principal de resid~ncia na favela consiste ainda em ter um local
onde eles
possam
ter
condiç~es
humanas
de 'viver,
de
desenvolverem
atividades
basicas como, cozinhar, dormir e descansar.
Os habitantes
do conjunto
habitacional,
que
primordialmente
moram
neste local
pela oferta
da
habitaç~o,
demostram
ter
objetivos
mais
individualistas
na
avaliaç~o
de
suas
satisfaç~es,
considerando
positivamente
qualidades
do morar como privacidade e tranquilidade.
Finalmente os
mOradOres do
bairro de
cla?se
média
baseiam
suas
avaliaç~es
considerando
as vantagens
proporcionadas
pelo bairrO como um
local auto-sustentado,
um lugar
onde suas
atividades cotidianas
de um
mo~ar mais ampliado s~o facilmente satisfeitas.
E necessario n~o esquecer a hierarquia
inerente a estrutura modular;
assim sendo a segunda regi~o dessas projeç6es também mostram os objetivos
secundários
e também relevantes na modulaç~o
da satisfaç~o destas pessoas
com seus
lugares de
mOradia. Este
grupo intermediário
na projeç~o
da
favela abriga
as questóes
referentes ao
objetivo
"social".
Todas
as
quest~es próximas
a
area
central
(quest~es
11,
18,
19,
22 e
23)
apresentam objetivos
essencialmente
sociais,
tais como: convidar amigos
para uma
festa, receber
visitas, levar
as criancas
para brincar
e
a
qualidade amistosa
do ambiente.
Neste grupo,
o
item
sobre
segurança
(quest~o 18) foi considerada
como uma preucupaç~o
social.
A regi~o
secundária da
estrutura de
satisfaç~o dos
moradores
do
conjunto
habitacio~al
mostra
uma
interessante
combinaç~o
entre
os
elementos
(questóes)
relacionadas
com objetivos sociais e os de um morar
ampliado.
N~o é
dificil entender que nessa area, as interaç6es sociais
acontecem precisamente
dUrante o
desenvolvimento
de
atividades
de
um
morar ampliado.
E comum ver donas de cas~ indo para as compras ou para o
centro da
cidade juntas,
constituido-se
tal
prática como
uma forma de
lazer. Um
outro
fato
notável
é
a
forte
influência
dos
Niveis
de
Experiência
(casa/bairro)
nessa
faceta.
Todos
os
elementos
do
lado
direito da
projeç~o referem-se
ao bairro
e aquelas
do lado esquerdo a
casa. Esta
segunda regi~o
é claramente
definida
já
que
n~o
existem
elementos estranhos que n~Q pertencem a essas duas facetas.
_
Similarmente
aos
outros dois
grupos, os
habitantes de
Boa Viagem
apresentam
a
segunda regi~o composta pelos elementos relacionados
com os
objetivos sociais.
Todos estes
itens "sociais" est~o localizados em uma
nitida
regi~o
eliptica
e
contigua
a
central.
Refletindo
também
a
influencia da
faceta sobre
os Niveis
de Experi~ncia,
os itens
que se
refere~ a
vida social
dentro
no
bairro
est~o
localizados
na
parte
inferior da regi~o, e apenas o item (11) localiza-se no outro lado vazio.
Finalmente,
analisando=se
as regi~es periféricas nestas estruturas,
fica nitido que os moradores da favela avaliam os objetivos de "trabalho"
com relaç~o ao morar, como mais
satisfatórios
do que os relacionados
com
as
qualidades
do
morar
ampliado.
Os
respondentes
do
conjunto
habitacional
avaliam objetivos de trabalho com relaç~o ao residir, como a
finalidade mais
peri~érica ou
menos satisfatória
na sua experi~ncia de
moradia. A
mesma estrutura
também é
observada na
projeç~o
da
classe
média.
Sendo
que
para
este
último
grupo
esta
faceta
trabalho
é
considerada
periférica
devido ao control~ que tais mOradores detem sobre
o espaço, ou seja, a facilidade de deslocamentos
na cidade~
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De acordo
com os
pressupostos da avaliaç~o objetivada, a percepç~o
da
satisfaç~o
depende
das
diferentes
necessidades
e
objetivos
individuais~
assim
sendo uma situa~~o ambiental objetiva que poderia ser
muito gratificante
para uma
pessoa, pode
ser completamente angustiante
para uma outra.
Esta pesquisa considerou que os objetivos das pessoas com relaç~o as
suas areas
residenciais
podem
ser compreendidos
em quatro
categorias:
aqueles relacionados
com objetivos gerais de morar, aqueles relacionados
com objetivos
ampliados do morar, e aqueles relacionados
com trabalhar e
socializar.
Foram
conceituadas facetas,
assim como
hipotetizadas
suas
relações vistas
como exercendo
papel
estruturador
da
satisfaç~o
das
pessoas.
Os result~dos
empiricos confirmam
a existência
de
uma
estrutura
geral
construindo
a
satisfaç~o
residencial,
conforme
definida
pela
sentença estruturadora
inicial, porem
com
novas
informaçoes
sobre
a
natureza das facetas. Tal pode ser comprovado pelo fato de que diferentes
grupos de
pessoas, morando
em diferentes tipos de ambientes, produziram
estruturas
similares
que explicam
a construç~o do sentido de satisfaç~o
residêncial.
A Faceta
dos Objetivos
produzida por
moradores dos
~rês bairros,
apresentou uma estrutura modular eliptica de regiões que consubstanciaram
a hip6tese
basica da
pesquisa: que as pessoas av~liam seus ambientes
considet-ando a
re aI ização de
seus ob i eti vos.
Ail1da mai s que
ex istem
objetivos principais
e secundarios
nesta avaliaçao,
e que
nao sao
os
mesmos para
os diferentes
grupos
estudados.
A
estrutura
concêntrica
resultante
reflete
o fato
de que
a Faceta
dos Objetivos desempenha um
papel modulador
sobre as
outras facetas,
ou seja tem uma func
,ao supraordenada sobre outras facetas.
E
necessário
ressaltar
porém,
que
embora
a estrutura
seja
comprovadamente
semelhante
tal nao
acontece com os diferentes conteúdos
das regi5es
centrais- "morar"
para os
moradores da
favela,
apresenta
elempntos ba~tante
divet-sos do
"morar" para
os moradores
do
conjunto
habitacional.
O
mesmo
pode
ser
dito
também
do
"morar
ampliado",
considerado
central, para os moradores da classe média.
Apesar da mesma estrutura de regiões, a organizaç~o dos elementos em
cada regiao,
demonstra os
diferentes propósitos
e objetivos
que essas
pessoas apresentam vivendo em seus ambientes residenciais e mais ainda os
diferentes
significados
que s~o
atribuidos a
mesmas questões.
Em cada
~entexto
os
objetivos
assumem
diferentes
contern~s
e s6
podem
ser
compreendidos
a luz das especificidades
das din~micas culturais locais.
A análise
dos dados
nos apontou
que determinadas
questoes por nos
préviamente
conceituadas
como pertencentes
a certos elementos de faceta,
apresentavam
grande
contiguidade nas
projeçoes demostrando
ter
fortes
correla~oes.
Questoes
relacionadas
com
trabalho e
morar ampliado foram
'avaliadas em
funçao das tarefas inerentes as mesmas, assim como questoes
relativas a objetivos sociais
tambem eram prOximos a outras questoes do
morar ampliado
que sugeriam
contacto social. Constatou-se a necessidade
de melhor
conceituar estes
elementos da
Faceta Objetivos. Os dados nos
leva a esposar a P?siçao de Donald (1985), que em um estudo de satisfaçao
em
escritórios,
sugere
a existência
de
dois
elementos
básicos
na
o--determinaçao da
natureza
destes
obj eti vos:
obj eti vos
de
natureza
instrumental,
relacionado
as várias
tarefas e
funçoes
que
temos
que
desenvolver
em
um dado
ambiente, e
os objetivos de natureza afetiva. O
autor sugere
tambem no
caso do
ambiente especifico
estudo
uma
outra
faceta relacionado
uma escala de relacionamentos,
ou seja se referente ao
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individuo, ao grupo a qual pertence, e a organizaçao
mais geral. Seria de
se questionar
se a experiencia
cotidiana residencial
também apresentaria
avaliaçoes que
passam por
niveis
tais como
individuo, familia,
e ou
outro grupo de referencia.
Visando dar
uma ideia
geral do
resultados das o~tras facetas aqui
nao apresentadas,
iremos tecer breve considera~oes
sobre a estrutura das
regioes produzidas
pelas mesmas.
A
estrutura das
facetas
quanto
ao
Referencial
de
Experi~ncia
revelou uma estrutura radial formando regi6es
triangulares
convergentes.
Essa estrutura
radial indica
uma
diferenca
qualitativa
entre
os elementos - dimensao, localizaç~b e servicos, porém
a n~o
existência
de
ordem ou
hierarquia entre
os mesmos.
Ou
seja
a
dIsponibilidade
de serviços nao é mais importante que a dimensao ou mesmo
existencia de
espaços ou
mesmo a localizaçao dos mesmos, todos estao na
base da
construçao da satisfaçao. A superposiç~o
da estrutura moduladora
da Faceta
dos Objetivos
sobre a
faceta do
Referencial
de
Experiência
mostrou
que
a
satisfaç~o
dos
objetivos
individuais
envolve
vários
a t r Lbu t o s ambientai·s e n~o se t-estringe a um único aspecto.
A estrutura
da faceta do Nivel de Experiencia
(casa/bairro)
revelou
a necessidade
de se
considerar um
outro elemento representando
espaços
intermediários.
A justificativa
para este terceiro nivel basea-se mais na
natureza da
experiência
das
pessoas com
a area
do que
numa distinç~o
conceitual de
esc~la ambiental.
O fato deste terceiro elemento ter sido
sugerido pelos
resultados do
conj~nto habitacional
e da area de classe
média sugere
que tais
moradores de fato, est~o distinguindo
dominios de
espaios pessoais,
publicos e
um nivel
intermediário
de
espaços
semipublicos.
Finalmente,
os
resultados aqui
descritos
fortemente
suportam
os
desenvolvimentos
teóricos
havido na
area de
avalia~ao de lugares ~ que
suportam a
existência de
uma estrutura~ao
psicológica
consistente
nos
processos de
avaliaçao. E
o conhecimento desta estrutura básica que nos
permite reconhecer
as peculiaridades
e especificidades
de determinadas
situaçoes,
identificando
em que
aspectos diferem ou convergem do modelo
gera I .
A experiência
metodológica
sugere que futuras pesquisas de avaliaç~o
deveriam considerar
o potencial
do uso
da Teoria das Facetas no que se
refere a
estudos comparativos.
A aplicaçao
de
sentença estruturadora,
guiando. a
formulaç~o
de
diferentes
questionários
adaptáveis
aos
diferentes
grupos
que
est~o
sendo
estudados~
visa
proporcionar.
principalmente
a
produçao de
um conhecimento
cumulativo,
capaz de gerar
diretrizes e
recomendaçoes
ou
mesmo politicas
que promovam uma efetiva
melhora nao
só na
qualidade das
habita~oes como na efetivaelevaçao
da
satisfaçao
com o viver cotidiano.

=

Os resultados apresentados
pelas projeções tri-dimensionais
do Smallest
Space
Analysis
(SSA)
sugerem
uma
estrutura
geral
cilindrica
entre
facetas. A faceta dos Objetivos suge~e uma influencia da faceta Niveis de
Experiencia,
que
é
demonstrada
pela
divis~o
em
cada
proje~~o
dos
elementos mecionando
casa daqueles
de bairro.
Tais
linhas
divisórias
revelam o
papel axial
exercido pelo Nivel de Experiência
numa estrutura
tri-dimensional.
A
estrutura cilindrica tem sido reportada em muitas das
avaliações do
lugar (Kenny
e Canter, 1981; Donald, 1985). Canter e Rees
(1982) consideram
que a
~~trutura cilindrica
é uma evidencia
de que os
modelos de
ayaliaç~o poderiam
ser considerados
como casos especiais de
"atitudes" em
geral, o
que tem
sido consubstanciado
pelo fato
de que
estruturas
cilindricas
similares
tem
sido
vastamente
reportadas
na
literatura sobre atitudes (Levy, 1981).
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SATISFACAO DO; MO~ADORES
CODI(;O

ESTA
PESQUISA VISA ESTABELECER O GRAU DF SATISFACAO DOS
MORADORES DESTA AREA QUANTO A SUA CA~~ ~ u bAl~KU.
NU~ bU~IHkIAMOS C~E VOCE PUDESSE INDICAR O ~JANTO VOCE ESTA
SATISFEITO COM VARIOS DESTES ASFECTOS, FAZENDO UM CIRCULO NO
NOr"ic.r-~u Ht-'r-·t;~OFRIA[!O.
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Se voce quizesse fazer âlqum trabalho em casa.
~ voce
acna que a locali~acao
da sua casa
ajudaria nest~ ~unçao?

1

2

...•
•..

4

5

9. Pela locallzacao
com tranquilidade
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1.

Voce considera
o
tamanho
de
sua
satisfatorio para sua familia viver bem?

2. Voce esta satisfeito com a distancia
sua casa e as casas vizinhas?
3. Voce esta satisfeito

ca.s€I.

entre a

em morar nesta casa?

4. O numero de quartos da sua casa e satisfatorio
para a familia ~orar bem?
e-

.J.

t'
vQ':e acha que os servicos urbanos ( aqua,
esgoto Ida seu bairro sao satisfatorios?

6. Voce esta contente

7. E
e

com a cozinha da sua casa?

quanto ao servico
53.

l uz .

de

banheiro.

na sua casa

t" i s f a t o r i Q?

8.

de sua casa voce
sem ser perturbado?

pode morar

Se alquem
da familla
resolver
fazer um
trabalho ei casa, voce acha aue
teria lugar
satisfatorio para isto?

10.

11. Voce se sente satisfeito
tem v i s i tes?

com sua casa quando

'"12.

De acordo com suas necessidades
tem terreno livre como quintal
forma suficiente?

13.Voce esta contente

voe e a.l:ha.
e
j ar d i !TI

com os seus moveis?

14. Voce acha sua casa confartavel?
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19. O bairro tem espacos livres ou luqares onde as
c r i anc as podem
bi'inca.\', jogar bola
enfim
se
di ve\'ti l"~"

1

2

5

6

7

20. A forma de orqanizacao
das casas,
ruas,
comercio,
ponto de-onibus e lugares de encontro
de seu bairro, facilita voce encontrar pessoas.
vizinhos de modo'satisfatorio?

1

5

6

®,

A
localizacao
conveniente?

no . bai \'\'0

do

De modo qeral voce
neste ba i r\'õ? .

esta satisfeito

em

e

1

morar

.\
i

I

17. Vivendo nesta cidade voce
aqui no ba l rro , isto facilita

acha Que por morar
S').a vrd.a·~··

.,I

18. Voce
I
•
I

'1.'

considera

seu bairro seguro?

G)"4

,

3

4

.

21. As facilidades
sa.ti s f a t or j as?
~?

de

transporte

do

bairro

sao

t

Existem es~olas, creches. ou locais de lazer
clubes) aqui por perto que satisfazem?
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2
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6
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'I

seu
amigavel?

23. O

bairrb

em

geral

tem

uma

atmosfera

"I.

24.' I) quanto
vo2e esta contente com
estiro) da.s casas da vizinhamca?
25.
Voce
considera
fisica~
(larqura,
pa.ra.morar?
26. Voce acha que
de casa
para
sa.tis f a.t o r io?

o tipo

o

que pelas características
tiansilo
) a sua rua e boa

p

o

tempo que voce qasta para
lrab~lho
ou. est~do

ir
e

27. A sua casa tem espaco suficiente
p~ra Voce
convidar pessoas e amigos para uma festa?
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