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RESUMO 

 

A cidade é o lócus privilegiado de construção da vida social e política, e do ajuntamento 

dos grupos sociais. Lugar do encontro, da diversidade e das possibilidades. Mas o 

universo urbano do qual as cidades fazem parte não é um todo homogêneo. Nela os 

espaços são demarcados e valorados ideologicamente criando imagens antitéticas a 

respeito de lugares que passam a ser reconhecidos como violentos ou perigosos. 

Situações periféricas de desprivilegio urbano somam-se ao preconceito com relação à 

origem de lugar no âmbito vicinal dos loteamentos José Sarney e Novo Horizonte 

(Favela do Japão)/Natal-RN, que são reproduzidos em narrativas da vida cotidiana. 

Divisões espaciais são aproveitadas, imiscuídas e reiteradas para manter distâncias 

sociais através de ritos de separações e dicotomias como: bairro/conjunto, 

loteamento/favela e os de cima/os de baixo. Categorias sociais como buraco e os cabras 

são evocadas para interpretar o mundo da violência e dos lugares tidos como perigosos. 

A proeminência da hipermasculinidade e a percepção de crianças e adolescentes sobre a 

vida vicinal são elementos trazidos à tona para interpretação de imagens evocadas nas 

entrevistas com moradores e seus vizinhos. 

 

Palavras-chave: Violência, Cidade, Favela, Antropologia Visual e Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The city is the privileged place construction of social and political life, and the 

gathering of social groups. Meeting place, the diversity and possibilities. But the urban 

universe which cities belong is not a homogeneous whole. There are spaces demarcated 

and valued ideologically creating antithetical images about places that are now 

recognized as violent or dangerous. Peripheral urban situations of unprivileged add to 

theprejudices to the origin of place within the neighborlyallotments José Sarney and 

Novo Horizonte (Japan Slum) / Natal-RN, which are reproduced in narratives of 

everyday life. Spatial divisions are exploited, mixed and repeated to maintain social 

distances through rites of separations and dichotomies such as neighborhood/joint 

housing, allotment/slum and the people of the high place/the people of the down place. 

Social categories such as buraco(hole) and cabras (goats) are evoked to interpret the 

world of violence and places regarded as dangerous. The prominence of 

hypermasculinity and perception of children and adolescents living on the outer 

elements are brought up to the interpretation of images evoked in interviews with 

residents and their neighbors. 

 

Keywords: Violence, City, Slum, Visual and Urban Anthropology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O lugar da favela é uma construção notadamente marcada pelas imagens 

midiáticas a cerca dos aglomerados urbanos pouco privilegiados do sudeste brasileiro
1
 

e, somadas a condições locais de desprivilegio urbano (leia-se às separações intra-

urbanas) erigem representações acerca do status do local de moradia, tais como zona 

norte/zona sul, favela/bairro, cima/baixo, baixada, buraco, etc. A ideia da favela como 

algo internalizado nas pessoas, assim como enunciado pelo morador e no título desta 

dissertação, parece seguir uma direção reflexiva que considera o indivíduo como 

responsável ou agente da sua própria condição de favelado. Essa é uma questão 

extremamente delicada e será aqui problematizada. Chamo atenção para essa disjunção 

que separa, às vezes, na ideia dos entrevistados, a pessoa do lugar. As imagens do 

preconceito com relação a origem de lugar são homogeneizantes e, no sentido de uma 

violência simbólica
2
, parece tratar de uma ênfase na baixa-estima ou na ausência de 

credibilidade nas relações de vizinhança. Esse tipo de relações foi categorizado por 

Hannerz (1980) como um entre vários domínios (lazer, família e parentesco) dos 

estudos urbanos. Dentro do domínio do “neighboring
3
” o autor ressalta haver vários 

estudos inclusos como é o caso dos estudos de subúrbio, favela e centro da cidade 

(HANNERZ, 1980, p. 248). 

Dessa forma a tentativa de relativizar a relação entre lugar e violência é sugerida 

pela própria opinião de moradores que ao descrever lugares, narrar histórias e responder 

perguntas do pesquisador, constroem referências relevantes para compreender 

dinâmicas citadinas. A circulação de imagens e significados marca o desejável e o 

indesejável nos lugares abordados e nas relações que a compõem. 

O presente trabalho tem como objeto as representações de violência e lugar dos 

moradores das vizinhanças do Sarney e do Japão e busca problematizar a relação entre 

as duas dimensões. Essas representações tratam de construções imagéticas resultantes 

                                                             
1
 E cuja gênese foi explorada por Valladares (2005). 

2
 Ou seja: A violência simbólica é essa coerção que se institui por intermédio da adesão que o dominado 

não pode deixar de conceder ao dominante (portanto, à dominação), quando dispõe apenas, para pensá-lo 

e para pensar a si mesmo, ou melhor, para pensar sua relação com ele, de instrumentos de conhecimento 

partilhados entre si e que fazem surgir essa relação como natural, pelo fato de serem, na verdade, a forma 

incorporada da estrutura da relação de dominação; ou então, em outros termos, quando os esquemas por 

ele empregados no intuito de se perceber e de se apreciar, ou para percebere apreciar os dominantes 

(elevado/baixo, masculino/feminino, branco/negro, etc.), constituem o produto da incorporação das 

classificações assim naturalizadas (BOURDIEU, 2001, p. 206). 
3
 Literalmente “vizinho” no sentido de alguém que está próximo, e ao mesmo tempo limítrofe, contíguo.  
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das interações sociais e, que ao classificar e nomear as coisas, referenciam também os 

lugares e as pessoas organizando emoções e delimitando fronteiras. Os loteamentos José 

Sarney e Novo Horizonte estão localizados respectivamente nas zonas norte e oeste da 

cidade do Natal/RN - Brasil. Daqui para frente a utilização de “Sarney” e “Japão” fará 

referência ao que os interlocutores na pesquisa utilizam para significar as relações e 

interações de vizinhança. Ao utilizarmos os nomes dos lugares a partir dos documentos 

públicos, ou seja, “Loteamento José Sarney” e “Loteamento Novo Horizonte”, faremos 

referência à dimensão legal, administrativa e ao lugar em macro escala. Abordo dois 

lugares situados em áreas distintas da cidade do Natal. A escolha de dois lugares para 

pesquisa de campo deve-se, por um lado, à inserção nestes através da minha trajetória 

individual e universitária. 

As ideias dessa antropologia dos espaços urbanos também se deram pelo olhar 

citadino sobre a fluidez da vida urbana e a rapidez com a qual algumas paisagens da 

cidade se transformam, uma vez que o conjunto das representações de lugares distintos 

podem fornecer evidências sobre a dinâmica e os processos da vida citadina em 

Natal/RN.  

Natal é um município do litoral do nordeste do Brasil e capital do estado do Rio 

Grande do Norte, com população em torno de 800.000 mil habitantes. Sua história, 

como parte da história do Brasil, está inserida no encontro colonial ocorrido no século 

XVI entre o “antigo mundo” e o “novo mundo”. A cidade do Natal foi construída dentro 

da estratégia hispano-lusitana de resguardar a pertença da terra contra a cobiça de outras 

potências como eram na época a França e a Holanda. Desta última, no século XVII, 

sofrerá pouco mais de 20 anos de domínio. A cidade, distante dos maiores centros 

urbanos dos séculos XVII a XIX, terá longos e lentos anos de desenvolvimento. No 

início do século XX a administração pública passa a planejar a expansão urbana da 

cidade projetando ruas, equipamentos urbanos e limites administrativos. É, no entanto, a 

primeira metade do século XX, marcada pela influência da II Guerra Mundial, que trará 

aumento vertiginoso da população e mudança na dinâmica econômica local 

(CLEMENTINO, 1995a). No que se refere à organização da cidade vê-se esboçar, nas 

três primeiras décadas, planos urbanísticos preocupados com a estrutura viária e com o 

saneamento e águas e esgotos. Na segunda metade do século XX segue a influência da 

II Guerra Mundial e o aparecimento de novas localizações na cidade e novos interesses 

que, de um lado, se deveu a atuação do capital privado no mercado de terras, e do outro 

a ação do Estado. 
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Para Clementino (1995b) o processo de urbanização no Brasil deu-sede forma 

desigual refletindo-se sobre as dinâmicas socioeconômicas regionais. A experiência de 

urbanização do estado do Rio Grande do Norte,na opinião da socióloga, reflete a 

centralização do capital a nível nacional. Essa experiência também é sustentada a partir 

da ação decisiva do Estado (CLEMENTINO, 1995b, p. 39). No que diz respeito à 

habitação no contexto dessa urbanização,a produção e consumo desse bemé importante 

para produção do espaço urbano. No entanto a desigualdade dessa dinâmica obriga a 

intervenção do Estado na ampliação do acesso à habitação, mercadoria fundamental à 

convivência humana (VALENÇA, 2003). 

Entre as décadas de 1970 e 1990 houve o aumento do fluxo turístico e a 

concomitante construção da rede hoteleira da Via Costeira. Esse crescimento do setor 

turístico implicou no desenvolvimento de outras dinâmicas sociais como é o caso do 

turismo sexual e a percepção moral dessa dinâmica na construção social do prazer na 

cidade do Natal (LOPES JR, 2000). Esse período é também marcado pela construção 

em larga escala dos conjuntos habitacionais, tema ao qual voltarei no Capítulo 1. Dos 

primeiros anos de 2000 a dinâmica turística tem observado uma conexão com os 

negócios imobiliários formando bolhas turístico-imobiliárias. Essa dinâmica ao aquecer 

a demanda no mercado de terras está no contexto crescimento insuficiente da oferta que 

aumenta os preços e alimenta a especulação (BEZERRA e CLEMENTINO, 2010). 

Em Natal, as Políticas de Habitação de Interesse Social, ou seja, políticas 

voltadas a populações empobrecidas da cidade se deram desde a década de 1970. No 

entanto o conceito de Áreas de Interesse Social demonstrou limitações no que toca as 

especificidades locais, notadamente na categorização das situações de risco. Assim, 

 

Entre 1970 e 1991, foram construídas aproximadamente 50 mil 

unidades habitacionais em Natal, no esteio do Sistema Financeiro de 

Habitação, agrupadas em grandes e médios conjuntos habitacionais, 

sendo estes dispersos pelos diversos bairros da cidade. A importância 

de tais conjuntos na estruturação urbana do município decorre do fato 

da maioria desses conjuntos terem sido implantados em áreas de 

expansão urbana (ao norte ou ao sul), dinamizando o mercado de 

terras dessas regiões e expandindo as redes de infra-estrutura por todo 

o território municipal. O fato do IBGE, já em 1980, ter Natal como 

município 100% urbanizado, indica o forte processo de urbanização 

por qual passou a cidade em menos de 10 anos (FERREIRA; 

BENTES et al, 2005, p. 02). 
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Os estudos da formação de Natal mostram que a dinâmica sócio-espacial da 

cidade é historicamente desigual tendo sempre o Estado como principal ator nos marcos 

regulatórios de acesso à terra. Como veremos, o Loteamento José Sarney teve sua 

formação nesse esteio, ainda que o mesmo venha à margem de outros conjuntos 

habitacionais. Já o Loteamento Novo Horizonte (Favela do Japão) tem uma formação 

ligeiramente diferente. Encontraremos um ponto em comum entre os dois lugares, ponto 

que norteará o presente trabalho, qual seja as distinções internas argumentadas por 

moradores e vizinhos. Essas distinções não serão encontradas nos trabalhos 

supracitados. O objetivo de acessá-las diz respeito à tentativa de caracterizar 

imponderáveis da vida cotidiana. Para Coradini (2008), 

 

Embora exista uma bibliografia razoável sobre a história da cidade de 

Natal, ainda não foram aprofundados adequadamente os 

conhecimentos e os efeitos de seu processo de transformação urbana. 

Essas modificações espaciais acontecem de modo muito rápido, não 

dando chance aos próprios moradores de uma readaptação ao novo 

espaço, fazendo-se necessárias constantes atualizações na pesquisa, 

sem a qual tais modificações passariam despercebidas (CORADINI, 

2008, p. 01). 
 

O presente trabalho busca, dessa forma, abordar e conhecer as margens das 

transformações urbanas em Natal, especificamente nos dois loteamentos em questão.  

A escolha temática deve-se ao fato de, mesmo havendo avanços importantes em 

justiça e igualdade social, permanecer um conjunto de representações e práticas sociais 

que mantém velhas separações e preconceitos que, não obstante, mantém as pessoas 

umas contra as outras. A inserção em campo e escolha de uma realidade objetal deve-se 

por um lado à minha trajetória individual, e por outro lado à experiência obtida em 

pesquisa sobre os homicídios no Brasil, pelo interesse em antropologia urbana e visual, 

pela participação nas atividades do Núcleo de Antropologia Visual e Sociabilidades da 

UFRN, o NAVIS. Relaciona-se ainda à obrigatoriedade da elaboração de uma 

dissertação, requisito para obtenção do título de mestre em Antropologia Social. No que 

diz respeito à minha trajetória individual, passei minha infância atravessando a ponte de 

Igapó, principal acesso à Região Administrativa Norte para visitar parentes. O trajeto 

incluía a paisagem da avenida que conduz á ponte, a Av. Bernardo Vieira, lado sul da 

ponte no bairro das Quintas. O trajeto era atravessado de ruas, da linha do trem, de uma 

feira semanal (Feira do Carrasco) e pessoas de aspecto que me parecia bucólico. 

Durante anos fiz aquele trajeto onde se projetavam as imagens do mangue, do Rio 
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Potengi, da Ponte de Igapó e das ruínas da antiga ponte metálica. Meu avô morava no 

conjunto habitacional Nova Natal, bairro Nossa Senhora da Apresentação (do outro lado 

da ponte): algumas ruas em paralelepípedo, outras em barro. Uma tia materna morou em 

muitos lugares da Zona Norte, entre eles o loteamento Santarém. As visitas de final de 

semana aos parentes, muito embora num passado recente da minha vida, criaram lugares 

de memória
4
, ainda que alguns desses lugares tenham mudado substancialmente. 

 

 

                                                             
4
 Estou chamando lugares de memória, as imagens evocadas por algum elemento particular de uma 

paisagem. Para Nora (1993), são lugares no sentido funcional, material e simbólico. 
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Foto 1. À esquerda, ponte metálica do início do 

século XX sobre o rio Potengi. 

 
Fonte: Jaeci (1916) 

 

 

Foto 2. Ponte metálica ao fundo e a Ponte de 

Igapó ou Ponte Presidente Costa e Silva

 
Fonte: Marcelo Barroso (200x)

Fazia parte desses lugares da zona norte os alagamentos sazonais, resultado das 

chuvas. Lembro-me de, no trajeto de ônibus até a casa do meu avô, haver casas 

pequenas feitas de apenas tijolos e telhas, sem reboco, distribuídas aleatoriamente no 

espaço: eu podia ver casas submersas até o teto. Nesse trajeto percorrido é onde está 

localizado o Loteamento José Sarney. Em uma das principais ruas do bairro de Nossa 

Senhora da Apresentação, que conduzia à rua onde meu avô morava, chamava-me 

atenção um campo de futebol, horizonte para além do qual só se podia ver o verde da 

vegetação. Sei hoje que, a mais ou menos, um quilômetro dali está uma das maiores 

lagoas do município, a Lagoa Azul (que dá nome ao bairro vizinho, onde está localizado 

o Loteamento José Sarney). 

 

Foto 3. Cruzamento da Rua Votuporanga, Rua 

dos Lírios e Rua Tapiraí, entrada do Sarney. 

 
Fonte: Karla Larissa (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Praça entre o Sarney e o Santarém. 

 

 
Fonte: Karla Larissa (2008). 
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Faz vinte anos que as imagens desses lugares repousam na minha memória e 

nesse intervalo de tempo alguns parentes faleceram. Não vou mais à Zona Norte com a 

mesma frequência de antes, exceto quando da visita a uma tia materna que é quase uma 

nômade devido às vezes que já se mudou dentro do mesmo bairro. Nesses vinte anos 

muitas coisas aconteceram no âmbito restrito da minha família e parentes, mas bem 

mais coisas ocorreram na vida da cidade. Muitos loteamentos se expandiram para além 

dos limites dos conjuntos habitacionais construídos entre as décadas de 1970 e 1980. A 

população da cidade do Natal cresceu consideravelmente, tanto por um crescimento 

natural quanto por meio da migração
5
. Alguns equipamentos urbanos projetaram-se no 

espaço transformando a paisagem urbana como é o caso dos viadutos da Urbana no 

cruzamento da Avenida Dr. Napoleão Laureano com Avenida Bernardo Vieira (Zona 

Oeste) e o viaduto que marca a entrada da Zona Norte a partir da “Ponte de Igapó”. É 

marcante ainda, pelo tamanho e impacto na vida da cidade, a construção da ponte 

Forte/Redinha (Ponte Newton Navarro), a nova configuração da Avenida Bernardo 

Vieira e complexo viário 4º centenário no bairro de Lagoa Nova. 

 

Foto 5. Vista panorâmica do bairro de Lagoa Nova, Zona Sul de Natal. Detalhe da construção do “Arena 

das Dunas”, estádio destinado à Copa do Mundo de 2014. 

 
Fonte: Canindé Soares (2012). 

 

É válido ressaltar que a própria dinâmica cultural da cidade passou por 

mudanças, que implicam tanto permanências quanto transformações. No Loteamento 

Novo Horizonte é possível ver a vida que se projeta das casas e se conjuga nas ruas: 

brincadeiras de crianças, jogos de futebol, a meu ver uma forma de apropriação do

                                                             
5
 Segundo o senso populacional do IBGE de 2010, a população de Natal é de aproximadamente 804.000 

habitantes. 
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espaço público onde se desdobram sociabilidades violentas, jocosas e lúbricas
6
. 

Cadeiras nas calçadas para conversas quase sempre noturnas durante a semana, e a 

qualquer hora em feriados e finais de semana (em alguns lugares é prática extinta). 

Assim é parte da organização social do Loteamento Novo Horizonte, ou o Japão como 

é mais familiar aos meus interlocutores. O Japão está localizado no bairro das Quintas, 

Zona Leste de Natal e está na margem da a Av. Bernardo Vieira, principal artéria de 

acesso à Zona Norte até o final da década de 1990. O bairro das Quintas, no entanto 

sofreu um decréscimo populacional passando de pouco mais de 35 mil habitantes em 

1991 para 28 mil em 2009 segundo os dados da SEMURB. De forma curiosamente 

inversa, o bairro Lagoa Azul onde está localizado o Loteamento José Sarney, passou 

dos quase 10 mil habitantes em 1991 para quase 63 mil em 2009. Como veremos a 

Favela do Japão é formada por habitações e pequenos estabelecimentos comerciais que 

se projetam sobre o declive do relevo desenhado pelo Riacho das Quintas. E não é 

demais considerar a importância do riacho para a drenagem da cidade do Natal e a 

relação da população local com o mesmo. 

No âmbito geral da cidade, bairros centrais começaram a receber a presença 

comercial e, os shoppings centers passaram a ter grande importância no lazer e na 

economia da cidade, mesmo a presença desse mercado sendo tardia na Zona Norte, em 

relação à Zona Sul. Impossível não constatar também a presença dos condomínios 

verticais que marcam sobremaneira a nova paisagem urbana da cidade do Natal. Nesta 

mesma ordem a construção de condomínios fechados (horizontais), de novos 

equipamentos urbanos, aumento do fluxo de veículos, do deslocamento de casa para o 

trabalho
7
, constroem a paisagem urbana e constituem a vida da cidade. As novas 

paisagens urbanas podem ser entendidas como resultado dos processos de estruturação e 

reestruturação das cidades, a metropolização (DI MEO, 2008, p. 12). Sem dúvida esse 

                                                             
6
 Sobre sociabilidade violenta ver Silva (2004). O autor se refere a um crescente recurso à força nas 

grandes brasileiras. Para uma problematização da categoria, ver “Crime Urbano, Sociabilidade Violenta e 

Ordem Legítima. Comentários sobre as hipóteses de Machado da Silva” (2004) de Michel Misse em: 

http://www.necvu.ifcs.ufrj.br/texto.asp?ChvMn=. Sobre relações jocosas e lúbricas ou “parentesco por 

brincadeira” ver Radcliffe-Brown (1973): “é a relação entre duas pessoas, na qual uma é, por costume 

lícito, e, em alguns casos, obrigatório, levada a importunar ou a zombar de outra que, por sua vez, não 

pode ficar aborrecida” p.115; e Malinowski (1973), cap. IV - “Obscenidade e Mito”. Para uma discussão 

mais recente ver “As relações jocosas futebolísticas”, ÉdisonGastaldo, 2010. Em: Mana, Revista do 

PPGAS/UFRJ. 
7
 Sobretudo no Sarney, em algumas horas do dia, das 07:30 às 12:00 ou das 20:00 horas em diante, a 

maior parte da vida social do loteamento volta-se para fora do bairro (muitas pessoas trabalham em outros 

bairros) e para dentro das casas (recolhimento). Ao meio dia crianças e adolescentes voltam da escola 

(algumas enfrentam o calor o calor do sol num jogo de bola antes de irem para casa almoçar); e no final 

da tarde quem volta para casa são os trabalhadores.  
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fenômeno abarca aorganização de novos tipos de paisagens e a construção de 

equipamentos urbanos, atividades econômicas legais e ilegais, apropriação de lugares, e 

também a produção de injustiças sociais. 

Além de um breve esboço biográfico para compreender as escolhas espaço-

temporais na realização do presente trabalho, há ainda aspectos da minha trajetória 

universitária que acentuam sobremaneira a escolha do campo empírico, o enfoque 

teórico e os procedimentos técnicos para a consecução do trabalho. Dessa forma um 

interesse prévio sobre o funcionamento da Justiça Federal levou-me a refletir sobre o 

papel das novas tecnologias da informação no acesso à justiça no Brasil. Nesse esteio 

redigi, no ano de 2010, monografia para a conclusão do curso de graduação em ciências 

sociais da UFRN sob a orientação da professora Maria do Livramento Miranda 

Clementino. Durante o período de finalização do texto da monografia, e sua 

apresentação, passei a dar contribuição como assistente de pesquisa no projeto intitulado 

“Organização social do território e a criminalidade violenta”, vinculado ao Observatório 

das Metrópoles e coordenado pelo professor Flávio Henrique Miranda de Araújo Freire 

do Departamento de Estatística da UFRN. Duas outras experiências foram 

particularmente importantes por contribuir no entendimento do uso da imagem na 

pesquisa documental: participar das atividades do Núcleo de Antropologia Visual e 

Sociabilidades da UFRN/NAVIS, sob a coordenação de Lisabete Coradini, orientadora 

desta dissertação; e o estágio de docência, também sob a sua orientação. 

Durante as pesquisas tive acesso à bibliografia sobre o tema da violência, cidade 

e sociabilidade. Atuei no componente da grade do curso de Ciências Sociais: “Atividade 

curricular em comunidade” onde travei contato direto com apenados em regime 

semiaberto e fechado no presídio João Chaves, zona norte de Natal, antigo “Caldeirão 

do Diabo”, sob a orientação da professora Juliana Gonçalves Melo do Departamento de 

Antropologia da UFRN. Esse período de estudos sobre violência culmina na elaboração 

do projeto de dissertação de mestrado o qual submeti ao Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social – PPGAS/UFRN. O projeto propunha problematizar a violência 

com aporte teórico da sociologia e antropologia urbana. 

Já vinculado ao PPGAS/UFRN, participei da pesquisa “O perfil dos usuários de 

crack nas 26 capitais, Distrito Federal e 9 Regiões Metropolitanas do Brasil” 

coordenada nacionalmente pela Fundação Oswaldo Cruz e Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas, e conduzida localmente pelo professor Carlos Guilherme 

Octaviano do Valle, do Departamento de Antropologia da UFRN. A pesquisa tinha o 
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objetivo de traçar o perfil dos usuários de crack numa perspectiva epidemiológica 

tentando algumas inovações metodológicas de matizes etnográficas. A participação 

nessa pesquisa na condição de pesquisador de campo em contato direto com usuários de 

crack e outras drogas, em lugares da cidade estigmatizados e situações de risco, 

forneceu material para pensar e formular questões sobre as condições da vida urbana 

contemporânea em Natal/RN e que se reflete no presente trabalho. Essa experiência 

singular de trabalho de campo permitiu, ainda, uma visão privilegiada para um 

estudante de antropologia, uma vez que forneceu acesso a diferentes lugares da cidade e 

pessoas. 

Cabe apontar que ano de 2010 o ITEP havia registrado maior número de 

homicídios da cidade do Natal nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa 

Azul, ambos na zona norte da cidade e o último onde se localiza o Sarney. Em Lagoa 

Azul foram 33 vitimados durante o ano de 2010. No mesmo ano, no bairro das Quintas, 

onde está localizado o Japão (Loteamento Novo Horizonte), foram 23 vitimados. Casos 

de indivíduos desaparecidos e mortes inconclusivas podem estar num quadro de 

subestimação nos registros, podendo os números ser ainda maiores. A meu ver, os 

números do ITEP ofereciam dúvida quanto a origem do vitimado, ou seja, se o lugar 

que o registro aponta seria do endereço do vitimado ou do lugar exato do homicídio. 

Dessa forma, resolvi levantar de forma prospectiva, os homicídios ocorridos na cidade 

do Natal no de 2010 através das notícias veiculadas pelo jornal Tribunal do Norte. Ao 

resultado da busca, que se apresenta de forma regressiva (ou seja, da notícia mais atual a 

mais remota), foram coletadas 170 das quais 137 notícias diziam respeito aos 

homicídios ocorridos em Natal no ano corrente de 2010
8
. O objetivo desse levantamento 

prospectivo, a princípio, foi conhecer a distribuição espacial dos homicídios por bairros 

da cidade de Natal.   

A espacialização dos dados obtidos no levantamento de notícias no jornal 

Tribuna do Norte permitiu a confecção de um mapa
9
 indicando a concentração de 

homicídios por bairros
10

. A concentração relevante de homicídios aparece entre os 

bairros do Felipe Camarão (Zona Oeste), Pajuçara, Potengi e Igapó (Zona Norte) e 

maior concentração em Lagoa Azul e Nossa Senhora da Apresentação. Estes dois 

                                                             
8
 Considerando que o levantamento dos dados para o ano de 2010 ocorreu a partir do mês de novembro 

do mesmo ano, o parâmetro para o levantamento dos dados foi sua coleta regressiva de novembro de 

2010 até dezembro de 2009. 
9
 Mapa no Apêndice 1. 

10
 Trata-se do número absoluto da amostra de homicídios. 
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últimos bairros, os quais apresentam maior concentração de homicídios, localizam-se na 

conurbação Natal-Extremoz. Esses dados prospectivos serviram para problematizar 

inicialmente a relação entre violência e lugar e pensar tal problemática no contexto dos 

estudos sobre a cidade e suas dinâmicas. 

Nas Ciências Sociais os estudos sobre a cidade e o meio urbano são de longa 

data. O crescimento das cidades, do trânsito de indivíduos e coisas, e da cultura citadina 

foi, já na segunda metade do século XIX, objeto de estudo da Antropologia e da 

Sociologia (SIMMEL, 1979; WEBER, 1979). Organização local e ocupação do espaço 

são algumas das preocupações dos estudos urbanos no início do século XX. Estudos 

consideraram que unidades sociais territoriais são marcadas por “gostos e conveniências 

pessoais”, “interesses vocacionais e econômicos” que criam as feições segregantes e não 

controladas da distribuição da população, como também as “regiões morais”que designa 

a distribuição da população no espaço da cidade (PARK, 1979). 

Embora a Antropologia tenha focado amplamente os estudos de sociedades 

(ditas) simples e a pesquisa etnográfica de maior expressão tenha sido aquela entre 

sociedades (ditas) exóticas, etnografias urbanas têm-lhes sido contemporâneas ou 

anteriores. Destaque-se por tanto as pesquisas de campo empreendidas por sociólogos e 

antropólogos associados à Universidade de Chicago nos primeiros anos do século XX 

(Park, Wirth, entre outros). Nesse esteio há o uso da observação participante na pesquisa 

de Whyte (2005) que resultou na obra “Sociedade de Esquina” em 1943. 

No Brasil
11

 os estudos urbanos focaram os territórios da cidade e elencaram 

temáticas em conexão com os fenômenos da migração, violência, juventude e 

sociabilidade. Foi durante a década de 1960 que a pesquisa antropológica passou a focar 

o meio urbano abordando populações urbanas, mobilidade social e a migração, favela e 

violência, estudos estes conduzidos por Ruth Cardoso, Eunice Durham, Marise Corrêa. 

Até a década de 1980, em contiguidade a esse “novo” campo de estudo da antropologia 

nas cidades brasileiras, o tema da violência e da pobreza recebe um olhar antropológico. 

A pesquisa de Alba Zaluar no bairro Cidade de Deus (ZALUAR, 1985) é 

emblemática. Nesse mesmo período as pesquisas de populações urbanas (favelas ou 

bairro de classe média) continuaram a abordar os domínios da família e outros, como 

também passaram a abordar mais amplamente os temas de gênero e sexualidade, 

                                                             
11

 Ver o artigo “Donald Pierson e a escola sociológica de Chicago no Brasil: os estudos urbanos na 

cidade de São Paulo (1935-1950)”. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/soc/n14/a15n14.pdf (acesso 

em 03/08/2011 às 14:06). 
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comportamento desviante, lazer, que foram problematizados ao longo da segunda 

metade do século XX por Gilberto Velho (1970, 1975), Ruben Oliven (1980) Magnani 

(1982), Nestor Perlongher (1987). Esses estudos, em contiguidade com as pesquisas no 

meio urbano hoje, fornecem subsídios para uma análise antropológica da cidade ou de 

uma antropologia urbana. Assim, de forma sintética, 

 

A Antropologia, lá ou cá, na floresta ou na cidade, na aldeia ou na 

metrópole, não dispensa o caráter relativizador que a presença do 

"outro" possibilita. É esse jogo de espelhos, é essa imagem de si 

refletida no outro que orienta e conduz o olhar em busca de 

significados ali onde, à primeira vista, a visão desatenta ou 

preconceituosa só enxerga o exotismo, quando não o perigo, a 

anormalidade (MAGNANI, 1996: 05). 

 

Munido parcialmente por essas referências teóricas e outras que virão mais à 

frente, pois, como disse Evans-Pritchard: “é inútil partir para campo às cegas”, tento 

elencar problemas e concepções nativas sobre lugar e violência, já que esses dois 

fenômenos são comumente associados na voz das mídias e algumas vezes no senso 

comum a despeito dos lugares pesquisados. O lugar
12

é aqui entendido como uma 

construção social do espaço geográfico e das referências imagéticas, representações 

sociais, sobre o mesmo. Em relação à violência (física, psicológica ou simbólica), essa 

palavra polissêmica, é aqui entendida como (toda representação social é entendida) uma 

construção social
13

 sobre dinâmicas específicas da vida urbana. Para Koury, que 

estudou as concepções de medo dos moradores de João Pessoa/PB, a violência, tal como 

o medo da violência, é um fenômeno histórico e social, construído e não entendido da 

mesma forma por todos (Koury, 2008, p. 15). Quanto ao fenômeno da violência urbana, 

entendido como representação social, Machado da Silva (2004) afirma: 

 

(...) existe uma expressão muito difundida e coletivamente aceita pelas 

populações urbanas para descrever cognitivamente e organizar o 

sentido subjetivo das práticas que envolvem o que legalmente se 

define como crime comum violento e suas vítimas atuais ou potenciais 

– violência urbana. Narrativas que visam explicar motivos da ação, 

                                                             
12

 “Lugar” é uma categoria fundamental. A abordagem sociológica também tem problematizado a noção 

de “território”. Para Glória Diógenes: O território atua (...) como uma construção cultural, sendo a 

violência o seu veículo de expressão mais impactante. O território tem a prerrogativa de definir marcas 

delimitadoras de áreas de domínio que atuam (1998, p. 28). O lugar aqui abordado é evidentemente os 

loteamentos em questão, eles configuram paisagens específicas no espaço da cidade. Adiante explicitarei 

essa opção conceitual. 
13

 O que estou chamando aqui de “construção social” trata-se de uma concepção sociológica que se opõe 

às perspectivas naturalistas dos fenômenos sociais (ver: Berger e Luckman, 2003). 
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assim como avaliações morais de condutas e fenômenos da vida 

cotidiana nas grandes cidades fundamentam-se nesta expressão para 

serem aceitas e compreendidas. Isto permite tomar a violência urbana 

como uma representação coletiva, categoria de senso comum 

constitutiva de uma "forma de vida" (SILVA, 2004, p. 57). 

 

O debate sobre violência no Brasil tem abordado a violência urbana e a 

segurança pública, onde se reconhece o quadro de insegurança e medo da população, a 

atuação das mídias na espetacularização da violência, dentre outros fatores (ZALUAR, 

1985; ADORNO, 1993; SILVA; 2004). Como resultado do debate rejeita-se a teoria do 

“pobre criminoso”, critica-se a brutalidade policial e o “elitismo judicial”. A falta de 

formação das polícias e equipamentos, cultura de corrupção e patrimonialismo são 

considerados facilitadores do quadro da violência. Esses fatores não representam em si a 

causa da violência, são problemas localizados que contribuem para a manutenção de um 

quadro violento. O contorno da violência se expressa através de uma vitimização 

masculinizada, juvenil, racial e em alguns casos, há o recente aumento da vitimização 

feminina nas estatísticas criminais. O papel das mídias também tem sido levado em 

consideração pela capacidade de difundir sentimento generalizado de insegurança na 

população a partir da exploração de casos particulares, apesar das pesquisas apontarem 

que a vitimização é localizada (de estratos da população, como homens negros/pardos, 

pobres
14

). 

No que toca as políticas de segurança pública, estas oscilam entre a reforma 

social e a dissuasão de comportamento criminoso, a exemplo do modelo da polícia 

militar e dos presídios, incompatíveis com a democracia. A proposta mais recente de um 

plano nacional foi o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (PRONASCI), 

criado pelo Ministério da Justiça em agosto 2007 na vigência do governo do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. O PRONASCI objetivou, dentre outras coisas, “atuar 

preventivamente” em ações estruturais e locais. 

Até a década de 1990 os estudos brasileiros (ADORNO, 1993) sobre o tema da 

criminalidade enfocavam os seguintes campos temáticos: 

1. O movimento da criminalidade, campo preocupado com a análise das características e 

tendências das práticas delituosas, demonstra algumas tendências nas grandes cidades 

brasileiras como o aumento da criminalidade violenta e organizada; 

                                                             
14

 Para uma abordagem da violência com recorte racial ver Mapa da Violência 2012: a cor dos homicídios 

no Brasil (Waiselfisz, 2012). 
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2. O perfil social dos delinquentes que, desconstruindo uma série de preconceitos 

relativos a natureza da criminalidade como também da autoria dos delitos, é de 

fundamental importância; 

3. A organização social da delinquência, campo da análise antropológica do crime com 

estudos sobre a subcultura criminosa que, nas pesquisas de Zaluar (1985), forneceu uma 

“descrição densa” do ethos delinquente/criminoso; 

4. Políticas públicas penais, privilegia os estudos e reflexão sobre o aparelho policial do 

qual se ressalta sua precariedade, a não observância dos princípios legais de proteção 

civil, a ênfase do poder institucional em reforçar a ideologia da segurança, vigilância e 

disciplina e consequentemente nas políticas de cárcere. 

A partir do ano 2000 o debate nas ciências sociais já contava com vasta 

bibliografia nacional, número considerável de linhas de pesquisa em segurança pública 

e criminalidade, delinquência e criminalidade violenta, polícia e sistema de justiça 

criminal (LIMA, et al, 2000), e etnografias (BIONDI, 2011; FELTRAN, 2011). No 

âmbito da violência urbana identifica-se o estudo e análise das representações sociais da 

violência em que pesa a importância da mídia na discussão sobre segurança pública 

construindo discurso e opinião, e gerando sensações na população. Há também nesse 

campo a problematização da produção de discursos sobre a violência e práticas de 

ordem colonial, machista, senhorial (ZALUAR, 1996). 

O presente trabalho consiste, portanto, numa análise antropológica das 

evidências simbólicas no Sarney e no Japão, ou seja, experiências empíricas acessadas 

“por meio das representações, visões de mundo ou da ideologia (...)” (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2007, p. 10). O que estamos chamando aqui de representações é entendido 

como construções do grupo sobre si mesmo, especificamente na relação entre lugar e 

violência, num campo de tensões onde imagens, memórias e outras referências são 

evocadas. Como salienta Velho (2002 [1973], p.65), os antropólogos estão preocupados 

com sistemas de classificação desde Durkheim e Mauss. Trata-se aqui de trabalhar com 

as representações do universo ideológico pesquisado
15

.  

 

 

 

 

                                                             
15

 Ideologia, a meu ver e à luz de Velho (2002) é o conjunto das representações que atuam na distribuição 

do poder. 
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Foto 6. Vista panorâmica da cidade do Natal 

 
Fonte: Jaeci (19xx). 

 

A respeito da ideia de lugar problematizada no presente trabalho trata-se, mais 

especificamente do espaço da vizinhança e suas representações. Assim, a vizinhança, 

para além do conjunto das habitações, compreende uma paisagem. Utilizo a concepção 

como proposta por Devos (2005) à luz de Simmel: “um corte na continuidade infinita 

do espaço, promovido pela cultura, uma forma que se materializa e organiza-se 

sensivelmente, expressando as vontades humanas com relação ao espaço” (DEVOS, 

2005, p. 13). Reporto ainda a concepção de paisagem diretamente a Simmel que a 

contrapõe à natureza. Para o autor, esta última tem como principal característica o fato 

de ser uma cadeia sem fim das coisas, sem pedaços, uma unidade. A paisagem, no 

entanto, é a delimitação de um campo num raio visual e um pedaço de chão singular: “A 

natureza que no seu ser e no seu sentido profundos tudo ignora da individualidade se 

encontra remanejada pelo olhar humano que a divide e decompõe em seguida em 

unidades particulares – nessas individualidades que chamamos paisagens” (SIMMEL, 

1996, p. 16). 

A referência feita ao local, sobretudo através de jornais e blogs, explora 

massivamente a dimensão da violência. A construção da relação entre violência e lugar 

está, por um lado, na exposição de fatos e situações violentas ocorridas em locais 

específicos dos loteamentos, como é o caso da Rua CCAB Sul no Loteamento José 
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Sarney e na Rua Santa Helena e arredores do Loteamento Novo Horizonte. Por outro 

lado a situação de vulnerabilidade de determinados grupos (notadamente jovens) como 

a falta de oportunidades no contexto municipal é um dos agravantes das relações 

escusas existentes nos loteamentos. Assim, se por um lado a população da cidade do 

Natal vai conhecendo esses lugares a partir das narrativas dos jornais sobre a violência e 

tecendo sentido e opinião, por outro lado a vida nesses lugares não se resume às 

situações de risco vividas pela sua população, embora se refiram a eventos reais. Não 

fica suficientemente clara essa questão para o leitor, mas para a pesquisa de orientação 

social, há um problema complexo a ser investigado, qual seja a relação construída entre 

o lugar e a violência. Tal problema passa inevitavelmente pelas representações e 

imagens que se constroem sobre o outro na vida cotidiana. Assim como veremos, 

moradores do loteamento José Sarney se reportarão à Rua CCAB Sul como um lugar 

aonde não ir.   

As clivagens ou preconceitos com relaçãoà origem de lugar
16

 aparecem também 

em inúmeros diálogos com os entrevistados, notadamente em falas que objetivavam 

caracterizar ou descrever o outro (vizinho ou transeunte). Assim, em diferentes etapas 

da investigação observei que os moradores dos lugares remetiam os locais considerados 

violentos (do uso de drogas, do abuso policial, de assaltos, etc.) para além de limites 

geográficos. Essa tentativa de delimitar o lugar da violência, a meu ver, se trata de uma 

evidência simbólica acerca da construção de uma imagem sobre si (o indivíduo), sobre 

os outros e sobre o lugar, tanto no Sarney quanto no Japão, sempre em relação com o 

contexto da cidade. Trata-se de um tipo de separação que perpassa as relações na cidade 

do Natal e lhe confere, através de sua configuração espacial essa feição segregante. Tais 

representações e visões de mundo aparecem residualmente nos seguintes exemplos de 

depoimento sobre indivíduos em situação de vulnerabilidade: “Os malandros vêm de 

Soledade II [para o Santarém]”, “Quem usa [drogas por aqui] são duas sapatão que 

dormem no terminal [de ônibus]”, “Eles vendem e usam [crack] no Loteamento Dom 

Pedro I [e não aqui no Santarém]”, “Aqui não tem traficante, os viciados vão pegar na 

favela”, “Aquelas casas estão de frente para essa rua, mas lá não é Santarém, é o 

[Loteamento José] Sarney”, “Aqui é o [Loteamento] José Sarney, eles [a polícia] 

sempre fazem isso [abordam jovens negros na praça do loteamento]”. 

                                                             
16

 Numa perspectiva histórica o preconceito contra a origem geográfica ou de lugar pode ser retomada ao 

projeto de formação do estado nacional brasileiro. Nesse contexto emerge o preconceito contra o 

nordestino, uma formulação imagético-discursiva das distinções norte/sul do Brasil. Para uma discussão 

mais densa ver (ALBUQUERQUE JR, 2007). 
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Como podemos ver nas frases exemplificadas, aparecem indicações de gênero, 

de classe, de raça e de ocupação. Aponto nelas ainda a representação dos entrevistados 

no que diz respeito estabelecer o lugar do outro, de marcar o valor da pertença ao bairro, 

em detrimento dos limites e fronteiras deste, onde se sobressai o elemento problemático 

que busco abordar. A delimitação do lugar do outro aparece ainda na ênfase de que, se 

existe o tráfico de drogas, é “a duas ruas”, mas “não aqui”; que o lugar do tráfico é na 

favela e não no bairro; que se há “malandragem” nesse pedaço, os malandros vêm de 

outro bairro (“do Soledade II”); que a polícia abusa do poder porque está num lugar sem 

apadrinhamentos e sem estima da população, “porque aqui é o (Loteamento José) 

Sarney”; que aquelas casas estão a metros de nós, mas eles são diferentes, eles são os 

outros. Quando as representações da vida social estão entre as relações estabelecidas 

entre lugar e violência, lidamos com categorias que envolvem opiniões pessoais e nem 

sempre públicas: na pesquisa, alguns indivíduos preferem não expor publicamente uma 

opinião ou depoimento. Nesses depoimentos explicitam-se categorias de acusação, 

como as de “drogado” e “subversivo”, categorias discutidas por Gilberto Velho (1997). 

Para Velho,  

 

Ao se perceber a vida social como um processo, contraditório e 

complexo, em que a realidade tem de ser permanentemente negociada 

por diferentes atores, a possibilidade do conflito e da disrupção perde 

o seu caráter catastrófico e anormal para ser encarada como mais um 

fenômeno a ser pesquisado. É dentro dessa perspectiva que se pode 

estudar um sistema de acusações como uma estratégia mais ou menos 

consciente de manipular poder e organizar emoções, delimitando 

fronteiras. O grau de emoção envolvido é uma questão empírica a ser 

verificada em cada caso (VELHO, 1997, p. 57). 

 

Essas categorias de acusação, no contexto do Sarney e do Japão denotam não 

apenas peculiaridades microfísicas do bairro e da vizinhança, mas indicam dinâmicas 

que perpassam a vida citadina como é a dimensão moral: 

 

“Assim a existência de uma ordem moral identificadora de 

determinada sociedade faz com que o desviante funcione como marco 

delimitador de fronteiras, símbolo diferenciador de identidade, 

permitindo que a sociedade se descubra pelo que não é ou pelo que 

não quer ser” (VELHO, 1997, p. 59).  

 

E ainda que as categorias discutidas por Velho revelem “características próprias 

de uma conjuntura histórico-cultural” (VELHO, 2011, p. 174), qual seja a da ditadura 
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militar, o contexto atual da violência urbana oferece um campo no qual a acusação 

também se verifica.  

A pesquisa do qual o presente trabalho é resultado, buscou alcançar seus 

objetivos através de uma metodologia polifônica
17

, observando situações do cotidiano 

dos moradores nos loteamentos José Sarney e Novo Horizonte (Favela do Japão), 

através da observação participante, entrevistas e registro audiovisual. Tal objetivo 

consiste numa tentativa de abordar as representações e visões de mundo de alguns 

moradores sobre a relação entre lugar e violência para relativizá-la na medida do 

possível. Para compreender os limites daquilo que é chamado pelos moradores de 

“Sarney” e “Japão” de forma minimamente tangível, busquei delimitar os lugares onde 

pesquisar e elaborei mapas com imagens de satélite, com porções do espaço urbano que 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB, 2008) convenciona 

como sendo os limites dos Loteamentos. Os mapas foram elaborados no programa 

ArcGis 9.3, privilegiando um recorte a partir das principais ruas (Ruas Santa 

Helena/Rua Rio das Lavadeiras na Favela do Japão; e Rua dos Lírios/Rua Tapiraí no 

Loteamento José Sarney). Tais mapas foram apresentados durante entrevistas abertas 

aos moradores dos bairros (comerciantes, donas de casa, utentes, conselheiros 

comunitários, estudantes), a partir dos quais pude definir os limites oficiais dos 

Loteamentos e comparar com os limites gerados a partir das definições dos moradores. 

O objetivo desses mapas não foi criar uma informação quantitativa, mas imagética e 

referencial. 

 

                                                             
17

 O conceito de polifonia foi usado pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin para analisar a poética de 

Dostoievski onde evidencia uma pluralidade de vozes de personagens em múltiplas consciências, 

independentes entre si e insubordinadas a uma finalidade (teleologia). Desse modo o uso do termo busca 

entender os recursos utilizados para construção do texto, como consciências múltiplas, relativamente 

autônomas, muitas vezes insubordinadas à opinião do pesquisador. Em um caminho semelhante Marcus e 

Fisher (1986) destacam o papel das diferentes vozes no texto etnográfico.  
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Modelo dos mapas apresentado aos moradores 

Figura 1. Mapa elaborado no programa ArcGis 9.3, privilegiando recorte a partir da Rua dos Lírios no Loteamento José Sarney. 

 

Fonte: Semurb (2005). Modificado por Barbosa Júnior (2012). 
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Figura 2. Mapa elaborado no programa ArcGis 9.3, privilegiando recorte a partir das Ruas Santa Helena e Rio das Lavadeiras na Favela do Japão. 

 

Fonte: Semurb (2005). Modificado por Barbosa Júnior (2012). 
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Utilizei fotografias e oficinas de desenho.No Japão participaram da oficina de 

desenho 26 crianças da Escola Municipal Angélica Moura, localizada na Rua Gentil 

Ferreira, considerada pelos moradores a entrada do Japão. A oficina consistiu em 

instruir as crianças, a maioria moradora do loteamento, acerca doo que elas observavam 

na paisagem do trajeto da sua casa até a escola. Participaram da oficina, crianças e 

adolescentes dos 8 aos 14 anos. Assim, como veremos no Capítulo 2, representações da 

vida cotidiana aparecem nas categorias de trabalho, lazer, moradia, etc. Realizei ainda, 

com a mediação imprescindível da minha interlocutora, a estudante e moradora do 

Loteamento Novo Horizonte Leideana Fernandes, uma oficina menos formal que a 

realizada na escola municipal. A oficina foi realizada com dez crianças na faixa etária 

de 6 a 14 anos. A atividade consistiu em instruir as crianças e adolescentes a desenhar 

de forma livre sobre a inscrição “Japão máquina de fazer ladrão” nas escadarias do 

loteamento. 

Nas leituras sobre Antropologia Visual percebi que desenhos foram usados por 

Margareth Mead e Gregory Bateson. Feldman-Bianco chama atenção para o cruzamento 

entre as Ciências Sociais e a linguagem visual, e nesse esteio a importância dos 

significados culturais engendrados pelas imagens. BurnetapudFeldman-Bianco, afirma: 

 

As imagens visuais parecem conter não apenas mensagens, mas 

também os mapas necessários para compreender essas mensagens. No 

momento em que se realiza um tipo particular de investimento na 

imagem, o contexto da comunicação adquire um significado cada vez 

maior. O resultado é um tipo diferente de imagem, que depende da 

especificidade cultural e da história local (1998, p. 12). 

 

A discussão internacional da imagem na disciplina antropológica remonta a, pelo 

menos, quarenta anos (BARBOSA, 2006). Ainda que a fotografia tenha sido usada com 

finalidade antropométrica para caracterizar o “exótico”, os pesquisadores teriam 

esquecido o elemento que une as palavras à fotografia, ou seja, a imaginação: 

 

Tanto a antropologia como a fotografia e o cinema, em seus diferentes 

processos de construção do conhecimento, elaboram métodos e 

formas de representar, de dar corpo a uma imaginação existente sobre 

a alteridade. Imaginação aqui mencionada em seu sentido mais 

interessante, que é o de formular imagens e objetos e situações, que já 

foram ou não percebidos articulando novas combinações de conjuntos 

e referências (BARBOSA, 2006, p. 14). 
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Nas mesmas leituras acessei a ideia de paisagem desenvolvida por Devos 

(2005), como mencionei anteriormente. Flávia Pires, que trabalhou o universo das 

crianças no município de Catingueira no estado da Paraíba, utilizando-se dos desenhos 

dentre outras possibilidades metodológicas, afirma: “Ao desenhar sobre um tema 

proposto, as crianças colocam no papel o que lhes é mais evidente. Nesse sentido, o 

desenho é um material de pesquisa interessante para captar justamente aquilo que 

primeiro vem à cabeça, aquilo que é mais óbvio para a criança” (PIRES, 2007, p. 236). 

Ainda sobre o uso de métodos visuais com crianças, Johnson et. al. (2012) elencam três 

estudos no qual são utilizados desenhos, fotografias e performances visuais, 

respectivamente na Argentina, no Kenya e no México. Para os autores, no que toca o 

uso de desenhos: “A revelação de um novo tema através do uso de desenhos demonstra 

o valor dos métodos visuais na exploração de temas que talvez não aparecessem através 

do uso de outras metodologias
18

” (JOHNSON et. al, 2012, p. 169). 

 

 

Figura 3. Modelo do formulário utilizado na oficina de desenho. 

 

 

Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

                                                             
18

Traduçãolivre doautor. No original: “The revelation of a new theme through the use of drawings 

demonstrates the value of visual methods in the exploration of topics that might not emerge through the 

use of other methodologies”. 
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Utilizei ainda uma série de fotografias digitais com a finalidade de adentrar, por 

essa via, o universo dos entrevistados e comparar representações e visões de mundo. O 

equipamento utilizado foi dois aparelhos celulares Samsung, um modelo SGH-F210L 

com resolução de 2MP, e um Galaxy Ace GT-S5830B com resolução de 5MP
19

 e uma 

câmera semiprofissional Sony NEX-F3, com resolução de 16MP. Algumas imagens 

panorâmicas foram feitas manualmente (Foto ‘A’), outras com recurso do aparelho 

Galaxy Ace e as outras com o auxílio do software PanoramaPlusStaterEdition (Foto 

‘B’). Outras fotografias panorâmicas foram constituídas a partir do acervo de imagens 

do software Streetview/Google Earth. Resultaram do levantamento fotográfico 

aproximadamente 500 fotografias (mas nem todas possíveis de ser usadas pela baixa 

qualidade ou por motivos éticos). Paisagens, panoramas e lugares, assim como 

indivíduos, visões de mundo e dinâmicas sociais são textualizados com auxílio dessas 

fotografias. 

 

 

 
Foto ‘A’. 

 

 
Foto ‘B’. 

 
Entrada do Loteamento José Sarney segundo convenção dos moradores e cruzamento das ruas 

Tapirai, Votuporanga e Rua dos Lírios. A foto ‘A’ foi constituída unindo fotografias em 

sequência fotográfica do lugar, e a foto ‘B’ foi construída no software 

PanoramaPlusStaterEdition a partir de uma sequência fotográfica. A maior abertura do 

panorama da foto ‘B’ permite observar, da esquerda para a direita, a extensão da Rua 

Votuporanga, limite usual do Sarney. No canto direito da mesma fotografia há o campo de 

futebol, invisível na foto ‘A’. Na parte central da fotografia está a Rua dos Lírios, entrada do 

Sarney. 

                                                             
19

 Pixel é o menor elemento de uma imagem digital. 2 megapixels equivale a aproximadamente 2.000.000 

pixels, a multiplicação da largura pela altura da imagem em pixels. 
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O uso da fotografia na antropologia, e em outras áreas do saber como já 

mencionado é de longa data. Malinowisky, Radicliffe-Brown e Franz Boas utilizaram 

essa recurso. Além dos desenhos, Mead e Bateson também utilizaram a fotografia no 

entendimento de seus trabalhos, uso que foi sistematizado em pranchas fotográficas 

tematizando a vida nativa em Bali. Em Quando a rua vira casa, texto que foi resultado 

do projeto de pesquisa conduzido por Santos e Vogel em dois bairros do Rio de Janeiro 

na década de 1980, foram utilizados fotografias, mapas e desenhos
20

. André Alves 

(2004) utilizou amplamente a fotografia em sua pesquisa sobre coletores de caranguejo 

no estado do Espírito Santo e tentou organizar o material ao modelo de pranchas 

fotográficas como feitas por Mead. Alves ainda valeu-se de mapas e outros arquivos na 

construção do seu texto enriquecendo-o imagética e semanticamente. 

Dessa forma, mapas, fotografias, desenhos, entrevistas abertas, jornais, arquivos 

particulares e outros documentos foram unidos à escrita literal para construir um 

entendimento e talvez uma nova pista sobre a vida urbana na segunda década do século 

XXI. Esse é o trabalho que segue com algumas emendas, dificuldades técnicas; uma 

tentativa provisória de desvendar evidências simbólicas do espaço urbano de uma 

metrópole em formação no litoral do nordeste brasileiro. No Capítulo 1 desenvolvo 

problemas iniciais de pesquisa, caracterização dos lugares visitados, apresentação das 

categorias sociaisdo “buraco” e “cabra” e visões de mundo que permitam compreender 

a conformação de limites consensuais das vizinhanças. No Capítulo 2 prossigo 

problematizando dicotomias nas representações das vizinhanças como o em cima/em 

baixo e apresento imagens da vida cotidiana através desenhos, fotografias e narrativas 

orais a partir dos quais empreendo uma interpretação provisória das evidências 

simbólicas. No Capítulo 3 tento operar uma desconstrução da relação violência e lugar a 

partir de visões de mundo e narrativas dos interlocutores da pesquisa e proponho 

sintetizar problemas apresentados nos capítulos anteriores. 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 A respeito da obra “Quando a rua vira casa”, Karina Kuschnir afirma: “fotos e desenhos se misturam 

numa riquíssima interação com o texto dos pesquisadores” (KUSCHNIR, 2012. p. 395). 
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Figura 4. Natal/RN – Imagem de satélite 
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CAPÍTULO 1. LIMITES DO CONSENSO: BAIRRO, 

LOTEAMENTO OU FAVELA? O SARNEY E O JAPÃO. 

 

1.1. Da Rua dos Lírios à Rua CCAB Sul 

 

Foto 7. Entrada do Loteamento José Sarney (segundo convenção dos moradores) e cruzamento das ruas 

Tapirai, Votuporanga e Rua dos Lírios. 

 
Fonte. Barbosa Júnior (2011). 

 

Figura 5. Detalhe do Loteamento José Sarney 
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A entrada do Sarney parece ao transeunte um simples cruzamento pouco 

movimentado e descuidado. Chega-se ali vindo pelos principais meios de transporte: 

ônibus até o Conjunto Santarém e transporte alternativo
21

 para adentrar o loteamento, 

que atravessa a rua Votuporanga e entra pela rua dos Lírios. Constitui a paisagem do 

Sarney: a lagoa de captação, a praça (do Santarém, objeto de divergências) algumas ruas 

ainda sem calçamento, o lixão do Sarney, o afloramento aquífero no interior do 

loteamento, uma favela. Há ainda a Unidade de Saúde Familiar, igrejas evangélicas, 

bares, mercadinhos, esquinas, becos. A construção das memórias durante as entrevistas 

evocou várias vezes esses elementos. Raquel, moradora do Conjunto Santarém desde 

1983, reforça a data de sua chegada no lugar: “Vim morar no Santarém, recebi minha 

casa em 05 de abril de 1983. Em volta das casas só tinha mato e a lagoa ali”, aponta 

para o cruzamento ao final da rua: “Aquelas casas estão de frente para cá, mas lá não é 

Santarém, é o Sarney”. 

Esses aspectos preliminares reforçam o entendimento da rua como “um universo 

de múltiplos eventos e relações” e o fato de que, no universo urbano-vicinal, as “ruas 

servem como referenciais definidores de limites de um determinado território. São 

também unidades de significado para quem sabe reconhece-las” (SANTOS, 1985, p. 23-

24). 

O Conjunto Santarém serve de contraponto para alguns moradores quando se 

trata de falar sobre o Sarney. O conjunto habitacional que remonta a 1983 é atravessado 

por uma importante via, a Avenida Itapetinga que abriga parte dos serviços e 

equipamentos urbanos entre bairros. A avenida é encabeçada pelo cruzamento com a 

Av. Dr. João Medeiros Filho com a Penitenciária Dr. João Chaves, concluída em 1968 e 

detentora da singular história que lhe conferiu o título de “Caldeirão do Diabo”. Mas 

basta-nos por hora o fato de que atualmente o presídio funciona parcialmente e parte de 

sua antiga estrutura foi demolida para dar lugar a um complexo cultural. 

A Av. Itapetinga adentra a Zona Norte ao mesmo tempo em que é a via central 

do Conjunto Santarém. Como uma das principais vias da Zona Norte, a avenida possui 

distribuídos em sua extensão, escola pública, igrejas, delegacias de polícia civil e 

militar, comércio diversificado (incluindo serviços em geral, restaurantes, lanchonetes, 

etc.), centro cultural e biblioteca pública. Ao final da Av. Itapetinga, sentido norte, 

                                                             
21

 Em Natal os transportes ditos alternativos (conhecidos popularmente como “Bestas”) são veículos de 

médio porte, que comportam em torno de um terço da capacidade de um ônibus urbano e fazem trajetos, 

em sua maioria, diferenciados dos transportes coletivos da capital. A linha 308-JOSE SARNEY faz o 

itinerário KM06 > Rodoviária > Natal Shopping. 
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cruzamento com a Av. Rio Doce, projeta-se a maior lagoa de captação de águas da 

Região Administrativa Norte. O terreno onde a lagoa está situada compreende um 

grande complexo que reúne duas escolas públicas, Centro de Referência em Assistência 

Social, posto de saúde, praça pública e quadra desportiva. 

O cruzamento da Rua Tapirai com a Rua Votuporanga marca a entrada para o 

Loteamento José Sarney. A Rua Votuporanga é o marco fronteiriço entre o Conjunto 

Santarém e o Loteamento José Sarney. Da entrada do loteamento percebe-se que o 

perímetro ocupado pela lagoa de captação é a parte mais baixa de todo o complexo 

formado pelo terreno. Na parte mais alta (direção leste) vê-se a Escola Estadual Maria 

Madalena. 

Foto 8. Panorama da praça do Conjunto Santarém. No canto esquerdo ao fundo, a entrada do Loteamento 

José Sarney. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

Foto 9. Panorama da lagoa de captação do Santarém que comporta as aguas drenadas do afloramento 

aquífero, do outro lado do loteamento a metros dali, dentro do Loteamento José Sarney. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

Fui até aos moradores visitando-os em suas casas, comércio e praças, andando 

pelas ruas do bairro. As experiências em campo somam o uso de procedimentos como 

entrevistas abertas, levantamento fotográfico e iconográfico, como mencionado na 

Introdução. As situações narradas evocam histórias particulares ao mesmo tempo em 

que contam as vivências cotidianas compartilhadas no lugar. Assim encontramos nas 

narrativas, elementos de migração, situações de risco a exemplo dos alagamentos, e 

conflitos de todos os matizes. 

Muitos moradores vieram de outros bairros, das cercanias, de outros municípios 

do interior do estado do Rio Grande do Norte e de outros estados, assim foi com nossos 

interlocutores. Sebastiana Gomes, com alguma dificuldade de audição, cedeu algumas 

horas de conversa sob o pé de algodão no terraço da frente da sua casa. Sebastiana veio 

de Santa Luzia de Touros e, segundo sua filha Maria da Conceição, passaram a morar 
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no loteamento em 1988. As moradoras relatam que “antigamente a região alagava 

muito”, mas que agora esse problema estaria basicamente resolvido.  

Foto 10. Sequencia fotográfica. Sebastiana mora no Loteamento José Sarney desde 1988. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 
Foto 11. Sequência fotográfica. Sebastiana e sua filha Conceição. Moradoras do loteamento. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

Vindos de lugares distintos e morando no loteamento há períodos diferentes, os 

moradores têm em comum o fato de já ter vivido situações de risco e presenciado cenas 

de violência. Em relação ao risco que já viveu, Ademir, morador do Loteamento desde o 

ano de 1990, relata: 

 

Essa casa aqui [a água] ficou na marca [ou seja, a altura] dessa 

prateleira. Alagou mesmo, a trave ai você não via o campo não, cobriu 

a praça. Chegou até a janela dessa casa ai que é um ponto mais alto, 

que era uma igreja. Era uma igreja ai, dava os alagamentos, a igreja 

saiu. O pessoal comprou e fez uma residência. Do alagamento a igreja 

não aguentou e foi embora. Até o padre correu. Foi embora, foi 

desfeita a igreja. Houve três enchentes grandes 1998, 2002, [2006?]. 

Até hoje o pessoal briga na justiça para receber (Ademir, morador do 

bairro e proprietário da Padaria. Entrevista concedida em 13/06/2012). 

 

Foto 12. Sequência fotográfica. Ademir, morador do Loteamento José Sarney há 20 anos. Relata que dos 

alagamentos que se recorda, descreve a “inundação” chegando ao nível da janela do prédio amarelo na 

primeira foto no canto direito; e no nível da primeira prateleira da estante ao fundo de sua padaria, na 

segunda fotografia. 
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Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

A estrutura de drenagem é uma obra visivelmente grande no contexto 

topográfico do bairro. Situa-se no limite entre os bairros Lagoa Azul e Nossa Senhora 

da Apresentação ao mesmo tempo em que se situa no limite entre os Loteamentos José 

Sarney e o Santarém. Reside ainda na memória local as imagens sobre o lugar, dos 

alagamentos e dos usos indiscriminados do local onde hoje é a lagoa de captação: 

 

Não existia essa praça, esse campo não era assim ajeitado, a lagoa não 

era cercada, chamavam “barreira”, que isso ai era um buraco... Ai 

vinham os carros tirar areia, barro, para construção, e era um 

matagal... Depois fizeram isso ai, limparam, você vê que é um negócio 

bem ajeitadinho. Antigamente não. Era matagal. Os caras entravam 

pra fazer as tocas ai pra se esconder da polícia, fugia, ficava ai, 

fumava droga ai, consumia; até mulher traziam pra ai pra dentro. Era 

complicado aqui nos anos 1990 até 2000 os vagabundos vinha ai 

pesado (Ademir, morador do bairro e proprietário da Padaria. 

Entrevista concedida em 13/06/2012). 

 

Aparece então nessa narrativa o uso do espaço para fins criminosos, como a fuga 

da polícia e do consumo de substâncias ilícitas. Duas categorias de acusação estão em 

uso: (1) usuário de drogas e (2) vagabundo. Mas o tema da violência toma diferentes 

matizes em cada narrativa. Por um lado ela se coloca como muito acentuada num 

passado recente, que teria sido extinguida ou amenizada; e por outro lado aparece 

diluída em situações cotidianas recobradas pela memória e estimuladas pela presença do 

pesquisador. 

 

Um dia desses entrou um [ladrão] ali, a menina saiu, fechou as portas 

e ele lá olhando. Quando a menina [a vizinha da narradora] saiu, eles 

[um casal] subiram, entraram, roubaram a feira da menina e não 

roubaram o dinheiro porque a menina teve o cuidado de esconder em 
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outro canto. Ai quando ela chegou acolá
22

 ai gritaram: “tem gente 

dentro da sua casa!”. Teve um que quando o marido dela voltou, 

correu, deram-lhe uma surra tão cachorra da mulesta
23

 que ele [o 

ladrão] ficou todo arrebentado, ai ele saiu e foi embora. Mas a mulher 

foi na frente e levou a feira
24

, não deixou não. (...) Mas tem muita 

ponta de aterro aqui (Sebastiana, moradora do bairro. Entrevista 

concedida em 04/05/2012). 

 

Essa memória de um acontecimento na vizinhança é uma amostra de como 

determinados conflitos são resolvidos no Sarney quando não há a mediação do Estado: 

uso da força física mesmo quando a parte ré (o ladrão) não usou da força física. A 

descarga emocional das vítimas, no entanto, é por um lado evidência da escassez de 

bens (no caso da narrativa, a “feira”), e por outro lado trata-se de uma noção de justiça 

pessoal, que dispensa os aparelhos e meios legais
25

.  

O paradoxo entre um passado recente violento e um presente ameno é 

relativizado quando ouvimos outros depoimentos em que se afirma que ainda há muita 

gente morrendo na região, que há muitas brigas de vizinhos, de bandidos, de polícia, 

como na ideia de que: “Eles [os bandidos] mesmos matam uns aos outros” (Idem). 

Em 2010 o Instituto Técnico de Polícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN) 

registrou maior número de homicídios em Natal/RN no bairro Lagoa Azul, onde o 

Sarney está localizado
26

. Lagoa Azul é um dos maiores bairros da cidade (em extensão) 

e possui grande quantidade de loteamentos e alguns conjuntos habitacionais oriundos 

das situações históricas que já foram apresentadas. É possível que a concepção de que, 

no presente, a violência teria sido amenizada pode dever-se a um “espraiamento” das 

situações de risco a partir da vizinhança em questão na direção de lugares mais 

desprovidos de privilégios urbanos e situados nos limites fronteiriços e simultâneos do 

bairro e do município. Se essa conjectura estiver correta, a ideia desenvolvida pelos 

entrevistados acerca de um passado violento e um presente ameno não será apenas uma 

tentativa de desconstruir a imagem extremamente negativa acerca do loteamento. 

Essa ideia de um passado violento versus um presente onde essa violência teria 

amenizado aparece de forma contraditória na argumentação de Rita: 

 

                                                             
22

 “Acolá” é uma categoria de referência espacial, o mesmo que “ali” ou “logo ali”. 
23

 “Cachorra da mulesta” é uma categoria que expressa intensidade. 
24

 “Feira” é uma categoria que diz respeito à uma provisão de alimentos para o consumo mensal ou 

semanal de uma família. 
25

 Como veremos, os aparelhos legais, especificamente a polícia, em algumas ocasiões é o próprio agente 

violento. 
26

 Os números foram tabulados pelo Instituto de Pesquisa e Estudos em Justiça e Cidadania (IPEJUC-RN) 

e pelo Comitê de Vítimas da Violência do RN. 
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Isso aí era bala direto, violência direto, assaltante, era tiro, bala! 

Porque andar pelo Sarney é perigoso. Teve um tempo que matava um 

e deixa dois, três (dias) amarrado. Hoje, ás vezes eu vou lá na casa 

minha nora, porque a casa que eu morava eu vendi pra mãe dela, ai ela 

mora lá. Eu pergunto a ela, mas ai ela diz: “Não. Acabou essas coisas 

que tinham antes”. Mataram muito e já morreram muito também que 

faziam as coisas, mas morreram. Mas também tem outros que já 

chegaram. Mas também depois que eu vim morar aqui (no loteamento 

Nova República) eu lembro de um dia, de onze horas do dia, mataram 

dois (Rita, ex-moradora do bairro. Entrevista concedida em 

30/01/2013). 
 

Esse depoimento evidencia que, embora num passado recente o exercício da 

violência tenha ocorrido de forma intensa, fatos violentos ainda são registrados em 

determinadas situações e lugares do loteamento. É de suma importância ressaltar aqui a 

natureza delicada do tema violência, principalmente quando associada a um lugar em 

específico, pois corre-se o risco de abordar o lugar como essencialmente perigoso, 

quando de fato o que acontece é que indivíduos com trajetórias específicas se colocam 

(e colocam outros) em situações de risco, aproveitando-se de certas deficiências do 

ordenamento urbano. 

Cabe ressaltar essas deficiências no ordenamento urbano como a ocupação de 

áreas de risco em torno do afloramento aquífero, ausência de pavimentação de algumas 

ruas, ausência de coleta de resíduos dentre outras coisas,como elementos constituintes 

de uma valoração negativa tanto de uma população externa quanto interna. Assim 

indivíduos cuja trajetória inclui homicídio e/ou tráfico de drogas, valem-se da facilidade 

de se estabelecer em locais de pouco prestígio no interior do Loteamento José Sarney. 

Salvo em situações que moradores da vizinhança são surpreendidos por uma situação 

passiva de violência, a maioria dos homicídios ocorridos no Sarney e no bairro de 

Lagoa Azul como um todo, trata-se de situações específicas como o acerto de contas por 

dívida de drogas e crimes passionais, por exemplo. Situações de risco ou fatos violentos 

presenciados pela população, no entanto, impactam emocionalmente e passam a 

constituir a percepção sobre o lugar e não obstante sobre a vida social. Assim, quando 

pergunto a respeito da vizinhança a uma de minhas interlocutoras a mesma está pronta 

em dizer que: “Teme ir à Rua CCAB. Que os ‘caras’ perguntam o que a pessoa quer por 

lá”. Afirma que dos muitos anos que mora no bairro só passou uma vez na Rua CCAB 

(Francisca
27

, moradora do bairro. Entrevista concedida em 13/06/2012). 

                                                             
27

 Nome fictício. 
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Nessas narrativas, como o acima apresentado, vê-se a construção de 

fronteiras/limites dentro do nível do loteamento em direção à sua parte mais central, 

próxima ao afloramento aquífero. De fato, a Rua CCAB Sul
28

 tem um histórico de 

situações violentas registradas pela mídia
29

. A rua atravessa todo o loteamento, mas é a 

sua extensão mais próxima ao afloramento aquífero que é tida, por alguns moradores, 

vizinhos e funcionários da saúde, como “perigosa” ou como um lugar aonde não ir. 

Durante o turno da manhã há poucas pessoas na rua. À noite, no entanto, percebe-se 

mais pessoas e o trânsito de motos. Os olhares dos utentes são perscrutadores e a 

disposição para o diálogo é escassa. 

Se por um lado a percepção das vizinhanças sobre o espaço e a violência serve 

de base para a construção de fronteiras simbólicas orientando o trajeto cotidiano em 

lugares onde-ir/onde-não-ir e onde-passar/onde-não-passar, por outro lado a 

midiatização de conflitos internos e localizados contribuem para a manutenção de um 

cuidado desmedido (ou seja, do medo) fora dos limites do Sarney e que por sua vez 

reforçam preconceitos e separações no amplo contexto da cidade. É na construção e 

manutenção de representações sociais que reúne preconceitos, criminalização da 

pobreza e, não obstante do racismo, que se constrói um dos elementos mais marcantes 

do discurso sobre a violência urbana: 

 

A fala do crime constrói sua reordenação simbólica do mundo 

elaborando preconceitos e naturalizando a percepção de certos grupos 

como perigosos. Ela, de modo simplista, divide o mundo entre o bem 

e o mal e criminaliza certas categorias sociais. Essa criminalização 

simbólica é um processo social dominante e tão difundido que até as 

próprias vitimas dos estereótipos (os pobres, por exemplo) acabam por 

reproduzi-lo, ainda que ambiguamente. Na verdade, o universo do 

crime (ou da transgressão ou das acusações de mau comportamento) 

oferece um contexto fértil no qual os estereótipos circulam e a 

discriminação social é moldada – não apenas em São Paulo, mas em 

qualquer lugar. Obviamente, esse universo do crime não é o único a 

gerar discriminação nas sociedades contemporâneas. (CALDEIRA, 

2000, p. 10). 

 

A problematização de Caldeira não termina nesse aspecto. O impacto sobre a 

própria organização da vida social e política é abalada pela privatização da segurança, 

pela criação de novos padrões de segregação urbana e pelo reforço e valorização das 

desigualdades e separações. Mas se a produção e manutenção da segregação urbana por 

                                                             
28

 “CCAB Sul” é o nome de um shopping center da cidade, localizado na zona sul da cidade. O fato de ter 

se tornado nome de rua é curioso. 
29

 Reportagem no Anexo 4. 
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um lado se dá pela atitude de certos grupos sociais frente à violência e ao crime, por 

outro lado se dá pelo uso da violência “legítima” ao sustentar e reforçar “as fronteiras 

desenhadas em torno das periferias da cidade” (FELTRAN, 2011, p. 317). 

Foto 13. Rua CCAB Sul, Loteamento José Sarney. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

 

Figura 6. Detalhe do Loteamento José Sarney 
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1.2. O buraco 

 

“(A Favela do Japão é) um buraco, dá no outro lado da terra, o Japão”. 
(Leonardo, morador do bairro das Quintas) 

 

“Não existia essa praça, esse campo não era assim ajeitado, a lagoa não era cercada, 

chamavam ‘barreira’. Isso ai era um buraco”. 
(Ademir, morador do Lot. José Sarney) 

 

A literatura sobre o Sarney é escassa. Silva (2007) discute o loteamento na 

perspectiva do planejamento urbano. É o Sarney um lugar fora das ideias? Para o autor 

o lugar é constantemente construído e reconstruído refletindo com isso processos 

econômicos, sociais e políticos. Conhecendo prospectivamente o local, Silva destaca o 

uso do termo “comunidade” como referência à solidariedade vicinal; a presença do 

comércio de “mercadinhos”, material de construção, poucas casas alugadas e 

desemprego. Sobre a gênese do loteamento o autor descreve: 

 

O loteamento José Sarney constituiu-se em um espaço produzido por 

sujeitos sociais que, em razão do desemprego ou de salários aviltados 

em decorrência da crise econômica brasileira que vitimou amplos 

segmentos sociais ao longo da década de oitenta, e diante da 

impossibilidade de continuarem pagando aluguéis, decidiram pela 

ocupação do terreno que se encontra entre os conjuntos Santarém e 

Nova Natal, para lá construírem as suas residências. Assim, o 

loteamento surgiu e prossegue como resultado da ação de sujeitos 

sociais que continuam a transformar a paisagem urbana na área norte 

da cidade, com vistas a torná-la em um ambiente agradável e propício 

à morada e à convivência (SILVA, 2007, p. 62). 

 

Sobre o uso do termo “comunidade” por alguns agentes, Silva afirma que se 

deve ao intuito de superar o preconceito e a discriminação que se encontra no termo 

“favela”. Na minha pesquisa encontrei a ocorrência de caracterizar “comunidade” nas 

entrevistas com líderes comunitários e em reportagens de jornais. Em nenhuma outra 

entrevista ou conversa informal a categoria foi invocada. O termo que predominou foi 

“Sarney”, a reapropriação do nome oficial do loteamento. 

Uma referência em comum ao Sarney e ao Japão foi a concepção do local como 

um “buraco”. A localização dos dois lugares numa topografia acidentada, desenhada 

pelo sistema hidrográfico da cidade (afloramento aquífero no Sarney e riacho no Japão) 

é uma das bases físicas da representação do lugar como um buraco ou abaixo do nível (a 

concepção de baixada). Essa categoria, no entanto, é empregada num sentido pejorativo 
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como algo esquecido, precário. Essas zonas dentro dos loteamentos são apropriados 

distintamente e estão em ou servem de fronteira nas definições oficiais e comuns do 

espaço. Portanto, quando pergunto a Rita se, ao seu ver, o Sarney é uma favela, ela me 

responde: 

 

Eu morava como se aqui e o Sarney mesmo era uma baixada
30

. Aí me 

perguntam: “Você mora na baixada?” e eu: “Não! Eu moro pra cá da 

baixada”. A onde a gente mora é tão calmo, não tem dessas coisas. A 

maioria do pessoal aqui é todo crente, tudo da igreja. Ninguém vê 

dessas coisas. Agora perigoso é pra lá. As pessoas dizem: “Mulher, 

você mora num canto tão perigoso” e eu digo: “Eu não! Não moro em 

canto perigoso não. Eu moro perto da baixada, mas não na rua que eu 

moro” (Rita, ex-moradora do Sarney. Entrevista concedida em 

30/01/13). 
 

A tentativa de se eximir da condição de morador do Sarney, ou pelo menos de 

sua “baixada”, é clara. E a delimitação do lugar do outro a partir de uma categoria 

espacial também fica evidente: “perigoso é pra lá”. No Sarney há marcos fronteiriços 

que serviram ou servem de palco para práticas consideradas imorais por alguns 

moradores. Ao mesmo tempo, tais lugares são regularmente apropriados para o lazer, 

quando não é palco de outras eventualidades como foi a captura de um jacaré do papo 

amarelo na lagoa de captação
31

. Igualmente o Riacho das Quintas é apropriado 

regularmente por crianças e adolescentes do Japão, além do localmente 

institucionalizado campo de futebol cujas referências aparecem fortemente nos 

desenhos das crianças do loteamento, material que nos debruçaremos no capítulo 

segundo. 

O que me pareceu a princípio uma falta de consenso foi reaparecendo, a partir do 

trabalho de campo, como uma variedade de lugares imbuídos de memória de eventos e 

percepções da vida cotidiana. Preocupado com a definição de um lugar objetal para a 

realização da pesquisa, e depois tendo como embasamento a concepção nativa acerca do 

lugar, entrevistei moradores e vizinhosno Sarney e no Japão. Vizinhos do Sarney 

apresentaram opiniões variadas quando questionados das relações vicinais. 

 

No Sarney há uma relação de familiaridade entre o conjunto de loteamentos que 

compõem os bairros Lagoa Azul e Nossa Senhora da Apresentação (o Sarney está no 

                                                             
30

 “Baixada”, termo conhecido nacionalmente devido à Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. 

Incorporada na fala de Rita com o sentido de “buraco”. 
31

 Notícia do Jornal O correio popular da Zona Norte. Anexo 2. 
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primeiro, e ambos na Zona Norte da cidade do Natal), pois muitos moradores têm 

parentes nesse circuito e, outros ainda, passaram de um loteamento para o conjunto. No 

Japão, essa dicotomia existe, mas com outras categorias: as de loteamento e favela
32

. A 

concepção do lugar como Favela do Japão é anterior à sua designação como 

Loteamento Novo Horizonte de 1983. O lugar mesmo aparece em registros do século 

XVII como veremos no capítulo 2. Mesmo após 29 anos como loteamento Novo 

Horizonte, a principal referência ao local se dá ainda através do nome Japão. 

 

Foto 14. Escadarias da Favela do Japão 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

Figura 7. Detalhe do Loteamento Novo Horizonte (Favela do Japão) 

 

 

Veremos no tópico 1.4, através dos detalhes dos mapas de caracterização 

geológica da cidade do Natal, que o Japão e o Sarney estão localizados em duas áreas de 

risco, ou seja, sujeitas a alagamentos. A meu ver essa é uma condição que confere 

                                                             
32

 Como veremos, os moradores do Sarney não entendem o lugar como favela. Já para a SEMURB, 

apenas uma porção na cabeceira sul do loteamento é considerada favela, próximo ao afloramento 

aquífero. 
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pouco prestígio do ponto de vista urbanístico e, consequentemente, social. 

Curiosamente os dois lugares se projetam próximos ou diretamente em torno de 

depressões naturais no relevo. Nos últimos dez anos os dois locais passaram por 

reformas urbanas que foram positivas para o melhoramento dos riscos naturais. Mas por 

que emerge ou persiste a ideia do lugar como um buraco?  

A distinção entre loteamento e conjunto não é uma convenção gratuita
33

. Essa 

diferenciação significa que a primeira concepção diz respeito a aqueles lotes de terra 

que foram apossados ou não, e/ou estão situados em áreas de pouco prestígio ou risco; 

já a concepção de conjunto se trata dos conjuntos habitacionais de casas padronizadas 

implantadas mais amplamente na zona norte da cidade entre as décadas de 1970-80. 

O termo “loteamento” em Natal/RN tem seu uso a partir das políticas públicas 

de habitação popular, desdobramentos de políticas nacionais entre as décadas de 1970-

80, que financiavam lotes de terras urbanas. O Japão e o Sarney estão, no entanto, à 

margem dos primeiros conjuntos habitacionais (os lotes de terra urbanos financiados por 

programas de governo). O que está sendo chamado de “loteamento” atualmente são 

ocupações que foram, em grande parte, assentamentos irregulares no entorno dos 

conjuntos habitacionais, chamados por uma parcela da população e pelas mídias de 

“favela
34

”, e pelo IBGE de “aglomerados subnormais”. 

Na Zona Norte de Natal/RN os conjuntos habitacionais foram implantados pela 

Companhia de Habitação Popular – COHAB na direção dos limites do município. A 

distribuição espacial da moradia no contexto da criação dos conjuntos habitacionais na 

cidade é notadamente marcada pela segregação, entendida essa expressão como a 

escolha racional pela distribuição da população no espaço. Nesse sentido, a dicotomia 

zona norte versus zona sul aparece estimulada pelas politicas habitacionais: 

 

Os conjuntos construídos pelo INOCOOP
35

 foram distribuídos pela 

zona sul do município, que era mais bem dotada de infra-estrutura e 

equipada de serviços. Os conjuntos da COHAB foram construídos, na 

sua maioria, na Zona Norte, cuja ponte que a liga ao resto da cidade – 

tão eficiente para superar a barreira geográfica existente (Rio Potengi) 

                                                             
33

 Abordo essa classificação como “distinção” pelo significado classista que assume a partir das 

referências fornecidas pelos moradores. Essa distinção trata-se também de uma dicotomia entre polos que 

em outro momento nas formulações teóricas abordou a situação no contexto citadino na forma 

urbano/rural (Escola de Chicago) e urbano/tribal (Escola de Manchester). Para essa discussão, ver 

FRÚGOLI, 2007. 
34

 Ver matéria do jornal Tribuna do Norte: “Uma sociedade de excluídos” cuja frase inicial é: “A palavra 

soa quase como um sinônimo de pobreza e violência: favela”. Notícia de 08 de maio de 2011, pela 

repórter Sara Vasconcelos. Ver notícia no Anexo 3. 
35

 INOCOOP – Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais. 
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– apresentou-se ineficaz para a superação dos contrastes sociais. Estes, 

configurados na discriminação e segregação dos seus moradores 

(VIDAL, 1998, p. 52). 

 

Os conjuntos habitacionais construídos pelo INOCOOP visavam atender estratos 

da população detentoras de renda entre 5 a 10 salários mínimos enquanto os conjuntos 

construídos pela COHAB visavam atender população com renda familiar de 1 a 5 

salários mínimos. Ao entrevistar um técnico da COHAB para seu estudo, Vidal recebeu 

o seguinte depoimento: 

 

Quando se definiu pela construção dos conjuntos da COHAB do outro 

lado do rio, a gente considerou o preço da terra, caras em outras áreas 

e praticamente inviáveis para a população atendida, e também 

considerou a instalação do distrito industrial que empregava muita 

gente (Técnico da COHAB em entrevista concedida à VIDAL, 1998, 

p. 55). 

 

Embora tenha levado em consideração a existência de “núcleos favelados” na 

expansão da malha urbana de Natal, o estudo de Vidal abordou a segregação espacial a 

partir dos dados disponíveis sobre a habitação em conjuntos, promovidas por 

instituições e políticas públicas. O aparecimento de tais núcleos no entorno desses 

conjuntos habitacionais parece ter ocorrido numa dupla situação de fronteira: (1) uma 

vez que os conjuntos destinados à população de baixa renda, construídos pela COHAB 

seguiram em direção aos limites do município ao norte, criaram a dicotomia Zona Norte 

(“pobres”) e Zona Sul (“ricos”); (2) seus “núcleos favelados” emergiram nos interstícios 

desses conjuntos, às margens de lagoas sazonais e riachos, em áreas de risco, estando 

em condições menos privilegiadas que os conjuntos habitacionais. 

Analisando a política de habitação social e percebendo com isso a evolução da 

produção de moradias financiadas entre 1889 e 1964 em Natal, Almeida (2007) afirma 

que a distribuição de móveis financiados não se deu de forma homogênea no espaço 

citadino. A maior de parte de financiamentos concedidos foram para os bairros da 

Cidade Alta, Petrópolis, Tirol e Alecrim, e em menor escala para os bairros das Quintas, 

Cidade Nova, Nova Descoberta. A autora constata:  

 

Não foi identificada nenhuma solicitação de financiamento que 

indicasse a Zona Norte da cidade como localização. Isso 

provavelmente ocorreu pelo fato dos bairros “depois da ponte”, como 

eram conhecidos os bairros da Zona Norte, serem tidos como locais de 

veraneio e muito distantes do centro da cidade na época. Somente a 
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partir de 1960 foi que o mercado imobiliário na Zona Norte ganhou 

vulto, culminando em um considerável crescimento da localidade 

(ALMEIDA, 2007, p. 169). 

 

Como já mencionado, os dois loteamentos aqui abordados estão localizados em 

diferentes zonas administrativas na cidade do Natal/RN. O Loteamento Novo 

Horizonte, mais conhecido pela população e reconhecido como tal pela maioria dos seus 

moradores como “Favela do Japão”, está localizada no bairro das Quintas, Zona Oeste 

de Natal. O Loteamento José Sarney, algumas vezes chamado (ou confundido) de 

“Conjunto José Sarney”, “Favela do Sarney” ou simplesmente “Sarney”, está localizado 

no bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Natal. A distância que os separa e as diferenças 

que os singulariza são constitutivos das dinâmicas sociais em curso na cidade, da 

reprodução da desigualdade na paisagem urbana no confronto da relação entre lugar e 

violência. 

De forma sintética, o contexto histórico de emergência do Loteamento José 

Sarney é a década de 1980 junto a outros conjuntos habitacionais em Natal com 

serviços de ônibus limitados, muitas estradas sem pavimentação, presença de vegetação 

e lagoas que produziam no citadino uma sensação de distância e separação. Atualmente 

o Sarney está entre conjuntos habitacionais consolidados, situado num bairro cuja 

população cresceu vertiginosamente e cujos limites administrativos já se confundem, 

conurbam-se, enquanto esse texto é escrito, com o município vizinho, Extremoz. 

Quanto ao Loteamento Novo Horizonte, cuja história mais antiga nos impele a 

determinar um marco analítico, retornamos ao fato de, até a década de 1950, estar 

situado num bairro que era um espaço rural com ocupações no entorno do Riacho das 

Quintas e, ao mesmo tempo em que está num dos extremos da cidade da época, é 

ladeado por importantes vias de fluxo de Natal. Atualmente, mesmo tendo o bairro das 

Quintas sofrido um decréscimo populacional segundo o Censo
36

, o Japão permanece 

espremido pelas dinâmicas comerciais (formais, informais e ilícitas) e pelo trânsito de 

sua principal via, a Av. Bernardo Vieira. 

 

É importante destacar que, trazendo à tona a história desses locais que se 

tornaram vizinhanças, estou buscando situar o contexto de formação das imagens 

partilhadas sobre esses locais. Assim não estamos lidando com o conceito de situação 

de forma gratuita. Somando o sentido compartilhado, ou seja, de coerência interna de 
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 DADOS DO CENSO – crescimento populacional do bairro das Quintas. 
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um significado socialmente aceito/partilhado, com uma regulação de contexto, ou seja, 

o agenciamento social de determinadas coerções (densidade residencial e 

heterogeneidade, segregação espacial), podemos entender um situação como efeitos 

recíprocos entre situações, um conjunto de ocasiões que definem espaços-tempos de 

interações. Dessa forma, abordando a constituição histórica dos dois loteamentos, 

vamos em direção à situação das suas vizinhanças nas suas representações identitárias, 

por um lado, como sociabilidades alargadas (AGIER apud FRÚGOLI JR, 2007, p. 50) e 

por outro através de acusações (VELHO, 1997) que apontam a fronteira como o lugar 

do sujeito
37

 no seu discurso.   

 

1.3. Ser negro na favela
38

 

 

Um aspecto da experiência de campo é o preconceito que sofre o lugar. 

Evidencia-se no relato de Ademir, que nos fala sobre a ideia do lugar como favela e do 

preconceito racial. No decorrer da conversa o comerciante fala do preconceito que se 

corre“(...) quando se é negro e homem andando pelas ruas [do loteamento] à noite” 

(Ademir, morador do bairro e proprietário da Padaria. Entrevista concedida em 

13/06/2012). 

O Loteamento José Sarney não é uma favela. Segundo pude perceber, apenas 

algumas áreas dentro de seus limites, a princípio não edificáveis, foram ocupadas 

irregularmente a partir dos anos 1980. Essas áreas são adjacentes ao afloramento 

aquífero no interior do loteamento. Durante muitos anos os moradores do loteamento 

como um todo sofreram com alagamentos sazonais. A situação de desprivilegio no 

espaço urbano, e de ações governamentais pontuais, foi constituinte da imagem que a 

população tem acerca daquele lugar. Para o comerciante a ideia do lugar como favela 

teria mudado um pouco com o implemento de equipamentos urbanos como o 

calçamento de ruas e a drenagem. Do ponto de vista de Ademir o preconceito que 

conecta o lugar á violência, e vice-e-versa, existe sim, o “Preconceito só não existe da 

boca pra fora (Idem)”.  
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 Esse sujeito é um vizinho malvisto, acusado de drogado, favelado, etc.  
38

 O que estamos chamando aqui de negro inclui as categorias “preta” e “parda” utilizadas no banco de 

informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A discussão não se trata apenas de terminologia, 

mas dos fundamentos teóricos e das posturas políticas. Adoto aqui o termo negro como categoria ampla 

fugindo das armadilhas essencialistas da classificação. O que as pessoas chamam de “negro” no Sarney 

diz respeito aos indivíduos de cor escura, o fenótipo. 
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As pessoas afirmam não ter preconceitos porque tal afirmação recorda-lhes o 

imperativo de não ter preconceitos, imperativo esse que nasce, por um lado, da 

convivência compulsória com a diversidade e, por outro, através dos apelos feitos por 

campanhas, movimentos sociais e não obstante pelo próprio Governo Federal através de 

suas secretarias de Direitos Humanos e da Promoção da Igualdade Racial. Mas as 

atitudes geradas pelo racismo são reais e visíveis; expressam-se por comportamentos, 

opiniões emitidas, às vezes também por quem é de pele escura. Esse aspecto é reforçado 

num exemplo corriqueiro na conversa que tive com Luizinho. Ao falar-me da situação 

da disputa interbairros pela posse/gestão do campo que fica entre o Sarney e o Conjunto 

Santarém ele metaforiza a disputa pelo campo: “O menino neguinho ninguém quer ser 

pai não é? Quando é um loirinho de cabelos claros, de olhos verdes aparece um monte 

de pai para a criança não é?” (Luizinho, presidente da Associação Desportiva do 

Loteamento José Sarney. Entrevista concedida em 31/01/2013). Essa colocação dentro 

de um assunto discutido, que não era racismo, mostra não necessariamente um 

preconceito da parte do entrevistado, mas reforça a existência de uma representação 

social que inferioriza o negro, e sem exagero coloca a favela com seu lugar de 

excelência.  

Tal aspecto ficou reforçado no diálogo com João Bosco, morador e ex-

conselheiro do bairro. João é baiano e na ocasião da nossa conversa não recobrou com 

precisão há quantos anos mora no Loteamento José Sarney. Seu envolvimento na 

política do bairro e ações afirmativas (grupo de negros e fórum das mulheres) foi 

evocado na conversa. Para ele “o loteamento não é favela”, o que falta é competência na 

administração pública, falta coerência na associação de moradores, lugar privilegiado a 

partir do qual o discurso da cidadania é usado para enganar os moradores. Para Bosco 

“Enquanto houver impunidade a bandeira da corrupção tremula”.  

João Bosco fundamenta sua explicação acerca do Loteamento colocando que 

quase 80% dos moradores vivem em função de ajuda do governo. O beneficio existe 

através do programa bolsa família. Mas há também problemas ligados à economia ilegal 

na região. Bosco afirma, segundo suas observações: 

“se eu não estiver errado, onde tem droga não tem roubo. Os 

envolvidos com o tráfico de drogas são apenas uns coitados e que só 

falta oportunidade para eles” (João Bosco, morador do bairro ex-

conselheiro de bairro. Entrevista concedida em 30/05/2012). 
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A partir do relato de Bosco pude entender melhora relação entre drogas e 

roubos, a não coincidência entre o tráfico de drogas e a prática de roubos pode estar 

ligada a uma reorganização das práticas ilegais em face da relação entre situações 

críticas do crime e políticas de segurança pública (notadamente a atuação ostensiva da 

polícia)
39

. Os relatos dos moradores como já foi mencionado, a respeito do recuo da 

violência no bairro, coincide, com os registros de homicídios feitos pelo Instituto 

Técnico de Polícia (ITEP/RN) que apontam crescimento entre os anos de 2005 até 

2010
40

. Não predomina assaltos, mas há assassinatos, alguns reportados pelas mídias. 

Essas informações permitem inferir que parte dos assassinatos se deva a dívidas de 

drogas e sua principal característica é a execução. 

 

Foto 15. Entrada do Loteamento José Sarney por volta das 12:00 horas (segundo convenção dos 

moradores) e cruzamento das ruas Tapirai, Votuporanga e Rua dos Lírios. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

O trabalho de campo no loteamento ocorreu entre novembro de 2011 e 

dezembro de 2012 nos três turnos do dia (manhã, tarde e noite). O período que mais se 

percebe o trânsito de moradores é entre o meio dia (12:00), quando é possível ver 

crianças, adultos e adolescentes, indo ou vindo da escola e trabalho; por volta das 17:45 

também um movimento de pessoas a voltar do trabalho para casa e, por volta das 20:00 

há poucas pessoas nas ruas. Há uma ressalva a ser feita. Em algumas ruas do Sarney, 

contrariando o recolhimento noturno, moradores conversam nas portas. Na rua D. Pedro 

I um culto evangélico se projeta para fora de uma residência. Em outras localidades, 

seja do bairro Lagoa Azul ou do bairro Potengi, não será difícil encontrar reuniões de 

cultos domésticos, passeatas com carro de som com cinco ou oito fiéis e as próprias 

sedes ou templos religiosos, grande parte da Assembleia de Deus. Acompanhei uma 

dessas passeatas por um trecho da ruaparalela a Av. Itapetinga em 15 de abril de 2012. 

O pastor Alex, que conduzia o grupo na passeata relata ter havido uma diminuição no 

                                                             
39

A relação entre crime e tráfico de drogas é bastante delicada. Penso que as duas categorias sejam amplas 

demais para uma explicação resumida. Na mesma proporção em que há diferentes crimes com diferentes 

impactos na vida social, há diferentes drogas cujos efeitos igualmente diferentes atuam sobre a 

subjetividade dos usuários. Assim a opinião de Bosco é plausível, pois nem todo usuário será um 

assaltante em potencial. O desemprego e a falta de oportunidades, então, podem ser ainda mais danosos 

quanto o tráfico de drogas. 
40

 Ver nota 34. 
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fluxo/tráfego de usuários de drogas nos bairros. O pastor da Igreja evangélica 

Assembleia de Deus afirmou ainda que nos últimos dias houve quatro (04) homicídios 

no entorno da Rua Tarauacá (ou Taraucá). Na ocasião um dos passantes entregou-me 

um panfleto com o título “Como libertar-se dos maus pensamentos
41

” e que trazia, além 

da mensagem no verso, o endereço da Igreja Assembleia de Deus Sudoeste, no 

Loteamento Nova República. 

 

Foto 16. Igreja Assembleia de Deus na Rua Centro da Lagoa. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

Mas é na praça do Santarém, onde observava o jogo de futebol dos adolescentes 

que um fato chama atenção. Por volta das 21:00 horas houve uma abordagem policial a 

quatro jovens, três homens e uma mulher jovem grávida, entre 17 e 20 anos. Os 

policiais estavam armados, revistaram os jovens, inclusive a jovem grávida. O grupo 

havia chegado na praça pelo menos vinte minutos antes da abordagem e conversavam e 

ouviam música, não havia qualquer indício do uso de drogas. Durante a abordagem, no 

entanto, os policiais pareciam procurar alguma coisa, olhando além dos bolsos e 

entrâncias do corpo, abaixo dos bancos e nas moitas de capim da praça. Um dos rapazes 

com quem conversei após abordagem falou:“O policial parecia um maníaco, querendo 
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encontrar alguma coisa!” (Renato
42

, jovem morador do bairro. Entrevista concedida em 

27/02/2012). 

Após a abordagem policial o grupo se queixava não poder ficar na praça, pois a 

instrução do policial foi vazar
43

: “vaza daqui!”. Impossível não fazer um paralelo com a 

situação do negro na sociedade de classes, especificamente da formação do meio urbano 

brasileiro. Assim, na cidade de São Paulo, 

 

Logo após a Abolição, não existia tolerância alguma para “reuniões de 

negros”. A polícia dispersava os magotes que se formassem por 

qualquer motivo. Temia-se pela “segurança da ordem” e pela 

“moralidade dos costumes” (FERNANDES, 1978, p. 80). 

 

O fato de mencionar o final do século XIX deve soar propositalmente estranho já 

que a relação de (abuso de) poder narrada anteriormente é estreitamente semelhante. O 

racismo na atitude policial é evidente para o olhar crítico. O policial reconhece o 

indivíduo através, e dentre outras coisas, da cor da sua pele. Aquele lugar que já, na 

visão de alguns moradores, destaque-se na visão de Ademir da padaria, teria servido a 

práticas criminosas ou imorais, atualmente não carregaria o mesmo fardo. Mas se o 

morador relata mudanças do uso do equipamento público, por que homens negros ainda 

são abordados bruscamente nas noites do Sarney? Parece então que persiste o rito de 

separação pelo elemento da raça: ou porque nunca tenha desaparecido ou porque foi 

evocada a partir de um conjunto de representações para justificar o [ab]uso da força e da 

autoridade. 

Outro fato que pude acompanhar estando a poucos metros do ocorrido foi a 

abordagem feita pela Polícia Militar a um homem negro de aproximadamente 30 anos 

de idade que estava entrando em um bar. O homem não ofereceu resistência, a 

abordagem, no entanto foi tensa: os policiais mandando todo mundo ficar calado até que 

colocaram o homem na parte traseira da viatura e saíram em disparada. O dono do bar 

considerou a atitude dos policiais como de profundo desrespeito. Ana, que possui um 

pequeno comércio há 10 metros dali, considerou a atitude dos policiais como de um 

exagero. Ela afirma não conhecer histórico de atitude violenta do rapaz. Mas o que a 

comerciante relatou de mais curioso foi o fato de que ali “os bandidos têm mais atitude 

de respeito do que os policiais que já chegam mandando todo mundo calar a boca”. 
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 Nome fictício. 
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 Gíria. Imperativo como “saia daqui!”, “vá embora!”. 
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A recorrência de abordagens de policiais a negros no Sarney, narradas por 

moradores do loteamento e presenciadas in loco, são evidências do desaprecio ao lugar 

e à sua população. Essa realidade não é exclusiva do Sarney, mas é identificada também 

em outros estados brasileiros notadamente em suas periferias. Na Zona Leste de São 

Paulo a tensão entre a expansão do crime e a criminalização das populações em situação 

periférica coloca a questão que 

 

Da naturalização da imagem de indivíduos fora da lei, surge uma 

apreensão social e pública deles que, por ser fundada sobre uma 

população concretamente demarcável, ganha critérios sensoriais de 

nomeação: os bandidos têm cor de pele escura, vestem-se e falam de 

maneira própria, têm modos de se portar e idade específica, enfim, 

quase sempre identificam-se com moradores jovens das periferias. Na 

outra ponta essa mesma subjetivação, e mesma marcação diacrítica 

passa a ser valorada positivamente, reforçando estereótipos. Assim, 

quando a polícia aborda um menino favelado negro, e de bermuda, ele 

teme, ainda que não deva (FELTRAN, 2011, p. 320). 

 

Essas imagens a respeito do outro, construídas no século XXI, invocam (ao 

mesmo tempo em que mantém) antigas separações antagônicas como é o caso das 

categorias cidadão e bandido. 

Vindos do seio de uma sociedade com evidentes ritos de separação (DA 

MATTA, 1990), ou seja, atitudes que buscam sinalizar visual e sensorialmente o lugar 

do outro, os policiais reproduzem preconceitos latentes acerca do lugar do negro e do 

pobre na sociedade brasileira. Quando os policiais chegaram ao bar de Raimundo
44

, 

situação que presenciei numa região que se confunde entre Sarney e Santarém, e 

ordenaram que todos ficassem calados é uma manifestação evidente do uso abusivo da 

autoridade para demarcar o lugar de cada um naquela situação. O homem abordado: 

desarmado, não resistente, possivelmente usuário de drogas, na situação das mais 

desprivilegiadas, não é tolerado. O dono do bar, utentes e vizinhos não têm voz, ao risco 

de sofrer consequências em caso de intromissão. 

Não obstante dados do Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2012) com base no 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM-DATASUS) e no IBGE mostram que a 

população de negros no Rio Grande do Norte é ligeiramente maior que a de brancos. O 

município de Natal foi no ano de 2010 a 8ª unidade da federação em vitimização de 

negros e a 5ª na vitimização de jovens negros na faixa dos 15 aos 28 anos. A proporção 
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de vitimas de homicídio em Natal é de um branco para 12 negros. O estudo põe em 

questão o problema de uma mortalidade seletiva orientada por uma violência racial. 

Penso que a atitude policial frente a indivíduos negros se deva sim a uma clivagem de 

raça medida pela cor da pele. Essa atitude racista conforma uma situação mediada por 

pelo menos dois elementos centrais:  

 

1. Conjunto de imagens depreciativas contra as populações de indivíduos negros e/ou 

pobres; 

2. Manutenção de práticas (ritos de separação) que desfavorecem o negro social e 

economicamente. 

 

A mortalidade violenta de negros percorreu toda a formação do Brasil e a tardia 

abolição, já no final do século XIX, não foi capaz de criar as condições que 

absolvessem o novo sujeito. Bastide (1982), ao apresentar dados sobre a criminalidade 

negra no estado de São Paulo entre os séculos XIX e até meados do século XX, recusa a 

explicação racial e defende uma abordagem sociológica. Em tal abordagem o autor 

reconhece que houve um fator étnico e cultural na escravidão: 

 

Mas apesar das modificações devidas à libertação dos escravos, mais 

tarde à industrialização e à urbanização, a criminalidade paulista 

continua ainda marcada pela herança colonial. (...) Quanto à 

agressividade da cidade, ela provém de que também aqui a 

comunidade se vê destruída, reduzida a uma poeira de indivíduos não 

suficientemente organizados entre eles. (...) Além disso, a chegada em 

massa, nas cidades e nas grandes metrópoles, de escravos libertados 

provocou uma crise da qual o negro ainda não saiu (BASTIDE, 1982, 

p. 263). 

 

Nesse fragmento Bastide reconhece que a vida cívica da São Paulo dos anos 

1930-40 ainda é marcada pela herança colonial evidenciada pela condição 

desmoralizante e não superada da escravidão. Tal condição transferiu-se para vida 

citadina na conformação do espaço e das oportunidades para os indivíduos negros. No 

que se refere à Justiça Criminal, cinquenta anos depois, Adorno (1996) demonstra que 

uma ligeira maior proporção de réus negros são condenados em relação a réus brancos. 

O perfil social desses réus, segundo o autor, é de homens negros, na faixa dos 18 a 29 

anos, solteiros, naturais da Região Sudeste, baixa escolaridade (ou seja, 1º grau 
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incompleto
45

), desempregados e morando em residência fixa. Os dados não revelam que 

o negro tenha maior propensão ao crime, ainda que tenha menos oportunidades de 

acesso à justiça. Tal como Bastide, Adorno rejeita a hipótese de uma inclinação natural 

do negro para cometer crimes em comparação a brancos. Para o autor, 

 

(...) o acesso diferencial de brancos e negros à Justiça penal não 

parece resultar, ao menos preponderantemente, da inserção desigual 

de ambos os réus no mundo da pobreza. É verdade, como demonstram 

vários estudos, que cidadãos negros são, via de regra, mais pobres do 

que os cidadãos brancos. Preconceitos raciais tendem a estreitar 

sobremodo suas oportunidades de vida, em especial sua integração ao 

mercado de trabalho em condições de igualdade de postos e de 

salários, bem como suas chances de aquisição de graus mais elevados 

de escolaridade (ADORNO, 1996, p. 17). 
 

Ao rejeitar uma concepção essencialista da criminalidade entre negros os autores 

reforçam o caráter sociológico da discussão, seu enraizamento em relações de poder e 

inserção em processos históricos e culturais, ou seja, situacionais. Todas essas 

dimensões constituem o quadro de imagens através das quais os indivíduos reconhecem 

seu lugar em cena. E, ainda que as condições socioeconômicas desfavoráveis reúnam 

brancos e negros no mundo da pobreza, percebe-se que a manutenção de imagens e do 

imaginário desfavorece o negro na política, nas relações de trabalho e na vida cotidiana. 

Dessa forma percebemos que imagens sobre o lugar do outro, favelado, negro e/ou 

pobre, perpassam o universo representacional da violência. 

1.4. Sobre consenso e dissenso 

 

Uma das motivações de pesquisar os loteamentos Novo Horizonte e José Sarney 

foi o que considerei, a princípio, ser uma falta de consenso acerca dos limites daquilo 

que é chamado pelos moradores de “Sarney” e “Japão”. Outra motivação, ainda, foi o 

fato, já apresentado, das pessoas entrevistadas, nos dois loteamentos, remeterem locais 

tidos como violentos para além de sua rua ou pedaço (para falar através de uma 

categoria menos rígida que as de casa e rua). Para compreender de forma tangível tais 

limites busquei delimitar os lugares onde pesquisar e elaborei mapas de satélite dos 

bairros onde estão localizados. Tais mapas foram apresentados durante entrevistas 

abertas aos moradores dos bairros (comerciantes, donas de casa, utentes, conselheiros 
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comunitários, estudantes), a partir dos quais pude definir os limites consensuais dos 

loteamentos. Os mapas cujas marcações apresentaram dissenso mostraram aspectos 

relevantes
46

. 

 

Foto 17. Lagoa de captação do Santarém, marco fronteiriço com o Lot. José Sarney. 

 

Fonte: Barbosa Júnior (2011). 
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 Os mapas de localização dos Loteamentos José Sarney e Novo Horizonte estão nos Anexos ‘A’ e ‘B’. 
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Limites consensuais do Japão 

 

 
 

As marcações que apresentaram consenso quanto aos limites do Japão têm o desenho do 

exemplo acima. 

 

Dissenso 

 
 

No exemplo acima o “dissenso” aparece numa marcação dentro da marcação 

consensual. Para Leideana, estudante e moradora do Japão, aquilo que é entendido 

como “Favela do Japão” são as imediações do riacho.  
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Limites consensuais do Sarney 

 

 
 

As marcações que apresentaram consenso quanto aos limites do Sarney têm o desenho 

do exemplo acima. Nesse mapa, o comerciante Ademir, circula o espaço próximo à 

lagoa de captação como sendo a Favela do Sarney. 

 

Dissenso 

 

 
 

No exemplo acima o “dissenso” aparece numa marcação fora da marcação consensual. 

Para João Bosco, ex-conselheiro e morador do Sarney, o espaço marcado em azul, que 

compreende um conjunto de equipamentos urbanos é objeto de disputa entre o Sarney e 

o Santarém.  
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Mapa fornecido por João Bosco, morador do Sarney e ex-conselheiro comunitário. 

 

 

 

Em relação ao dissenso em relação ao campo que ladeia a lagoa de captação nos 

limites entre o Loteamento José Sarney e o Conjunto Santarém o presidente da 

Associação Desportiva do Sarney nos conta: 

 
Ali é o seguinte, eu não tenho nada oficial para lhe dizer, é “oficioso”, 

a situação daquela área é que dizem que foi desmembrada para o 

loteamento José Sarney tendo em vista que o Loteamento não tem 

nenhuma área que abrangesse o esporte. Então foi feito um acordo que 

eu não sei de quem, nem de onde partiu, nem o ano, que aquela área 

passou a ser do Loteamento José Sarney para área de lazer tendo em 

vista que o Santarém já tem várias áreas de lazer, então foi feito esse 

acordo. E visando essa situação, até o momento eu sou presidente de 

lá da associação já há dezesseis anos e a gente está com o pensamento 

de melhorar aquele campo ai é aonde eu vou saber de quem realmente 

é o dono, porque quando o negócio está feio ninguém quer ser dono 

não é? (Luizinho, presidente da Associação Desportiva do Sarney. 

Entrevista concedida em 31/01/2013). 

 

Vale ressaltar, que mesmo para entidades governamentais como o IBGE e a 

SEMURB, os limites são pouco consensuais. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE convencionou designar Aglomerado Subnormal “um conjunto 

constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, casas...), ocupando ou 

tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), 
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dispostas, em geral, de forma desordenada e densa e carentes, em sua maioria, de 

serviços públicos e essenciais”. Organizando os dados a partir dos setores censitários, o 

IBGE nos dá a seguinte configuração respectivamente para o Sarney e o Japão: 

 

 

Figura 8. Quadro comparativo de Aglomerados Subnormais. 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Quando acessamos as informações acerca das favelas em Natal, obtemos a 

seguinte indicação: 

 

Figura 9. (1) Favela do Sarney. 

 

Fonte. SEMURB (2008). 

 

Figura 10. (44) Favela Novo Horizonte 

 

Fonte: SEMURB (2008). 
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No Plano Diretor da Cidade do Natal, favela é definida como: 

 

“assentamento habitacional com situação fundiária e urbanística, total 

ou parcialmente ilegal e/ou irregular, com forte precariedade na infra-

estrutura e no padrão de habitabilidade, e com população de renda 

familiar menor ou igual a 3 (três) salários mínimos, sendo considerada 

como consolidada a partir do segundo ano de sua existência” (§XXº. 

Art. 6. Prefeitura Municipal do Natal). 

 

Segundo a SEMURB as duas áreas encontram-se ainda em áreas de risco de 

alagamento, como aparece em seu mapa de caracterização geológica da cidade de Natal: 

 

Figura 11. Mapa de caracterização geológica da cidade de Natal (detalhe). Região onde está localizado o 

Loteamento José Sarney ao centro da imagem 

 
Fonte: SEMURB (2008). 
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Figura 12. Mapa de caracterização geológica da cidade de Natal (detalhe). Região onde está localizado o 

Loteamento Novo Horizonte ao centro da imagem.

 
xFonte: SEMURB (2008). 

 

Essas definições do espaço delimitam a paisagem, mantendo ou transformando-a 

as referências sobre o lugar
47

. A construção de núcleos habitacionais em áreas de risco 

e/ou desprivilegio urbano em Natal, mais precisamente a dicotomia centro/periferia, 

invocou a categoria favela para classificar tais núcleos. Em termos conjecturais, a 

classificação de lugares como favela está inserida num contexto nacional de demandas 

reprimidas no campo da habitação e do trabalho, atravessado ainda por desigualdades de 

acesso a direitos, justiça e renda. Para Valladares (2005) a construção social das 

representações da favela no Rio de Janeiro está precedida pela imagem do cortiço, a 

imagem da casa de Canudos
48

 e posteriormente a ideia do lugar como problema social. 

O objetivo de sua análise é reconstruir a história da reflexão sobre a favela e não sua 

história propriamente dita, ainda que essa seja de fundamental importância analítica. 

Como expus no presente capítulo o lugar precário, às vezes convencionado com favela, 

é tido como um “buraco”. 

 

  

                                                             
47

 Um exemplo disso é o caso da mobilização por parte dos moradores para modificar o atual nome do 

Loteamento José Sarney em virtude dos escândalos relacionados ao político que empresta nome ao lugar. 

Anexo 1. 
48

 A autora busca, ao invés de perseguir uma periodização tradicional da historiografia consagrada, 

refletir a favela a partir de um mito de origem, ou seja, a imagem de Canudos como descrita nos Sertões 

de Euclides da Cunha. 
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CAPÍTULO 2. PENSANDO O LUGAR COM RECURSO DAS 

IMAGENS 

 

“O que eu acho interessante é porque não é uma 

vergonha, não há constrangimento em dizer: ‘eu 

moro na Favela do Japão’, tipo, a gente até brinca 

‘eu estou internacional, eu estou no Japão’, eu 

estou aqui em baixo” (Leideana, moradora do 

bairro. Entrevista concedida em 13/12/2012). 

 

 

Tratar da relação violência e lugar como objeto empírico nas ciências sociais 

pode ocorrer por diversos caminhos: da análise de estatísticas criminais à participação 

literal na vida do crime. Evidentemente a segunda opção traz possíveis riscos. A 

perspectiva antropológica não é a via mais fácil e a centralidade da observação 

participante na disciplina quando se trata de pesquisar no perigo, no entanto, deve ser 

relativizada (ZALUAR, 2009). Trazer a voz dos interlocutores também requer cuidado 

ao transpor o fenômeno para o texto. Aqui o leitor não encontrará um “recorte da 

realidade”, nem extrairá sangue dessas páginas. Encontrará, espero, significados e 

significantes emaranhados. E se o convite a pensar sobre a violência evocar imagens, 

desenhos e fotografias para a compreensão do problema? Não se trata de substituir as 

palavras pelas imagens, mas trazer recursos para a abordagem de evidências simbólicas. 

Nesse sentido: “Palavras (...) significam imagens mentais impressas na mente em 

função da nossa experiência com os objetos. Uma palavra é a imagem de uma ideia e 

uma ideia é a imagem de uma coisa, como numa cadeia de representações” (NOVAES, 

2008, p. 459). 

As imagens (especialmente os desenhos) são evidências simbólicas na cadeia de 

representações sobre a violência. A imagem, entendida sua qualidade ambivalente, atua 

representando,  mas permite interpretações (variedade de olhares e vozes). A relação 

entre violência e lugar aparece óbvia no senso comum e nas mídias
49

, mas ao interpretá-

las de “segunda ou terceira mão” (GEERTZ, 1989, p.25), são perceptíveis outras 

representações que marcam a pertença ou a distinção a uma rua ou um bairro
50

. Assim, 

elementos que se somam às vozes ouvidas durante o trabalho de campo, são 

                                                             
49

 “Bandidos executam jovem na Favela do Japão em Natal e deixam 2 feridos por balas perdidas” (Blog 

Serrinha de Fato, 28/12/2012) e “Polícia apreende acusado de assaltar ônibus no bairro das Quintas” 

(Notícias do Governo do Estado do RN, 20/12/2012), por exemplo. Ver notícias nos anexos Nº 6 e 7. 
50

 E ainda: Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um manuscrito 

estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos (...) 

(GEERTZ, 1989, p. 20).  



68 
 

evidenciados nos desenhos das crianças que, sem requerer que desenhassem 

necessariamente sobre violência, mas sobre a vida do bairro, descrevem experiências de 

sociabilidade, emprego/ocupação e moradia. 

É sem dúvida o âmbito da cidade que comporta essa relação lugar e violência. 

Isso não deixa de fora as dimensões do “rural” ou do “campo”, pois, mesmo os 

pequenos aglomerados humanos possuem alguma relação com as cidades, como a 

dependência de serviços médicos, mercadorias, parentesco, etc. Por mais que em algum 

momento, e simultaneamente enquanto problematizamos a cidade, a relação 

cidade/campo ou urbano/rural tenha sido abordada na dimensão de suas fronteiras, 

quero ressaltar a construção da imagem da violência associada ao lugar como 

eminentemente urbana, ou seja, da distribuição social do espaço ou do poder simbólico 

do lugar geográfico na sociedade. Esse âmbito foi referido pelos autores clássicos das 

Ciências Sociais como Simmel, Weber e Park ao considerarem que unidades sociais 

territoriais são marcadas por “gostos e conveniências pessoais” que criam as feições 

segregantes e não controladas da distribuição da população (PARK, 1979). 

A cidade é o lócus das práticas humanas constituintes da paisagem urbana e suas 

dinâmicas. Nessa perspectiva a cidade é o resultado de todas as forças sociais, da 

história, do costume e da tradição, como também da globalização. Tudo isso leva a crer 

que se a antropologia veio a se interessar pela cidade, ou se outros estudiosos da cidade 

se depararam com a antropologia, foi porque perceberam ali relações a pulsar e fornecer 

evidências a respeito do que ecólogos, geógrafos, historiadores, etc. buscavam a 

respeito do fenômeno urbano.  

Núcleo heterogêneo ou homogêneo, a cidade é o lugar que comporta “lugares”: 

estar na cidade implica estar em unidades menores, por ela comportada, através das 

quais é possível reconhecer o lugar de pertença ou de estranhamento, como foi 

percebido nos dois Loteamentos visitados na cidade do Natal/RN. Se a casa/residência é 

o lócus da intimidade familiar, a rua é o campo privilegiado do encontro com o outro, a 

princípio pouco familiar, como observara Da Matta (1997). 

Nessa tônica o bairro comporta ruas (que por sua vez comporta casas e famílias), 

algumas dotadas de significado para moradores e utentes. Mas além da percepção dos 

moradores sobre o território ou o lugar de moradia, o bairro é uma unidade definida 

legalmente pelos planos diretores com vista a ordenar o território, distribuir 

equipamentos urbanos e organizar a cidade. Não obstante a ocupação do espaço citadino 

de forma urbana, ou seja, capitalista, moderna, implica numa distribuição desigual da 
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população em sua superfície. Assim a conformação dos bairros passa pela construção de 

uma identidade de sua população com a localização espacial. 

Como já foi discutida, a noção de “loteamento” na cidade do Natal/RN vem da 

disposição de lotes de terra para a construção de conjuntos habitacionais. Nesse sentido, 

a própria concepção de “conjunto” confunde-se e hierarquiza-se ao de “loteamento” 

recebendo este último uma conotação pejorativa de assentamento precário, pobre. Tal 

conotaçãoreitero aqui, difundida no senso comum de muitos natalenses (moradores da 

cidade do Natal/RN nascidos ou migrantes), se deve em partes ao fato dos conjuntos 

habitacionais construídos por volta dos anos 1970 terem como público-alvo a população 

com renda familiar de 1 a 5 salários mínimos. 

Não obstante, à margem desses conjuntos de casas padronizadas 

arquitetonicamente e financiadas à população de baixa renda, surgiram habitações em 

lotes de terra “apossados”, outros conquistados por alguma forma de compra. Nos 

limites dos bairros em formação, paisagens fronteiriças compostas de rios e lagoas 

sazonais, morros e fronteiras municipais, surgiram o que se convenciona chamar entre 

moradores/residentes, utentes e moradores de localidades vizinhas, de “favela
51

”. Como 

foi observado na pesquisa de campo, tanto entre moradores quanto para a Prefeitura 

Municipal do Natal, a diferenciação entre “loteamento” e “favela” é obscura. 

A “dificuldade” dos moradores e da Prefeitura em definir os limites do bairro, 

loteamento ou favela, dificuldade que ocupou boa parte da pesquisa e das reflexões do 

qual o presente texto é resultado, revelou aspectos inesperados sobre a produção de 

consenso sobre as fronteiras dessas unidades. Coloco a palavra “dificuldade” entre aspas 

apenas pelo fato de haver pouco consenso, ou diferentes elementos a serem elencados 

para se definir onde começa e termina determinado lugar, seja rua, praça, bairro ou 

favela. Assim os diálogos e o próprio levantamento documental exibiram imagens sobre 

a violência na vida cotidiana, o estranhamento nas relações de alteridade e os lugares 

que me pareceram por um lado “reais” e, por outro, “imaginados
52

”. 

 

 

                                                             
51

 Para uma crítica à concepção de “favela” e ao dualismo “favela-cidade”, ver: VALLADARES, 2005. E 

sobre periferia ver BONDUK e ROLNIK, 1979.  
52

 Justifico aqui o uso das aspas, mais uma vez, para esclarecer que o mérito da questão não é definir o 

que é real ou irreal, mas exprimir o que, na relação com os pesquisados, faz parte de um mundo acessado 

pela experiência vivida e outro pela imaginação.   
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2.1. O Riacho das Quintas e o Japão. 

 

 

Quem está na Zona Sul de Natal/RN e desloca-se em direção à Zona Norte da 

cidade via Ponte de Igapó, vai por uma das três vias que convergem para a Av. 

Felizardo Moura, esta que dá acesso à ponte. São essas vias as avenidas Dr. Mário 

Negócio, Dr. Napoleão Laureano e Av. Bernardo Vieira. Quem transita exclusivamente 

por essas avenidas de intenso movimento de carros e pessoas, pode apenas imaginar que 

às suas margens projetam-se, muitas vezes de forma oculta, habitações de baixo poder 

aquisitivo e pouco privilégio urbano. 

 

Foto 18. Entrada da Favela do Japão como convencionado entre moradores. Embora haja várias ruas, 

algumas vielas de passagem apenas de pedestres que dão acesso ao loteamento, é a Rua Pref. Gentil 

Ferreira considerada a principal entrada. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2012). 

 

À margem esquerda da Av. Bernardo Vieira, direção norte já quase na altura do 

viaduto da Urbana (que integra as Três vias já citadas) projeta-se para baixo, na 

topografia acidentada do terreno, a Favela do Japão. Situada na Zona Administrativa 

Oeste da cidade do Natal, o lugar é designado oficialmente como Loteamento Novo 

Horizonte. O largo que margeia o lado esquerdo (direção norte) da Av. Bernardo Vieira, 

atravessado por uma passarela metálica de pedestres, é adentrado pela Rua Pref. Gentil 

Ferreira e, para os moradores, ali é a entrada do loteamento. Na mesma rua a única 

estrutura de oportunidade está ali edificada, a Escola Municipal Angélica Moura. 

A Favela do Japão está localizada no bairro das Quintas. Os limites do bairro 

foram redefinidos oficialmente com a Lei Nº 4.330/93 (texto que altera as legislações 

anteriores entre os anos de 1947 a 1975), mas a história das Quintas remonta nos 

documentos a pelo menos 295 anos. Segundo Câmara Cascudo, em seu livro História da 

Cidade do Natal, as 
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Quintas, depois do Alecrim é quase confundida com o avanço do 

bairro, e dito no plural como se tratasse de mais de um objeto na 

espécie. Todos nós conhecemos o lugarzinho, caminho de Macaíba, o 

riozinho humilde. (...) Quintas ou quinta eram casas de campo com 

terreno de plantio, o mesmo que granja (CASCUDO, 1999, p. 255). 
 

Foto 19. Bairro das Quintas, 1925. 

 
Fonte: Jaeci, 2006. 

 

Quanto a designação do lugar como “Favela do Japão”, não há consenso entre os 

moradores sobre sua origem e significado. Um transeunte com o qual conversei na Rua 

Pref. Gentil Ferreira afirma: 

 

“Por que lá é um pedaço perigoso onde ninguém quer entrar”. 

(Paulo
53

, utente. Entrevista concedida em 30/03/2012). 

 

E num relato do colega do núcleo de pesquisa, a partir de uma narrativa de seu 

pai: 

 

“(A Favela do Japão é) um buraco, dá no outro lado da terra, o Japão” 

(Leonardo Santos, Reunião do NAVIS em 07/05/2012). 

 

A ideia do lugar como um buraco já foi discutida no capítulo primeiro e 

demonstra a qualificação depreciativa do espaço tomando como referência o relevo 

acidentado. Mas Japão
54

 não vem apenas da ideia do buraco, mas também do conflito. 

                                                             
53

 Nome fictício. 
54

 Há que se recordar da participação do Japão nos países aliados do Eixo junto à Alemanha e Itália, e das 

bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki em resposta ao ataque a 

Pearl Harbor. 
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Alguns lugares constituídos por habitações precárias ou de baixo poder aquisitivo na 

cidade do Natal têm recebido nome de lugares/países que expressam de alguma forma 

um imaginário de conflito: Coréia (uma rua de habitações precárias entre os bairros de 

Lagoa Nova e Dix-Sept-Rosado), Favela da África (na praia da Redinha), Leningrado 

(próximo ao bairro do Planalto) e também o Japão (nas Quintas). 

A Quinta e o rio Cunhaçima aparecem no mapa de George Marcgrave publicado 

no ano de 1647 em Amsterdã, como detalha Cascudo (1999). Do ponto de vista 

histórico esse mapa retrata as características geográficas do Brasil sob a influência da 

presença holandesa e aspectos da vida local, do modo de produção, da população. 

Lançando olhar em direção à atualidade, a confusão do bairro do Alecrim do início do 

século XX com o bairro das Quintas, como salienta Cascudo, deve-se, dentre outras 

coisas, ao fluxo populacional oriundo do interior do Estado e assentados propiciamente 

na região próxima do Rio Potengi. 

 

Em relação ao riacho no entorno do qual a Favela do Japão se ordena, 

 

O riozinho, rio de Pedro da Nóvoa no século XVIII, rio das Quintas 

no século XIX e XX, era no século XVII o Cuemaçu ou Coemaçu. 

Está registrado no mapa de George Marcgrave em 1643. Que quer 

dizer Coemaçu? Coema é manhã em nhengatu
55

. Açu é um 

aumentativo. Coemaçu vale dizer manhã-grande, correspondente ao 

nosso dia alto. (CASCUDO, 1999, p. 256). 

 

Figura 13. Riacho das Quintas/Cunhaçima. Quadro comparativo (Detalhe). 

    
Fonte: Mapa de George Marcgrave (1644), Arquivo Nacional da Holanda

56
; Imagem do Google Earth 

(2010). Adaptado por Barbosa Júnior (2012). 

                                                             
55

 Construção linguística criada pelos Jesuítas no século XVII. 
56

 O mapa completo encontra-se no Anexo 8. 
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Figura 14. Favela do Japão (detalhe). 

    
Fonte: Imagem do Google Earth (2010). Adaptada por Barbosa Júnior (2012). 

 

A Favela do Japão se desenha seguindo a topografia formada pelo riacho. O 

“Rio das Quintas”, topônimo dos séculos XIX e XX, atualmente corre por uma estrutura 

pavimentada. O riacho escoa água a partir de uma estrutura nas proximidades do que os 

moradores convencionam chamar de “Lavanderia”, cruzamento da Rua dos Paiatis com 

a Rua Rio das Lavadeiras.  O riacho conecta-se ao Rio Potengi, direção oeste, através do 

mangue
57

, onde de um lado está o Bairro Nordeste e do outro uma parte do bairro Bom 

Pastor. Naquele limite entre bairros projeta-se, para baixo seguindo a topografia do 

riacho, outras habitações de pouco privilegio urbano, no que se convenciona chamar de 

“Favela do Curtume”. Dessa forma a Favela do Japão não é o único aglomerado de 

habitações do tipo no raio de 500m. 

 

Foto 20. Rua de acesso à Favela do Curtume. O aglomerado de habitações projeta-se no entorno da 

continuidade do Riacho das Quintas (direção noroeste) de forma semelhante como ocorre na Favela do 

Japão. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

                                                             
57

 O riacho atravessa ainda, antes de desaguar no Rio Potengi, por uma região de mangue inserida na 

ZPA-08 (Zona de Proteção Ambiental do estuário Potengi e manguezal). O bairro Lagoa Azul, onde está 

localizado o Loteamento José Sarney, também avizinha-se a uma zona de proteção ambiental, a ZPA-09 

(complexo de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce. O rio compreende, por sua vez uma importante bacia 

hidrográfica que leva seu mesmo nome). 
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Foto 21. Mangue contíguo ao Riacho das Quintas e Zona de Proteção Ambiental (ZPA-08). No local há 

presença de pescadores e caranguejeiros. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

A literatura sociológica sobre o Japão é escassa como também sobre o Sarney. 

Através de uma caracterização geoambiental
58

 do Riacho das Quintas, Medeiros (2009) 

fornece algumas evidências das condições socioambientais da Favela do Japão. O autor 

relata o desinteresse das administrações públicas a respeito das áreas de interesse 

socioambiental e da ação da população local no manejo irregular do lixo (que vai parar 

no riacho) e da presença de esgotos clandestinos que são despejados no riacho. No que 

toca a caracterização socioeconômica, Medeiros afirma que o loteamento ocupa uma 

área de 18.000 m² dentro do bairro das Quintas. Dentro de um universo de quase 26.000 

habitantes do bairro das Quintas, o Japão possui em torno de 4.500 habitantes dos quais 

pelo menos 1.500 sobrevivem de renda inferior à um salário mínimo. A maioria dos 

homens trabalha na construção civil e as mulheres como lavadeiras (MEDEIROS, 2011, 

p. 34). A Favela do Japão também é considerada uma Área Especial de Interesse Social 

(Art. 25 do Plano Diretor da Cidade do Natal) embora não seja regulamentada como é o 

caso do bairro de Mãe Luiza na zona leste da cidade. Em sua caracterização Medeiros 

afirma: 

 

Na área de estudo encontra-se uma escola estadual e uma creche 

municipal, mas mesmo assim ainda é grande o número de crianças 

fora da escola, cerca de 30% das crianças em idade escolar. Outra 

grande reclamação dos moradores é a questão da segurança pública. 

Segundo relatos é comum a ocorrência de assaltos na região e até 

tiroteios já foram presenciados (MEDEIROS, 2011, p. 36). 

 

Algumas correções, no entanto, à afirmação do autor devem ser feitas. No 

loteamento há apenas uma escola municipal do Ensino Fundamental, a E. M. Angélica 

Moura e não há creche. Há uma demanda reprimida pela estrutura para receber as 

crianças durante a jornada de trabalho de mães e pais fora do loteamento. Segundo 

                                                             
58

 Segundo o autor a análise geoambiental se trata de um estudo integrado da paisagem, meio físico e 

socioeconômico que considera o meio ambiente como produto histórico e social (MEDEIROS, 2011, p. 

18).  
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Givanildo, conselheiro comunitário e morador do bairro há 35 anos, foi em 1983 que a 

Favela do Japão passou a se chamar Loteamento Novo Horizonte. Para o morador, o 

lugar se formou a partir da construção de assentamentos e amontoados de pessoas 

vindas de outras localidades, bairros e cidades próximas. Em relação ao riacho, 

 

“O canal foi construído em 1996, a última enchente antes do canal foi 

entre 1992 e 1993. O canal acabou o problema da enchente (...). O 

poder público jogou os esgotos da Zona Oeste no canal” (Givanildo, 

morador do bairro e conselheiro comunitário. Entrevista concedida em 

04/05/2012). 

 

Minha interlocutora ajudou-me a visitar moradores em suas casas. A alvenaria 

predomina, mas existem diferentes tipos de habitações: algumas casas pequenas, outras 

com dois a quatro andares e em construção, pequenos comércios do tipo “mercadinho”. 

Não há creches ou postos de saúde. Na parte leste do Japão há uma estrutura em ruínas, 

a Lavanderia. Leideana me explicou que o lugar fora usado durante muitos anos pelas 

mulheres do Japão para lavar roupa e que atualmente a estrutura está de fato 

abandonada. Fomos até o local que estava completamente tomado de lixo. Alguns 

terrenos à margem do riacho fornecem arborização ao Japão e um deles, na parte mais 

central do loteamento, comporta o campo de futebol de areia, cercado por pneus. Ainda 

que o local seja composto de ruas abertas, houve ocasiões em que as visitas tiveram de 

ser suspensas devido a tensões locais. Numa dessas visitas adiadas descrevi em meu 

caderno a “Não ida a campo”: 

 

Combinei com Leideana para fazermos algumas fotografias nos 

arredores da Rua Santa Helena, rua do Riacho das Quintas. No dia 

anterior eu havia sabido (...) que acontecera no Japão tiroteio advindo 

de assalto ocorrido. (...) Durante uma ligação, ela me explicou que o 

assalto havia sido feito a uma farmácia da avenida (...) e que os 

assaltantes foram para as “escadarias do Japão”. Teria havido um 

confronto e um facilitador do assalto atirado contra policiais que 

posteriormente foram buscar os assaltantes dentro de casas da 

comunidade (Manuscrito do autor em 06/06/2012). 
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Foto 22. Escadarias da Favela do Japão. 

 
Fonte: Franklin Dias (2012). 

 

As escadarias estão próximas ao campo de futebol e é o lugar onde há a 

inscrição Japão, máquina de fazer ladrão. Nas visitas realizadas ao loteamento pude 

perceber a importância do local como ponto de encontro para jovens e adultos, além de 

ser uma das vias de acesso dos moradores para a parte alta. Subindo pelas escadarias 

vemos projetarem-se casas menores e mais desprovidas de cuidado, ao contrário do que 

predomina na maior parte das casas próximas às margens do riacho. Alguns moradores 

com quem conversei se referiram timidamente às escadarias como ponto de encontro 

para bandidagem e para o uso de drogas. Não presenciei conflito, mas pude perceber 

agrupamentos de adultos e jovens a marcar o pedaço, a maioria homens, nas calçadas do 

entorno do campo e das escadarias, por volta das dezesseis horas durante a semana. 

 

Foto 23. Panorama da parte central do Japão. Na parte intermediária da foto o campo de futebol e à direita 

as escadarias e inscrição na parede. 

 
Fonte. Google Street View (2010). Adaptado por Barbosa Júnior (2013). 
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Apesar da maior dedicação ao Sarney, percebi queno Japão há pouca abertura 

para falar de violência. Existe de fato a presença do tráfico de drogas, usuários, 

indivíduos desocupados, desempregados ou vivendo em situação ilegal. Mas quem 

chega à Favela do Japão, isso não é a primeira coisa que se apresenta: é preciso estar 

integrado a uma rede de pessoas e símbolos que permitam ao interessado acessar o 

comércio ilícito. Mesmo sendo uma dimensão da chamada violência urbana, o tráfico de 

drogas não é o objeto desta dissertação. Como mencionei na Introdução, a partir das 

alegações de usuários de crack, são contendas familiares, desencantamento com o 

mundo e irrefreável busca de satisfação, alguns dos aspectos que servem de mote à 

perda da crítica e do cuidado de si no meio urbano. 

A construção da confiança sugerida pelo modelo clássico da percepção do 

campo empírico através da criação paulatina de laços de confiança, válida para 

situações da vida citadina, confronta a experiência etnográfica com o aumento dos 

fluxos (de pessoas, coisas e informações). Nesse sentido percebe-se a emergência de 

paisagens dinâmicas, ou seja, contextos nos quais a aceitação ou a negação do outro se 

torna mais rápida e imediata. Essa aceitação ou negação parece consistir na constante 

atualização dos sinais empregados na comunicação. Assim, o contato com os jovens no 

campo de futebol a meu ver parece ser facilitado pela minha aparência: homem negro, 

jovem e porte médio. No entanto a situação de estar no lugar como pesquisador causa 

fechamento a princípio. E quando o assunto é tratar de fatos violentos no bairro, a 

desconfiança e o temor de experiências fracassadas com a mídia desfavorece a pesquisa. 

Não foi meu objetivo insistir que as pessoas falassem sobre coisas que, de primeira 

mão, lhes era desagradáveis ou evocava alguma dor. Ouvir o que quisessem falar me 

pareceu mais conveniente e poderia me fazer encontrar na aleatoriedade/alternância dos 

temas conversados as evidências sobre discursos ou práticas de separação na relação 

entre lugar e violência. Dessa forma, situações são evocadas através das memórias sobre 

migração, risco e outros conflitos e sociabilidades cotidianos. 

 

2.2. Os de cima, os de baixo e o que leva de cima a baixo: as escadarias. 

 

Nas situações narradas pode-se perceber uma separação entre os-de-cima/lá-em-

cima (do bairro ou loteamento) e os-de-baixo/lá-em-baixo (da favela). No campo de 

futebol da Rua Santa Helena, os jovens que sempre jogam ali ressaltaram em alguns 

diálogos, elementos demarcatórios a respeito do jogo do campo ser diferente do jogo na 
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quadra (na parte alta do loteamento), no sentido de que no campo há uma suspensão das 

regras do jogo. 

Acompanhei um jogo de futebol na quadra esportiva na parte alta do loteamento, 

num domingo. Há um fluxo de crianças, adolescentes e jovens que se revezam e, às 

vezes se misturam, no jogo de futebol. A praça é importante para sociabilidade juvenil 

no bairro, além de ser uma estrutura para organização de eventos. Durante o jogo do 

domingo o comportamento dos jovens oscilava do desinteressado estar junto aos 

desentendimentos, situações em que aparecem sinais de gênero, status social e o que 

Zaluar chamou de um “etos de masculinidade exacerbado, exagerado” (ZALUAR, 

2009, p. 575). 

De forma semelhante, ao discutir o contexto social da violência, Zaluar (2001) 

ressalta que as relações, notadamente entre homens, são permeadas por um orgulho em 

não se submeter a compromisso ou poder exterior, o etos guerreiro ou da virilidade
59

. 

No jogo de futebol do domingo que já mencionei houve um fato curioso de 

demonstração de insubmissão. Um adolescente de aproximadamente 13 anos irrita-se e 

fica inconformado por ser obrigado a sair do jogo no revezamento dos jogadores: 

insistiu várias vezes para ficar, pois não queria observar a regra do revezamento. Muito 

chateado e resmungando, pegou garrafas num monte de lixo e ameaçou jogar contra a 

quadra e os outros jovens (há que acrescentar que não há a presença de jovens e 

adolescentes do sexo feminino). 

A meu ver esse fato é uma exacerbação localizada. O jogo inteiro está envolvido 

em provas de força e habilidade, mas não é só isso. O orgulho pessoal é demonstrado 

através de performances: gestos, gírias, entonações da voz e outros códigos inacessíveis 

ao pesquisador. Em muitos lances do jogo de futebol o choque dos egos forneceu 

evidências sobre a construção da masculinidade. Dentre as evidências, uma atitude 

quase heroica de se comportar: intimidar o outro e impor-se ante a polêmica, manter 

uma palavra. Não obstante, a busca pela preservação de si ante os riscos e perigos do 

mundo fora de casa, quando também a casa pode oferecer risco, também impelem por 

outro lado o comportamento da criança/adolescente. Dessa forma, a compreensão de 

aspectos da vida social, quais sejam da desigualdade (de bens e oportunidades), da 

distinção (entre o rico e o pobre, o branco e o preto, o homem e a mulher), estão de 

                                                             
59

 Ver: ELIAS, N. Os Alemães, a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. 
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alguma forma presente e atravessada por agentes socializadores que marcam 

sobremaneira a construção da masculinidade. 

O campo à margem do riacho, parte baixa do loteamento, tem um importante 

papel na sociabilidade local como já mencionado. Os códigos não diferem 

significativamente daqueles utilizados na quadra. A diferenciação entre os de cima e os 

de baixo, no que diz respeito ao jogo de futebol, a meu ver tem dois imperativos: 

 

1. A imagem arraigada do Japão como um buraco, inferior e perigoso; 

2. À construção da percepção sobre o lugar a partir de elementos constitutivos da 

masculinidade, demonstrados através da insubmissão, provas de força e habilidades, e 

das performances. 

 

Essa diferenciação, no entanto, não aparece apenas nas representações dos 

meninos que jogam futebol na quadra e no campo. Ela ocorre nos diálogos quando se 

trata de falar da vida no bairro. Para Mila, travesti, ex-moradora e detentora de parentes 

no Japão existe de fato uma diferenciação entre vizinhos de cima e de baixo: 

 

Eu acho que existe, porque muitos querem ter uma condição melhor e 

outras que tem poucas condições moram lá em baixo. Então tem essa 

diferença como meu tio que tem um pouco de condição. Eu acho que 

tem essa diferença com as pessoas que moram lá em baixo (Mila, ex-

moradora do bairro. Entrevista concedida em 10/02/2013). 

 

Já para Severino, vigilante e morador da parte baixa do loteamento não há forte 

diferenciação de quem mora em cima ou em baixo: “Pra falar a verdade eu acho que 

não. Acho que ali é tudo uma coisa só. Não existe essa diferença. Lá tem casa boa. 

Quem tem poder aquisitivo melhor, a tendência é procurar melhor lugar pra 

morar”(Severino, morador do bairro. Entrevista concedida em 05/02/2013). 

A meu ver, as duas opiniões não divergem essencialmente. A opinião de Mila 

expõe a dicotomia cima/baixo de forma factual, com exemplo. A opinião de Severino 

expressa uma tendência clara de abordar o Japão sem estigmatizá-lo, portanto negando a 

dicotomia. É, no entanto, uma característica comum nas duas opiniões que faz a 

separação (não através de uma dicotomia clara) aparecer na fala de Severino, ou seja, na 

ideia de “quem tem poder aquisitivo melhor, procura lugar melhor para morar”, portanto 

demonstra que existem moradores insatisfeitos com a condição da moradia. Essa ideia 
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do poder aquisitivo aparece na opinião de Mila no que a mesma colocou como 

“condição melhor”. 

O conselheiro de bairro, ao falar da atuação do conselho no loteamento, reforça 

essa distinção cima/baixo, balizada pela violência. Paradoxalmente Givanildo dá ênfase 

a um passado violento da Favela que teria sido substituído ou está sendo substituído por 

um “novo tempo” (um novo horizonte
60

 como sugere o nome do loteamento?). Em 

algumas narrativas a ênfase na diminuição da violência, para alguns, é resultado do 

entrosamento dos moradores com a polícia militar, da presença da ronda policial devido 

à reivindicação dos moradores e dos representantes de bairro: “Aqui antigamente era um 

dos bairros mais violentos de Natal, antiga Favela do Japão”. (Givanildo, morador do 

bairro e conselheiro comunitário. Entrevista concedida em 04/05/2012). No entanto, ao 

falar da parte baixa do loteamento, a instrução é clara: “Mas não dá para andar sozinho 

lá em baixo
61

” (Idem). 

Mesmo apontando mudanças e dificuldades na paisagem do Japão e contando 

com uma transição incompleta para o status de Loteamento Novo Horizonte os 

representantes do conselho planejam e realizam eventos dentre os quais o mais 

importante é o Arraiá com quadrilhas improvisadas, e na apresentação das suas ideias a 

dicotomia cima/baixo persiste: 

 

Fizemos algumas vezes lá em baixo, perto do canal. Fomos 

diversificando o local e agora o Arraiá acontece lá em cima na quadra. 

Esse ano [2012] é o 9º ano do Arraiá, sempre com bandas (...) as 

pessoas vem dos outros bairros para nossa festa. Na nossa festa há a 

presença da polícia, não há bagunça (Givanildo, morador do bairro e 

conselheiro comunitário. Entrevista concedida em 04/05/2012). 

 

“Lá em baixo” não é apenas uma expressão funcional para referir-se a um lugar 

sobre o espaço ou pessoas nele posicionadas. Fala-se com naturalidade sobre os 

habitantes da rua de baixo, mas para quem mora em baixo e está acostumado com o 

cheiro e o som do riacho, das características bucólicas que persistem no tempo, a Favela 

do Japão é apenas o Japão. A violência e a pobreza estampada em jornais nunca é tanta 

que não se possa viver naquele local. Na ausência de certos equipamentos urbanos como 

praças, creche, biblioteca, as sociabilidades são tecidas sob as mangueiras e jambeiros, 

nas esquinas, na porta de casa, na cigarreira ou no bar.   

                                                             
60

 Como já foi mencionada a designação do Loteamento Novo Horizonte como tal remonta ao ano de 

1983. 
61

 No entorno do riacho. 
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De fato o sentimento de pertença ao Japão se dá na vivência nas ruas Rio das 

Lavadeiras e Santa Helena, ambas margeiam o riacho e formam um largo. Minha 

interlocutora reforça essa percepção quando nos conta que: 

 

Já faz quase trinta anos e o Japão é forte, inclusive nas novas 

gerações, menino não chama Novo Horizonte, chama Japão. A 

Inscrição na parede é coisa nova. Ali é um lugar que não pertence a 

nada, ali não é Quintas, não é Bom Pastor, ali é o Japão, é algo 

independente. Segundo penso eu, e segundo a minha condição de 

morar lá (Leideana, moradora do bairro. Entrevista concedida em 

13/12/2012). 

 

Ali alguns carros permanecem estacionados, a presença juvenil se reforça, e os 

olhares desconfiados se revezam com o cumprimento de menear a cabeça. Na parte 

mais alta do loteamento o sentimento de pertença surpreende: a identificação não ocorre 

nem com o Japão, nem com o Novo Horizonte, mas com as Quintas. O que parece 

acontecer é, como círculos concêntricos, um lugar está dentro outro sucessivamente e o 

mais abrangente abarca todos. Mas o que pude perceber é que quanto mais próximo dos 

limites do loteamento, mais identificação com o bairro das Quintas, e quanto mais 

distanciamento em relação aos limites das Quintas, ou seja, quanto mais proximidade 

com o riacho, mais identificação com o Japão. 

 

2.3. Rua e Escola (Desenhos) 

 

Como mencionado anteriormente na Introdução, elementos que se somam às 

vozes ouvidas durante o trabalho de campo, são evidenciados nos desenhos elaborados 

pelas crianças e adolescentes. Ao desenharem sobre a vida do bairro e da vizinhança, 

descrevem experiências de sociabilidade, emprego/ocupação, moradia. Para Teresa 

Carneiro, interrogar com recurso aos desenhos permite reencontrar o mundo em que se 

vive. Para a autora a ação de desenhar: 

 

Exprime uma atitude de interrogar e redescobrir as mediações e 

modos de ver o mundo, materializa simultaneamente uma tomada de 

consciência dessas experiências e modos de olhar o real através de um 

modo operativo que se traduz no registro de uma multiplicidade de 

instantes do olhar e que em certa medida 'tem como intenção' reter e 

talvez até 'verificar' essa nova temporalidade de ver e de (re)encontrar 

o mundo pelo desenho (CARNEIRO, 2011. p. 11-12). 

 



82 
 

Os desenhos apresentados a seguir são o resultado da oficina realizada com 36 

crianças e adolescentes de ambos os sexos, sendo 26 da Escola Municipal Angélica 

Moura (moradoras do Japão e outras localidades) com a mediação de um professor da 

escola, na faixa etária dos seis a quatorze anos, e 10 crianças e adolescentes apenas 

moradores do Japão (estudantes de outras escolas), com a mediação de minha 

interlocutora. Na primeira situação a instrução dada aos estudantes foi: “Desenhar o que 

você vê na paisagem do trajeto da sua casa até a escola”. Optei por não solicitar dos 

estudantes diretamente o tema da violência, porque, a meu ver, é um tema fechado que 

indica evidências peculiares do mundo da violência. Como o meu objetivo era abordar a 

relação entre violência e lugar, considerei mais frutífero instruí sobre a paisagem e o 

trajeto (porque se há uma situação crítica de violência no local, suas evidências 

apareceriam nos desenhos). As duas categorias poderiam, por sua amplitude semântica, 

incitar as memórias e percepções individuais sobre situações do cotidiano, realidade que 

de fato foi expressa nos desenhos. Os resultados dessa atividade são apresentados a 

seguir. 

Realizei em seguida, com a mediação imprescindível da minha interlocutora, 

uma oficina menos formal que a realizada na escola municipal. A oficina foi realizada 

com dez crianças e adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 6 a 13 anos. A 

atividade consistiu em solicitar dos participantes que desenhassem de forma livre sobre 

a inscrição “Japão máquina de fazer ladrão” nas escadarias do loteamento. O objetivo 

desta atividade foi ser mais precisa que a anterior, focando no tema da violência ainda 

que a palavra não fosse evocada nas instruções de desenho, seus resultados serão 

apresentados no item 2.3.2. 

 

2.3.1. O Japão na perspectiva das crianças na escola 

 

O uso de desenho com crianças já demonstrou ser uma forma de abordar 

evidências do universo simbólico (PIRES, 2007) e revelar temas que de outra forma não 

apareceriam (JOHNSON et. al, 2012). Na pesquisa que realizei, os desenhos foram 

tanto uma janela para observar o mundo que representava o Japão quanto uma forma de 

abordar seu universo simbólico na perspectiva das crianças. Entre os bairros Potengi e 

Lagoa Azul há uma considerável quantidade de escolas do Ensino Médio e 

Fundamental, mas no interior do Loteamento José Sarney não há escolas. É importante 

ressaltar a dimensão espacial do Japão contribui para relações mais vis-à-vis, ou seja, 
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aqui ou ali as pessoas vão se encontrar, as crianças e os adolescentes cruzarão o riacho 

ou a Av. Bernardo Vieira para irem a escola municipal. Ainda que no Sarney os jovens 

também façam trajetos no ir e vir da escola, o loteamento na Zona Norte é bem mais 

extenso espacialmente. Cabe ressaltar, no entanto que no Sarney, a praça, a Rua dos 

lírios e a lagoa de captação correspondem em termos de “pedaço” àquilo que no Japão 

equivale ao riacho e a Av. Bernardo Vieira. 

Para uma sistematização básica, os desenhos foram agrupados de forma 

temática, referenciados e legendados. Algumas figuras se tratam de detalhes de 

desenhos maiores ressaltando elementos marcantes da construção imagético-discursiva 

dos meus interlocutores. Destaco ainda que a natureza dos desenhos e da oficina que os 

geraram não foi uma tentativa mecânica de ganhar a confiança ou criar laços a fórceps. 

Considero estes desenhos uma dádiva a um intruso que é o pesquisador, pois o ato de 

fotografar pode muitas vezes realçar fronteiras
62

. Nesse sentido Manuel Ramos afirma: 

“Não gosto de passear câmaras fotográficas à frente dos olhos daqueles que me vêm 

como um estranho na sua terra, nem de reduzir o espírito das paisagens e edifícios à 

bidimensionalidade da ‘amplicópia’” (RAMOS, 2010. p. 17). Atestam as feições do 

espaço urbano e, tal como a constatação de Karina Kuschnir
63

 (2012), mostram o 

mundo ao desenhar a cidade. Portanto os desenhos aqui, em si, já são considerados uma 

interpretação do mundo de seus autores. 

 

Figura 15. Favela do Japão 

 

                                                             
62

 Ideia semelhante (ainda que nesse caso o pesquisador seja o desenhista) encontra-se no recurso 

metodológico de Manuel João Ramos no livro “Histórias Etíopes”. Ramos justifica o uso de desenhos 

como uma “forma benigna de averiguar comportamentos” e humanizar a figura do pesquisador ao buscar 

“escapar ao cliché da alteridade” (RAMOS, J, M. 2010. p.18).  
63

 "A expressão 'show the world' não quer dizer apenas 'mostrar o mundo', e sim explorar e conhecer este 

mundo, como as muitas traduções do verbo 'to show' explicitam: 'apresentar, revelar, manifestar, expor, 

marcar, dar provas de, realçar, atestar, salientar, deixar ver, fazer compreender, demonstrar, tornar 

visível'" (KUSCHNIR, 2012. p. 296) 
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Detalhe do desenho de uma menina de 10 anos. A relação do tema proposto com a realidade 

expõe a topografia do lugar: a escola na parte alta do loteamento. Na parte baixa vemos a 

sociabilidade juvenil no jogo das pipas. 

 

Figura 16. Sociabilidade Lúdica (Sequência) 

 

Detalhes dos desenhos respectivamente de um menino de 10 anos, um menino de 9 anos, uma 

menina de 9 anos de idade. 
Foto 24. Inscrição nas escadarias laterais do campo de futebol. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

 

Figura 17. Habitações do Japão (Sequência) 

 

Detalhe do desenho de uma menina de 10 anos de idade; e desenho de um menino de 10 anos. A 

representação das casas é evocada para narrar a paisagem. Na segunda imagem, a escadaria e os 

carros, colocados a posteriori no desenho, denotam não uma incoerência estética, mas a 

intenção de representar desníveis na configuração espacial dos becos íngremes do Japão. A 

representação do poste de iluminação pública evidencia a percepção espaço-temporal do meio 

urbano. 
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Figura 18. Vida urbana (Sequência) 

 

Detalhes do desenho de um menino de 11 anos. No primeiro detalhe a representação do meio 

urbano coloca-se através de uma perspectiva em que o poste aparece em primeiro plano e o 

trânsito de pessoas e o tráfego de veículos ao fundo. No canto do primeiro detalhe, ou mais 

ampliado no segundo, um vendedor de CDs e DVDs que se trata de um elemento da economia 

informal no bairro das Quintas. 

 

Figura 19. Riacho das Quintas ou riacho do Japão? (Sequência) 

 

Desenhos respectivamente de duas meninas, uma de 9 anos e outra de 8 anos de idade. A ideia 

de paisagem e trajeto na perspectiva das meninas é apresentada através de desenhos 

panorâmicos que contêm a casa delas, o Riacho das Quintas (indicado no segundo desenho), 

árvores, carros, casas e pessoas. No segundo desenho aparece de forma singular uma 

representação de Jesus: nomeado, circulado e logrado numa nuvem. Ainda no mesmo desenho, 

parte superior direita, aparece a representação das escadarias nomeada com a palavra “beco”. 
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Figura 20. Trajetos na paisagem do Japão (Sequência) 

 

Desenho de uma menina de 9 anos de idade. A representação panorâmica da paisagem persiste 

neste desenho e a noção de trajeto aparece nos caminhos pontilhados. Aqui aparece a 

representação do Riacho das Quintas na parte central do lugar; o beco como parte do trajeto da 

menina.Nesse sentido “beco” substitui a noção da rua, já que parte das ruas do Japão se projeta 

para cima em direção à Av. Bernardo Vieira aonde há um conjunto denso de casas pequenas 

onde moram muitos dos estudantes da Escola Municipal Angélica Moura. Árvore, transeuntes, a 

Cantina do Necal (que aparece em outros desenhos) e a própria menina (“eu”) é parte da 

paisagem esboçada. 

 

Figura 21. O centro geográfico e a vida social do Japão (Quadro comparativo) 

 
Foto 25. Cobertura à margem do Riacho das Quintas no Japão. 

 
Fonte: Google Street View (2010). Adaptado por Barbosa Júnior (2013). 

 

Figura 22. Riacho das Quintas e Sinuca/Totó coberta 

 
Desenho de um menino de 9 anos de idade. A representação do riacho no desenho é 

predominante em termos de dimensão. Sociabilidade e lazer são evocados através de um 

indivíduo de bicicleta, utentes, meninos jogando bola e de um toldo que recobre duas mesas de 

totó e sinuca. Os elementos são fiéis à configuração do espaço na parte mais próxima do Riacho 

das Quintas no Japão. 
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Figura 23. Av. Bernardo Vieira (Sequência) 

 

Desenho de um menino de 9 anos de idade. Trata-se da Av. Bernardo Vieira, umas das 

principais vias de integração entre as zonas norte, sul e oeste. A representação dos carros remete 

ao intenso fluxo de carros que há na avenida durante a semana: ônibus, carros e pessoas. O 

trabalho informal aparece novamente na representação dos flanelinhas, meninos que ficam nos 

semáforos da Av. Bernardo Vieira com rodo e garrafa d’água para limpar para-brisas de carros 

em troca de pequenas quantias. 
 

 
Detalhes do desenho anterior. 

 

Figura 24. Flanelinhas, trombadinhas, nóias. 

 

Detalhes dos desenhos respectivamente de uma menina de 11 anos e um menino de 10 anos de 

idade. 
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2.3.2. O Japão na perspectiva das crianças fora
64

 da escola. 

 

A escola é uma importante estrutura de oportunidade para o aprendizado de 

competências básicas, disciplina e convivência. Mas a escola também padroniza, nivela 

e por vezes tolhe. A escola não é apenas o prédio, mas as pessoas que a administram, e 

aqueles para os quais se dirige a sua existência: os estudantes. Um paradoxo, mas não 

maior do que o da própria vida social, a escola não comporta a todos, e logo não é para 

todos. Para os que estão lá, suas paredes protegem e aprisionam, seus mestres ensinam e 

confinam e a instituição é quase um leviatã. Meu objeto, no entanto não é a escola, mas 

algo do qual a escola faz parte: a vizinhança do Japão. Portanto, abordar uma vizinhança 

ligeiramente fechada requereu criatividade e paciência. E para ampliar o espectro de 

visões, representações e ideias considerei a perspectiva de crianças e adolescentes que 

ocupam espaços públicos do Japão ou os observam das portas e varandas de suas casas. 

Ao andar pelas ruas do Japão não é difícil encontrar jovens, adolescentes e 

crianças. Esses indivíduos que conhecem e vivem a vizinhança, e têm uma visão 

privilegiada da vida cotidiana. Ensinados ou impelidos por outros leviatãs da vida 

cotidiana esses indivíduos agenciam suas percepções entre a ingenuidade e os riscos e 

perigos de quem não tem apadrinhamento no universo generalizante (das leis) da rua. 

As representações trazidas pelos desenhos das crianças e adolescentes fora do 

confinamento da escola (embora não tão rico em detalhes como o daquelas) fizeram 

emergir pelo menos dois elementos de ordem filosófica: a ideia de “Vida Loka” e a 

ideia de que “aqui nós vivemos em paz”. Outros elementos de relevância analítica que 

se evidenciam são o consumo, a representação do eu e uma discreta marcação de 

gênero. Aqui também considero que os desenhos são uma dádiva para o pesquisador. 

Dessa forma os desenhos com os quais fui presenteado são em si uma interpretação do 

mundo de seus autores. 

 

 

 

 

 

                                                             
64

 Embora o Japão detenha considerável número de crianças e adolescentes em evasão, o que chamamos 

aqui de “fora” difere de “evadido” e diz respeito a crianças e adolescentes que foram abordados no âmbito 

da rua. 
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Figura 25. Favela do Japão (Sequência) 

 

Desenhos de duas meninas respectivamente de 12 e 10 anos de idade. Os desenhos representam 

as casas conjugadas, característico das vilas do bairro das Quintas, a presença de árvores. São 

desenhos breves, mais esboçados do que elaborados, pelo fato de terem sido feitos ao ar livre e 

sem maiores provisões pedagógicas. 

 

Figura 26. Riacho das Quintas e Sociabilidades 

 

Desenho de um menino de 8 anos de idade. A representação de sociabilidade e lazer em torno 

do rio aparece novamente no jogo das pipas. 
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Figura 27. Campo de futebol da parte baixa do Japão e escadarias (Sequência) 

 

Desenho de um menino de 11 anos de idade e o Detalhe do desenho de um menino de 10 anos 

de idade. Os principais elementos da paisagem do Japão, na perspectiva do menino, são 

incorporados no desenho através do campo de futebol que fica em uma das margens do Riacho 

das Quintas. Ali também há a escadaria e a parede com a inscrição. 
 

Figura 28. Vida Loka 

 

Desenho de um menino de 13 anos de idade. A representação da masculinidade aparece aqui 

enunciada pela frase “Mc Vida Loka” e pelo indivíduo figurado nos trajes, objetos e trejeitos. 

 

Figura 29. Representação do eu (Sequência) 

 

Desenhos de duas meninas respectivamente de 9 e 7 anos de idade. No primeiro a representação 

do feminino, através da autorepresentação (“Eu”), oscila entre o ser e o querer ser. A 

indumentária do indivíduo feminino corresponde às vestimentas de algumas mulheres jovens do 

Japão. 
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Figura 30. “Aqui noisveve na pas” 

 

Desenho de um menino de 12 anos de idade. Cyclone é uma marca brasileira de roupas de surf. 

A dimensão do consumo nessa representação é tão evidente como o investimento das 

propagandas para o público juvenil no mercado dos bens de consumo. A representação do 

objeto pode ser um indicativo de distinção entre os que têm e os que não têm. A afirmação 

escrita “aqui nós vivemos na paz”, a meu ver, é uma evidência da estima pelo lugar. A 

representação da folha é semanticamente perigosa, arrisco que a paz evocada pelo menino em 

sua frase faça menção à maconha como forma de sociabilidade lúdica. 

2.4. Interpretando desenhos e situações 

 

Os desenhos apresentados nas duas sessões anteriores evidenciam a percepção 

de crianças
65

 e adolescentes sobre o mundo em que vivem, das relações que travam e 

dos trajetos percorridos no cotidiano. A representação de lugares e situações é 

reveladora tanto da vida cotidiana quanto da abordagem a elementos relacionais e 

interacionais a partir da percepção de indivíduos jovens. Categorias que elegi (“buraco”, 

“em cima/em baixo”) desde o primeiro capítulo para compreender a percepção sobre o 

lugar e sua consequente relação ideológica com a violência são evidenciadas nos 

desenhos ao se reproduzir o posicionamento de casas, ruas e indivíduos no espaço e na 

paisagem. Ao desenhar o olhar sobre o mundo, como desenvolve Tereza Carneiro: 

 

De certa forma, estamos aqui a falar de um acto de desenhar que 

compreende um processo paradoxal que implica por um lado, uma 

recusa do desaparecimento (de uma situação particular, da 

singularidade e irrepetibilidade de um momento, do tempo que nos 

escapa a cada instante que passa); e por outro lado, uma aceitação da 

inevitabilidade do desaparecimento (do instante, de uma experiência 

irrepetível, de um tempo que a cada momento torna-se imediatamente 

passado) (...) experiência que se exprime não só num olhar mais atento 

                                                             
65

 Para uma perspectiva psicossocial do uso de desenho com crianças e análise de suas percepções, ver 

Sonia Grbits (2003). No estudo de Gribits com crianças de periferias e grupos indígenas, a “casa” é um 

elemento recorrente. Para a autora: “A representação de uma casa, portanto, parece, muito 

particularmente, levar em conta as interações entre a natureza e a cultura, entre o inato e o adquirido, 

entre o indivíduo e a sociedade” (GRIBITS, 2003. p. 99).  
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para qualquer coisa, mas também numa investigação sistemática sobre 

uma consciência da própria experiência de ver (CARNEIRO, 2011. p. 

11). 

 

A representação da sociabilidade lúdica, no jogo de bola, na brincadeira das 

pipas, no pedalo de bicicleta ajudam a compreender que as dinâmicas do lugar não se 

movem exclusivamente em torno do medo, do risco ou da violência. No Japão as 

crianças e adolescentes vivem, moram, estudam durante um tempo. Eles sobem e 

descem as escadarias, que são inúmeras. Driblam carros, motos, bicicletas e carroças 

desafiando o perigo de ser pequeno em meio à gente grande. Nessas e outras vivências 

ordinárias e outras extraordinárias não presenciadas pelo pesquisador elas aprendem o 

que é o meio urbano. São as diferenças arquitetônicas das casas, a posses ou desposses 

de seus pais, as dificuldades pecuniárias. 

Pensando ainda o universo urbano na percepção das crianças e adolescentes, a 

Av. Bernardo Vieira lhes marca sobremaneira o universo representacional: carros, 

ônibus, caminhões, motos, bicicletas, utentes passantes, flanelinhas, vendedores 

ambulantes. A passarela metálica, postes elétricos, fiações, oficinas mecânicas, 

trabalhadores, madeireiras, taxis, churrasquinho. O universo de imagens em uma das 

principais avenidas da cidade é fonte de aprendizado e base imagética para 

representações do espaço urbano reproduzidas nos desenhos. Tão forte é a presença de 

flanelinhas e rodeiros, que se repetemvárias vezes nos desenhos. A presença desses 

jovens a colocarem-se nos semáforos da avenida é uma realidade mais ampla no 

contexto da cidade do Natal. São também mulheres e menores, em grande parte na 

busca de dinheiro para manter a dependência química do crack sem ter que roubar para 

isso. 

Os desenhos representam ainda a configuração da paisagem urbana do interior 

do Japão. O elemento de destaque é sem dúvida o Riacho das Quintas e toda a vida 

social e formas de interação que o circundam. Para a maioria das crianças o espaço 

central do Japão é uma passagem obrigatória, lugar para o lazer e lugar para ver todo 

mundo. Lugar ainda de trocas simbólicas e linguísticas através das indumentárias, 

performances corporais e manifestações de gênero que marcam notadamente o universo 

dos meninos. Alguns desses jovens, detentores de códigos do mundo do crime,destacam  

a ideia da “vida loka”, espécie de filosofia que ficou marcada pela música de mesmo 

nome do grupo Racionais MC’s. A “vida loka” é uma atitude crítica diante das 
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periferias pobres, a marginalização das favelas.É também crítica contra a submissão e as 

subalternidades. 

O que falei pontualmente no capítulo anterior de uma tentativa de dissuasão 

acerca da imagem negativa do Sarney e do Japão, questão que abordarei mais 

detidamente no próximo capítulo, aparece de forma curiosa no último desenho da série 

com a inscrição “aqui nos veve em pas”. Mais que uma tentativa de dissuadir o 

pesquisador a respeito de uma imagem negativa sobre o lugar, mas também isso, a ideia 

empregada na frase move-se no sentido de que ali se vive e, não obstante, pode-se viver 

em paz. É uma frase que traz o germe da esperança, o novo horizonte para um passado 

que insiste em aparecer em algumas situações reais e outras imaginadas num presente 

ainda incerto.  

 

 

  



94 
 

 



95 
 

CAPÍTULO 3. DESCONSTRUINDO A RELAÇÃO LUGAR E VIOLÊNCIA. 

 
"De que lado mora o seu preconceito/ 

Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar". 
(Ricardo Baya) 

 

“Eu quero ir 

Da zona Norte a zona Sul 

Quero atravessar a ponte e me sentir num só lugar 

 

Quero tomar banho de rio 

Quero tomar banho de mar 

Quero saúde e respeito 

Pro povo em todo lugar” 
 

Foto 26. Antiga ponte metálica sobre o Rio Potengi 

 
 Fonte: WEB (Autor e ano desconhecidos). 

 

A música de Ricardo Baya, interpretada pela cantora potiguar Khrystal Santos 

expressa o desejo de ver a ponte de Igapó cumprir sua função: unir dois lugares e fazer 

um só. A música reclama respeito tomando a representação da voz de inúmeros 

citadinos que se sentem contemplados nos versos. A música que tem como refrão a 

frase: “De que lado mora o seu preconceito? Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar”, 

recita numerosos bairros, conjuntos e loteamentos da zona norte de Natal e reclama 

ainda igualdade de tratamento: “Olhe dentro do meu olho, me trate de igual pra igual”. 
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A crítica operada pela música caminha na direção da desconstrução do preconceito com 

relação a origem de lugar. A pergunta: “De que lado mora o seu preconceito?” é uma 

afirmação desconstrucionista.A meu ver, ao colocar a questão, o compositor não crê que 

o valor possa ser intrínseco a um lugar especificamente, mas ao se levantar o problema, 

o ouvinte inevitavelmente se colocará numa posição reflexiva, ou seja, questionará: 

“qual o lugar do preconceito?”. 

Tendo interpretado essa música inúmeras vezes e percebido o comportamento do 

público diante da canção, a cantora potiguar Khrystal Santos nos fala de intolerância 

recíproca, rejeição, mas também expõe a esperança de uma melhor convivência na 

cidade do Natal. Em diálogo aberto com a cantora pergunto, em sua opinião, a que se 

devem essas divisões e preconceitos. Na opinião de Khrystal, o problema se deve: 

 

A ter dinheiro e não ter. Essa divisão é social mesmo. Ricos (nem 

todos, claro) não gostam de pobres. Essa "rejeição" faz o pobre ficar 

com "raiva" de rico e por aí vai. Mas hoje isso está mudando. Pobre 

está virando classe media e a rejeição continua. Mas não tem jeito: 

rico vai comer a pizza de domingo no Midway e vê sua empregada 

fazendo o mesmo com seus filhos. O preconceito existe, é evidente, 

mas vejo possibilidade disso se diluir. Gosto de pensar que isso são 

transições, ricos e pobres se conscientizando e convivendo apesar de 

tudo. Onde tem amor tem respeito e isso é o ideal para as sociedades. 

"Quero tomar banho de rio... de mar... quero saúde e respeito pro povo 

em todo lugar". A musica é clara na sua letra e propõe essa liberdade: 

"Me sentir num só lugar" estando em Gramoré ou em Ponta Negra, 

sonhando com esse sentimento de acolhimento de bem viver. Apesar 

da musica ser forte, meio de protesto, ela trás esse desejo de 

pacificação mesmo. Quando eu coloco uma musica dessa na praça 

[zona norte zona sul] proponho reflexões. Ricos e pobres vão assistir 

ao show. Lá eles se encontram, mesmo que não se cumprimentem. 

Enfim, existe um elo que os une mesmo que não queiram, nos 

cinemas, nos bares. Tudo é ferramenta, tudo tem um nível de 

"funcionamento" na vida pratica no cotidiano. No mais, existe 

intolerância de ambas as partes, ricos e pobres. Ainda temos muito a 

evoluir, mas também vejo um caminho, tantas questões sendo 

levantadas, a tentativa da sociedade moderna, as aceitações. Eu sou 

romântica. Acho que vai dar certo (Khrystal Santos. Entrevista 

concedida em 08/04/2013). 

 

A cantora expõe e confirma haver essa separação entre zona norte e zona sul 

que, não deslocado, é uma separação entre ricos e pobres, patrão e empregado, etc. 

Essas separações se produzem e reproduzem no cotidiano do trabalho e do lazer, e 

através de situações microssociais de recusa, olhares de desdém que marcam e mantêm 

a diferença. Essas situações são de um profundo desrespeito às singularidades e às 
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subjetividades quando se toma o outro a prioristicamente como inferior, impuro, 

incapaz. Para essa problemática, a cantora, que já interpretou para todos os públicos da 

cidade, demonstra esperança de dias melhores com mais amor e respeito, “me sentir 

num só lugar”.  

A letra de Ricardo Baya e a opinião da interprete vai além de um preconceito 

voltado para apenas um lugar (embora o objeto do desdém seja a zona norte) ressaltando 

a possibilidade de uma reciprocidade negativa, ou seja, o preconceito em relação à zona 

norte gera em seus moradores um mal-estar em relação à zona sul que, não obstante, 

pode se converter num preconceito (do tipo:“que quem mora na zona sul não gosta de 

quem mora na zona norte”). É importante trazer à tona a qualidade arbitrária e 

paradoxal dessas classificações pelo fato de as mesmas não representarem 

singularmente as subjetividades. Digo paradoxal pelo fato de a imagem/representação 

“zona norte”, por um lado, representar o espaço inanimado, e por outro dar vida a esse 

espaço.Não tanto pelas pessoas que o habitam o lugar em sua subjetividade, mas por um 

pré-conceito acerca de quem o habita. E na possibilidade de algo como uma ideologia 

dominante capturar os habitantes de certo lugar, pode também sugerir que os mesmos 

reproduzam uma concepção sobre o lugar que não é uma reflexão de amplitude. 

Estudando as vizinhanças da favela do Japão e do Sarney, pude chegar a 

representações da vida social que expressam uma separação, assim como houvera 

refletido Gilberto Velho: 

 

Pode parecer estranho que um antropólogo esteja chamando atenção 

para o “artificialismo” de certas separações e limites entre sociedades 

e culturas. Mas creio que, contemporaneamente, cabe justamente aos 

antropólogos relativizar essas noções, não negando-as ou invalidando-

as ideologicamente mas apontando a sua dimensão de algo fabricado, 

produzido cultural e historicamente (VELHO, 2008, p. 125). 
 

Essas representações de raça, de gênero e de classe delimitam o lugar e a posição 

do outro no espaço das ruas, do bairro e da cidade. De forma sintética, essa ideologia da 

separação opera na fragmentação das solidariedades, no engessamento do capital 

associativo, já que as relações estão perpassadas pelo medo da violência, esse 

dispositivo de gerar consenso. 

Essas evidências apontam para uma dinâmica perseguida no âmbito da cidade do 

Natal e, não obstante, nas cidades brasileiras, onde as segregações que mantêm 

separações históricas formam um fenômeno a ser estudado. Cabe questionar a quem 
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interessa essas separações no interior dos loteamentos e na cidade. Limitar-me-ei a 

afirmar que a manutenção do preconceito contra a origem de lugar, ou dito de outra 

forma, do preconceito que associa o lugar à violência, é feito pela ideologia da 

separação, ou seja, de um conjunto de representações sociais sobre raça, gênero e classe. 

Embora as populações dos respectivos loteamentos sejam quase inteiramente de negros, 

o homem negro do bairro está sujeito a ser visto como suspeito da vizinhança e da 

polícia. E no que toca à questão de gênero, é a proeminência de uma 

hipermasculinidade
66

 evidenciada na não submissão, na prova da força, da virilidade e 

da ação individual, não a fonte da violência, mas elementos críticos a serem avaliados, 

questionados e compreendidos num contexto simbólico de produção da violência. Em 

outros estados brasileiros os agentes dessa situação, resguardadas suas especificidades 

regionais, são algumas vezes o crime organizado, os interesses privados do capital e o 

próprio Estado em suas contradições. 

O presente trabalho é incapaz de oferecer isoladamente uma solução para essa 

rede de situações problemáticas. A existência de algo como uma ideologia de 

separação
67

 que atravessa a relação nesses dois lugares, que referenciam o mundo e a 

vida social deve, no entanto ser refletida pelos moradores e pelo poder público, pois se 

as fragmentações sociais servem ao interesse de qualquer entidade, ao Sarney e ao Japão 

lhes prejudica. A meu ver, não deveria os moradores de lugares tão próximos estranhar-

se com tanta veemência. Essas separações afetam a vida citadina em sua totalidade já 

que os sujeitos que circulam, fazem circular consigo as suas visões de mundo e fazem 

efetivas suas ações no mundo. 

 

3.1. “Aqui não é mais como era antes” 

 

Ainda que haja evidência dessas separaçõese preconceito com relação a origem 

do lugar do Sarney e do Japão no contexto citadino, nas condições que apresentei nas 
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 De acordo com Zaluar, em uma entrevista cedida a Folha de São Paulo em 2006, quando perguntada 

sobre o porquê dos homens procurarem o caminho do crime, a autora responde: “alguns se deixam 

seduzir por uma imagem da masculinidade que está associada ao uso da arma de fogo e à disposição de 

matar, ter dinheiro no bolso e se exibir para algumas mulheres. A partir de entrevistas que minha equipe 

fez com jovens traficantes, definimos isso como um etos da hipermasculinidade”, disponível em: 

http://nupevi.iesp.uerj.br/artigos_midia/Hiperm.pdf. 
67

 Falei em nota sobre o entendimento da ideologia como conjunto das representações que atuam na 

distribuição do poder. Mencionei ainda os ritos de separação conforme problematizados por Da Matta, 

práticas que tem como objetivo delimitar o lugar do outro em relação ao de quem fala (“Você sabe com 

quem está falando?”). Portanto “ideologia de separação” é uma concepção provisória para dar conta das 

falas que têm como objetivo delimitar o lugar do outro em relação ao de quem fala munindo-se de 

representações como as de “buraco”, “favela”, “cabra”, “os-de-cima/os-de-baixo” para marcar um status.   
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sessões anteriores, existe da parte de vários moradores um posicionamento de 

desconstrução ou tentativa de dissuadir o pesquisador acerca da imagem negativa que os 

ritos de separação e o preconceito mantêm sobre o lugar. Nessas falas as acusações 

desaparecem e dão lugar à esperança de mais atenção do poder público em relação a 

situações de desprestígio urbano. Nessas falas aparecem ainda atitudes mais críticas em 

relação à mídia, ao poder público e às próprias vizinhanças.  

A tentativa de mudar o nome da Favela do Japão para Loteamento Novo 

Horizonte e sua concomitante mudança legal parece ir nesse caminho de dar novas 

perspectivas ao lugar. Da mesma forma a tentativa de um grupo de moradores e líderes 

comunitários de mudar o nome do Loteamento José Sarney, devido aos escândalos 

ligados ao personagem político indicam que a nomeação
68

 do lugar, de uma forma ou de 

outra, atua eficazmente na percepção dos citadinos sobre um determinado espaço e as 

relações que ali tomam lugar. No entanto, a persistência do nome, pejorativo para uns e 

familiar para outros, evidencia que um processo de outra objetividade, que não o 

processo oficial de mudança de nome, ocorre no seio daquela vizinhança. E para aquela 

vizinhança cuja mudança oficial não ocorreu, embora o desejo de mudança permaneça 

latente, há a evidência de que os processos internos estão ligeiramente descompassados 

ao mesmo tempo em que estão inseridos numa dinâmica desigual de cidadania. 

Essa é a tônica encontrada em todas as entrevistas quando dialogamos sobre 

violência, preconceito, problemas sociais e perspectiva de mudança. No que toca à 

esperança de transformação da situação de abandono e da falta de reconhecimento às 

demandas reprimidas no Sarney, ouvimos a crítica de Luizinho: 

 

Tem bairro aí nobre que tem mais violência, muitas vezes não são 

divulgados os dados, são abafados. No loteamento José Sarney 

quando há um homicídio, alguma coisa, a imprensa cai em cima. De 

todas as emissoras você muda de uma pra outra e está lá: “assassinato 

no Loteamento José Sarney”. Aí a mídia dá ênfase na coisa ruim o que 

poderia muito bem ver o outro lado da comunidade não é? Ali é uma 

comunidade. Ali nós temos 99% de pessoas boas. É tanto que se não 

fosse, eu não estaria ali há dezesseis anos. Eu sou policial militar, sou 

presidente aqui do Centro Desportivo do Soledade II e jamais eu 

estaria numa comunidade se ela fosse ou tivesse uma imagem 

manchada como geralmente a mídia passa. A realidade do Sarney; 

você entrou no Sarney de cima a baixo você não viu as coisas que 

dizem: “falavam tanto assim do loteamento José Sarney”; “eu ando, 

conheci pessoas, a gente conversa, a realidade não é essa”. Violência 
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 Mas não é apenas uma questão de nome. Trata-se de como, num contexto específico, determinado 

grupo de indivíduos recebe uma designação a despeito do lugar.  



100 
 

tem em todo lugar, simplesmente o que falta é a mídia vir olhar o lado 

bom da comunidade, ai o lado bom da comunidade vai cobrir todo 

lado ruim, certo? Mas não: [a mídia] dá ênfase àquela situação que 

acontece em todo lugar. Hoje aí nos jornais, se você for ver o quadro 

dos homicídios, nos quatro cantos de Natal tem homicídio, mas a 

ênfase só dá quando há um assassinato no loteamento José Sarney 

(Luizinho, presidente da Associação Desportiva do Sarney. Entrevista 

concedida em 31/01/2013). 
 

Como é possível perceber, Luizinho demonstra uma atitude crítica em relação à 

distribuição simbólica do privilégio urbano que confere ao Sarney o ônus de bairro 

violento e/ou perigoso. Ainda que os dados estatísticos tenham colocado o bairro de 

Lagoa Azul com o maior número de homicídios no ano de 2010, as mídias não recebem 

essa informação criticamente e, ao transmitir a informação à população, disseminam 

uma imagem obscura do lugar. E como nos telejornais sobra pouco ou nenhum espaço 

para reflexão ou questionamento, os únicos atributos feitos ao loteamento é o da 

criminalidade violenta. A posição de Luizinho em sua fala, ele que além de presidente 

da associação é também policial militar, é categórico ao afirmar que a violência tem em 

todo lugar, ou seja, não pertence a um lugar em específico. 

A ideia de um presente temporal em que a violência se tornou amenizada ou 

desapareceu parcialmente é recorrente nas entrevistas no Sarney e no Japão, mas bem 

mais marcante no último. Em relação ao Sarney cabe colocar que, durante minha 

experiência de campo com usuários de crack, a ideia de “desaparecimento da violência” 

não se aplica, isso quando consideramos a voz dos usuários. O que acontece de fato é 

um “desaparecimento dos usuários de crack” em detrimento de operações policiais de 

cerco e pressão à presença dos usuários nas ruas e praças de determinados bairros da 

zona norte, como também da zona oeste, notadamente na extensão da Av. Bernardo 

Vieira. O que pareceu para nós pesquisadores como um desaparecimento, ficou claro ter 

sido uma mudança de hábito ou comportamento dos usuários que passaram a se 

esconder mais e se tornarem quase inacessíveis às entidades da saúde pública, já que a 

polícia tinha “tocado o terror” entre os usuários. Não obstante, homicídios com 

características semelhantes continuaram a acontecer em determinadas localidades da 

zona norte de Natal. Moradores dos bairros visitados e usuários de crack afirmam 

categoricamente que o principal motivo das mortes é o acerto de contas por dívidas 

provenientes da dependência do crack. No Sarney, na opinião de grande parte da 

vizinhança, onde presenciei a ação da polícia militar que age sem perguntar e, muitas 

vezes passa por cima da dignidade e da cidadania de alguns moradores, ainda assim a 
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ideia de que um passado violento ficou para traz é verificável. No Japão essa ideia é 

ainda mais forte. Severino que é vigia no bairro de Lagoa Nova, morou no bairro de 

Felipe Camarão e mora há aproximadamente quinze anos no Japão, afirmar gostar de 

viver no loteamento e defende a ideia de um presente menos violento: 

 

Hoje em dia no Japão a violência diminuiu muito em relação a 

antigamente. Antigamente morria gente todo dia. Hoje não. Hoje, a 

meu ver, está muito mais calmo. (...) Quando eu cheguei lá, como eu 

já falei pra você, os barracos eram de tábua, de papelão, hoje em dia 

não: é tudo de alvenaria. Hoje em dia isso aqui [apontado no mapa] 

passa carro de um lado e de outro do rio, antigamente não passava, 

nessa rua aqui [no mapa] beira-rio. Nesse ponto de violência, muita 

gente diz: “Eu não passo nem dentro do Japão que lá é violento”, esse 

tipo de preconceito. Violento é, não como antigamente que era mais, 

mas existe violência, ainda matam gente lá (Severino, morador do 

Japão. Entrevista concedida em 05/02/13). 

 

A ideia do “novo horizonte”, ainda que o lugar continue sendo referido como 

“Favela do Japão”, vem associada às transformações urbanas por quais passou o 

loteamento, quais sejam a substituição de barracos de tábua e papelão pela alvenaria, da 

pavimentação das ruas e da possibilidade do trânsito de automóveis. Severino afirma 

haver preconceito do tipo que relaciona o lugar à violência e que, de fato, ainda há 

violência, pessoas morrem por lá, mas não como antigamente. De forma semelhante à 

exposição de Severino, Mila que morou no Japão e ainda possui parentes por lá afirma 

que o lugar não é constantemente violento e narra uma memória: 

 

[Violência e crime] É temporário. Pode ser numa rixa que acontece 

com eles mesmos aí acontece violência. Mas antigamente era mais 

violento, hoje em dia melhorou mais porque hoje tem mais 

policiamento, as coisas acontecem (...) É mais dívida de droga, rixa, 

treta com outra pessoa, inimizade, aí o que acontece é violência. 

Quando eu morava com a minha família nessa casa que era antiga e 

que depois eles venderam, nesse tempo que eu estava te falando era 

muito violento, de vir bandido de outro lugar que vinha se esconder no 

bairro onde eu moro; polícia que veio, aí teve acerto de contas, era 

tanta da polícia que o bandido chegou caído ao lado da minha casa. 

Era bandido e a gente não teve como reagir, queria socorrer, mas não 

teve como, a bala estava muito grande no bairro onde a gente mora. 

[Pausa] Desculpa, foi o policial que caiu ao lado da minha casa 

baleado. [Retoma] Ao lado da minha casa tinha uma paredinha, a 

gente ainda quis, pela janela se arriscando ver o acontecimento, ele 

quis se esconder, mas não teve como. Aí ficou caído ali mesmo. Ele 

chegou a falecer e o bandido também. Dizem que o bandido é muito 

perigoso. Ele não era daqui, era de outro lugar. Isso faz tempo já 

(Mila, ex-moradora do bairro. Entrevista concedida em 10/02/13). 
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O que Mila está chamando de “violência” em sua fala é entendido de forma 

ampla. Durante o diálogo pareceu uma forma eufêmica de referir-se a assassinato, 

agressão, etc. Como se pode perceber a ideia de diminuição da violência reaparece 

conjugada com o relato da presença policial. E o que fora afirmado acerca da zona norte 

de Natal por seus respectivos moradores a despeito dos fatores facilitadores da violência 

e das mortes, na fala de Mila se repete no que toca a zona oeste: “dívida de droga, rixa, 

treta (...) inimizade”. A lembrança dramática do tiroteio entre policial e bandido, que 

chega a confundir os dois personagens
69

, ainda que tenha ficado frágil e apagada, sugere 

ter marcado sobremaneira a memória de Mila. Um aspecto que poderia passar sem ser 

notado em sua narrativa é o fato de que o bandido não “era daqui”, ou seja, não era do 

Japão. A meu ver isso é evidência de uma situação periférica de errância do desviante 

que, ao não encaixar-se no mundo das regras sociais que cada grupo humano, que cada 

bairro, que cada vizinhança estabelece para conviver, desencadeia situações críticas de 

insubmissão que podem por sua vez deflagrar agressão e morte. Falei nos capítulos 

anteriores a respeito da hipermasculinidade que se deflagra nos jogos de futebol onde 

algumas situações são marcadas pela prova da força e pela insubmissão. Não é de forma 

gratuita ou aleatória que, nas estatísticas, a criminalidade violenta apareça como um 

fenômeno predominantemente masculino. 

Mas retomando as representações acerca da dimensão espacial, segue outra 

narrativa que apresenta memórias de um fato ocorrido no entorno da Favela do Japão: 

 

Tem até outra favela depois de onde termina o rio [riacho das Quintas 

na altura da ponte na Av. Dr. Napoleão Laureano]. Ali é boca quente. 

(...) Essa ponte que foi construída, aí ela caiu, abandonaram a obra e 

criaram a outra [do lado] de cá (...) que vai pra o Km 06. (...) De baixo 

dessa ponte do Km 06 (...) se a pessoa passar ali oito horas da noite, os 

caras ficam debaixo sabe? Quando a pessoa vai passando, saem pra 

assaltar, é assalto demais ali. Até de nove horas do dia ali onde passa a 

linha [de ônibus nº] 19-Rodoviária-Ribeira os cabras assaltam de dia. 

[Um dia] quando eu ia passando: [estava] cheio de polícia, os cabras 

tinham assaltado o ônibus e tinha corrido lá pra dentro, a polícia não 

foi nem atrás. Pra descobrir onde eles moram. É difícil demais. 

(Severino, morador do Japão. Entrevista concedida em 05/02/13). 
 

                                                             
69

 Essa confusão entre policial e bandido na narrativa não é apenas uma forma acidental. A crescente 

participação de policiais no mundo do crime tem reforçado o medo de alguns e a desconfiança de outros 

nas ações policiais. Dessa forma algumas situações de risco impelem o indivíduo a temer duplamente 

criminosos e policiais. 
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Se para Severino o Japão é um lugar onde, por um lado ele gosta de viver e, por 

outro a violência persiste, ainda que em menor grau, é em “outra favela” para lá da 

pequena ponte que dá seguimento a Av. Dr. Napoleão Laureano, que habita o perigo, 

“os cabras” que assaltam até de dia. E, por mais que a “violência” insista em existir no 

interior do Japão, este lugar que aspira a um novo horizonte, é além de suas fronteiras o 

lugar onde passa a habitar algo parecido com o existente no passado do loteamento. 

 

Foto 27. Panorama da Rua Santa Helena e Riacho das Quintas. Detalhe da ponte sobre a AV. Dr. 

Napoleão Laureano à esquerda. 

 
Fonte: Google Street View (2010). Adaptado por Barbosa Júnior (2013). 

 

3.2. Para que lugar (ou onde) foi a violência? 

 

Foto 28. Panorama da lagoa do Sarney nos limites do loteamento. Onde faz fronteira com o Conjunto 

Santarém e Nova Natal. Ali também está um aglomerado que para a Prefeitura Municipal é a favela do 

Sarney. 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2011). 

 

Coincidência ou não, na nomenclatura dada ao lugar, moradores e vizinhança do 

Japão esperam por um novo horizonte, uma utopia no sentido literal da palavra como 

um lugar a se chegar. Curiosamente em outras partes do Brasil existem tantos outros 

loteamentos Novo Horizonte, como no Rio Branco/AC, Maceió/AL, Fortaleza/CE, 

Passo Fundo e Caxias do Sul/RS, João Pessoa/PB, Barreiras/BA. O amplo território do 

país e a contínua expansão urbana e residencial oferece à imaginação que descreve e 

classifica as coisas, e imbui os lugares de sentido, o significado do inexplorado, do 

alcance das fronteiras e da esperança de um lugar para habitar. Não obstante, essa 

última dimensão é marcante para história do país e para a formação da sociedade 

brasileira no sentido da apropriação do espaço e da delimitação do território nacional. 

As lutas e conflitos históricos, a exemplo de Canudos, são emblemáticos dessa luta pela 
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terra. O traçado da terra a partir das lutas, acordos e contratos desenhou o lugar das 

classes, mas a objetividade do traçado poucas vezes coincidiu com a objetividade das 

vivências nos lugares reais, para lá das convenções oficiais, e é isto que tenho falado até 

aqui. Uma reprodução incessante da dicotomia centro/periferia herdada da antiga 

metrópole/colônia persistirá nas relações sociais inscrevendo-se continuamente na 

configuração do espaço, na distribuição das habitações e na construção da cidade. 

Penso, todavia, que essa dicotomia não seja tão rígida que não possamos pensar em 

outras margens, brechas e escapes da ordem. Nesse sentido Foucault descreve: 

 

Nós não vivemos num espaço neutro, plano. Nós não vivemos, 

morremos ou amamos no retângulo de uma folha de papel. Nós 

vivemos, morremos e amamos num espaço enquadrado, recortado, 

matizado, com zonas claras e escuras, diferenças de níveis, degraus de 

escadas, cheias, corcovas, regiões duras e outras friáveis, penetráveis, 

porosas. Há regiões de passagem: ruas, trens, metrô; regiões do 

transitório: cafés, cinemas, praias, hotéis e também as regiões 

fechadas de repouso e do lar. Eu sonho com uma ciência que teria 

como objeto esses espaços diferentes, esses outros lugares, essas 

contestações míticas e reais do espaço em que vivemos. Essa ciência 

não estudaria as utopias, pois é preciso reservar esse nome para o que 

não tem lugar. Mas ela estudaria as heteroptopias, espaços 

absolutamente outros e forçosamente a ciência em questão se 

chamaria, ela se chama já "Heterotopologia", o lugar que a sociedade 

reserva nessas margens, nas praias vazias que a envolvem; esses 

lugares são principalmente reservados aos indivíduos cujo 

comportamento é desviante em relação a media ou a norma exigida. 

Dai as casas de repouso, as clinicas psiquiátricas, as prisões. 

Precisaríamos acrescentar, provavelmente, os asilos, pois o ócio numa 

sociedade tão atarefada como a nossa, o ócio é como um desvio, aliás 

que é um desvio biológico quando está ligado á velhice. Ao mesmo 

tempo, é um desvio constante para todos os que não têm a discrição de 

morrer de infarto nas três semanas que se seguem ao início de sua 

aposentadoria (FOUCAULT, 2003, VHS). 

 

Essa crítica sócio-espacial de Foucault permite-nos corroborar a ideia de uma 

contínua formação do espaço, porém considerando as incongruências do espaço em que 

vivemos, diferente da harmonia de um folha de papel em branco. Na cidade, a 

multiplicidade de espaços e suas respectivas regiões descontroem a objetividade das 

convenções oficiais acerca do mesmo. Assim, as divergências de opiniões e pontos de 

vistas expostos por meus interlocutores durante a pesquisa não trata de um jogo de 

verdade/mentira ou acerto/equívoco. Trata-se de uma relação com os outros que permite 

uma boa vivência no espaço, resguardados os cuidados e diplomacias para o convívio, 

notadamente em situação de risco. 
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As divergências e convergências de opinião acerca da violência sejam na 

tentativa de “falar a verdade” ou de dissuadir o pesquisador a despeito de uma visão 

preconceituosa ou pessimista a respeito do local evidenciam transformações sofridas 

nos locais pesquisados. Essas transformações são pontuadas claramente nos diálogos, 

por exemplo, a pavimentação de ruas e obras urbanas de drenagem, a presença da 

polícia (ainda que de forma ambígua, são eles que combatem o crime), a substituição de 

barracos por casas de alvenaria. De forma pouca demonstrada a presença do Governo 

Federal através de políticas públicas de assistência social são notadas in loco através da 

Unidade de Saúde familiar no Sarney, ou de mães de família do Japão indo com seus 

cartões do programa federal Bolsa Família para sacar quantias nas casas Lotéricas. 

Essas evidências do presente das vizinhanças visitadas indicam de fato um 

melhoramento das condições de vida no contexto urbano.   

Há uma questão a ser colocada, no entanto, que é a pertinência de episódios 

violentos ocorridos no interior das vizinhanças e no entorno. Para além da reprodução 

de visões de estranhamento de preconceito em ritos de separação ocorridos nesses 

locais, a persistência desses episódios pode se dever à insistência de um imaginário que 

coloca essas vizinhanças como perigosas ou locais onde não ir ou onde não morar. A 

partir dessas persistências os locais estão passíveis de serem apropriados por quem 

procura lugares desprovidos de privilégio urbano para o exercício de práticas escusas, 

ilícitas ou imorais. E ainda que atores engajados lutem para descontruir imagens e 

construir marcos civilizatórios, obtendo êxito até certo ponto, aquelas práticas terminam 

sendo dirigidas, em alguns casos, para as fronteiras de suas vizinhanças. 

Portanto a ideia do futuro está em parte fundada num desejo de expulsar de 

dentro da vizinhança o que é considerado ilícito e imoral para além de suas fronteiras. 

Esta vontade não é ou não pode acontecer de forma imediata e objetiva, mas ocorre 

paulatinamente num processo de não aceitação ou não submissão a poderes 

extraoficiais, como também pela ação do Poder Público em garantir o que o mesmo se 

propõe referido à segurança pública. De toda forma a ação voluntária ou involuntária 

parece ser a de empurrar sempre para os limites, para a região periférica ou para as 

fronteiras aquilo que é indesejado. Nessa ordem faz sentido o que Foucault chama, na 

citação feita acima, de “heterotopologia” para chamar o estudo daqueles lugares que a 

sociedade reserva nas margens para o que não é aceito, tolerado ou não pode acontecer 

sob os olhos da moral. 
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Essas evidências nos colocam diante de algo como um espraiamento da 

violência que empurra do centro para a periferia
70

 situações de risco, ao mesmo tempo 

em que colocam as populações que nelas habitam em risco iminente pelas situações de 

desprivilegio urbano que outrora alguns bairros centrais já viveram. Não é demais 

ressaltar a natureza provisória dessas situações de risco e criminalidade violenta vividas 

em determinadas regiões da cidade. Dessa forma, o que estou colocando aqui a respeito 

do Sarney se trata de ponderações a partir do ponto de vista de um conjunto de 

moradores que forma sua vizinhança, para os quais houve um passado mais violento e, 

por mais que situações de violência persistam no local, os mesmos admitem uma 

melhora, uma amenização. Em relação ao Japão, cuja ideia de um novo tempo se faz 

coincidir com a iniciativa pública de nomear o local como Novo Horizonte, nome 

significativo para as disposições afetivas da vizinhança em relação ao local, temos uma 

ponderação semelhante a partir das narrativas e relatos dos moradores. 

A violência urbana assim como problematizamos permite-nos relativizar 

estereótipos acerca de lugares ditos e imaginados perigosos, imagens que norteiam a 

percepção do território e a conduta dos indivíduos nesses lugares. A noção de “situações 

periféricas” (HITA & GLEDHILL, 2010) é significativa do que estamos discutindo. A 

etnografia com foco na heterogeneidade de situações periféricas e modos de viver a 

pobreza, por exemplo, relativiza o fato de zonas de concentração de pobreza urbana ser 

geralmente associadas ao crime e aumento da violência e estigmatização social, pois: 

 

Pessoas costumam circular por distintas casas e bairros, através de seus 

trajetos, circuitos e tipos de relações que desenvolvem, e desse modo os 

distintos lugares e bairros populares vão sendo configurados de acordo 

com o tipo de pessoas que os habitam ou visitam, assim como as relações 

de conflitos e alianças que se constroem em seu interior (HITA & 

GLEDHILL, 2010: 190). 

 

A análise de situações periféricas, conforme nos indicam Hita e Gledhill, se 

depara também com perspectivas otimistas de um lado, em que se destaca a 

humanização das favelas (PERLMAN, 1977) e o projeto “Favela-Bairro” (SOARES e 

SOARES, 2005), bem como a política nacional brasileira sob a presidência do Partido 

dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo a instalação de forças policiais militarizadas e o 

impacto do capitalismo neoliberal têm produzido diagnósticos pessimistas sobre o 
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 Entendidas essas categorias de forma provisória para acompanhar a natureza processual do fenômeno 

que buscam abordar. 
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futuro da pobreza urbana. Para Susan Eckstein (1990)
71

, algumas populações de áreas 

degradadas conseguem fixar-se no local pela força popular e tradições e desenvolver 

uma economia informal, outras populações de áreas mais afastadas, entretanto, mesmo 

tendo recebido apoios públicos, quedam num desenvolvimento atrofiado, diminuição de 

recursos e emprego e aumento do crime e violência. A ideia de um “subproletariado 

localizado” (WACQUANT, 2007) está ligada a uma situação precarizada de espaços 

sociais segregados adicionados aos estigmas da pobreza, etnicidade e raça. Esse 

subproletariadoprecarizado fragmentado e conflituoso não tem impacto político e não 

têm outra esperança senão escapar desses lugares estigmatizados. 

Situações periféricas no quadro de uma antropologia da violência urbana 

indicam como certos lugares são constituídos e (sub)desenvolvidos e, por quais 

motivos, certas organizações sociais e políticas se reúnem em um mesmo local. A noção 

de situação periférica se contrapõe ao estigma que homogeneíza, iguala e reduz espaços 

socialmente segregados e estigmatizados da cidade, na já gasta categoria “pobres”. 

Violência, favela ou segregação, estamos diante de uma antropologia das fronteiras 

urbanas, que vai além das fronteiras étnicas e regionais, temas consagrados na 

disciplina. Para Faulhaber, que problematizou as diferentes faces da problemática da 

fronteira na Antropologia Social: 

 

A visão antropológica da fronteira como limite, a par das 

conceituações geopolíticas, econômicas e sociais anteriormente 

apresentadas, implica a análise da constituição imaginária da fronteira. 

Evoca-se o conceito de “rito de passagem”, tal como definido por Van 

Gennep (1978). Os rituais reafirmam e reforçam, simbolicamente, as 

fronteiras comunitárias, alimentam e revigoram a pertença identitária 

(Cohen, 1992, p. 53). A fronteira é a área de interface, é a mascara 

social apresentada por um ator grupo ou identidade. Como máscara, 

oculta, dissimula ou revela aspectos da vida privada no âmbito moral 

que influenciam a maneira pela qual os atores sensíveis organizam, no 

seu íntimo, as tensões da identidade social em contextos diferenciados 

(Herzfeld, 1997, p.55). Protege realidades escondidas de toda sorte de 

agressões. Serve como um repositório de significados (FAULHABER, 

2001, p. 117).                                                                                                     

 

Com a noção de fronteira como um limite ou um ponto extremo e divisório, tem-

se uma porção de lugares na cidade possíveis de serem apontados como tais, para além 

das fronteiras entre países e grandes regiões do mundo. As divisões administrativas, 
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ECKSTEIN, 1990 apud HITA e GLEDHILL, 2010, p. 193. “Urbanization revisited: Inner-city slum of 

hope and squatter settlement of despair. World Development, v. 18, n. 2, pp. 165-181”. 
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entre municípios, regiões metropolitanas e bairros são também fronteiras uma vez que 

possibilitam delimitar o território. Grande parte das fronteiras encontra na natureza as 

representações visuais que ajudam a marcar o desenho de separação. Até ao nível do 

bairro, marcos divisórios são perceptíveis e, em determinados contextos e escalas, 

vemos os muros encarnar a condição de fronteira no ambiente urbano. 

Os limites naturais, como rios, lagos, morros, montanhas, florestas, são 

aproveitados para compor o desenho artificial de uma divisão e passam a afigurar 

fronteira. Fronteiras no interior da cidade, no entanto, são mais que meros traçados ao 

bel prazer do relevo geográfico: são configurações do espaço como expressão da 

organização social. Separar zonas, lugares de ir ou não ir, conter, ampliar, etc., são 

práticas citadinas que visam ordenar o espaço e lhes conferir um caráter social próprio. 

A reprodução da lógica social no espaço urbano passa pela construção 

ininterrupta de fronteiras, mas ela só existe porque existem núcleos fechados a se 

delimitarem e/ou resguardarem (PARK, 1979). O assentamento de bairros destinados a 

parcelas específicas da população como trabalhadores industriais e os novos 

condomínios de luxo, são os exemplos mais marcantes. A casa mesma está imbuída de 

um intimismo individualizante da família nuclear que se opõe à rua em seu aspecto 

público e impessoal. Mesmo os condomínios de casas sem muros, como os Alphaville, 

estão em grande parte situados fora do perímetro urbano mais movimentado e quando, 

encravados na cidade, a exemplo dos prédios residenciais, os muros e a proteção 

eletrônica são elementos divisórios marcantes (CALDEIRA, 2000). 

A fronteira é traçada por linhas imaginárias, às vezes aproveitando os contornos 

da própria natureza como já mencionado. Mas é na mente dos indivíduos e no mundo 

material que ela existe de forma real como muro e como pórtico (MAGNANI, 1996). 

Podemos inferir que o realismo da fronteira opera tanto ao nível visual quanto 

metafísico e estabelece uma relação processual: ela existe como um plano na mente dos 

indivíduos e se concretizam em seus projetos. Uma vez existindo ela não é estática, 

sofre diversos aproveitamentos e apropriações para permanecer ou se transformar 

segundo interesses. As duas Grandes Guerras modificaram a antiga geopolítica 

instaurando novas fronteiras. Decretos de lei são capazes de criar novos municípios, e 

conglomerados habitacionais podem se converter em bairros. As fronteiras que os 

cercam, no entanto, são mais fixas do que moveis e se transformam em referências para 

moradores e transeuntes na construção da percepção do território. É, no entanto, a 

intensificação da convivência no ambiente urbano, num contexto sócio-cultural 
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capitalista, onde a lógica do mercado de trocas da economia monetária exerce 

importante papel na coesão social (FEATHERSTONE, 1990) o quadro no qual 

podemos falar de fronteiras a um nível não visível, mas real.  

O ambiente urbano marcado por estilos de vida próprios é também o campo de 

condições de vida diversas em que oscila a pobreza espetáculo e a riqueza latente. 

Nessas experiências de compreensão ou de horror do indivíduo citadino é que pulsam as 

fronteiras como experiências emocionais diante da constatação material de um construto 

humano e social que é mais que uma mera delimitação. A fronteira se afigura como um 

sinal de perigo: “Cuidado!”, “Não se aproxime”, “Perigo”, “Área Particular - Não 

Ultrapasse”, “Alta Tensão, não se aproxime”. Marca, no sentido de que imprime, 

naquele que a visualiza a resignação de não prosseguir e de conter-se à célula a ele 

destinada. Ultrapassar o limite da relação, por exemplo, entre “marginal” e “cidadão” 

pode acarretar um série de sanções ou mal-estar que dão mote a conflitos típicos 

presenciados no cotidiano de uma grande cidade (ZALUAR, 1985, 2009). 

Paisagens urbanas específicas encarnam,portanto, a característica fronteiriça seja 

pelo dado natural do lugar (morro, floresta, rio) ou artificial (muros, barricadas, pontes) 

e são, por diversas circunstâncias e situações, palcos de práticas que os núcleos 

convencionais da vida social não podem suportar moralmente. Reproduzidas várias 

vezes no cinema contemporâneo, essas paisagens fronteiriças são lugares de fatalidades 

translocais, da deriva, de figuras liminares e indicam noções de fronteira como formas 

de imaginário contemporâneo (FRANÇA, 2002). 

Os elementos que constituem o imaginário acerca da violência buscam seu 

fundamento na realidade social. Encontrando-os uma vez em experiências pessoais de 

crime os indivíduos as inserem em suas narrativas até que se dissolvam em outras 

narrativas de outros indivíduos e no imaginário geral. Não obstante, quando algo parece 

estranho ou fora da normalidade erige-se muros entre grupos e indivíduos, mecanismos 

de delimitação e afirmação de fronteiras (VELHO, 2003; GOLDWASSER, 2003), ritos 

de separação. A construção de um novo horizonte tem, portanto, um caminho a mais a 

ser percorrido e fronteiras a ser ultrapassadas. 
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Foto 29. Detalhe do mural da Rua das Crendices, Lagoa Azul – Natal/RN 

 
Fonte: Barbosa Júnior (2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe falar aqui, ainda que provisoriamente e em linhas finais, sobre a ordem 

temporal na qual se insere o presente trabalho, importante em qualquer outro trabalho 

acadêmico que lide com os fatos da vida cotidiana e com o universo urbano. Quando o 

projeto que resultou no presente trabalho foi elaborado em meados do ano de 2010, a 

cidade do Natal vivia fatos efervescentes de deflagração de esquemas corrupção e de 

visibilidade dada ao crescimento da criminalidade violenta. Nesse contexto também se 

formou o movimento “Fora Micarla”, iniciativa popular nunca antes vista na cidade, que 

reivindicava a o impeachment da então prefeita. Esses fatos são indicadores da dinâmica 

e dos processos sociais, políticos e culturais em curso na cidade em que grande parte de 

população mostra-se insatisfeita com o a gestão das coisas, notadamente das relações de 

poder.  

Ainda insiste na política representativa um espírito patrimonialista que marca 

sobremaneira os abusos de quem ocupa posições de poder, fato que se evidencia na 

deflagração dos esquemas de corrupção, mas também em abordagens policiais as quais 

presenciei em campo. Nessa dinâmica de processos em voga na cidade parece haver um 

descontentamento com as disparidades de posições e status de privilégio que, fonte de 

discórdias, existe, ainda de forma não inteiramente reflexiva, em seus agentes. Esse 

descontentamento é, por um lado, amenizado por aqueles que conseguem suprimir o 

mal-estar da desigualdade através do acesso ao consumo no mercado de bens e pelo 

trabalho, ainda que este lhe custe a ocupação do dia inteiro. Por outro lado há uma 

demanda reprimida pela falta da oferta no mercado de trabalho e pela escassez de bens 

no mercado das trocas simbólicas
72

 que embasam um complicado círculo de relações e 

interações díspares, humilhantes e violentas. Ainda que eu esteja me referindo à 

situação específica da cidade do Natal, várias das características elencadas são 

compartilhadas com outros lugares, seja através do fluxo das pessoas (de uma cidade à 

outra), seja através do fluxo de imagens que formam e conformam o universo 

ideológico e atravessam fronteiras. Aqui faço uso das palavras de Velho, em seu 

prefácio à quinta edição da coletânea “Desvio e Divergência”: Em outros termos, as 

                                                             
72

 Não quero dizer com isso que naqueles lugares visitados não haja uma economia das trocas simbólicas. 

Isso seria de longe uma incoerência. O que quero dizer, é que no conjunto maior da cidade, os seus bens 

simbólicos conformados num quantum de capital cultural é restrito ou ausente. Um exemplo disso é o fato 

de uma cidade com pouco mais de 400 anos, como é o caso de Natal, possuir apenas uma biblioteca 

pública que está, há pelo menos 10 anos, fechada. 
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pesquisas, mesmo quando dirigidas a objetos aparentemente muito particulares e 

específicos, mantêm-se voltadas para os processos sociais mais amplos (VELHO, 2003, 

p. 03). Com isso quero insistir em abordar a cidade do Natal de forma localizada (mas 

não isolada), através da relação entre violência e lugar, a partir das visões de mundo, 

narrativas e opiniões de moradores do Sarney e do Japão e seus vizinhos, e talvez 

sejamos capazes de vislumbrar processos mais amplos.  

Foi compreendido, a partir da pesquisa, que as zonas fronteiriças das paisagens 

urbanas são lugares para os quais o indesejado é empurrado. Os dados apresentados ao 

longo da discussão evidenciam um pouco esse movimento, que é bem mais forte a partir 

das narrativas nos capítulos anteriores e que denotam um espraiamento de situações de 

risco em direção aos limites dos bairros (coincidentes com zonas fronteiriças e limites 

administrativos da cidade). Como assinalei a respeito do contexto de produção do 

trabalho acadêmico, a cidade do Natal volta a viver novamente uma onda de 

criminalidade violenta (ou está-se dando maior visibilidade ao fenômeno) que nunca 

deixou de ser significativo. Parece óbvio que cada homicídio tenha uma motivação ou 

ocorra num contexto singular, para falar aqui de um tipo de violência que parece ser, 

para o Poder Público e para a população de modo geral, a sua forma mais extrema. Mas 

quando nos damos conta do uso das armas de fogo, das dívidas por uso de drogas e 

acerto de contas, e vitimização de parcelas jovens da população, estamos diante de algo 

que não é apenas da ordem psicológica ou individual. Estamos diante de um processo 

social, simbólico e urbano, que é construído através de contribuições 

individuais/microssociais, ao mesmo tempo em que impele e empurra as ações ao nível 

coletivo. O perfil da vitimização também é evidenciado nessa problematização: são 

homens jovens (cada vez mais jovens), negros/pardos, solteiros. Como mencionei 

anteriormente, há também nesse fenômeno urbano a construção da masculinidade, já 

ressaltada em outras pesquisas. Na pesquisa de campo que fiz evidencia-se a prova da 

força e a insubmissão às regras da coletividade como base da atitude crítica dos jovens 

perante o universo social. Não obstante, é um universo marcado por tais contradições 

que as crianças crescem e são obrigadas a defender-se. Em seus desenhos, desde cedo as 

noções do mundo real são interpenetradas por sinais da sociabilidade lúdica e dos jogos 

adultos, noções de trabalho informal exercido por jovens e adolescentes nas ruas 

vicinais do Loteamento Novo Horizonte e pela extensão da Av. Bernardo Vieira. Esse 

trabalho informal, vistos nos detalhes dos desenhos apresentados no Capítulo Segundo 

mostram meninos “rodeiros”, ou seja, que trabalham nos semáforos passando rodo no 
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para-brisas dos carros em troca de moedas. Como ficou claro durante outras pesquisas 

das quais participei, esses meninos são, em maioria esmagadora, usuários de crack e 

outras drogas.  

Os ritos de separação problematizados nos capítulos anteriores mantém o 

universo simbólico atualizado com as imagens do que cada indivíduo acredita ser 

(identidade) e onde deve estar (alteridade). Talvez aplique-se aqui oque Baptista (2010, 

p. 67) chamou de territórios estigmatizados ao discorrer sobre os bairros ditos 

problemáticos de Lisboa. As imagens do lugar como um buraco, do ser negro na favela, 

das dicotomias bairro/conjunto e loteamento/favela, parecem fazer os indivíduos 

perderem de vista as forças que os separam. Essa contínua atualização produz os efeitos 

inesperados da violência urbana que culminam em explosões de ódio e insatisfação, da 

perda de sentido ou da confiança nas relações e, não obstante, da perda da polidez e do 

decoro (GOFFMAN, 2009, p. 102). Essas separações, ocorrendo não apenas ao nível do 

bairro, mas na vida da política representativa em que os cidadãos não se sentem 

representados, produzem uma demanda reprimida de acesso à justiça e direito à cidade. 

A violência nestes lugares parece então ser, não o terror veiculado das mortes, mas a 

manutenção das separações histórico-sociais que distanciam pessoas dentro de um 

mesmo bairro, dentro da cidade e dentro dos grupos de interesses. 
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