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RESUMO 

 

 

A avassaladora engrenagem que impulsionou o turismo, enquanto principal 

atividade econômica de Pipa - distrito outrora agrário e pesqueiro, pertencente ao 

município de Tibau do Sul/RN - produziu mudanças significativas nos aspectos 

sociais, econômicos e culturais da população nativa desse lugar onde as relações 

sociais eram estreitas e fundamentadas, em alguns casos, pela linha de parentesco, 

num ambiente onde todos se conheciam. No entanto, não podemos observar a 

emergência dessa atividade apenas como desarticuladora voraz de antigas formas 

de sociabilidade locais que, em um processo linear, destrói o velho, substituindo-o 

pelo novo. Novas composições são geradas mesclando elementos do passado e 

presente. Superando a oposição simplista aos impactos positivos ou negativos do 

turismo, buscamos principalmente, nesta dissertação, rever a história de Pipa 

(contada em forma de narrativa), mostrando como aos poucos este distrito tornou-se 

um importante destino turístico internacional e de que forma seus moradores foram 

sendo tragados pelo “redemoinho” que as levou à presente realidade. A pesquisa 

utilizou metodologia qualitativa e fundamentou-se em levantamento fotográfico, 

bibliográfico e na própria observação, experiências, relatos orais e escritos 

adquiridos em campo. Realizamos entrevistas em profundidade (história oral) com 

sujeitos que constituem a memória viva do lugar – moradores locais 

(majoritariamente nativos). Constatamos que diante do processo de ”modernização” 

decorrente da pressão exercida pela própria globalização e pelo capital resultante do 

investimento turístico, a população nativa não é passiva. Pelo contrário: ela resiste, 

criando mecanismos de reformulações materiais e simbólicas. Por ser o presente 

dinâmico, a identidade de um lugar não é a cristalização de seu passado. Muitas 

paisagens ainda revelam materialidades de tempos passados, como inscrição das 

práticas sociais na construção do lugar.  

 

Palavras-chave: Memória. Mudanças. População nativa de Pipa. Reformulações 

materiais e simbólicas. Turismo.  



 

ABSTRACT 

 

 

The overwhelming gear that boosted tourism as the main economic activity of 

Pipa –a district formerly agricultural and fishery, that belongs to the municipality of 

Tibau do Sul/RN produced significant changes in the social, economic and cultural 

rights of the native population of the place where social relations were narrow and 

justified in some cases, the line of kinship in an environment where all residents 

knew each other. However, we can not observe the emergence of this activity just as 

voracious disarticulator of old local forms of sociability that in a linear process, 

destroys the old, replacing it with the new. New compositions are generated by 

merging elements of past and present. Overcoming opposition to simplistic positive 

or negative impacts of tourism sought especially in this dissertation, review the 

history of Pipa (told in narrative form), showing how slowly this district has become a 

major international tourist destination and how its residents were being swallowed by 

the "whirlwind" that led to this reality. The research used qualitative methodology and 

was based on photographic, literature and survey, observation, experience, oral and 

written reports acquired in the field. We conducted in-depth interviews (oral history) 

with subjects that are the living memory of the place – local residents (mostly 

natives). We found that before the process of "modernization" resulting from the 

pressure of globalization itself and the capital investment in tourism resulting from the 

native population is not passive. On the contrary, natives resist, creating mechanisms 

of material and symbolic reformulations. The present moment is always dynamic. 

Because of that, the identity of a place is not the crystallization of its past. Many 

landscapes still reveal materialities of yesteryear, such as registration of social 

practices in the construction of the place. 

 

Keywords: Memory. Changes. Native population of Pipa. Reformulations material 

and symbolic. Tourism. 
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1 CAMINHOS DE UMA PESQUISA 

 

Caminhante, não há caminho. Faz-se o caminho 

ao andar.  

Antônio Machado 

 

Este trabalho consiste numa mescla de velho com novo; passado com 

presente. É a objetividade representada pelo subjetivo: a prática que se fez teoria e 

se cristalizou como conhecimento. Pipa, distrito pertencente ao município potiguar 

de Tibau do Sul, constitui o pano de fundo de uma história contada a partir de 

histórias e relatos. Contos ou narrativas de sujeitos sociais, personagens da história 

de um lugar que de um simples vilarejo agrário e pesqueiro transformou-se num 

destino turístico internacional.  

Em outubro de 2005, tive o meu primeiro contato com Pipa e fiquei admirada 

com as paisagens e o estilo diferenciado do lugar. Moradores e visitantes ecléticos 

se confundiam num ambiente de múltiplos sons e cores. Olhava para os lados e me 

deparava com expressões faciais de euforia e alegria a minha volta. Havia gente de 

todos os cantos. De fato, o mundo estava naquele lugar. 

Afinal, não é por acaso que Pipa está na boca do povo e é tão divulgada pela 

mídia, pensei. Assim, passei, a partir de então a visitar o distrito frequentemente em 

momentos diversos: às vezes pela manhã, às vezes durante a noite. Nessas minhas 

primeiras “idas e voltas”, era único e claro, o meu intuito de lazer e diversão e eu até 

então não podia imaginar o quanto aquele lugar iria me envolver de outras formas, 

completamente diferentes, e o quanto ele seria palco de aprendizados para toda 

minha vida acadêmica e pessoal. 

Graduei-me em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) em 2009 e já no ano seguinte ingressei no Curso de Mestrado em Ciências 

Sociais da mesma instituição. Foi somente a partir de meados de 2011, que o meu 

olhar com relação a Pipa revestiu-se por lentes acadêmicas e comecei a investigar a 

realidade local por meio de conversas com alguns moradores daquele distrito.  

Em uma de minhas visitas à localidade, mais precisamente uma realizada em 

junho de 2011, tive a oportunidade de conversar e conhecer um pouco da história de 

vida de uma ex-moradora, que na ocasião, afirmou que assumia múltiplas funções 

em uma pousada cujo proprietário era alemão. Orgulhosamente, ela me contou que 
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aquela pousada onde trabalhava há pouco mais de quinze anos, era sua casa, 

agora reformada e apropriada para outro fim, mesmo ainda permanecendo 

remanescentes de uma residência interiorana. 

Chamou-me atenção o fato de aquela mãe de família agora residente num 

distrito vizinho, Piau, com baixo nível de instrução desenvolver diariamente em seu 

ambiente de trabalho, diversos papéis, dentre eles o de recepcionista que exige à 

priori, no mínimo o domínio de idiomas (sobretudo em se tratando de um lugar em 

que circulam e se hospedam frequentemente turistas estrangeiros de vários lugares 

do mundo), habilidade esta que ela disse nunca ter aprendido, mas que em 

contrapartida não era motivo de rejeição por parte de seu chefe e dos hóspedes, 

pelo contrário a identificação pessoal e reconhecimento de sua simpatia eram 

demonstrados através de presentes e de outras formas simbólicas. 

Além dessa, ouvi falas como: a de um proprietário de pousada brasiliense que 

fez críticas ferrenhas ao desempenho de seus funcionários nativos, principalmente 

no tocante à eficiência e qualificação profissional desses; a de um jovem 

paranaense, que trabalhando como garçom no restaurante de um espanhol em Pipa 

há quase 10 anos, falou a respeito da marginalização, do consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas e drogas ilícitas da população nativa. Todas essas falas 

apontavam uma série de fatos relevantes envolvendo a população nativa. Em 

decorrência também do contato com novos sujeitos e cenários que a atividade 

turística pôs em cena no local, a comunidade nativa vem redefinindo mais 

rapidamente seu cotidiano, sua maneira de ser, viver e pensar. Foi a primeira das 

suposições feitas. 

Inicialmente, a nossa concepção de nativo de Pipa contemplava nesse grupo, 

apenas as pessoas nascidas no lugar. Contudo, a experiência empírica, e mais 

precisamente o contato com os moradores locais apontou para a necessidade de 

repensar, ampliar e esclarecer a abrangência desse termo. Havia pessoas naturais 

ou procedentes de outros lugares, mas que passaram a residir em Pipa desde a 

infância até o momento da pesquisa (neste grupo estão inclusos aqueles que 

moravam no vilarejo agrário e pesqueiro antes dele se tornar um núcleo receptor 

turístico – dentre eles, muitos idosos). Convencionamos chamá-las de nativos 

também, considerando a possibilidade de elas terem muito a dizer sobre o passado 

e a realidade de um lugar que se tornou alvo de pressões exercidas pela própria 
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globalização e pelo capital resultante do investimento turístico. Elas poderiam 

contribuir para o desenvolvimento deste trabalho.  

A superestimação da dimensão econômica do turismo, enquanto fonte 

geradora de emprego, renda e receitas, é responsável pela reprodução do discurso 

político salvacionista no mundo e, particularmente nos muitos municípios do estado 

do Rio Grande do Norte. Como exemplo, apontamos o município de Tibau do Sul, 

escolhido em 2010 como um dos 65 destinos indutores do Brasil pelo Ministério do 

Turismo. Esse município integrante do Pólo Costa das Dunas1 tornou-se o segundo 

núcleo receptor de turistas do Estado, perdendo apenas para a capital potiguar e 

esse mérito deve-se ao crescimento da atividade turística no seu mais importante 

distrito, Pipa.  

Há aproximadamente 20 anos, o turismo tornou-se a principal atividade 

econômica desse distrito, localizado a pouco mais de 80 km ao sul de Natal. A partir 

de então, assume a fama de um dos mais visitados destinos turísticos do Brasil. 

Esse fato é notório pela quantidade de equipamentos de hospedagem, de 

alimentação e de entretenimento ali existentes. 

O turismo introduziu-se no cotidiano local e, depois de certo tempo foi 

adotado pelos órgãos públicos como fundamental para o desenvolvimento da 

localidade. A partir disso, seus antigos moradores tiveram que se adaptar às 

transformações estruturais trazidas por ele e a refazer, reorganizar suas bases de 

sociabilidade, inserindo traços peculiares de sua identidade nesse processo que 

atuam como elementos distintivos nos contornos que o turismo assumiu neste lugar.  

A mediação entre este local e o global empreendida por essa atividade 

econômica impôs novas formas de sociabilidade, articuladas pelo processo 

contemporâneo de revalorização das paisagens para o lazer. Trata-se de um 

movimento que impulsiona a reestruturação das relações entre o lugar e o mundo, 

formando organizações socioespaciais cada vez mais híbridas em que as formas e 

lógicas antigas, associadas às novas, originam outra composição (LUCHIARI, 1999). 
                                                            
1 O Programa de Desenvolvimento para o Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), desde 1991, 
investe recursos na região Nordeste oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
sob a gerência do Banco do Nordeste, com o objetivo de incrementar a atividade turística em Pólos 
compostos por municípios com reconhecido potencial de desenvolvimento da atividade. Dentre eles, 
está o Pólo Costa das Dunas que abrange os municípios situados no litoral oriental e em parte do 
litoral norte do Estado, estendendo-se por cerca de 200 km, costeando o Oceano Atlântico. 
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Com efeito, a avassaladora engrenagem que tem impulsionado a atividade 

turística no pequeno distrito de Pipa, outrora agrário e pesqueiro – onde as relações 

sociais eram estreitas e fundamentadas, em alguns casos, pela linha de parentesco, 

num ambiente familiar onde todos se conheciam – tem produzido mudanças 

significativas nos aspectos sociais, econômicos e culturais da população nativa, 

passando por questões comportamentais e transfigurações paisagísticas e 

socioespaciais.  

Paisagens foram recriadas em um relativo curto espaço de tempo para 

atender às necessidades do mercado turístico. Muitos vieram dos diversos lugares 

para apreciar e explorar recursos naturais, passar temporadas, investir e morar. 

Grande parte da população nativa, representante de uma produção cultural 

característica e possuidora de um modo de vida fundamentado na simplicidade, 

vendeu a preços relativamente baixos ou alugou suas terras localizadas no centro, 

deslocando-se para áreas periféricas. Outros permaneceram, sobretudo por 

questões de identificação com o lugar, mas desfigurando grande parte das relações 

pré-existentes com o meio físico. 

Lopes Júnior (2000) em seu livro A construção social da Cidade do Prazer - 

Natal pondera que a transformação de paisagens em espaços para o lazer, 

recreação e o refrescamento visual tem sido um dos fenômenos mais significativos 

das mudanças socioeconômicas da sociedade hodierna e desde então aponta para 

a necessidade de conscientização do peso do turismo na criação e formatação de 

espaços e de sua determinante ligação com a produção de novos cenários 

econômicos, sociais e culturais impulsionados pela aceleração do processo de 

globalização2·. 

Essa situação conduziu para que a análise do turismo fosse dominada, 

durante muito tempo, pelos estudos de “impactos”, sobretudo dentro do campo da 

turismologia (estudo do fenômeno turístico). Os autores desses estudos chegaram a 

constituir uma suposta área específica de saber (“a análise do turismo”), dominada 

por modelos simplistas e explicações, não raro marcadamente funcionalistas. A 

análise social mais criteriosa do turismo tem sido feita, desde a primeira metade dos 

                                                            
2 Entendemos a globalização como um processo não somente econômico, mas, sobretudo, 
responsável por redefinir as concepções de tempo e espaço das pessoas. Identificamo-nos com o 
conceito formulado por Giddens (1991, p.69): globalização constitui “a intensificação das relações 
sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais 
são modelados por eventos ocorrendo há muitas milhas de distâncias e vice-versa”.  
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anos 1990, a partir do imbricamento entre tradições disciplinares distintas como a 

chamada geografia crítica, a antropologia e a sociologia da cultura (LOPES JÚNIOR, 

2000). 

Entretanto, vale a pena lembrar que o tratamento mais minucioso do turismo 

teve como marco fundamental a reunião anual da Associação Americana de 

Antropologia em 1974, que apresentou como tema “Turismo e Mudança Cultural”. 

Essa reunião começou a mostrar condições para, de um lado, superar os 

preconceitos que o tema do turismo ainda provoca na academia e, de outro, apontar 

questionamentos epistemológicos interessantes acerca dos estudos de impactos da 

atividade turística. O primeiro questionamento é a respeito da própria ideia de 

“impacto”, que segundo alguns críticos presentes naquela ocasião, incorpora uma 

visão própria da epistemologia da balística que se trata de uma noção pré-concebida 

de que a localidade receptora (objeto da maioria dos estudos de impactos) seria 

atingida por um projétil. Isto é, “como se o meio receptor fosse inerte, passivo, 

submetido a fatores exógenos de mudança” (LOPES JÚNIOR, 2000, p.18). O 

contato e o convívio com a população nativa de Pipa nos fez crer que a ideia do bom 

nativo selvagem que se mantém passivo e que permite a total destruição de sua 

cultura, sem impor resistências não corresponde à realidade conhecida. 

Com base nisso, a pesquisa tentando romper com a tradição de outras 

pesquisas sobre o turismo, supera a oposição simplista aos impactos negativos ou 

positivos dessa atividade e objetiva contar a história de Pipa, mostrando como aos 

poucos este distrito tornou-se um importante destino turístico internacional e como 

as pessoas que habitavam aquele microuniverso foram sendo tragadas pelo 

“redemoinho” que as levou à presente realidade. 

Nossa atenção foi direcionada para apreender a percepção dos moradores 

antigos acerca de todo um processo de mudanças que se deu, sobretudo em 

relação ao uso, apropriação e valor dos espaços locais, e a redefinição de valores, 

práticas e formas de ser e viver da população nativa. No entanto, não nos limitamos 

a entrevistar apenas nativos, apesar de serem eles nosso foco principal. A história 

da Pipa envolve também outros sujeitos que não o são.  

A noção de percepção é aqui apresentada, seguindo a concepção de Renaud 

Barbaras no livro intitulado Investigações fenomenológicas: 

 



19 

A percepção enraiza-se na vida e deve ser compreendida a partir dela. 
Perceber é vivenciar uma realidade, e portanto, é um modo de viver [...] É 
uma prova no duplo sentido de uma experiência e de um contato: ela não 
pode apropriar-se do objeto sem se aproximar dele. Não é uma pura 
contemplação, mas sim uma relação ativa com o objeto, ela é tanto ação 
quanto conhecimento (BARBARAS, 2011, p.153-155). 
 

O ponto de partida para esta análise é a experiência do sujeito, que 

conscientemente vive e age em um mundo que ele percebe, interpreta e que faz 

sentido para ele. A realidade percebida escapa da subjetividade à medida que a 

percepção é percepção das coisas mesmas, mas por outro lado, ela remete à 

subjetividade, já que as coisas não possuem realidade fora da sua percepção. 

 Ainda nesse sentido, Moliani (2010, p.23) pondera: 
 

As Ciências Sociais têm alternado suas preocupações entre a realidade, 
como dado objetivo, e/ou com percepções e reconstruções da realidade 
feita pelo homem. A realidade é, porém, ambas as coisas; e as ciências 
sociais, nos marcos tradicionais, podem ter dificuldades em explicar os 
homens e o mundo, ao reduzir o homem ao nível de um objeto, cuja 
consciência é um reflexo do visível ou perceptível e que, portanto, seria 
incapaz de transcender uma realidade dada (no caso do positivismo) ou, 
alternativamente, pela redução da realidade a simplesmente uma criação da 
consciência. [...] A percepção da externalização e objetivação da realidade 
social, como um processo que ocorre principalmente através da linguagem, 
levou, na Sociologia Fenomenológica, à preocupação com exposições, 
descrições, conversações e falas. 
 

O mundo social é deste modo, tratado como um mundo linguístico e cognitivo, 

e a tarefa das Ciências Sociais passa a ser a de descrever os processos pelos quais 

ele é construído, por meio de exposições, leituras, entendimentos e processos 

interpretativos.  

Esta pesquisa tomou essas ideias como base. Ela foi desenvolvida utilizando 

metodologia qualitativa e fundamentou-se em levantamento bibliográfico (livros, 

artigos, teses, dissertações e pesquisas científicas já realizadas sobre a área de 

estudo), documental e empírico (observação, experiências, relatos orais e escritos). 

As informações coletadas em campo através de entrevistas em profundidade 

(história oral) com representantes de famílias locais moldaram a estrutura do 

trabalho. Além disso, tivemos a preocupação de complementar o conteúdo teórico-

empírico com fotos da Pipa que contrastam passado e presente do lugar.  

Não buscamos aplicar um “instrumental teórico” à realidade estudada. 

Preferimos submeter o material empírico à perspectiva teórica, caminho que 

julgamos ser menos pragmático do ponto de vista do jogo acadêmico, mas um 
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desafio estimulante para o pesquisador. Definimos os procedimentos de coleta de 

dados à medida que fomos conhecendo a realidade local. Aliás, o trabalho do início 

ao fim foi moldado em função da experiência empírica. Isso significa dizer que 

escolhemos os caminhos ao caminhar, parafraseando o poeta e prosista de 

Servilha, Antônio Machado. 

Enquanto estivemos em campo, não nos limitamos a utilizar um roteiro de 

entrevistas com questões fechadas e pré-definidas. Optamos por diálogos que nos 

permitissem maior abertura e liberdade para fazer questionamentos à medida que 

fôssemos ouvindo os relatos dos entrevistados. Quanto à amostra, inicialmente seria 

composta apenas por nativos. Mas, a partir do contato com estes, novas indicações 

iam surgindo.  

A pesquisa empírica foi realizada entre os meses de junho de 2011 e 

fevereiro de 2012, período no qual tivemos a oportunidade de nos aproximar de 

alguns moradores, inclusive de representantes das famílias nativas locais, ouvindo 

relatos, observando seu cotidiano e tentando traduzir em narrativas os fragmentos 

de seu mundo prático e objetivo como possibilidade de compreensão do “real”. 

Deste modo, nossa amostra foi composta por 33 (trinta e três) pessoas. 

Foram utilizados recursos audiovisuais (fotografias, filmagem e gravação; 

todos sob o consentimento dos entrevistados). Um livro de fotografias (editado em 

2010) intitulado Pipa através do Tempo de autoria de Marco Polo Veras foi utilizado 

no momento das entrevistas em campo. A leitura das imagens nos possibilitou uma 

maior familiarização com a área de estudo, a partir da comparação entre passado e 

presente. Em alguns momentos, essas imagens estimularam a lembrança dos 

entrevistados, facilitando ao mesmo tempo nosso contato com eles. 

Este trabalho ficou estruturado em quatro seções: O suporte necessário à 

caminhada é a primeira delas. Aqui discutimos a base teórica pertinente ao conteúdo 

empírico contemplando principalmente os conceitos de turismo, lazer, núcleo 

receptor, nativo, resistência, paisagem, lugar, história oral e memória.  

Por sua vez, a segunda seção – A história contada como história – 

apresentou os diversos caminhos que percorremos na tentativa de contar a história 

de Pipa. Constituíram os relatos nos quais descrevendo a própria experiência 

empírica e perspectivas teóricas, apontamos os meios que nos permitiram a 

apreensão de realidades, percepções e de acontecimentos vividos pelos sujeitos 
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que fizeram história no lugar. Essa forma de expressão da escrita repetiu-se 

posteriormente. 

Em O mar e a terra: mais do que fontes de sobrevivência, a terceira seção, 

deu-se continuidade à história contada como história, discutindo a importância que 

esses recursos, enquanto espaços que guardavam (e guardam) significados 

econômicos, culturais, religiosos e de lazer. É nesta oportunidade que dialogamos 

com teóricos e autores que desenvolveram pesquisas em comunidades pesqueiras 

e inclusive na Pipa. 

No quarta seção, intitulada Pipa no mundo e o mundo em Pipa, as discussões 

deram continuidade à história de Pipa, tentando mostrar como o vilarejo agrário e 

pesqueiro tornou-se aos poucos alvo de pressões exercidas pela própria 

globalização e pelo capital resultante do investimento turístico. O ponto de partida foi 

a proposição de que essa lógica funcional e global, que inseriu-se na escala do 

cotidiano local, impulsionou a redefinição de suas paisagens, sociedade, cultura e 

valores, relatadas no último capítulo. 

A trajetória percorrida levou às Incertezas da caminhada, parte na qual foram 

identificadas as principais constatações, contribuições, críticas e limitações do 

trabalho.  
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2 O SUPORTE NECESSÁRIO À CAMINHADA 

 

Toda teoria só tem validade, quando a sua 

aplicabilidade se dá por vias concretas. 

Orlando Moreira de Souza 

 

Essa seção cumpre o papel de expor a base teórica pertinente ao conteúdo 

apresentado. Mostraremos a seguir um texto contemplando a definição de alguns 

termos que julgamos importantes para a compreensão das seções consecutivas. 

Dentre eles, estão turismo, lazer, núcleo receptor, nativo, resistência, paisagem, 

lugar, história oral e memória. Não nos limitamos aos conceitos teóricos. Outras 

reflexões, que naturalmente se aplicam à realidade estudada também se fazem 

presentes. 

A primeira das discussões aqui apresentadas remete ao conceito de turismo. 

No mercado de bens simbólicos intelectuais, existe uma oferta abundante de 

definições para o que se convencionou chamar de turismo. De acordo com Siqueira 

(2007), ele pode ser definido como atividade econômica, ação política, uma mistura 

de várias esferas sociais, “indústria” que não polui, experiência, prática social ou 

fenômeno típico das sociedades pós-industriais, etc. 

A despeito do esforço de inúmeros analistas para colocar em bases 

transparentes e precisas a natureza do turismo, persiste a grande variação de 

definições, orientadas pelos mais diferentes pressupostos teórico-metodológicos. 

Considerando que “no turismo, estamos, para todos os efeitos, diante de um campo 

polissêmico, difuso e complexo (...) e que não há, absolutamente, uma definição que 

leve em conta os campos subjetivos e objetivos da atividade social turismo todos ao 

mesmo tempo” (SIQUEIRA, 2007, p.1), apresentamos uma definição que embora 

seja técnica e economicista, tem aceitação ampla e pode ser naturalmente aplicada 

à realidade estudada: a da Organização Mundial de Turismo (OMT), entidade 

vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU). 

Para essa entidade, o turismo é definido como as viagens através das quais 

as pessoas deslocam-se para lugares fora de seu ambiente usual de moradia ou 

convívio durante um período não superior a um ano consecutivo, por motivos de 

lazer, negócios e outros, desde que não estejam ligados ao exercício de uma 

atividade remunerada na localidade visitada. Essas viagens constituem uma das 
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maiores atividades econômicas do mundo no que se refere à criação de receitas e 

cargos de trabalho (OMT, 2003). 

É evidente que essa definição está pautada por questões objetivas, não 

abarcando a complexidade e a multiplicidade de configurações que o fenômeno do 

turismo assume. É bem pertinente aqui, mostrar o entusiasmo da OMT aos nos 

informar que: 

 

[...] receitas internacionais desse setor [o turismo] cresceram mais rápido do 
que o comércio mundial como um todo (serviços comerciais e exportação 
de mercadorias) nos anos [19]80 [...] As viagens e o turismo também são os 
maiores geradores de emprego em grande parte dos países, 
proporcionando trabalho para mais de 100 milhões de pessoas no planeta e 
contribuindo com cerca de U$ 166 bilhões em impostos em nível mundial 
(OMT, 2003, p.146). 
 

Estatísticas como essas incentivam governos de vários países, em especial 

daqueles em vias de desenvolvimento, impelidos pelo modelo econômico neoliberal, 

a apostar maciçamente nessa atividade encarando-a como alternativa de reduzir 

seus índices de pobreza e desigualdade social. Dentre o conjunto desses países 

está o Brasil, que vem adotando o turismo como aliado na sua trilha rumo ao 

desenvolvimento desde meados da década de 1960, com a criação da Embratur 

(atual Instituto Brasileiro de Turismo).  

Um olhar atencioso para as políticas públicas de turismo no Brasil permite-nos 

perceber que os principais agentes atuantes nesse processo foram o Estado e a 

iniciativa privada, que priorizaram a implantação de infraestrutura turística básica em 

áreas litorâneas, bem como estimulou incentivos fiscais para os investidores 

(CAVALCANTI, 1993). 

Ainda no ano de 2011, os discursos políticos ressaltaram a importância do 

incentivo ao turismo – já que no Brasil, essa indústria “movimenta bilhões e bilhões 

de dólares, euros e também reais por ser este um país continental com tantas 

belezas e atrativos”, conforme assegurou a presidente Dilma Rousseff 3. Comentário 

esse, que justifica a afirmação feita por seu antecessor, Luís Inácio Lula da Silva, no 

                                                            
3 Trecho do discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante cerimônia de posse do 
Ministro do Turismo, Gastão Vieira – no Palácio do Planalto/DF em 16 de setembro de 2011. 
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ano de 2009: “o Brasil possui uma predisposição inata à atividade turística”, visando 

à geração de emprego, bem-estar social, renda e receitas para o país4. 

Em decorrência disso, os discursos que destacam a importância de estimular 

o turismo são reproduzidos tanto a nível estadual quanto municipal, e o crescimento 

dessa atividade econômica é alçado como prioridade dentre as políticas públicas do 

setor por ser esta atividade vista então como tábua de salvação de áreas mais 

pobres do território brasileiro. Na visão de Santos Filho (2005, p. 38), trata-se de 

uma estratégia do capital, “o capitalismo exige que o turismo incorpore a ideia de 

campo salvador da economia, e essa necessidade movimenta o aparelho de Estado 

que dirige sua estrutura para esse objetivo”.  

Campanhas publicitárias destacam certos destinos e incentivam as pessoas à 

prática do turismo mediante facilidades de mercado.5As agencias de turismo, as 

universidades e os meios de comunicação colaboram cada vez mais para construir a 

ideia de turismo como uma necessidade moderna indispensável ao indivíduo, 

transformando-o em produto.  

Aliás, desde a segunda metade do século passado, a viagem vem se 

massificando de forma crescente e o turismo, para muitas pessoas da sociedade 

ocidental, apresenta-se como uma imposição. Em relação a isso, Krippendorf (2009, 

p. 17) nos afirma que:  

 

[...] a necessidade de viajar é sobretudo criada pela sociedade e marcada 
pelo cotidiano. As pessoas viajam porque não se sentem mais à vontade 
onde se encontram, seja nos locais de trabalho, ou seja onde morem. 
Sentem a necessidade urgente de se desfazer temporariamente do fardo 
das condições normais de trabalho de moradia e de lazer, a fim de estar em 
condições de retomá-lo quando regressem. 
 

Para o autor, a viagem de turismo torna o cotidiano suportável e ajuda as 

pessoas a sobreviver. Ela permite que os indivíduos se desliguem do habitual e 

refaçam suas energias, renovem suas forças físicas e mentais. Assim o grande 

êxodo das massas que caracteriza nossa época é consequência das condições 

                                                            
4 Maiores informações acerca do posicionamento da política brasileira em relação ao turismo estão 
disponíveis no Plano Nacional do Turismo através do endereço eletrônico: 
www.institucional.turismo.gov.br.  
 
5 Os diversos pacotes com valores diferenciados para estudantes e aposentados, com várias formas 
de pagamento constituem exemplo dessas facilidades. 
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geradas pelo desenvolvimento da sociedade industrial, na qual o ser humano vive 

um ciclo de reconstituição que pode ser resumido da seguinte forma: 

 

Trabalhamos, sobretudo para poder sair de férias e temos a necessidade 
das férias para poder retomar o trabalho. “[...] Se não existisse o turismo, 
cúmplice da evasão, seria necessário construir clínicas e sanatórios, onde o 
ser humano se recuperasse do cansaço do cotidiano” (KRIPPENDORF, 
2009, p. 18).  

 

Nesse contexto, as férias, o lazer, as viagens e o turismo são considerados 

terapias da sociedade, “válvulas” que permitem manter o funcionamento do mundo 

de todos os dias. No entanto, esses termos apresentam entre si algumas 

particularidades dignas de serem esclarecidas aqui. 

De acordo com a definição de turismo da OMT (2003), nem toda viagem é 

considerada turística, e para distinguir é preciso levar em conta o tempo de 

permanência e a motivação do visitante6. Quem realiza uma viagem turística, o faz 

com a intenção de regressar para o seu ambiente usual de moradia. Aliás, essa é a 

marca que define tal forma de viagem. 

Toda forma de se praticar turismo é lazer, mas nem todo lazer é turismo. Isso 

significa dizer que o lazer não necessariamente implica deslocamentos e contempla 

em seu universo uma gama de possibilidades dentre elas o turismo. Mas o que seria 

o lazer? Comecemos por mostrar o conceito desse termo na visão do sociólogo 

Renato Requixa. Lazer é para ele, 

 

[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-
se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, 
sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após 
livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 
sociais (REQUIXA,1976 p. 33). 

 

De forma mais sintética, Jofre Dumazedier em Sociologia empírica do lazer 

(1979), esclarece a definição afirmando que a prática do lazer é exercida à margem 

das obrigações sociais em um tempo que varia segundo a forma de intensidade de 

engajamento do mesmo em suas atividades laborais. O lazer encontra-se submetido 
                                                            
6 A OMT (2003) define como turista o visitante que permanece pelo menos 24 horas no lugar visitado 
e cujos motivos da viagem estão agrupados em lazer (férias, prazer, religião, prática de esportes, 
tratamento de saúde e realização de estudos), negócios (interesses particulares, missões e reuniões) 
e razões familiares. Excursionista é o visitante temporário que permanece no local visitado menos de 
24 horas.  
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a um lugar de destaque, com funções de descanso, desenvolvimento da 

personalidade e diversão. 

Em O lazer no Brasil, Requixa (1977, p.11) define lazer como uma “ocupação 

não obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a vivencia e cujos valores 

propiciam condições de recuperação e de desenvolvimento pessoal e social”. O 

autor ressalta que o ambiente urbano industrial permitiu que o trabalhador fosse 

dispondo de um tempo verdadeiramente livre e com tendência a aumentar. Entende-

se que seu estudo se faz importante para o pensamento sobre o lazer no Brasil, pois 

orienta rumo à compreensão de que o tempo livre é um elemento indispensável para 

o desenvolvimento do lazer e do homem. 

Outro pesquisador brasileiro de destacada produção e que leva sua linha de 

pensamento a partir das teorias de Dumazedier é Marcelino (1983), que se refere ao 

lazer como uma atividade desinteressada, sem fins lucrativos, relaxante, 

sociabilizante e liberatória.  

Ainda a partir de Dumazedier, Camargo (1989) conceitua o lazer como um 

conjunto de atividades que devem reunir certas características: devem ser gratuitas, 

prazerosas, voluntárias e liberatórias centradas em interesses culturais, físicos, 

manuais, intelectuais, artísticos e associativos, realizadas num tempo livre, subtraído 

ou conquistado, historicamente, da jornada de trabalho profissional e doméstica e 

que interferem no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 

Podemos observar nas definições citadas, que o caráter liberador do lazer é 

resultado da livre escolha, embora esta não exista de forma absoluta, uma vez que a 

livre escolha está marcada por condicionamentos diversos, sobretudo os 

socioeconômicos. 

Não obstante, a busca por lazer e viagens não cessa e conforme salienta 

Natal (2008) existe uma forte tendência por parte das pessoas de enxergar nas 

paisagens naturais uma forma de fuga da neurose causada pelas grandes 

aglomerações urbanas. É a crença mais generalizada que a natureza com seu 

verdor e beleza ‘intocados’, a paz, o silêncio, a tranquilidade, a vida idílica longe do 

mundo artificial, a comida natural e saudável, o lazer e a socialização, compõem os 

ingredientes do imaginário rural. (NATAL, 2008). 

O turismo e outras práticas de lazer fazem uso, cada vez mais crescente, dos 

espaços litorâneos para promover sua expansão. Vasconcelos (2003, p.320) afirma 

que nessa “tendência mundial do crescimento da demanda pela natureza, os litorais 
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destacam-se no Brasil” e assim, as pequenas localidades litorâneas transformam-se 

em “paraísos” e se multiplicam a cada ano, tal como nos informa Trindade7 (2009). 

O fazer turismo é um ato de consumo. Durante a escapada de seu cotidiano, 

as pessoas consomem os recursos naturais, a paisagem, a cultura e os seres 

humanos das localidades visitadas, que são transmutados então em “espaços 

terapêuticos”8. Essas localidades que se destacam por receber um número 

considerável de turistas e visitantes chamamos de núcleo receptor. 

A população residente em um núcleo receptor é, em muitos casos, chamada 

de local, nativa, autóctone ou anfitriã (KRIPPENDORF, 2009; URRY, 2001). Não é o 

caso da realidade estudada. Em Pipa, na condição de residentes, encontramos 

estrangeiros, naturalizados, nativos e moradores oriundos de distintos estados 

brasileiros. Poderíamos agrupar todos esses indivíduos em duas categorias: os “de 

fora” e os nativos. No entanto, essa tarefa não é tão simples quanto parece, em 

virtude da complexidade de definir quem seriam os nativos. 

Inicialmente, a nossa concepção de nativo levou em consideração as 

definições do termo no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2009, 

p.1182): “[Do lat. nativu.] Adj. 1. Que é natural; congênito. 2. Que nasce, procede; 

procedente. 3. Não estrangeiro; nacional [...] S.m. 7. Indivíduo natural de uma terra, 

de um país (por oposição a estrangeiro, a colono, etc.); indígena, natural, nacional”. 

Teórica e resumidamente, de acordo com tais definições, para o indivíduo ser 

considerado nativo de Pipa, bastaria o fato de ele ter nascido lá. 

A convivência e o direto com alguns moradores antigos, nos fez perceber a 

limitação dessa concepção. Mais adiante, passamos a englobar outros indivíduos 

nessa categoria, estando assim em conformidade com Galvão (1995), ao se referir 

aos nativos de Jericoacoara9, no Ceará. De acordo com esse autor menos indicativa 

de lugar de nascimento ou moradia, a referida categoria sugere um significado de 

pertinência genealógica ou adotiva. 

Uma definição pouco mais esclarecedora é dada por Mirasse e Menasche 

(2010, p.2): 

                                                            
7 TRINDADE, Tiago Cantalice da Silva. “Dando um banho de carinho!”- Os caças gringas e as 
interações afetivo-sexuais em contextos de viagem turística (Pipa-RN). Dissertação (Mestrado em 
Antropologia Social). Recife, UFPE: 2009. 
 
8 Termo utilizado por Krippendorf (2009) 
 
9 GALVÃO, Alessandro Gagnor. Jericoacoara Sonhada. São Paulo, Annablume, 1995. 
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O nome nativo provém da tradução para a língua portuguesa do vocábulo 
achinene, que significa, entre outras coisas, os donos. O verdadeiro sentido 
do termo cativo provém da palavra em língua local anammurua, que 
significa pessoas que vieram e que estão morando na comunidade ou filhos 
da comunidade que tinham saído para morar fora e retornaram e, ainda, os 
que se naturalizaram. 

 

Esses autores defendem a ideia de que a pessoa quando nasce é moldada 

segundo a cultura do local de nascimento. A sua personalidade revela o ser daquele 

grupo, portanto a sua identidade natural é de achinene-nativo, enquanto que “aquele 

que, por um motivo qualquer, vive fora do seu meio, é cativo, porque procura 

representar o que não é e nunca vai ser. Se chegar a voltar às origens, continua no 

dilema de ser ou não ser, por isso é chamado de anamurua-cativo, porque já está 

contaminado” (MIRASSE E MENASCHE, 2010, p.2).  

De fato, em Pipa encontramos moradores antigos que embora não tenham 

nascido no lugar, passaram a residir desde sua infância ou juventude até o tempo 

desta pesquisa e eles próprios se classificaram como nativos. Nesse grupo, estavam 

contemplados alguns idosos e parentes de sujeitos nascidos na localidade. 

Em algumas partes do Brasil, ao invés de nativos nos deparamos com a 

expressão ‘caiçara’ 10. Para Ballabio (2010, p.71) esse seria o termo correspondente 

a todo morador da costa litorânea do sul ao Espírito Santo. “A maioria das pesquisas 

e publicações se utiliza deste conceito ao precisar o tipo de vida e cultura de 

moradores do litoral. Cultura esta que [...] percebe-se pelas características de 

identidades comuns em sua vivencia e trajetórias de vida.”  

Por sua vez, Yázigi (2001) defende que apenas a autodenominação, levando-

se em conta definir como caiçara quem assim se considera, não serve para inferir 

um significado claro do que é sê-lo. O autor considera que caiçara ou nativo deveria 

ser um termo utilizado justamente para aqueles que vivem de subsistência, 

características de seus tempos primários. 

 

Ser caiçara não é mais só a condição de rural, se não é a cor da pele, local 
de nascimento, profissão, nacionalidade ou tipo racial, a autodeterminação 
permitira tudo. [...] Daí parecer-me prudente serem considerados com tal os 
classicamente reconhecidos, na medida em que subsistem (YÁZIGI, 2001, 
p. 74). 

 

                                                            
10Conforme vimos nas dissertações de mestrado de Ballabio (2010) e Luchiari (1992). 
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Em consonância com o autor Luchiari (1992) nos assevera que a cultura 

caiçara ou nativa tem sua essência numa economia de subsistência, representada 

sobretudo pela pesca e lavoura, influências da cultura indígena.  

 

O tipo étnico que se originou da mistura das raças negra, indígena e branca 
[...] e a principal contribuição à cultura material que o caiçara recebeu do 
indígena é a roça [ou roçado]. Algumas técnicas utilizadas na pesca 
também são originais da cultura indígena (LUCHIARI,1992, p.7). 

 

Na ocasião da pesquisa, não nos deparamos com nenhum antigo morador 

que tenha declarado viver prioritariamente de forma subsistente, nem mesmo os que 

afirmaram ainda ser pescadores e/ou agricultores. Dessa forma, seria difícil 

identificar os nativos da localidade nas características supracitadas. 

Com efeito, estamos considerando, nesse trabalho, a história de Pipa 

enfatizando dois momentos: o antes e o depois da ascensão do turismo como 

principal atividade local e, portanto parece mais coerente definir como nativo as 

pessoas que nasceram e/ou passaram a residir no lugar antes dele se tornar um 

núcleo turístico receptor. 

O fato é que a base econômica do município de Tibau do Sul, no qual o 

distrito Pipa está localizado, se fundamentou na economia de subsistência. Dado o 

isolamento geográfico, Pipa, na condição de comunidade cujas atividades 

econômicas principais eram a pesca e a agricultura, reproduziu-se a partir de uma 

relativa auto-suficiência, com uma relação de dependência com a natureza e uso de 

técnicas rudimentares de exploração dos recursos naturais. 

Com a urbanização turística11 que se deu no distrito, sobretudo a partir dos 

fins da década de 1980, a cultura local sofreu transformações mais rapidamente. 

Pipa entrou então no fluxo de informações, bens e pessoas. Até 30 anos atrás, esse 

lugar era fragilmente articulado com a região, hoje liga-se a fluxos que transcendem 

o local e inserem ao movimento global. A ocupação turística se sobrepôs à 

ocupação tradicional e foi mais além, tomando territórios que possuíam um valor 

intrínseco para os que ali residiam. Essa dinâmica é explicada por Luchiari (1999, 

p.12). 

 
                                                            
11 De acordo com alguns autores as localidades turísticas representam uma nova e extraordinária 
forma de urbanização, pelo fato de elas serem organizadas não para a produção, como foram as 
industriais, mas para o consumo de bens, serviços e paisagens. Ver principalmente Mullins (1991), 
Hannigan (1995) e Ingersoll (1996). 
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O processo de produção de lugares para o consumo turístico acaba por 
consumir os lugares e subtrair-lhes a identidade cultural. Em outra 
perspectiva, podemos considerar que estas novas paisagens da 
urbanização turística representam também as novas formas de 
espacialização das práticas sociais contemporâneas, por meio das quais 
novas formas de sociabilidade, mais híbridas e mais flexíveis, emergem. 
 

 
Essa autora defende que no mesmo espaço social, antigas paisagens e 

velhos usos convivem com novas formas e funções e seria justamente esse 

movimento entre o velho e o novo que impulsiona a relação do lugar com o mundo 

que o atravessa. 

Em Pipa, enquanto algumas formas de manifestação da cultura tradicional 

sobrevivem ao modo de vida urbano – através de ranchos de pesca, construções 

rústicas do passado, eventos, atividades artesanais, vilas e outros espaços onde a 

população pode manter certos costumes de outrora e signos próprios – a 

emergência de uma nova paisagem urbana, associada à ocupação turística, produz 

territorialidades novas, entre as quais podemos citar as casas de segunda residência 

localizadas à beira-mar como um exemplo emblemático. 

O conflito e as acomodações entre as duas formas de apropriação do lugar – 

a antiga e a voltada para ocupação turística mostram o contraste, mas também a 

produção de um espaço social híbrido, onde o velho e o novo fundem-se dando 

lugar a uma nova formação socioespacial (LUCHIARI, 1999). 

A formação socioespacial redefinida pela urbanização turística gera novas 

paisagens, consome outras, traz à cena novos sujeitos sociais, elimina ou 

marginaliza outras e redesenha as formas de configuração territorial, substituindo 

novos usos e elegendo novas paisagens valorizadas para o lazer (LUCHIARI, 1999). 

É nesse contexto que encontramos em Pipa elementos de persistência e de 

alteração tal como mostra Antônio Cândido em Os parceiros do Rio Bonito, livro que 

mostra os meios de vida num agrupamento de nativos, que ele chama de caipiras, 

do município de Bofete, interior de São Paulo, nos anos de 1948 e 1954. Mais 

adiante, veremos que essa área investigada por Cândido apresenta algumas 

similaridades com a realidade de Pipa no passado, contada por antigos moradores. 

Conforme pondera Cândido (1987, p.163) “todo equilíbrio social – 

essencialmente dinâmico – supõe estes dois aspectos”: de persistência e alteração. 

O primeiro pode ser entendido como sinônimo de “resistência” e para o autor 

elementos desse tipo “constituem aquela parte do equipamento cultural e das formas 
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sociais que oriundas, de período anterior, perduram no presente, estabelecendo 

continuidade entre as sucessivas etapas dum processo total de transformação” 

(CÂNDIDO, 1987, p.163). Já os elementos de alteração “são formações novas, 

geradas no seio do grupo social, ou nele incorporadas por difusão, para reajuste do 

seu funcionamento” (CÂNDIDO, 1987, p.163).  

Essas discussões teóricas podem ser exemplificadas mediante três situações, 

que evidenciam alguns moradores antigos distinguindo-se entre si em três 

modalidades: 1) O nativo que procura enquadrar-se ao máximo nas novas 

condições; 2) o que se apega à vida tradicional, procurando conciliá-la com as 

exigências presentes e 3) o que é totalmente incapaz de ajustar-se a estas 

(CÂNDIDO, 1987).  

Observamos em Pipa o caso de famílias que alternam formas de 

sobrevivência: nativos chefes de famílias que se tornaram proprietários de imóveis e 

cujos filhos enveredaram por outras profissões não mais as ligadas à pesca e 

agricultura como a de seus antepassados e sim relacionadas ao ramo de serviços, 

típico da atividade turística. Alguns desses proprietários de imóveis não se 

desapegaram totalmente das antigas formas de sobrevivência: mesmo vivendo em 

condições melhores do que antes, ainda pescam.  

Há ainda o caso de nativos que se negaram a vender suas posses a pessoas 

vindas “de fora” interessadas em investir na área e, assim em meio às novas 

edificações integrantes do cenário turístico, encontramos construções antigas (de 

taipa), pertencentes inclusive a idosos que convivem na agitada Avenida Baía dos 

Golfinhos e se negam a se mudar para outras áreas de maior tranquilidade por 

questões de identificação com o lugar, expressas pela força das relações de 

parentesco e outros laços arraigados no passado. Não obstante, antigos hábitos, 

práticas, formas de solidariedade e sociabilidade do vilarejo agrário e pesqueiro 

ainda se mantém. Todos esses casos constituem elementos de resistência. 

Postas estas considerações, passemos agora a uma breve discussão acerca 

do conceito de paisagem. Partimos da afirmação de que em cada época, o processo 

social imprime materialidade ao tempo, produzindo espaço.  

O espaço como um presente dinâmico é uma dimensão que muitas vezes nos 

escapa, pois através dele alguns objetos são cristalizados fazendo com que o 

presente contenha formas de passado. Enquanto o tempo só sobrevive na memória, 
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no espaço ele permanece presente. “A paisagem é o resultado de uma acumulação 

de tempos”, escreveu Milton Santos (1986, p.38). 

Mas o espaço não é só o passado, ele é o presente em constante 

transformação. Por isto, novas formas, ou novos usos de velhas formas, vão 

alinhavando uma dinâmica sempre mutante entre o espaço, o tempo histórico, a 

estrutura social e os modos de produção.  

Milton Santos escreveu em seu livro A natureza do espaço (2002): “A 

paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, exprime as heranças 

que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O 

espaço são a forma mais a vida que as anima." (SANTOS, 2002, p.103). 

Tecida com as linhas do passado e do presente, a paisagem seria a 

condensação de práticas materiais e simbólicas construídas pelos indivíduos em um 

dado espaço. Paisagem é coisa física, mas também diz respeito às representações 

sociais dos múltiplos sujeitos que atuam nesse espaço. 

Luchiari (1999, p.67) partilha dessa concepção nos revelando que: 

 

A paisagem, além da materialidade, é a referência perceptiva do indivíduo 
que, num golpe de vista, a toma para si. Ele organiza seus dados sensoriais 
para dar sentido ao mundo que vê. Assim, à paisagem somam-se as cores, 
os odores, o cheiro e o vazio, o úmido e o árido, o som e o silencio. Se a 
paisagem é única, a visão que temos dela depende de cada um, pois para 
apreendê-la cada indivíduo seleciona de forma diferente os seus canais 
perceptivos. Também a representação das paisagens pelo imaginário 
coletivo é no espaço e no tempo, seletiva.  

 

De acordo com a autora não são as paisagens que se revelam. É a sociedade 

que valoriza, inventa, elege ou condena as paisagens de seu tempo. O olhar do 

turista de Urry (2001) é um caçador de paisagens a serem eleitas. O mercado, as 

políticas e a natureza organizam os trajetos deste olhar, mas é o imaginário coletivo 

que avança ou recua o olhar diante de determinadas paisagens. Nesse sentido, 

simulacros, natureza, favelas, redes de esgoto, são ao mesmo tempo, objetos do 

olhar do turista. 

Yázigi (1999, p.133) nos informa que para os residentes de núcleos turísticos, 

 

a paisagem é virtualmente conclamada a desempenhar várias funções entre 
as quais: a de espaço mediador para a vida e as coisas acontecerem – não 
o de receptáculo, mas o de permanente transformação; a de referencias 
múltiplas; geográficas, psicológicas (lúdicas, afetivas) e informativas; a de 
forte contemplação que, como a arte, pode significar um contraponto ao 
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consumo; a de fonte de inspiração e sobretudo, a de alimento à memória 
social, através de todas as suas marcas. 
 

Na visão desse autor, a paisagem não é mais um cenário para uso exclusivo 

do turista. Ela constitui a essência cotidiana do morador local e que, satisfazendo 

sua forma de levar a vida, acaba, talvez, por interessar o turista que busca o 

diferencial de seu próprio cotidiano. 

Por meio das paisagens podemos perceber a materialidade como inscrição 

das práticas sociais na construção do meio. Para exemplificar podemos adiantar que 

o modo de vida dos nativos de Pipa imprimiu, durante muito tempo, uma 

materialidade singular ao vilarejo: habitações de taipa, construções rústicas, ranchos 

de pesca, estaleiros, roçados, trilhas, estradas de barro, etc. Essa materialidade aqui 

e acolá, ainda nos fala desse tempo passado. É pertinente acrescentar aqui que “é a 

ação social que dá sentido às paisagens, e não o contrário. Dessa forma, um 

processo social e simbólico transforma a paisagem em lugar” (LUCHIARI, 1999, p. 

67). 

Nossa concepção de lugar está de acordo com a de Yi Fu Tuan. Para ele, 

lugar seria o campo da materialização das experiências vividas que ligam o homem 

ao mundo e às pessoas, e que despertam os sentimentos de identidade e de 

pertencimento no indivíduo. É, portanto, fruto da construção de um elo afetivo entre 

o sujeito e o ambiente em que vive (TUAN, 1983), conforme constatamos na 

passagem a seguir do livro Espaço e lugar: 

 

Na experiência, o significado de espaço frequentemente se funde com o de 
lugar. ‘Espaço’ é mais abstrato do que ‘lugar’. O que começa como espaço 
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos e o 
dotamos de valor. [...] As ideias de espaço e lugar não podem ser definidas 
uma sem a outra (TUAN, 1983, p.6). 
 

Pela distinção dada, o espaço corresponde ao estranhamento, enquanto o 

lugar significa aconchego. O lugar é moldado pela intenção humana. É de acordo 

com a percepção que se atribui valor aos lugares, valoração que poderá ser distinta 

para diferentes grupos e indivíduos. 

O lugar dispara a lembrança daqueles que o vivenciaram, que compartilharam 

um passado comum, abrindo a possibilidade de sua compreensão para os que não 

são locais, para os que vêm de fora, através dos passados compartilhados e 

inscritos na paisagem cultural. Conforme veremos mais adiante, o conceito de 
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memória, seja ela pessoal ou coletiva, está, deste modo, intimamente ligado ao de 

lugar. Estas memórias se encontram armazenadas nas paisagens urbanas, já que 

tanto os elementos naturais quanto os construídos pelo homem frequentemente 

sobrevivem a muitas gerações. 

Já dissemos que o nosso objetivo principal é contar a história de Pipa, 

mostrando como aos poucos este distrito tornou-se um importante destino turístico 

internacional e de que modo as pessoas que habitavam aquele microuniverso foram 

sendo tragadas pelo “redemoinho” que as levou a presente realidade. Para tanto, 

daremos vez e voz a essas pessoas (principalmente nativos), centrando nossa 

atenção em lembranças de um passado descrito por elas em forma de histórias e 

relatos. 

Concordamos com a concepção de memória de José de Souza Martins, 

reconhecido cientista social brasileiro, no livro A sociabilidade do homem simples 

(2008).  

 

A memória não é um substituto do documento escrito, mas é reveladora de 
realidades que muitas vezes não estão registradas nesse tipo de 
documento. [...] A memória não é apenas a informação verbalizada. A 
memória do passado, isto é, das experiências sociais passadas e dos 
antepassados, se inscreve nos gestos, nos gostos, na audição, nos 
sotaques, no paladar, no olfato, nos cheiros (MARTINS, 2008, p.127-129) 

 

Os relatos e/ou as histórias orais estão ligados à memória e às suas formas 

de produzir e recordar lembranças de fatos do passado. Deste modo, na construção 

da história de um lugar é preciso levá-los também em consideração, e não apenas 

os documentos oficiais e registros escritos. Esses recursos devem ser 

complementares entre si. A memória pode ser manifestada de distintas formas e 

nesse sentido, vai além do conteúdo verbal declarado pelos depoentes. Por 

exemplo, os gestos e semblantes dos entrevistados ao falar constituem detalhes 

significativos, dos quais o pesquisador pode se valer para acrescentar informações 

relevantes em sua pesquisa. 

Lucilia Delgado (2010, p.16), complementa a ideia, assegurando que  

 

A história oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção 
de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e 
estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a história em 
suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, 
consensuais. Não é, portanto, um compartimento da história vivida, mas 
sim, o registro de depoimentos dessa história vivida. 
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Trata-se, portanto de um método primoroso que permite maior abertura tanto 

ao pesquisador quanto ao pesquisado e é voltado à produção de narrativas como 

fonte de conhecimento, mas principalmente do saber. Dessa forma: “a razão 

narrativa desemboca no saber contar um fato real ou imaginário, despertando no 

ouvinte o desejo de significar experiências vividas, que não retornam mais” 

(GROSSI; FERREIRA, 2001, p.30). 

Em nosso trabalho de campo, percebemos que nem sempre as histórias e 

relatos que os entrevistados contavam eram estimulados ou induzidos. Em alguns 

casos, a narrativa espontânea de um acontecimento levava naturalmente a outro. 

De acordo com Meihy (2005), a história oral é um meio premeditado de 

produção de conhecimento histórico, que envolve o entrevistador, o entrevistado e a 

aparelhagem da gravação. Por sua vez, Delgado (2010) corrobora a afirmação e 

complementa que é um caminho que traz em si um duplo ensinamento: sobre a 

época enfocada pelo depoimento – o tempo passado, e sobre a época na qual o 

depoimento foi produzido – o tempo presente. 

 

O passado espelhado no presente reproduz, através de narrativas, a 
dinâmica da vida pessoal em conexão com processos coletivos. A 
reconstituição dessa dinâmica, pelo processo de recordação, que inclui, 
ênfases, lapsos, esquecimentos, omissões, contribui para a reconstituição 
do que passou segundo o olhar de cada depoente [...]. Os entrevistadores 
também podem incentivar com estímulos externos para que a memória flua 
com maior facilidade, ou mesmo seja ativada, já que é um processo vivo, 
atual, renovável e dinâmico. Constitui-se no diálogo do presente com o 
passado. Um diálogo vivo e enriquecido por estímulos que podem se fazer 
presentes no próprio decorrer do processo de gravação do depoimento oral 
(DELGADO, 2010, p.16-17). 
 

Para a autora, a narrativa contém em si força ímpar, visto ser também 

instrumento de retenção do passado e por consequência, suporte do poder do olhar 

e das vozes da memória. Veremos adiante que os depoimentos coletados em Pipa 

traduziram visões particulares de processos coletivos como, por exemplo, as antigas 

formas de sociabilidade e solidariedade locais enfatizando trabalho e lazer dos 

moradores. As narrativas mesclavam aspectos do passado e presente em forma de 

comparações. As percepções em relação ao passado tomavam como referência a 

realidade presente. 

Houve em alguns casos dificuldades por parte dos informantes de relatar 

acontecimentos passados. No entanto, elas parecem ter sido parcialmente 
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superadas graças à utilização de fotos da Pipa antiga, que constituíram instrumento 

indispensável para estimular as lembranças dessas pessoas. As lembranças 

estimuladas pelas fotos antigas nem sempre são boas e complementando esse 

raciocínio, já dizia Tuan (1980) que a apreciação dessas imagens é relativamente 

mais subjetiva e duradoura quando remetem à recordação de incidentes humanos. 

Outro aspecto importante que pudemos constatar é que, em conjunto com 

outros moradores antigos, as lembranças e narrativas dos acontecimentos por parte 

dos entrevistados fluíam mais rapidamente. Uns complementavam outros, 

fornecendo mais detalhes aos relatos, questionando formas de interpretá-los ou até 

mesmo precisando datas.  

A interpretação de Benjamin (1994) sobre a memória, pôde de acordo com as 

evidências da pesquisa empírica ser aqui aplicada. Ele defende que o maior desafio 

da história oral é contribuir para que as lembranças continuem vivas e atualizadas, 

não se transformando em exaltação ou crítica pura e simples do que passou, mas, 

sim, em meio de vida, em procura permanente sem escombros, que possam 

contribuir para estimular e reativar o diálogo do presente com o passado.  

Outras concepções de memória, com as quais nos identificamos são as de 

Marieta Ferreira: “a memória é a construção do passado pautada por emoções e 

vivências. É flexível e os eventos são lembrados à luz da experiência subsequente e 

das necessidades do presente” (FERREIRA, 2000, p.111) e a de Marilena Chauí: “a 

memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana de reter e guardar o 

tempo que se foi, salvando-o da perda total” (CHAUÍ, 1995, p.125). Nesse sentido, 

devemos considerar que tempo e memória, portanto constituem-se em elementos de 

um único processo, são pontes de ligação, elos de corrente, que integram as 

múltiplas extensões da própria temporalidade em movimento. 

A memória, por sua vez, como forma de conhecimento e como experiência, é 

um caminho possível para que sujeitos percorram os tempos de sua vida. Segundo 

Bobbio, essa possibilidade é tão significativa que, ao refletir sobre o ato de 

rememorar, constata: 

 

O relembrar é uma atividade mental que não exercitamos com frequência 
por que é desgastante ou embaraçosa. Mas é uma atividade salutar. Na 
rememoração reencontramos a nós mesmos e a nossa identidade, não 
obstante muitos anos transcorridos, os mil fatos vividos [...] Se o futuro se 
abre para a imaginação, mas não nos pertence mais, o mundo passado é 
aquele no qual, recorrendo a nossas lembranças, podemos buscar refúgio 
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dentro de nós mesmos, debruçar-nos sobre nós mesmos e nele reconstruir 
nossa identidade (BOBBIO, 1997, p.30-31).  
 

Nem sempre o passado é lembrado com prazer, entusiasmo e saudosismo, 

mas as recordações identificam e sensibilizam os sujeitos além de evidenciar e 

reforçar suas concepções e formas de enxergar a realidade que os cerca. Em suma, 

pode-se dizer que, em sua relação com a história, a memória constitui-se como 

forma de retenção do tempo, salvando-o do esquecimento e da perda. Portanto, 

história e memória, através de uma interrelação dinâmica, são suportes de 

identidades individuais e coletivas, que se formam no processar diacrônico e 

sincrônico da vida em sociedade, pois, como afirma Otero, “As lembranças 

constituídas nas relações sociais, são mantidas nos diversos grupos de referência 

[...] ancoradas no vivido, na experiência histórica” (OTERO, 1998, p.42). 

Apesar de o ato de recordar ser quase sempre individual, a memória, na visão 

de Halbwachs (1990), está inserida nos quadros sociais da vida humana, uma vez 

que as comunidades têm uma alma coletiva conformada por sua experiência de 

vida, por sua cultura, pelos símbolos que cultiva, por seu imaginário social e pelas 

crenças e valores que orientam seu cotidiano. 

Finalmente, concluímos essa seção com uma citação extraída do romance 

Memória inventada, escrito por Erica Jong em 1999, que se aplica a algumas 

situações vivenciadas em nosso campo de investigação: “cada geração carrega a 

anterior através da memória” (JONG, 1999, p. 25). Trechos da seção seguinte 

confirmarão isso. 
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3 A HISTÓRIA CONTADA COMO HISTÓRIA12 

 

Se queremos progredir, não devemos repetir a 

história, mas fazer uma história nova. 

 

Mahatma Ghandi 

 

Na tentativa de escrever a história da Pipa, percorremos caminhos variados. 

Recorremos a livros, artigos, teses, dissertações, relatórios e outras pesquisas 

realizadas em Pipa. Consultamos pessoas que indicavam outras pessoas e 

observamos a localidade em momentos distintos.  

Embora a pesquisa em campo tenha sido iniciada em junho de 2011, foi 

somente na noite de 01 de fevereiro de 2012, que tivemos a honra de conhecer 

pessoalmente Francisco Fernandes Marinho. Nascido em Pipa em 02 de agosto de 

1952, ele é filho de Josefa Fidélis Marinho e Antônio José Marinho (conhecido 

popularmente como Antônio Pequeno), nativos ainda hoje residentes em Pipa. 

Marinho, graduou-se em Educação Artística, Filosofia e Pedagogia, com habilitação 

em Administração Escolar, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN); especializou-se em Filosofia Contemporânea pela Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas (FAFICH), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

concluiu seu doutorado em Filosofia pela Pontifícia de Salamanca na Espanha. 

Dentre as áreas de atuação de suas pesquisas estão as que abordam a História da 

Praia de Pipa. 

 Francisco Marinho produziu e/ou revisou diversos textos que constituem 

memórias, lembranças de um passado ora por ele vivido, ora contado por seus 

antepassados, tendo como pano de fundo Pipa. Expressas, em forma de prosa, 

poesias, cartas escritas por parentes, narrativas, “causos” da época de sua infância 

e mocidade, essas lembranças o fazem se assumir orgulhosamente como filho de 

Pipa, terra que ele diz ser muito querida e cheia de significados. 

Os primeiros relatos ouvidos remeteram-nos à chegada das primeiras 

“famílias” que ajudaram a povoar o lugar, lembranças que se reportam a partir do 

século XVIII, diferente da historiografia oficial que num período anterior, nos trás a 

base formada pelo índio, negro e colonizador europeu. Nesse sentido, vale ressaltar 

                                                            
12 Nesse caso, o termo tem o sinônimo de “conto, relato”. 
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o que diz Martins (2008) a respeito da memória: ela não substitui o documento 

escrito, mas é muitas vezes reveladora de realidades que não estão registradas 

nesse tipo de documento. 

Contou Francisco Marinho que a base da formação da população pipense 

deu-se por intermédio de cinco famílias, a saber, a dos Gomes de Abreu, dos 

Castelo, dos Marinho, dos Torres Palhano e a dos Fidélis da Costa.  

A família Gomes de Abreu já existia em Pipa desde 1800. Vinda 

provavelmente do Norte da Espanha, foi a primeira a povoar Pipa, seguida dos 

Castelo, que oriundos também da Espanha, fugiram desse país em embarcações e, 

ao chegar ao litoral brasileiro entre os anos de 1700 a 1800, acabaram por 

desembarcar em Pipa por casualidade. 

A família Marinho, de descendência portuguesa, chegou a Pipa por volta do 

século XIX (entre 1825-1850). Nesse mesmo tempo, as trilhas migratórias contam 

ainda com a participação dos familiares dos Torres Palhano que, fustigados por 

secas constantes em Santana dos Matos, no Rio Grande do Norte, arriscaram 

buscar dias melhores naquelas terras; e dos Fidelis da Costa de Bananeiras, na 

Paraíba. 

Resumidamente, Marinho nos falou das principais contribuições de duas das 

cinco famílias que povoaram o distrito:  

 

José Joaquim Marinho. Foi esse que deu um desenvolvimento na Pipa, 
como o curral de pesca. A família Castelo ficou mais envolvida na 
agricultura, na plantação de mamão, mamona [...] lá em cima do Morro. Por 
isso que até hoje a gente chama Morro do Castelo, em homenagem ao 
Velho Castelo [a primeira figura dessa família que apareceu na Pipa]. Ele 
casou com uma parenta nossa e ficou lá tomando conta daquelas terras 
(FRANCISCO MARINHO) 

 

Em seguida, discutimos a respeito das denominações que Pipa teve ao longo 

do tempo. Todas as informações faladas estavam de acordo com o que constava no 

livro intitulado A Praia de Pipa na cartografia dos séculos XVI e XVII: antes mesmo 

do nome “Praia da Pipa”, a localidade foi citada em mapas, cartas geográficas com o 

nome de Itacoatiara (ita = pedra; coa = cor amarelada; e tiara = principal, grande, 

clara), topônimo indígena que significa “A principal pedra de cor amarelada”, “A 

pedra Bonita” ou “A pedra mais bonita” (MARINHO, 2007).  

Além desses topônimos, outras denominações foram dadas ao lugar. Para 

alguns, “os navegadores que transportavam sal, ao passar pelo litoral, avistavam a 
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‘mata verde’, chamavam aquela localidade de Ponta Verde”. Já outros, falavam do 

topônimo Oratapiry, que em tupi significa “aldeia do homem branco” (MARINHO, 

2007).  

A partir disso, podemos constatar que, quanto aos topônimos da Pipa, 

praticamente todos os nomes dados a essa localidade são de origem indígena, 

ratificando a presença desse grupo como os primeiros moradores do lugar, ou seja, 

o primeiro território a se configurar na praia da Pipa foi conformado por uma nação 

indígena.  

No contexto do final do século XIX, mais precisamente no final do período de 

declínio do sistema colonial, a Praia da Pipa era vista como um povoado 

praticamente isolado, no qual o cotidiano dos moradores corria, então, tranquilo e 

sem novidades. Tal como Trindade (2009), acreditamos que as diferenças entre o 

distrito atual e o de mais de um século atrás não se restringem ao modo de ser e 

viver da população residente, a geografia do local também era muito diferente. Além 

das grandes faixas de terra sem nenhuma habitação, da vegetação densa e 

abundante, o mar era bem mais recuado.  

Num certo momento de nossa conversa, Francisco Marinho fala das figuras 

de duas de suas tias, Maria Segunda Marinho e Leopoldina Marinho da Costa, 

apontando-as como símbolos de resistência e de memória da Pipa. As habilidades 

de ler e escrever foram desenvolvidas por elas desde cedo, num lugar onde essas 

aptidões constituíam privilégio de poucos.  

Essas duas tias escreveram cada qual um livro, registrando todo um modo de 

ser e viver na Pipa antiga. Apresentados por Marinho como únicos exemplares, 

esses livros constituem revelações das velhas formas de sociabilidade, práticas, 

saberes, lendas, “causos” e outros aspectos culturais do povo de sua época, 

expressas também em forma de arte e poesia.  

Primeiramente, vimos o livro de autoria de Leopoldina Marinho da Costa, 

intitulado Passos da minha Vida. Depois, conhecemos Minhas Oitenta Primaveras 

de Maria Segunda Marinho, memórias da Pipa, ambos foram escritos em 2001 e 

editados no ano seguinte.  

Tentaremos a partir de agora construir uma narrativa da Pipa vivida por essas 

mulheres, tomando como base passagens dos livros. Em seguida, ainda nos 

apoiando na memória dessas personagens, prosseguiremos a história, dessa vez, 
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contada pelos sujeitos ouvidos em Pipa, que também ajudaram a construir a história 

do lugar. 

Considerando que os fragmentos coletados são lembranças, reconstruções 

do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, apresentamos uma 

passagem escrita por Leopoldina Costa a respeito da percepção de mudanças ao 

longo do tempo  

Quando eu nasci, em 1919, as coisas eram muito diferentes. A Pipa era um 
paraíso natural. A praia que hoje chamam Praia dos Golfinhos, chamava-se 
Praia do Canto ou Praia do Curral. Vindo pela praia em direção à Pipa, tinha 
a Pedra do Morcego, depois, o Porto das Jangadas ou o Porto de Baixo, 
ficando em frente ao Cemitério, até chegar à Praia de Pipa. Eu ainda 
alcancei o Cruzeiro, no Porto, tempo bom em que as pessoas rezavam os 
terços e também eram celebradas as missas. Depois da Praia de Pipa tinha 
a Praia dos Afogados, do Moleque, a Cancela e as Minas (COSTA, 2002, 
p.13). 
 

A orla marítima seguia esta divisão, a partir do seu limite com a sede do 

município de Tibau do Sul: Praia de Cacimbinhas (o nome refere-se às grandes e 

inúmeras depressões que se formam no solo marinho), Praia do Madeirinho, Praia 

do Madeiro (ANEXO E), Praia do Canto ou Praia do Curral, em referência a um 

curral de pesca que ainda hoje se encontra no local, porém abandonado, (ANEXO 

A), Ponta do Morcego, Praia do Porto, Praia da Pipa (Praia do Centro ou Praia 

Principal – ANEXOS B, C e F), Praia dos Afogados (um alerta para o mar agitado), 

Praia do Moleque, Praia da Cancela, Praia das Minas e Praia de Pedra d´água, no 

limite com o distrito de Sibaúma. 

Algumas dessas denominações foram alteradas com a chegada do Turismo, 

de modo que hoje se fala somente em quatro: Praia dos Golfinhos (ANEXO D), Praia 

do Centro, Praia do Amor (onde existem reminiscências de pedras que 

caracterizavam a Praia dos Afogados) e a Praia das Minas.  

Dando continuidade às lembranças vividas em Pipa, conta Leopoldina Costa: 

 

Na Rua que chamavam “Rua de Baixo”, que realmente é a rua da praia, 
tinha apenas a casa de José Inácio, duas casas conjugadas de Francisco 
Borges de Lima, a casa de papai, a Casa Grande de minha avó Vicência 
Torres, a casa de Hemetério da Costa, a de Miguel Moreira Caldas, a de 
Joana Grossal, a de João Ubaldo; após a descida da ladeira principal 
[ANEXO I], tinha a casa de Joaquina Negra [escrava já liberta], a de 
Marcelina a de Manoel Hemetério, a de Antônio de Isabel [...] (COSTA, 
2002, p.13). 
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 A definição de nomes dos antigos residentes locais bem como a localização 

de suas residências sugere um lugar onde as relações sociais eram estreitas e 

fundamentadas, em alguns casos, pela linha de parentesco, constituindo um 

ambiente familiar13 onde todos se conheciam. Essa ideia permanece implícita 

também nos primeiros registros escritos de Maria Segunda Marinho. 

 

Eu nasci em 1921 e me recordo bem como era a Rua de Cima. Pelo lado 
sul da ladeira principal, era apenas um regozinho estreito para a descida de 
gente e de animais [ANEXO I]. As casas se espalhavam por aqui e acolá. 
Começando pela entrada, a primeira casa era a de Antônio Inácio, de Maria 
Calar. Do lado da barreira, a casa de Raquel, de Pituca [...]. Do lado sul, em 
cima, na cabeça da ladeira, tinha a casa de mãe Fidelis, cercada por um pé 
de jasmim laranja, tão grande e tão florido que o perfume descia enchendo 
toda a ladeira abaixo. (SEGUNDA MARINHO, 2002, p.17). 
 

Era comum que o morador fosse identificado pelo nome do cônjuge, mas, 

caso ele fosse solteiro teria que ser pelo nome do pai ou da mãe. As casas eram um 

pouco afastadas uma das outras, mas a interação social era constante, existia uma 

certa homogeneidade no gênero de vida, isto é, todos tinham as mesmas 

recreações, preocupações e conversavam quase sempre os mesmos assuntos. 

Praticamente, não existiam assuntos privados; todos tinham livre acesso à 

intimidade alheia, como se a vida particular de cada um fosse de interesse coletivo. 

Na Rua de Baixo, a disposição das casas não era muito diferente. Existiam 

ruas de casas e um pátio de corrida para bois e cavalos na frente delas. Nos 

trabalhos de Paiva (1997) e de Araújo (2002), que fazem um resgate histórico de 

Pipa, consta que um elemento externo à vontade e à condição da maioria dos 

moradores daquela rua – a invasão do mar – fez com que eles se vissem obrigados 

a reconstruir suas casas em outros locais, mais precisamente na borda da falésia, 

paralela à linha da costa, a uma altitude média de 30 m. Ainda de acordo com os 

referidos trabalhos, essa invasão do mar teria ocorrido em 1940. 

Essas afirmações divergem-se de nossas evidências empíricas e merecem 

maiores esclarecimentos. Primeiramente, questionamos Marinho a respeito da 

invasão do mar que teria engolido as casas e o pátio de vaquejada, e ele afirmou a 

procedência do fato ocorrido num período entre as décadas de 1950 e 1960. 

Conforme asseverou o nativo, algumas casas foram engolidas pelo mar, mas 

muitas permaneceram como moradia dos nativos até que passassem a ser 

                                                            
13   Usamos esse termo metaforicamente.  



43 

propriedade dos veranistas (décadas depois), que as reconstruíram e, ainda hoje 

estão erguidas no lugar. As casas eram em sua maioria feitas de taipa. No entanto, 

existiam algumas feitas de tijolo e telha, como a Casa Grande. 

No livro de memórias de Maria Segunda Marinho, encontramos o seguinte 

registro: “a Casa Grande que ficava na Rua de Baixo tinha um sótão, era toda 

atijolada e com muitos quartos, na beira da praia. Nessa Casa Grande além de 

funcionar a Escola em 1942, dançamos os Dramas da Professora Belinha” (2002, 

p.20). 

Francisco Marinho afirmou que a Rua de Cima não foi originada em virtude da 

invasão do mar em 1940, conforme descreveu Paiva (1997) e Araújo (2002). Mesmo 

antes desse ano, já existiam tanto a Rua de Baixo quanto a Rua de Cima.  Mais 

adiante, mostraremos mais relatos de moradores que tornam improvável a 

procedência dessas informações.  

Ao investigar o passado de Pipa, percebemos que a população nativa 

daquele lugar, desde muito tempo tem a fama de ser acolhedora (hospitaleira) e 

guerreira (mesmo diante das dificuldades, tinham disposição e garra para lutar pela 

sobrevivência). Todos trabalhavam: mulheres e homens, moças e rapazes. Até 

mesmo as crianças eram desde cedo habituadas a trabalhar na pesca, na plantação 

de roçado ou em serviços domésticos para ajudar seus pais. Atividades essas, que 

no tempo presente são vistas por muitos como árduas, pesadas e inviáveis. Mesmo 

assim, a concepção do trabalho como algo positivo e prazeroso é claramente 

expressa na memória de Leopoldina Costa:  

 

A minha infância foi muito boa, pois não podia viver sem trabalhar; sempre 
tinha um ou dois porcos novos pra criar. Eu gostava de ajudar nas despesas 
da casa, cuidava das enfermidades dos meus parentes. Eu considerava a 
todos. Trabalhava fazendo vendagem e costurando nos meses de 
novembro a dezembro. Em outubro passava a semana, trabalhando de 
segunda a sábado em Casa de Farinha, cevando e raspando a mandioca, 
tirando goma, etc. No final da farinhada eu botava mandioca de molho, para 
fazer a mandioca mole, que era guardada em um caixão de madeira, já 
prevenindo os beijus para o café, nos meses de fevereiro e março [...] eu 
tinha tempo para fazer todo trabalho e comida para os hóspedes, pois 
nunca houve um dia da semana para faltar hóspedes, lá em casa (COSTA, 
2002, p.28-29). 

 

Até a década de 1980, Pipa permaneceu como um simples vilarejo agrário e 

pesqueiro (ANEXOS G E H) desprovido de intervenções e benefícios 

governamentais. Os moradores nessa época não dispunham de serviços básicos de 
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saúde e saneamento - não havia água encanada, tratamento de esgoto, rede pública 

de energia, atendimento público de saúde e rede de ensino. Diante das condições 

de precariedade, poucos eram aptos ao ofício de ensinar. Da mesma forma, não era 

expressiva a quantidade de pessoas interessadas em aprender a ler e escrever. 

Leopoldina Costa registrou algumas dos principais aspectos, dificuldades e 

limitações relacionadas à educação no distrito: 

 

No tempo da minha mãe, os pais não queriam que as filhas aprendessem a 
ler para não mandarem cartas para os namorados, mas em Pipa, 
apareceram professores desde o início do século e nessa época o banco da 
escola era uma tira de tábua com seis pernas. Papai como subdelegado, 
conseguia os professores. A minha primeira professora foi uma senhora que 
morava em Piau, por nome Nana. Quando completou sete meses que ela 
ensinava na Pipa, mataram João Pessoa, na Paraíba. Por causa dos boatos 
que talvez houvesse guerra, ela ficou nervosa e voltou para o Piau. O 
ensino de Nana era com palmatória. Aos sábados ela cortava 25 pedaços 
de papel e em cada um escrevia uma letra. Quem não conhecesse a letra 
ganhava bolos de palmatória. Depois de Nana, papai conseguiu outro 
professor, o Félix Caramujo. Ele vinha na segunda-feira e dava aula até a 
sexta-feira, voltando no sábado, para o Piau. Só passou dez meses 
ensinando e por causa da bebida não mais quis ensinar. Depois desse, 
apareceu o professor Nicolau. Este se envolveu com uma aluna e passou 
poucos meses. Foi substituído por Isabel Rodrigues, vulgo Belinha, que fez 
um drama muito bonito com as alunas. (COSTA, 2002, p.39-40) 
 

A mesma dificuldade é revelada por Maria Segunda, quando diz: “Eu tinha 

muita vontade de aprender, mas foi difícil demais. Não tinha professor no lugar. Se 

vinha um, no fim do ano ia embora, só durava um ano por que o lugar não tinha 

condições” (SEGUNDA MARINHO, 2002, p.51). 

A crença na cura pela fé em Deus era percebida como um infalível remédio 

no combate de doenças. Sem assistência médica, os moradores obedeciam a um 

conjunto de saberes transmitido pelas gerações mais antigas e cuja eficiência era 

condicionada pela intensidade dessa fé. Nesse sentido, a religião católica era 

predominante. 

 

[...] Quando eu tinha os meus nove anos tive uma febre que fiquei cega, 
rouca e muda. Papai me curou com água da nascente de uma propriedade 
de nome Galhardinho, a mesma água que curou o avô de papai. Como não 
havia médicos como hoje, as pessoas tinham fé em Deus. A gente tinha a 
cura pela fé, pois quem confia em Deus tem tudo [...] Os médicos de meus 
filhos eram Deus e Nossa Senhora, pois quando eles adoeciam, ficavam 
bons com as minhas rezas e os chás das plantas medicinais (COSTA, 2002, 
p.54). 
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Essa crença inabalável no poder de Deus mais do que uma atitude de 

conformismo perante o precário quadro sanitário da época, se refletia ainda em 

atitudes de rejeição e desprezo para com as (poucas) medidas sanitárias existentes.  

 

Era uma praia isolada [...] Quando aparecia a notícia que a Saúde vinha 
vacinar, todos se escondiam. Lembro de uma rua que tinha um pé de 
gameleira grande, aí eu e meus irmãos e outras mulheres com os seus 
filhos ficávamos lá escondidos, quando vinha a notícia da vacina 
(SEGUNDA MARINHO, 2002, p.24) 
 

Na ausência da assistência médica e de postos de saúde, os moradores 

buscavam seus próprios meios de resolução: recorriam aos costumes de fazer chá 

ou unguentos caseiros, retirados do mato. Havia apenas uma farmácia no local 

(ANEXO L), onde o proprietário exercia também a função de médico e a grande 

parte dos medicamentos existentes eram provenientes da natureza. 

Conforme consta no trabalho de Araújo (2002), quando as mulheres grávidas 

entravam em trabalho de parto, por exemplo, eram requisitados os serviços de uma 

parteira. Mesmo em casos de morte, sempre era necessário recorrer a outras 

localidades.  

Longas distâncias eram percorridas a pé pelo fato de não haver transportes, 

nem estradas de acesso. Somente com a chegada dos primeiros veranistas é que 

apareceram os carros de boi e os cavalos. Isso está explícito nos fragmentos de 

Maria Segunda e Leopoldina Costa: “a Pipa não tinha estrada, era um caminho 

estreito, coberto pelo mato. Essa estrada que hoje existe foi roçada, de foice, em 

1949 e concluído o asfaltamento em 1993 e a água encanada, inaugurada no dia 15 

de abril de 1983” (SEGUNDA MARINHO, 2002, p.25). 

 

[...] Também não havia transporte, as pessoas andavam a pé para 
Goianinha, Piau e Tibau, Barra de Cunhaú, Baia Formosa, Canguaretama e 
Pedro Velho [e até para Natal]. O primeiro transporte que chegou à Pipa foi 
um carro de boi, transportando a família de Odilon Barbalho, para passar o 
veraneio. Como papai era Delegado, os senhores de engenho enviavam 
cartas para papai mandar abrir as estradas para os carros de boi passarem 
com as famílias, que saíam de Goianinha de oito horas da noite e 
chegavam à Pipa às 6 horas da manhã (COSTA, 2002, p.16). 

 

A partir disso, imaginamos o quão difícil era a rotina dos moradores. É 

importante esclarecer que essas dificuldades não são específicas de Pipa, em 

muitas comunidades rurais brasileiras, detectamos a mesma realidade. Ainda em 
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relação aos deslocamentos ou viagens feitos pelos moradores pipense, 

acrescentamos mais um registro: 

 
[...] as viagens eram feitas pela praia. Nessa época não tinha maré grande 
que empatasse as viagens para Sibaúma e Tibau velho e outros lugares. 
Mamãe contava que foi a pé para Natal, para comprar a arrumação do 
casamento, saindo da Pipa cedo da noite e chegando em Natal no outro dia 
à tarde. (SEGUNDA MARINHO, 2002, p.20). 

 

De fato, o ritmo de vida em Pipa era muito diferente do que podemos ver hoje. 

Sem energia elétrica, os moradores eram norteados pelo sol, que definia a hora de 

dormir e acordar. Com os seus primeiros raios ou com a cantoria dos galos ainda de 

madrugada, as pessoas se levantavam para mais um dia de luta. O candeeiro, ao 

contrário, trabalhava poucas horas, pois bastava o pôr do sol para que as pessoas 

se preparassem para dormir. Em relação à forma de controlar o tempo, encontramos 

uma interessante passagem destacada por Maria Segunda Marinho: 

 

Aqui se sabia da hora como na antiguidade. Como não tinha luz elétrica, só 
se sabia quando era madrugada quando o galo cantava. A primeira vez, já 
se sabia que era uma hora da madrugada, e para o meio dia se pegava um 
pedaço de pau fino, media um palmo, e se deixava um pedacinho a mais 
era para enfincar no chão, que quando era meio dia a réstia da ponta do 
pau estava direitinho em cima do pé. Já se sabia que era meio dia. Só no 
dia 7 de fevereiro de 1981, é que foi feito o primeiro teste com a luz na Pipa 
(SEGUNDA MARINHO, 2002, p.24). 

 

Também encontramos fragmentos que apontam as dificuldades em relação à 

forma de obtenção, conservação e consumo da água no lugar. A água era obtida por 

meio de cacimbas e conduzida para as residências através de galões. A tarefa de 

carregar galões cheios de água na cabeça era tanto exercido por homens quanto 

por mulheres. Conforme revela Leopoldina Costa, 

 

a água que a gente usava para tudo vinha de cacimbas, a gente carregava 
na cabeça num galões pesados. No inverno, se tomava a água da chuva, 
que era muito doce e todo tempo fria. Colocavam uma brisa de pau na 
biqueira de casa, para aparar água e dentro da água colocavam uma pedra 
de enxofre para não criar martelo. Na boca do pote era colocado um pano 
para coar água, evitando assim o martelo14. A caneca para tirar água do 
pote era uma metade de um coco serrado, com um cabo de pau, que servia 
de copo. Do coco também se fazia a concha de tirar o feijão da panela e 
outras comidas da panela. (COSTA, 2002, p.14-15). 

 

                                                            
14 Como era conhecido o mosquito que transmitia febre e dores no corpo. 
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Essa passagem também nos revela a criatividade dos moradores, expressa 

como forma de resistência perante a escassez de recursos da época: a múltipla 

utilização de instrumentos, provenientes da natureza. No caso, o coco que servia 

como copo e/ou concha para retirar comida das panelas. 

Não obstante as dificuldades mencionadas, o cotidiano dos moradores corria 

tranquilo. As pessoas alternavam os momentos de entretenimento com os de 

trabalho. Os homens bebiam aguardente e soltavam prosas. 

Maria Segunda Marinho aponta ainda outra forma de entretenimento dos 

pipenses: o rádio. Esse meio de comunicação e entretenimento da população local 

se espalhou por todo o interior do estado com a instalação das escolas radiofônicas 

pelo Serviço de Assistência Rural – SAR da arquidiocese de Natal. A memória da 

antiga moradora acusa que: “a primeira rádio que chegou em Pipa foi a Rural que 

ficou sob os cuidados de Manoel Inácio, chamado Doutor” (SEGUNDA MARINHO, 

2002, p.25). 

Pipa não era somente espaço de trabalho e lazer15 dos moradores locais. Já 

nas primeiras décadas do século passado, pessoas de fora, especialmente do 

município de Goianinha vinham e se hospedavam em casas de amigos e compadres 

em Pipa. Eram por diversos fins, mas predominavam os de lazer. Os moradores 

locais com o intuito de fortalecer laços de amizade e compadrio, cediam suas casas 

para esses primeiros forasteiros, que costumavam vir sempre acompanhados na 

maioria dos casos por seus familiares. Vinham sempre no mês de janeiro e lá 

permaneciam por muitas semanas. Mais detalhes são fornecidos pelas lembranças 

de Maria Segunda Marinho, a partir do relato a seguir:  

 

Aqui na Pipa, os primeiros forasteiros foram os veranistas, que vinham no 
mês de janeiro tomar banho de mar, passear na praia que era muito linda, 
de longe parecia um lençol, dava gosto. Saíam de Goianinha de noite para 
chegarem aqui no dia seguinte. As mulheres mais idosas vinham de carro 
de boi; as moças e os rapazes vinham a cavalo, de celas, as empregadas 
vinham montadas no meio das cargas da bagagem. Ainda me lembro de 
Idalina, do Sr. Odilon Barbalho, de Joaquina [...]. Tinha mais, mas já eram 
filhos desses (SEGUNDA MARINHO, 2002, p.22). 

 

Os primeiros veranistas, os Barbalho, eram procedentes do município de 

Goianinha. Essa família mantinha relações de compadrio com alguns moradores 

                                                            
15  Conforme definições dada por Requixa (1976;1977), Dumazedier (1979) e Camargo (1989). 
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antigos, o que facilitou a aquisição das propriedades, nas quais veraneiam até o 

momento.  

Na verdade, as memórias de Leopoldina Costa e Maria Segunda Marinho 

descrevem a Pipa antiga, ao mesmo tempo em que revelam as formas de ser e viver 

de seu povo. No entanto, pouco contemplam relatos acerca dos primeiros 

veranistas.  

Mesmo não havendo um registro preciso do período a partir do qual os 

primeiros veranistas passaram a frequentar o vilarejo, estava evidente através das 

narrativas de Leopoldina Costa e Segunda Marinho que isso ocorria já na década de 

1930. De acordo com Segunda Marinho (2002, p.23), “na época de [19]30, tinha 

uma mulher por nome Idalina, irmã de Odilon Barbalho, que brincava de zambê e de 

boi de reis, na praia”. Inclusive, essa informação contrariava uma passagem do 

trabalho de Trindade (2009, p.102) que dizia: “na década de 1960, antes mesmo da 

abertura da estrada atual, quando o distrito não possuía energia elétrica nem água 

encanada, os primeiros visitantes começaram a aparecer, vindos principalmente do 

município de Goianinha”. 

O contato com Didita, uma nativa de 49 anos, possibilitou mais informações a 

respeito da vinda desses primeiros veranistas. Além disso, outras particularidades 

importantes relacionadas à Pipa de outrora foram reveladas. 

 

Eu nasci em 1963. Muito antes desse tempo, esses veranistas já andavam 
por aqui. Mas a minha mãe num deixava a gente sair de casa não. A vida 
da gente era só pra fazer as coisas, trabalhar, ajudar nas despesas de casa 
[...] não era que nem hoje em dia que os filhos conhecem tudo. 
Antigamente, a gente que morava aqui em Pipa, as mães e os pais num 
deixava nem a gente ir pra praia para tomar um banho, brincar [...]. Era 
muito difícil isso acontecer (DIDITA). 
 

De fato, pelo que nos contou Francisco Marinho, antes de 1960 os veranistas 

já eram donos de casas à beira mar. Essa informação estava coerente com o relato 

de Didita. O fato da nativa, assim como muitas crianças e jovens de sua época, ter 

vivenciado momentos nos quais o trabalho era valorizado em detrimento do lazer, 

não impossibilitou o contato deles com os veranistas. Muitos nativos vendiam 

iguarias na praia, próximo às casas onde os veranistas passavam temporadas. O 

contato era inevitável. 

Nos primeiros instantes da entrevista, percebemos a timidez de Didita. As 

respostas e comentários eram curtos. A nativa insistia em dizer que não tinha muito 
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a falar. Num certo momento, a filha, que assistira a tudo, interrompeu o diálogo, 

contrariando a mãe: “sabe sim, mãe, que você contou tantas histórias pra gente” 16. 

Espontaneamente, a jovem universitária continuou: 

 

Não, assim [...] tinha muita história legal que minha mãe contava pra gente, 
pra mim e meus dois irmãos, quando a gente era bem pequenininho [...]. Ela 
dizia assim que quando esses veranistas vinham aqui, ela e meus avós 
tinham poucas condições. Eram bem carentes [...] aí eles faziam comida, 
embrulhavam e iam vender as coisas pros veranistas, era tapioca, cocada, 
cuscuz [...]. Às vezes, ela também ia daqui até Tibau e Goianinha a pé 
(FILHA DE DIDITA). 

 

A nativa, em reação ao comentário da filha, complementou o relato, trazendo 

à tona outras revelações. 

 

Se você for caminhar na praia, você vai ver que ainda hoje tem várias casas 
de veranistas. São dos Barbalho Simonetti. Eles veraneiam até hoje. Eles 
compraram com pouco dinheiro ou então recebiam de graça essas casas 
que eram dos nativos. Muita gente foi morar mais distante, dentro do mato, 
noutros terrenos que já herdaram de parentes, dos pais, entendeu? Alguns 
vêm todo dia pro centro trabalhar, mas moram por lá. Os turistas quando 
vêm pensam que a Pipa é só o Centro, mas é muito maior do que 
imaginam.(DIDITA). 
 

Grande parte da população nativa deslocou-se para áreas periféricas do 

distrito, após ter cedido ou vendido suas casas para os veranistas. Podemos inferir 

que esses deslocamentos contribuíram para restruturação da esfera produtiva local, 

indicando a gradativa ascensão a um estágio não-agrícola/pesqueiro. Alguns dos 

nativos que passaram a morar na periferia, deixaram de ser autônomos para se 

apegar a novos meios de sobrevivência, permanecendo na condição de 

subservientes. 

Francisco Marinho asseverou que incialmente as primeiras pessoas que 

chegavam de Goianinha ficavam hospedados na casa de amigos em Pipa, onde 

recebiam toda a assistência. As casas eram emprestadas. Muitas nativas iam até a 

casa onde ficavam as visitas e prestavam-lhes favores como limpar a casa, cozinhar, 

lavar e passar roupas. Depois que as visitas iam embora, é que os donos da casa 

retornavam para dar continuidade à vida rotineira.  

Todos os anos durante o mês de janeiro, as mesmas cenas se repetiam. Com 

o passar do tempo, os visitantes já se sentiam donos das casas. Chegavam sem 
                                                            
16 Esta fala corrobora a  ideia de que “cada geração carrega a anterior através da memória” (JONG, 
1999, p. 25).  
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avisar. Foi nesse contexto, que muitas dessas casas que os abrigavam foram 

vendidas, trocadas, ou negociadas. Na visão de Francisco Marinho, foram 

negociações desiguais, injustas que beneficiavam muito mais essas pessoas vindas 

de fora. Trocas de favores, presentes, valores irrisórios. Por meio disso, os nativos 

perdiam a posse de suas casas, transferindo-as para os veranistas. 

 

Meus pais e familiares iam todos pra casa de parentes pra eles [os 
veranistas] ficarem na casa deles [dos familiares de Marinho]. Aí eles 
ficaram assim por muito tempo [...] eles foram comprando, né?  Quer dizer, 
“tomando”, a gente pode usar essa palavra entre aspas. Minha vó tinha uma 
casa grande que era o comércio da Pipa, onde o pessoal comercializava os 
fardos de farinha, sacos de rapadura [...]. Aí, os Barbalho compraram essa 
casa. A relação entre meus familiares e esse pessoal que vinha “de fora” 
começava por compadrio, por amizade. Os veranistas emprestavam 
dinheiro a meus pais e eles quando chegavam aqui na Pipa, pronto! Já se 
sentiam em casa [...] Muitos vinham pra explorar o pessoal da Pipa: queriam 
que o pessoal daqui fosse empregado deles, cozinhasse, lavasse, passasse 
[...] (FRANCISCO MARINHO).   

 

Didita confirmou o relato, mediante as lembranças de histórias contadas por 

seus pais e avós. A mesma história havia sido contada por gerações anteriores, que 

por sua vez serão repassadas às mais recentes. Assim, confirmamos mais uma vez 

a ideia defendida por Jong (1999): toda geração carrega a anterior através de 

lembranças de acontecimentos passados. 

Depois de falar a respeito dos veranistas, Didita verbalizou espontaneamente 

suas percepções, aspectos de sua vida pessoal e as vantagens e desvantagens da 

chegada do turismo em Pipa. 

 

[...] Eu passo o dia todo em casa. Tem aquelas duas lojinhas em frente, tem 
três casas aqui mesmo na rua principal que eu alugo. Minha renda mensal é 
justamente esses alugueis que eu recebo. Tem ainda essa pousada que 
também é minha. Graças a Deus, tenho como sustentar meus três filhos 
sem muitos apertos. Antigamente, tudo era mais difícil, a gente passava 
muita necessidade, mas em compensação, a Pipa era mais tranquila, 
ninguém ouvia falar em violência, assaltos, drogas, zoadeira. Hoje, a gente 
não tem mais sossego. O povo anda tudo com medo [...]. Eu não vou dizer 
que a chegada do turismo foi ruim pra Pipa. Foi muito boa porque os turistas 
vêm e deixam dinheiro. Tem um bocado de gente empregada por causa 
deles, mas, infelizmente eles tiraram a nossa paz (DIDITA).  

 

Com base nesse relato, percebemos que a satisfação da nativa com a 

chegada do turismo, está fortemente influenciada por uma causa puramente 

econômica. Na verdade, a superestimação da dimensão econômica dessa atividade, 
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enquanto fonte geradora de emprego e renda , é reproduzida mundialmente através 

de discursos políticos que acabam por influenciar o imaginário coletivo. 

Mesmo demonstrando estar consciente das consequências negativas 

decorrentes da urbanização turística, Didita revelou ter maior qualidade de vida 

atualmente e sente-se aliviada por acreditar que seus filhos não sofrerão as mesmas 

privações e dificuldades enfrentadas por ela no passado. Um instante de silêncio 

indicava o fim do nosso diálogo. Agradecemos pelas informações e saímos em 

direção à casa de Eunice, seguindo indicações de entrevistados. 

Era uma tarde de segunda feira e o movimento em Pipa estava relativamente 

tranquilo. Havia alguns turistas circulando pela avenida principal, mas nada que se 

comparasse ao fluxo no mesmo horário em fins de semana. Logo encontramos a rua 

procurada: onde morava Eunice (conforme mostra a Figura 01). Esta rua está 

localizada perpendicularmente à principal avenida local, a Baia dos Golfinhos.  

 

Figura 01 – Em direção à casa de Eunice 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

O contato com Eunice foi breve. A nativa com mais de 70 anos se recusou a 

dar entrevista. Mesmo assim, apreendemos sua insatisfação com a realidade 

presente de Pipa justificada principalmente pela agitação noturna, barulho, 

prostituição e drogas. Depois que se tornou evangélica, prometeu que deixaria de 

votar e de contar a história da Pipa, ações estas que fez repetidas vezes e não teve 

nenhum benefício como recompensa. Para encurtar o diálogo, Eunice proferiu as 

seguintes palavras: “não posso falar mais nada, acho que já falei até mais do que 
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devia”. Fotografamos a avenida principal, que estava tranquila até então, conforme 

mostra a figura 02. 

 

Figura 02 – Avenida Baía dos Golfinhos tranquila 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

A partir da reação de Eunice, percebemos o quão imprevisíveis podem ser os 

dados, as informações obtidas numa pesquisa empírica. Passamos a refletir sobre 

novas possibilidades de explorar a área de estudo. Já não intencionávamos mais 

seguir as instruções que nos levaram a campo inicialmente. Nossa caminhada 

tornou-se então livre, espontânea e incerta. Isso conferiu maior abertura à pesquisa.  

Depois de caminhar pela avenida principal, logo nos deparamos com a casa 

onde funcionou o estaleiro de Luiz Lopes. Lembramos que aquele lugar estava 

registrado em Pipa através do Tempo, conforme mostra a Figura 3. A imagem a 

seguir datada de 1987, mostra o ambiente onde os barcos eram fabricados e nos 

remete a outro acontecimento trágico, presente ainda na memória dos moradores 

antigos: a morte de um nativo (Figura 04). 
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Figura 03 – Antigo estaleiro da avenida principal em 1987 

 
Fonte: Veras (2010) 

 

A figura 03 mostra o estaleiro localizado no prolongamento da avenida 

principal. A construção erguida à direita do barco era a casa onde funcionava a 

escola. Percebemos a predominância dos traços de uma comunidade agrária e 

pesqueira ainda no final da década de 1980.  

 

Figura 04 – Juvenal Marinho no estaleiro onde trabalhava 

 

Fonte: Veras (2010) 

 

Não foi possível identificar a data em que a foto (figura 04) foi tirada. Todavia, 

populares nos contaram que Juvenal, nativo e filho de Maria Segunda Marinho, 

trabalhava no estaleiro e foi acidentalmente esmagado por um barco que acabara de 



54 

construir. Adiantamos que a apreciação dessa imagem por parte dos informantes foi 

mais duradoura do que a das demais, por estar mesclada com lembranças de um 

incidente humano, tal como vimos em Tuan (1980). Unanimemente, a recordação 

desse lamentável episódio, despertou a emoção dos entrevistados, manifestando 

neles expressão de tristeza e, na maioria dos casos instantes de silêncio. É assim, 

que constatamos que a memória não se constitui apenas da informação verbalizada, 

ela também pode se manifestar através de gestos (MARTINS, 2008). 

Continuando a caminhada pelas ruas de Pipa, retornamos à Avenida Baía dos 

Golfinhos, que já no início da noite deixa de ser tranquila. Observamos que essa 

agitação noturna ocorre todos os dias da semana, principalmente nas sextas-feiras, 

sábado e vésperas de feriados (Figura 05). Um público variado trafega na avenida 

repleta de sons e cores. 

 

Figura 05 – Avenida Baia dos Golfinhos não mais tranquila 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Certa vez, a lembrança de um importante detalhe dito por Francisco Marinho 

conduziu nossos passos para o restaurante Lua Cheia. Conforme nos contou o 

intelectual aposentado, os filhos de Eunice trabalhavam naquele restaurante, e 

inclusive, um deles era o proprietário. Quando chegamos lá, logo reconhecemos 

mais uma vez através de uma das fotos do livro de Veras (2010), a figura do filho de 

Eunice (Figura 06) sentado na calçada a poucos metros de seu local de trabalho. 
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Figura 06 – Airton em frente ao Restaurante Lua Cheia em 2010 

 
Fonte: Veras (2012) 

 

O tal restaurante foi outrora a casa de Eunice (ANEXO M). Era uma área 

relativamente grande e tinha vista para o mar. Nessas condições, seu filho mais 

velho, que desde então já era proprietário de terrenos noutras localidades propôs-lhe 

uma troca: cederia um dos terrenos para que ela pudesse morar e a casa dela 

transformaria-se num restaurante, já que adquirira experiência nesse ramo, a seu 

ver, vantajoso. A proposta foi aceita. A casa (Figura 07) conhecida por abrigar 

surfistas, turistas e visitantes durante a década de 1980 (conforme veremos com 

mais detalhes adiante) transformou-se num dos principais restaurantes de Pipa (ver 

figura 08). 

Airton, filho mais novo de Eunice, aceitou conversar conosco na condição de 

que eu não tirássemos nenhuma foto dele, nem que gravássemos o que ele iria 

falar. Aceitamos o acordo. Numa conversa espontânea, perguntávamos e ele 

respondia. Afirmávamos e ele esclarecia. Depois de alguns minutos, Airton já estava 

bem à vontade. Brincalhão, sorridente e falava até mesmo sem necessidade de 

estímulos. Mesmo assim, folheamos página por página do livro de fotos. 

De fato, muitas histórias contadas por Francisco Marinho foram confirmadas. 

Inclusive, o relato acerca da construção do restaurante Lua Cheia.  



56 

Figura 07 – Terraço da Casa de Eunice em 1988 

 
Fonte: Veras (2010) 

 

Figura 08 – Terraço do Restaurante Lua Cheia em 2010 

 
Fonte: Veras (2010) 

 

Airton reconheceu que por ser muito jovem (tinha pouco mais de 20 anos) não 

poderia nos fornecer muitos detalhes sobre como era a Pipa antiga e que seria mais 

interessante procurar outros moradores mais antigos. Mesmo assim, ele comentou 

todas as fotos, com base no que as gerações mais antigas o contaram e ainda nos 

indicou pessoas e lugares com os quais valiam a pena ter contato. Inclusive, nos 
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apresentou a Bosco, um nativo com mais de 50 anos de idade, com quem dialoguei 

durantes horas. 

Incialmente, o relato do nativo contemplou aspectos diversos da Pipa antiga 

conforme foi descritas por Francisco Marinho, Leopoldina Costa e Segunda Marinho: 

um vilarejo agrário e pesqueiro cujas relações entre os moradores eram estreitas e 

fundamentadas em alguns casos pela linha de parentesco e assim todos se 

conheciam naquele ambiente familiar. Sem energia, estradas de acesso, 

saneamento e transportes motorizados, as pessoas até as primeiras décadas de 

século XX, caminhavam longas distancias a pé, pela praia. Não somente os 

moradores da Pipa, mas também os que vinham de outras localidades adjacentes 

para o vilarejo. Depois de um certo tempo, as autoridades locais a pedidos 

expressos através de cartas de representantes da família Barbalho, originária do 

município de Goianinha e sendo de grande influência local, providenciaram a 

abertura de estradas que mesmo em condições precárias permitiram que o percurso 

daquele lugar para outros, também fosse realizado através de carros de boi ou 

cavalos, e mais tarde ainda por meio de jipes.  

Bosco comentou ainda a respeito da tranquilidade que existia em Pipa no 

passado. A mesma tranquilidade que Eunice lamenta não existir atualmente. Para 

ele, os laços de amizade entre as pessoas que moravam ali eram fortes. Prevalecia 

a união entre os indivíduos de modo que qualquer ameaça que surgisse sendo 

provocada por um agente externo era combatida pelo grupo. “Se mexesse com um 

daqui, mexia com tudinho”: Relembrou, o nativo do lema que representava bem a 

união dos pipenses, antes de relatar: 

 

Uma coisa que eu achava muito interessante era a união do povo. Ninguém 
de fora chegava aqui pra bagunçar não, porque a gente num deixava. 
Qualquer injustiça, a gente tomava as providencias logo. Eu me lembro que 
uma vez teve um pessoal de fora que comprou um terreno lá perto de 
Sibaúma e os fundos desse terreno pegava uma parte do terreno de um 
amigo nosso aqui da Pipa. Ai a gente se reuniu todo mundo [...] isso era 
homem, mulher, menino [...] saímos tudo pra lá. O cara queria de todo jeito 
ser dono do terreno que num era dele. Ai nós dissemos a ele que esse 
terreno era da comunidade da Pipa, e que ele não ia se apossar não. O 
cara era atrevido, disse que tinha comprado e ia cercar. Aí a gente ameaçou 
e veio embora. Depois soubemos que ele tinha comprado uns arames que 
era pra cercar mesmo o terreno [...] É porque tinha um vigia lá dos nossos 
pastorando, sabe? Ai nesse tempo tinha um búzio que a gente usava pra 
reunir o pessoal [...] (BOSCO). 
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Na verdade, o som emitido pelo búzio mencionado era há tempos utilizado 

como sinal de comunicação pelos pescadores. Sempre que do vilarejo se ouvia o tal 

som, era sinal que os pescadores estavam retornando do mar. Com o tempo, a 

utilidade do instrumento foi ampliada e as gerações mais recentes passaram a 

estabelecer que o som emitido também representaria um sinal de que a comunidade 

estava em apuros. Era um sinal de que todos precisavam se reunir para resolver um 

problema coletivo ou individual. Continuando a história, Bosco revelou: 

 

Quando o cara viu a multidão, chamou a polícia. Então, pegamos os búzios 
e chamamos mais gente. Quando a polícia chegou, a gente já tinha cortado 
a cerca. O policial deu a ordem: nem a gente podia plantar nesse terreno, 
nem ele podia cercar. A gente aceitou e saiu. No outro dia, soubemos que 
ele tinha cercado tudo. Então a gente saiu daqui com foice, alicate [...]. 
Cortamos tudo de novo. O cara quando viu que não segurava nós, ai saiu 
correndo [...]. Depois de uns dias veio um carro da policia aqui pra levar os 
cabeças do nosso grupo. Tocaram o búzio. Juntou a multidão, aí disseram 
pros policiais: ou você leva todo mundo junto, ou num vai ninguém. Aí eles 
viram que num tinha condições mesmo, foram embora (BOSCO). 

 

O toque do búzio constituía um pedido de socorro que deveria ser atendido 

imediatamente pelos moradores. Assim, ao ouvir o som, homens e mulheres teriam 

que suspender suas atividades, reunir-se e agir com o intuito de combater um 

problema coletivo ou individual. Atitudes como essa são exemplos de  formas de 

solidariedade, que conforme observou Cândido (1987) ocorrem por causa do 

fortalecimento do espírito de união grupal e não por interesses econômicos ou 

comerciais. 

Apresentamos agora mais um fragmento de relato de Bosco que corrobora as 

informações anteriores a respeito dos veranistas e revela outras percepções 

 

Os veranistas que vinha, eles tinham mais condições e gostavam de 
aparecer. Assim, mesmo que não fosse todo mundo deles rico, tinha uns 
que tinha um carro, uma coisinha a mais, mas eles tudo no geral tinha mais 
do que nós aqui. Eles trabalhavam o ano todo por lá e vinha passar só o 
mês de janeiro, na minha época já eles quando vinha pra cá, já vinha direto 
pras casas dele ali na Rua de Baixo, mas minha vó dizia que muito deles 
antigamente ficava na casa do povo [e quem era sua vó?] Vicência Castelo.  
ai esses veranista se aparecia muito, tinha advogado, juiz, médico ai nós 
aqui ficava tudo sem graça perto deles, tá entendendo? Um exemplo, você 
mora no seu lugar acostumado com o povo dali, ai chega uma ruma de 
gente importante no lugar e você é analfabeto e num sabe falar bem com 
esse povo que era advogado, juiz [...] ai você fica com vergonha até de abrir 
a boca, fica com vergonha na frente deles (BOSCO).  
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Como se percebe, os veranistas eram respeitados em função de sua 

condição social. O sentimento de inferioridade do nativo em relação a essas 

pessoas que vinham de fora para usufruir o sol, o mar, contemplar as paisagens e 

descansar, é evidenciado na fala acima. Diante do veranista, o nativo sentia sua 

liberdade comprometida, ameaçada.  

 

Figura 09 – Bosco 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

O depoimento de Bosco além de contemplar a Pipa antiga sob diversos 

aspectos, estimulou a memória de outros nativos presentes no momento de nosso 

diálogo. Eles ouviam os relatos e em diversos momentos interrompiam, 

complementavam e até questionavam a fala de Bosco, sobretudo no tocante à 

precisão de datas de certos acontecimentos. Dentre esses nativos, estava 

Mariquinha, que dias antes se recusara a dar entrevista, justificando não se lembrar 

de quase nada do passado. A partir daquele dia, o contato com essas pessoas 

passou a ser constante. Depois de semanas de convivência, percebemos gradativa 

abertura e espontaneidade nos seus discursos.  

Próximo à casa de Bosco, morava Luiz do Peixe, cujo nome faz alusão à 

profissão, a qual ele nunca deixou de exercer: pescador. O nativo e sua esposa, 

proprietários de uma peixaria, faziam parte da mesma geração de Bosco. A esposa, 
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coincidentemente relatou situações nas quais também estava claro o sentimento de 

inferioridade e subserviência com relação aos veranistas: 

 

A gente era tão discriminada por esses veranistas que vinham pra cá. A 
gente passava pela frente dos casarões quando ia tomar banho de mar. 
Nossa roupa era rasgada, bem pobrezinha [...] ai meu tio que morava do 
lado dos casarões tinha vergonha da gente, proibia da gente passar por lá. 
Os veranistas não se misturavam com a gente de jeito nenhum. Mesmo 
assim, às vezes  eu ia vender grude lá na Rua de Baixo e gritava: Ooolha o 
gruuuude! E tinha uma tal de Candinha dos Barbalho que colocava a 
cabeça fora da janela e mandava eu ir gritar pra lá. Eu baixava a cabeça e 
saía. Meu Deus! Eu saía com tanta da vergonha [...] (ESPOSA DE LUIZ DO 
PEIXE). 

 

A Pipa antiga foi lembrada pela nativa como uma fase lamentável na qual ela 

trabalhou muito e enfrentou muitas dificuldades. Revelando ter passado por diversas 

privações, ela confessa estar vivendo hoje dias felizes de sua vida. Apenas queixou-

se do barulho e agitação da Pipa à noite.  

  

Bom naquele tempo, só tinha de bom a tranquilidade. Mas com toda essa 
agitação, ai, a vida de hoje é muito melhor do que a de antes. Ah graças a 
Deus, a gente hoje vive muito bem. Eu tinha uns terrenos aqui na Rua de 
Cima e outros lá pra trás, ai aluguei lá e tou aqui. Eu nunca quis vender 
essa minha casa [...]. Hoje a gente vive mais desses aluguel Temos uma 
peixaria lá dentro, reformamos mas o lucro não é bom como de aluguel. Ele 
pesca ainda porque gosta [...] (ESPOSA DE LUIZ DO PEIXE). 

 

Conforme também consta nos relatos de Didita, muitos nativos residentes na 

avenida principal venderam ou alugaram suas casas deslocando-se para áreas 

periféricas da Pipa. A atitude da nativa em não ter vendido a casa diante das 

pressões exercidas pelo capital estrangeiro e também o fato de seu marido ainda 

hoje realizar o trabalho de pesca constituem formas de resistência do povo nativo, 

frente às pressões exercidas pela própria globalização e pelo capital resultante do 

investimento turístico. Aliás, essa resistência se reverte numa mescla onde os 

elementos do passado se misturam com os do presente e o caso da família de Luiz 

do Peixe é um bom exemplo. Os filhos não lidam com pesca, trabalham no setor de 

serviços. A própria esposa declarou viver em melhores condições em virtude da 

chegada do turismo. São proprietários de imóveis. A figura 10 ilustra a peixaria de 

Luiz do Peixe, localizada nos fundos de sua residência. 
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Figura 10 – A peixaria de Luiz do Peixe  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Luiz do Peixe e sua esposa não são os únicos exemplos de resistência no 

local, bem próximo à residência deles, identificamos outro exemplo: a casa de 

Genésio, um aposentado de mais de 90 anos de idade que não aceitando nenhuma 

das muitas propostas de venda de sua casa que lhe foram feitas, ainda permanece 

residindo na avenida principal mesmo em meio a toda agitação. 

Vizinho à casa de Genésio, encontramos um estabelecimento comercial, que 

é propriedade de nativos, netos dele. A antiga residência com traços rústicos deu 

origem ao Restaurante Fases da Lua (Figura 11). Na condição de empresários, os 

netos aderiram às imposições do novo sistema e relações de trabalho, procurando 

conciliá-las com antigos valores, crenças, tradições e práticas de seus 

antepassados. 

Os jovens nativos nos contaram que, assim como seu avô (Figura 12), já 

rejeitaram inúmeras propostas de estrangeiros, interessados na compra do 

empreendimento. Afirmaram estar satisfeitos com a vida que levam hoje e não 

pensam em migrar para outro ramo e lugar, já que foi em Pipa que nasceram, se 

criaram e vivem próximos a parentes e amigos.  

A partir de conversas com os antigos moradores locais constatamos que 

grande parte dos empreendimentos localizados na avenida principal pertencem aos 

nativos, que por sua vez alugam principalmente a estrangeiros e moradores 

procedentes de outros estados do Brasil. Essa arrecadação fixa mensal confere-lhes 
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maior tempo para o ócio e para o desenvolvimento de outras atividades outrora não 

praticadas. 

 

Figura 11 – Símbolos de Resistência 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Figura 12 – Genésio Gomes de Abreu 

 

Fonte: Veras (2010) 

 

Na ocasião da pesquisa, Genésio, nativo com mais de 90 anos (Figura 12), 

não estava em condições de dar entrevistas. Morador da Pipa há mais de 70 anos, o 

ex-agricultor, enfrentava graves problemas de saúde.  
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4 O MAR E A TERRA: MAIS DO QUE FONTES DE SOBREVIVÊNCIA 

 

A obtenção dos meios de subsistência não pode 

ser considerada apenas do ângulo natural, como 

operação para satisfazer o organismo, mas deve 

ser também encarada do ângulo social, como 

forma organizada de atividade. 

Antônio Candido 

 

O estilo e formas de vida característicos das populações nativas do litoral 

potiguar, no passado, já foram amplamente analisadas por diversos viajantes e 

estudiosos e pouco diferem de um município para outro nessa porção do estado do 

Rio Grande do Norte. 

A sobrevivência da população local em grande parte do município de Tibau do 

Sul e, especificamente em seu distrito Pipa se deu por meio de dois importantes 

recursos oferecidos pela natureza de extrema significância para as famílias que 

ainda hoje residem no distrito: o mar e a terra.  

Aliás, não somente para esse grupo, a dependência para sobrevivência e o 

relacionamento de um número significativo de pequenas aldeias, vilas ou colônias 

de pescadores espalhadas pelo litoral brasileiro, remanescentes de quilombos e 

tribos indígenas com esses recursos datam de épocas passadas, precisamente do 

período colonial. 

No contexto do final do século XIX, mais precisamente na fase de declínio do 

sistema colonial, a Praia da Pipa era vista como um povoado praticamente isolado, 

em que as atividades econômicas predominantes eram a pesca artesanal e a 

agricultura de subsistência. Dado o isolamento geográfico e econômico, essa 

comunidade se reproduziu a partir de uma relativa autossuficiência, com uma 

relação de complementariedade com o meio ambiente natural e com o uso de 

técnicas rudimentares de exploração dos recursos naturais. 

Conjugadas de modo equilibrado uma com a outra, as atividades de pesca e 

agricultura cumpriram no passado a função de abastecer a população local pipense. 

De fato, conforme nos relataram alguns dos mais antigos moradores, o lugar, até o 

início da década de 1990 tinha uma população vivendo ainda basicamente desses 

recursos, dessas atividades. A afirmação de Luiz do Peixe: “Antigamente, o povo 
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num tinha dinheiro, mas tinha aí a terra pra quem quisesse plantar o roçado e o 

marzão pra quem quisesse pescar”, confirma o que bem explicita Maldonado (1986, 

p.35) “é bastante comum em grupos pesqueiros a prática do pluralismo econômico 

que consiste na coexistência ou alternância da pesca com a agricultura”.  

Na busca incessante pela sobrevivência, o nativo se ligava à natureza 

indissoluvelmente. A luta pela satisfação das necessidades vitais, através do 

trabalho consciente, criava condições para unir os moradores entre si. Nesse 

sentido, podemos dizer que os meios de vida são de extrema importância, enquanto 

fator dinâmico, tanto de sociabilidade, quanto de solidariedade e em Cândido (1987, 

p. 24-25) encontramos apoio: 

 

A obtenção dos meios de subsistência [...] não pode ser considerada 
apenas do ângulo natural, como operação para satisfazer o organismo, mas 
deve ser também encarada do ângulo social, como forma organizada de 
atividade. [...] O homem não precisa apenas de comida, mas de uma 
organização para obter comida.  

 

Constatamos através dos relatos ouvidos em campo, que tanto a pesca como 

a agricultura representaram não somente alternativas em termos de recursos 

naturais para a sobrevivência da comunidade local, mas uma influência fundamental 

nas relações dos homens entre si e deles com a natureza. O homem explora a 

natureza e se apropria desse ambiente produtivo. Trata-se de uma apropriação que 

se realiza no processo de trabalho e o ultrapassa, pois inspira também modos de 

ser, de estabelecer relações sociais e de organizar o trabalho. Destacamos a seguir 

fragmentos do relato de Bosco, que reforça esta ideia.  

 

Aqui era uma vila de pescadores e agricultores [...] eles trabalhavam assim 
uma parte pescava [...] e outra parte era da agricultura. As terras da Pipa 
eram devolutas. Era muita terra e praticamente não tinha dono. Primeiro, a 
gente deixava a terra preparada pra plantar o roçado. Pra isso, juntava todo 
mundo aqui e ia, fazer queimagem e derrubada. Aí depois é que cada um ia 
e plantava seu roçado. Cada dia plantava numa casa diferente e como 
naquela época, a moeda, o dinheiro não existia [...] vamos dizer assim: eu ia 
botar o roçado, aí como eu num tinha dinheiro pra pagar as pessoas, eu era 
pescador então trocava o peixe às vezes por farinha, mandioca, feijão ou 
outra coisa. Casas de farinha, tinha umas quatro ou cinco casas de farinha 
[...]. No dia que ia plantar roçado saia uma ruma de gente quatro hora da 
manhã, uns acordava mais cedo aí saia chamando as pessoa de porta em 
porta e juntava umas 40 pessoa. Aí a panela de feijão ficava no fogo 
cozinhando. [isso era aonde?] Isso era na casa da pessoa onde a gente ia 
plantar o roçado (BOSCO). 
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As trocas de pescado por alimentos da colheita e vice-versa eram comuns 

entre os moradores e foram fundamentais para incrementar a base alimentar do 

nativo. Os pescadores não costumavam plantar, nem os agricultores costumavam 

pescar, mas havia poucos casos de pessoas que dedicavam-se às duas atividades. 

Existiam pescadores que tinham seus próprios roçados. As atividades de pesca e 

agricultura não ocorriam nos mesmos dias. Muitas vezes, estabeleciam-se acordos 

entre pescadores e agricultores: o pescador ajudava a preparar o terreno para o 

plantio e como pagamento, o outro iria auxiliá-lo em dias de pesca. 

O compromisso bilateral constitui elemento integrante da sociabilidade dos 

moradores. Essa forma de trabalho coletivo, que em Cândido (1987) aparece 

denominada de mutirão, foi fundamental para as várias atividades domésticas, de 

lavoura e pesca. O mutirão consistia, essencialmente  

 

na reunião de vizinhos, convocados por um deles, a fim de ajudá-lo a 
efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, limpa, colheita, 
construção de casa, etc. Geralmente os vizinhos são convocados e o 
beneficiário lhes oferece alimento e/ou uma comemoração, que encerra o 
trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, a não ser a 
obrigação moral em que fica o beneficiário de corresponder aos chamados 
eventuais dos que o auxiliaram. Este chamado não falta, porque é 
praticamente impossível a um lavrador que só dispõe de mão de obra 
doméstica, dar conta do ano agrícola sem cooperação vicinal (CÂNDIDO, 
1987, p. 68). 
 

O mutirão não seria propriamente um socorro, um ato de salvação ou um 

movimento piedoso; é antes de tudo um gesto de amizade, uma razão para 

folgança, uma maneira sedutora de cooperação para realizar rapidamente um 

trabalho agrícola ou de outra natureza. 

Pelos relatos de Bosco, também pudemos apreender o sentido religioso do 

ato de ajudar o próximo em tarefas dessa natureza. A obrigação de auxiliar era 

muito maior para com Deus do que mesmo para com os beneficiários. Era pelo amor 

divino que se servia ao próximo; por isso, a ninguém era dado recusar auxílio- 

pedido. O tempo de antes foi lembrado por muitos entrevistados, além de Bosco, 

como o “tempo da caridade” – justamente por essa disposição universal de auxiliar 

na lavoura, pesca e em casas de quem solicitasse. A mesma realidade foi 

constatada em Bofete por Cândido na década de 1950. 

A questão da posse e uso da terra é outro aspecto interessante do relato de 

Bosco. As terras eram soltas, devolutas. Poucas delas tinham donos. E mesmo 
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nesses casos, todos podiam utilizar a terra e plantar seus roçados. Cada um dos 

trabalhadores eram donos de suas plantações. A posse da terra se dava por tempo 

de moradia, herança ou concessões. Esta última forma está bem exemplificada na 

fala de Bosco: “O dono do terreno, às vezes dava um pedaço do terreno a um 

trabalhador que ele gostasse muito pra ele construir uma casa, plantar o que 

quisesse, um exemplo né?” Levemos em consideração que o falante, nascido em 

1963, está descrevendo um acontecimento de seu tempo. 

Um detalhe interessante é que por muito tempo Pipa foi adjetivada como 

comunidade de pescadores ou vilarejo pesqueiro. Fato esse, que talvez possa ser 

justificado no trabalho de Araújo (2002), que analisa todo o processo de construção 

do território turístico de Pipa, e chega a afirmar que a pesca, praticada de forma 

artesanal em botes e jangadas, foi a atividade predominante, mesmo reconhecendo 

a importância que a agricultura de subsistência também desempenhou para os 

moradores locais. 

Para Woortmann (2007), que pesquisou algumas comunidades litorâneas da 

costa potiguar, o realce dado à atividade de pesca deve-se ao fato de que a maior 

parte das pesquisas acerca de tais comunidades privilegia o ponto de vista do 

homem, isto é, do pescador. Assim, de acordo com a concepção dela, a agricultura 

pensada como uma atividade feminina, acaba sendo subsumida por essa forma de 

ver. Woortmann ainda propõe a ideia de que ao espaço natural desses locais 

sobrepõem-se espaços sociais, definidos com base no gênero. Dessa maneira, o 

mar é visto como domínio do homem e a terra, como sendo da mulher, com alguns 

pontos de trabalho conjunto, a exemplo da praia.  

Por meio dos relatos de antigos moradores, pudemos constatar que este 

esquema dicotômico não tem contornos tão bem definidos17. Apesar de o mar ser 

realmente um espaço masculino, a terra não constituía um domínio absolutamente 

feminino. Isso está expresso a seguir nas falas de dois nativos da mesma geração: a 

esposa de Luiz do Peixe e Bosco, respectivamente: 

 

Eu me lembro que quando eu era pequena ainda e eu já ia ajudar papai no 
roçado. Acordava de quatro hora da manhã ainda escuro e via o dia 
amanhecer trabalhando. Papai num era pescador, era só agricultor e nós ía 
pro roçado dele [...]. Quando a roça tava boa de arrancar eu ía lá e ía 
arrancando e quebrando [...] eu era tão pequenininha que papai me botava 

                                                            
17 Trabalhos que pesquisaram a história da Praia de Pipa, como Araújo (2002), Paiva (1997) e 
Trindade (2009) também direta ou indiretamente constatam isso.  



67 

na garupa do cavalo. Isso era duas carga de mandioca que nos arrancava 
[...] quando era no outro dia de uma hora da manhã, papai já tava 
chamando nós pra ir pra casa de farinha. Aí era mamãe cevando e papai 
moendo mais outra pessoa e eu botava a mandioca no cevador. Depois, a 
gente tinha aqueles agridá18 grande de barro, ai botava a urupema19 e ía 
tirar a goma que era pra fazer os beiju. Era assim [...] hoje em dia tem umas 
história que mulher num pode fazer isso, num pode fazer aquilo [...] naquele 
tempo a gente fazia de tudo. [até pescar?] Ah pescar não. Mas quando os 
pescador chegava com os peixe nós é quem tinha todo trabalho: limpava, 
botava pra secar [...] todo mundo trabalhava lá na praia até as crianças 
(ESPOSA DE LUIZ DO PEIXE). 
 

O fragmento acima reforça a ideia de trabalho conjunto familiar, organizado 

de modo a permitir que todos, sem exceções em termos de idade ou sexo, se 

ocupassem com a realização de alguma tarefa. Os filhos desde cedo ajudavam seus 

pais, seja na plantação, pesca ou mesmo nos serviços domésticos (no caso das 

meninas). As limitações e fragilidades femininas e infantis quase não eram levadas 

em consideração na divisão de tarefas. Pelo contrário, às mulheres destinavam-se 

tarefas que nos tempos hodiernos são consideradas muito pesadas. Uma passagem 

do relato de Bosco corrobora isso. 

 

A mulher trabalhava até mais do que o homem. Num tinha esse negócio de 
dormir até mais de seis horas não. A gente podia dormir até seis horas era 
quando num tinha nada pra fazer. Quando tinha, papai acordava a gente de 
quatro hora pra ir pro roçado e só voltava umas doze horas. Quem ia pra 
escola, não ia pro roçado, nem pescar . Mas, tinha que ir buscar água nas 
cacimbas. A mulher fazia as coisas em casa, ia lavar roupa, buscar lenha, 
cozinhava, catava mangaba pra vender e juntar um dinheirinho para ajudar 
a família [...]. Elas também iam juntar algas lá na praia. Tinha uma empresa 
que comprava essas algas. Então, as mulheres pegavam e subiam as 
barreiras da Praia do Moleque  carregando um saco pesado de alga. Depois 
que o mar secava, aí ficava as algas na areia, então elas apanhavam 
botavam no saco e deixavam em cima das barreiras pro sol secar. Quando 
era de tarde, voltavam pra buscar o saco e guardar em casa (BOSCO). 
 

As atividades relacionadas à agricultura eram desempenhadas 

conjuntamente, tanto por mulheres quanto por homens, o que se estendia também à 

produção de farinha. A bipolarização espacial apresentada por Woortmann (2007), 

portanto, não é condizente, nesses termos, à realidade aqui pesquisada. O domínio 

da mulher talvez estivesse mais atrelado ao espaço da casa em si (o que não 

significa dizer que em outros espaços sua presença não fosse significativa). Além 

                                                            
18 Bacia grande que dentre outras funções servia para guardar alimentos. 
 
19 Peneira de fibra vegetal 
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dos serviços domésticos de limpeza, lavagem, passagem e costura de roupas, 

confeccionavam peças de rendas de bilro e cozinhavam.  

Uma passagem alusiva à organização e divisão do trabalho em Pipa de 

outrora, encontrada em Trindade, aqui se faz pertinente por complementar e 

corroborar o que já expusemos: 

 

A divisão do trabalho era pouco complexa [...]. As funções do homem e da 
mulher eram definidas e reconhecidas por ambos. Ao homem cabia à tarefa 
de realizar a pesca, construir e consertar os barcos, preparar os terrenos 
para receber as sementes, arrancar as mandiocas, moê-las e cozinhar a 
farinha, assim como deslocar-se até Goianinha para vender peixe e farinha 
na feira. As mulheres, além do trabalho doméstico, ficavam responsáveis 
pelas tarefas de retirar água das cacimbas. Elas também ajudavam na 
agricultura e na fabricação da farinha, raspando a mandioca, cevando a 
moenda e limpando a goma (TRINDADE, 2009, p.96). 
 

Confirmamos a descrição da distribuição de tarefas acima mediante diálogo 

com antigos moradores, os quais nos permitem em relação às atividades femininas 

acrescentar: a busca por lenha, o trabalho de juntar algas marinhas, pô-las pra 

secar, ensacá-las e carregá-las nas costas até suas casas, para depois venderem-

nas para uma empresa. Além disso, afirmamos que embora elas não pescassem, 

ficavam responsáveis pela árdua tarefa de limpar, salgar todo o pescado e botá-lo 

para secar. Isso era feito na praia.  

O mar que além de ser uma das principais fontes de produção de bens de 

consumo alimentar necessários à manutenção das famílias nativas da Pipa, era (e é) 

espaço de lazer e contemplação, cenário de ações humanas, além de guardar 

significados culturais, simbólicos e religiosos no imaginário popular. 

Desde muito tempo, moradores locais, veranistas e visitantes, concebem o 

mar como espaço lúdico, terapêutico, uma das paisagens propícias ao relaxamento, 

necessário ao estresse que o cotidiano de centros urbanos provoca nas pessoas 

(NATAL, 2008; KRIPPENDORF, 2009). Era ao redor da praia, onde os nativos se 

reuniam para as brincadeiras, para os banhos de mar e para fazer fogueira, dançar, 

distrair-se, assar o peixe, tomar cachaça e até mesmo namorar. Diversas eram as 

formas de entretenimento da população, tendo como palco a praia ou o mar. 

Maria Segunda Marinho relembra, por exemplo, que “as moças iam andar na 

praia com os namorados, detrás do morro, que chamavam Morro dos Amores e esse 

apelido foi botado porque quando voltavam era casamento na certa” (SEGUNDA 
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MARINHO, 2002, p. 23). Esse mesmo fato é melhor esclarecido através da memória 

de Bosco:  

 

A Praia do Amor, botaram esse nome por causa dum morro que tinha nela. 
O povo daqui namorava muito atrás desse morro, mesmo os veranistas 
quando começaram a ter casa lá por perto traziam as empregadas deles, aí 
quando os rapazes daqui desciam lá pra Praia eram atraídos por essas 
moças. Muitos marcavam encontros com elas lá por trás do morro e disso, 
diz o povo que saiam muitas grávidas, né? Disse que quando iam os casais 
pra lá, era certo sair um casamento. Hoje em dia ninguém vê mais esse 
morro não porque o mar levou (BOSCO). 

 

Durante nossa estada em campo, ouvimos repetidas vezes comentários 

dessa natureza em relação à Praia do Amor, o que demonstra de fato, o 

reconhecimento da função lúdica desse lugar por parte dos moradores. Um dos 

filhos de Luiz do Peixe, inclusive, reforça isso quando relata sobre a Praia dos 

Afogados. Ele explica a origem do nome: “lá tinha tipo um redemoinho que puxava o 

povo pra dentro. Ah, era menino brincando, era mulher tomando banho e um bocado 

de gente que ficava dentro d´água. Aí, os pescadores como já conheciam aquela 

área, livravam muita gente de morte” (FILHO DE LUIZ DO PEIXE). 

José, nativo de mais de 60 anos, detalha uma das formas de entretenimento 

mais frequentes da época de sua juventude, que eram utilizadas pelos antigos 

moradores da Praia de Pipa:  

 

A gente num tinha prancha ai usava o que: prancha de madeira. Agora, 
claro num dava pra fazer as merma coisa que os surfistas né? Mas a gente 
caiteava [o que?] caiteava era descer na onda [...] aí tinha também as 
menina, quer dizer as mulheres também ficava brincando na praia, assim 
tomando banho e a gente jogava bola também (JOSÉ). 
 

A madeira usada como prancha revela a condição social como fator que limita 

as liberdades de expressão do lazer. No entanto, pela fala de um antigo morador, 

percebemos a persistência da criatividade dos nativos diante da dificuldade de 

adquirir recursos próprios para os fins de lazer na época. 

A praia, além de ser um espaço democrático para os moradores nativos, era 

também lugar de sociabilização entre eles e as primeiras pessoas que vinham de 

fora para também contemplar as paisagens naturais da Pipa, os veranistas. Uma 

passagem do livro de Maria Segunda Marinho, além de confirmar parcialmente isso, 
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expressa claramente a sensibilidade da nativa em relação a esse espaço digno de 

contemplação: 

 

Aqui na praia os primeiros forasteiros a chegar foram os veranistas, que 
vinham no mês de janeiro tomar banho de mar, passear na praia que era 
muito linda, de longe parecia uma cambraia, um lençol, dava gosto. Eles 
gostavam de peixe que, nessa época, era o que mais tinha, todos de boa 
qualidade [...]. Tinha vez que os nativos faziam fogo na praia e só sei que 
não faltavam a farinha e o peixe pra eles [tanto os nativos como visitantes e 
veranistas] comerem assado na beira da praia. A praia era grande, mas 
mesmo assim tinha época que ficava cheia de varais de peixes secando. 
(SEGUNDA MARINHO, 2002, p. 22). 
 

O espaço da praia constituía ao mesmo tempo ambiente de trabalho e de 

lazer dos moradores locais. De acordo com Francisco Marinho, quando os 

pescadores chegavam do mar com o pescado, as mulheres vinham até a praia para 

limpar, salgar e por o peixe para secar, como de costume. Para realização dessa 

tarefa contava com a ajuda de crianças, adolescentes e de alguns homens. Todos 

ou quase todos os envolvidos naquela tarefa aproveitavam o momento para se 

divertirem com jogos e brincadeiras. 

A sensibilidade das pessoas para observar a natureza e em certos períodos, 

os processos naturais que ocorriam na praia, como por exemplo, a época da postura 

de ovos das tartarugas foi demonstrada também através do relato de Celuta, uma 

nativa residente em Pipa há mais de 40 anos: “O povo pastorava dez, quinze noites 

e era por lua que as tartarugas vinham pra botar os ovos. Era tão interessante: elas 

cavavam um buraco na praia para botar os ovos, depois batiam com as patas e 

deixavam os ovos enterrados” (CELUTA).  

Ao redor da praia, nativos e mesmo alguns dos primeiros veranistas 

dançavam o zambê, o grilo, o camaleão e brincavam de diversas maneiras. O 

seguinte fragmento do livro de memórias de Maria Segunda Marinho revela alguns 

detalhes a respeito dessa afirmação: 

 

Na época de [19]30, tinha uma mulher por nome Idalina, irmã de Odilon 
Barbalho, que brincava de zambê e de boi de reis, na praia. Ele botava um 
lençol nas costas, imitando um boi de reis e eles esquentavam o couro e 
metiam brasa: botavam a mão no couro que chegava a estrondar e 
dançavam a noite inteira, era a maior diversão (SEGUNDA MARINHO, 
2002, p.23). 

 



71 

Corroborando boa parte das constatações já descritas, também 

apresentamos uma passagem alusiva a Pipa, extraída de um relatório de pesquisa 

intitulado “Traços do turismo no Nordeste brasileiro20”, que merece ser apresentada:  

 

A Praia era um local dedicado ao prazer do ócio ativo e cenário de 
manifestações culturais, como o Zambê – dança de origem afro, praticada, 
inicialmente, pelos afrodescendentes integrantes de um quilombo existente 
em Tibau do Sul. [...] Sobre a areia da praia, [moradores e visitantes] 
descansavam, utilizando o seu tempo do não-trabalho para desenvolver a 
livre expressão do seu ser, através de danças, brincadeiras, jogos, bebidas 
e comidas produzidas localmente (HAZIN, OLIVEIRA E MEDEIROS, 2007, 
p.21). 
 

Temos reforçado apenas a função do mar, como importante recurso para o 

trabalho e lazer dos moradores locais e de contemplação e entretenimento para 

visitantes e veranistas. Todavia, é válido esclarecer que as brincadeiras não 

ocorriam somente à beira-mar, na praia. Fora dela, os espaços ao redor das 

plantações e das poucas casas que existiam constituíam lugares de entretenimento 

para adultos, jovens e crianças. Os relatos a seguir reforçam a ideia. Primeiramente, 

apresentamos a narrativa de uma brincadeira bastante comum entre os nativos, 

contada por Bosco; depois, uma descrição feita por Trindade (2009) de outras 

formas de divertimento dos moradores locais.  

 

Uma brincadeira que se fazia muito aqui era cerrar velho: quando a gente 
sabia que alguém tinha sido avô ou avó num era? ai o que a gente fazia: 
juntava assim um grupo né e ia bater onde tava a pessoa cada um levava 
uma folha de carnaúba ai a gente cavava um buraco e ficava dizendo as 
coisas pra aborrecer o avô ou a avó. [E diziam o que para a pessoa?] Ah 
que a pessoa tinha o cabelo ruim, que tinha o nariz de bruxa... um exemplo 
né? E no final que todo mundo já tinha inficado a folha no buraco ai a gente 
batia o pau com toda força nas palhas e saia. Quando a pessoa era braba, 
ai era pior pra ela. Iamos lá até a casa da pessoa e um ficava segurando 
assim a porta que era pra num deixar a pessoa sair... ai depois que dizia 
tudo é que soltava a maçaneta da porta e corria (BOSCO). 

 

Em relação às manifestações artísticas e as formas de entretenimento da 

população pipense de outrora, Trindade (2009, p. 98) afirma: 

 

As crianças brincavam com a imaginação e a criatividade. Numa terra com 
poucos habitantes, carente de uma série de recursos, os brinquedos tinham 
que ser inventados, ou então, os objetos ganhar novos significados. Assim, 

                                                            
20 O relatório elaborado em 2007 por pesquisadoras da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife (PE) 
discute os principais impactos do turismo em praias como Pipa, Francês (AL) e Porto de Galinhas 
(PE). 
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faziam-se cata-ventos de palhas de coqueiro, as latas viravam carros, as 
mangas tornavam-se vacas e bezerros, as espigas de milho se 
transformavam em bonecas. Os [jovens e] adultos divertiam-se através dos 
folguedos, do Boi de Reis, do Coco de Zambê, das cantorias de viola, do 
Pastoril e do Drama21. 
 

Na verdade, tal qual o catolicismo, essas brincadeiras supracitadas, 

constituem herança portuguesa e existiram não só em Pipa, mas em todo o 

Nordeste brasileiro. É possível que tenha alcançado outras regiões do país também. 

Na verdade essa influência portuguesa na vida cotidiana esteve sempre presente 

desde os tempos do Brasil colônia. 

Aliás, diante das evidências empíricas, percebemos que a religiosidade 

estava sempre muito presente na vida das pessoas. Era forte a influência do 

catolicismo nas formas de manifestações culturais, entretenimento e lazer do povo 

local. O significado religioso da praia é explicitado na memória de Leopoldina Costa: 

“no domingo à tarde, eu, Domitila e Maria Augusta tínhamos que dar catecismo e 

depois passear com as crianças na Praia” (COSTA, 2002, p.29). 

Na mesma perspectiva, Maria Segunda Marinho aponta a devoção dos 

católicos pipenses pelo santo padroeiro - São Sebastião e a realização de práticas 

profanas em nome do sagrado (por exemplo, a vaquejada, as festas e outras 

atrações no mês de janeiro para arrecadar dinheiro para benfeitorias na Igreja): 

 

Antigamente, as festas eram muito boas, tanto tinha na Rua como na Praia. 
A Pipa era terra de gente católica. Na véspera da Festa de São Sebastião, a 
Pipa se enchia de gente de toda redondeza. Do dia 05 para o dia 06 à tarde 
realizavam a grande vaquejada. Na véspera das festas matavam uma rês 
para vender. Não faltava comida, farinha, peixe, comidas feitas de goma 
seca, bolo preto, pé de moleque, grude e todo tipo de comida. Vicência 
Torres cuidava da igreja e reunia as moças, irmãs, sobrinhas e netas, que 
saiam cantando de porta em porta, com a imagem de São Sebastião, no 
braço. Eu me lembro que lá junto do Cruzeiro ficava coberto de flores 
vermelhas e as moças dançavam Lapinha (SEGUNDA MARINHO, 2002, 
p.45-46). 
 

Os relatos evidenciam outro elemento de definição da sociabilidade da 

comunidade de Pipa: a vida lúdica religiosa. O conjunto de atividades dessa 

natureza transcendia o âmbito familiar, encontrando na comunidade, seja na praia, 

ou nas ruas a sua unidade básica de manifestação. Destacamos, então o papel da 

                                                            
21 Espécie de encenação, poesias cantadas em forma de teatro. Esse teatro cantado só era 
encenado por mulheres e, de acordo com a tradição portuguesa, só as virgens poderiam atuar 
(TRINDADE, 2009) 
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religião na preservação da sociabilidade, até mesmo em áreas pouco povoadas. 

Representantes religiosos pregavam a ida obrigatória dos moradores à capela aos 

domingos e em dias santos, estimulavam a doação de recursos financeiros em 

benefício da igreja e em muitas iniciativas faziam com os moradores se unissem uns 

com os outros, fortalecendo laços afetivos e facilitando a convivência nos diversos 

aspectos da vida cotidiana deles. 

As celebrações da Festa do Padroeiro, que no passado movimentavam todo o 

vilarejo, ainda são realizadas, embora tendo perdido algumas dessas 

particularidades descritas. Determinadas tradições a exemplo de danças, ainda 

tentam ser mantidas por algumas nativas embora que timidamente. Indiretamente, 

isso foi dito por uma delas, residente na Pipa há quase 40 anos e conhecida 

popularmente como Gordinha.   

A chegada do turismo favoreceu a introdução de novos hábitos e inseriu no 

distrito elementos até então inexistentes no imaginário da juventude local, tais como: 

boate, baile e banda. Essas inovações se incorporaram ou se sobrepuseram às 

manifestações tradicionais praticadas pelos nativos - zambê, drama, lapinha e 

quadrilha. As novas formas de expressão somaram-se às antigas e “a partir daí vai 

começando outra coisa”, comentou Gordinha. Na verdade, ocorre mesmo uma 

recomposição de sons e danças com a contribuição dos que chegam e com a 

incorporação das idiossincrasias locais.  

Ainda em relação à atividade pesqueira em Pipa, Leal (1994) esclarece que, 

no princípio o pescado era destinada unicamente ao consumo da família. A 

comercialização só foi possível com o aumento da produção, e um dos fatores que 

gerou esse aumento resultou da substituição da jangada pelo barco à vela. No 

entanto, o pescado reservado ao mercado não deixou de ser consumido pela 

família: antes de ser vendido para o marchante, os pescadores separavam uma 

parte para o consumo familiar.  

Com base nisso e principalmente nas falas dos antigos pescadores da Pipa, 

podemos afirmar que a pesca foi fundamental para o estabelecimento de trocas 

comerciais entre os moradores locais e os de áreas circunvizinhas. Quando a pesca 

era satisfatória, se salgava o peixe para ir vender, sobretudo no município de 

Goianinha. Existiam ainda ocasiões nas quais essa iguaria era vendida na “beira da 

praia”, mas poderiam ocorrer outras, nas quais o que se pescava consistia apenas 

no suficiente para consumo próprio. 
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Assim como ocorreu (e ainda ocorre) em grande parte das comunidades 

pesqueiras brasileiras, na localidade em questão, a atividade da pesca era realizada 

obedecendo ao sistema de meia e conforme relatou Paiva (1997, p.47): 

 

O dono do bote recebe metade do que é pescado. A outra metade é dividida 
entre os pescadores da tripulação. Em Pipa, o arranjo da meia implica em 
que o dono do bote assuma a obrigação de providenciar as iscas e o 
equipamento dos pescadores, além da comida consumida no mar [...]. 
Dessa forma, eles chegam a permanecer por mais de um dia no mar.  
 

Pelas condições descritas, no caso do “trabalho de meia”, quando um tem a 

força de trabalho e outro os instrumentos de pesca, o pagamento é a própria partilha 

da produção, embora não equitativa, ocorrendo muitas vezes a superexploração da 

própria mão-de-obra pesqueira. Este tipo de “negociação” entre os proprietários das 

embarcações e dos instrumentos de pesca e os efetivos pescadores que trabalham 

na produção pesqueira subentende a partilha da produção e, por conseguinte, não 

caracteriza emprego e vínculo trabalhista. Por outro lado, esse sistema na pesca 

tradicionalmente propiciava uma espécie de “compadrio” que mantinha a 

proximidade entre os pescadores e uma certa cumplicidade entre as suas famílias. 

Além da pesca em alto mar, considerada a mais importante, em Pipa 

desenvolveu-se outro tipo de pesca, já mais rara, a pesca de curral (ver figura 13). 

 

Figura 13 – A pesca de curral 

 
Fonte: Vilma Vitor (1999) apud Araújo (2002). 



75 

Confeccionada com varas finas, mourão e cordão, a armadilha consistia uma 

cerca de formato peculiar. Suas aberturas permitiam a entrada de peixes durante a 

maré cheia, dificultando sua saída. Quando a maré secava, era feita a despesca, 

geralmente por dois pescadores. O produto era dividido seguindo também o sistema 

de meia: metade ficava para o dono do curral e a outra metade era dividida entre os 

que faziam a despesca. 

Fosse através da pesca em alto mar ou da pesca de curral, acontecia de o 

pescado assim que retornava do mar, ser negociado com os intermediários do 

mercado de peixe. Esses intermediários conhecidos na localidade como 

atravessadores ou marchantes, compravam do pescador para vender a outras 

pessoas. Muitas das vezes, eram essas pessoas quem mais lucravam com a 

atividade, tal como nos revelaram alguns informantes. 

Esclarecemos que o “trabalho de meia” e a relação de compadrio também 

como herança portuguesa, constituiu uma realidade em todo o território brasileiro e 

foi predominante tanto na pesca como na agricultura (inclusive, na produção e 

comercialização da farinha) e na pecuária. Inclusive, ainda hoje em certos lugares 

do Brasil nos deparamos com essa forma/relação de trabalho.    

De certa forma, podemos entender o compadrio como um facilitador de 

relações, um termo de negociação entre meeiros, entre patrão e empregado. À 

medida que as relações de pesca vão se esparsando e/ou se diluindo entre os 

moradores da Praia de Pipa, as relações de compadrio vão perdendo e/ou 

transformando algumas funções, antes tradicionais, como juntar pescadores e a 

vizinhança, e vão ganhando outras, ligadas ao novo sistema de relações, promovido 

pelo envolvimento com as atividades relacionadas ao turismo. 

Conversamos com o pai de Francisco Marinho, Antônio Pequeno, um nativo 

de mais de 85 anos de idade, que no passado já foi proprietário um curral de pesca 

e por motivos de saúde, hoje não tem mais condições de se manter na atividade. 

Suas afirmações fundamentam nossas concepções, anteriormente reveladas. 

 

De primeiro, você olhava pra essa praia via um bocado de jangada todas 
elas saíam pro mar. Podia ser dia de chuva, de sol, iam pescar. Mas depois 
do turismo pra cá, você só vê o bote amarrado, e eles [os pescadores] atrás 
de vender uma coisa e outra. Não querem mais pescar não, querem 
arrumar dinheiro mais fácil. Olhe o povo de Cícero, que pescava e agora 
deixou de pescar porque arrumou outro meio pra viver. Assis também 
pescava, deixou, foi tomar conta da pousada e do restaurante do cunhado. 
O filho de Adalberto e Adalberto deixaram também. (ANTÔNIO PEQUENO) 
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No que tange à agricultura de subsistência, os nativos produziam milho, 

feijão, abacate, mandioca, jerimum, melancia. Dentre esses, a mandioca era a 

principal, utilizada para a produção de farinha em algumas poucas casas para esse 

fim que existiam na ocasião. Na verdade, eram esses os dois produtos que 

juntamente com o peixe eram comercializados pelos moradores de Pipa com outros 

povoados da região do entorno.  

Pipa se resumia a muita terra e pouca gente. As áreas mais próximas da praia 

tinham cada uma dono, mas as áreas de cultivo, que ficavam na região mais alta e 

afastada, eram terras comuns, eram terrenos soltos, conforme já explicitado.  

Na Pipa, só algumas pessoas tinham uma terra que era diferenciada, e 

pagavam impostos, regularmente em Natal, recebendo toda garantia de posse da 

área.  Em sua maioria, esses terrenos pagos situavam-se em zonas mais centrais e 

não constituíam necessariamente áreas destinadas ao plantio de alimentos, pelo 

contrário eram raras as plantações.  

Por sua vez, nas áreas conhecidas pelos locais como “capoeiras”, terras 

soltas e destinadas a um fim comum: o roçado, a grande maioria da população 

daquele distrito trabalhava plantando o alimento que serviria, sobretudo para a 

sobrevivência de suas famílias. O acesso era livre, não existiam donos. No entanto, 

com o passar do tempo, houve também a particularização dessas terras, pelos 

próprios agricultores, conforme aconteceu no Brasil na fase colonial.  

A pesca e agricultura, que moldavam o cotidiano local e as relações tanto dos 

sujeitos entre si quanto entre eles e o meio natural, constituindo outrora mais do que 

fontes de riqueza e subsistência local passam para segundo plano e a chegada e 

ascensão do turismo na Praia da Pipa, como atividade econômica ligada ao 

comércio e aos serviços, constitui elemento impulsionador na rápida definição das 

mudanças simbólicas e materiais daquele espaço. 

Para evitar equívocos, gostaríamos de esclarecer, desde já que a 

consolidação da atividade turística no local não implicou o desaparecimento total das 

antigas formas de subsistência. Ela impulsionou mudanças que implicaram a 

reestruturação da esfera produtiva local, indicando a gradativa ascensão a um 

estágio não agrícola/pesqueiro, de prestação de serviços pessoais, ao passo que 

resistem, simultaneamente, reminiscências das formas de vida social geradas num 

período anterior. 
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Observamos em muitas famílias locais, casos em que os filhos não seguiram 

as mesmas estratégias de sobrevivência utilizadas no passado por seus pais. A 

família de Luiz do Peixe é um exemplo: o pai continua trabalhando com a pesca, 

mesmo reconhecendo a baixa lucratividade em relação a outras atividades que a 

turistificação de Pipa fez emergir no local das quais ele também vem se 

beneficiando. Da mesma forma, o caso se aplica aos netos de Genésio, nativos que 

hoje são donos de seu próprio negócio, desviando-se em partes das antigas formas 

de viver de seus pais e parentes. 
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5 PIPA NO MUNDO E O MUNDO EM PIPA 

 

Um lugar não é só parte do mundo, mas o próprio 

mundo localizado. 

Maria Tereza Duarte Paes Luchiari 

 

As discussões a seguir que dão continuidade à história de Pipa, tentam 

mostrar agora como o vilarejo agrário e pesqueiro tornou-se aos poucos alvo de 

pressões exercidas pela própria globalização e pelo capital resultante do 

investimento turístico. Partimos da proposição de que essa lógica funcional e global, 

que se inseriu na escala do cotidiano daquele lugar, impulsionou a redefinição de 

suas paisagens, sociedade, cultura e valores. 

A mediação entre o local e o global empreendida pelo turismo em Pipa 

possibilitou que aquele lugar e o mundo fossem tomados em sua unidade. Permitiu a 

emergência de novas formas de sociabilidade, articuladas em função do processo 

contemporâneo de revalorização das paisagens para o lazer. Esse movimento, ao 

invés de contrapor o tradicional ao moderno, o natural ao artificial, o lugar ao mundo, 

impulsiona a reestruturação das relações do lugar com o mundo e a formação de 

organizações socioespaciais cada vez mais híbridas, cujas formas e lógicas antigas, 

associadas às novas, originam uma outra composição (LUCHIARI, 1999). 

Dentre os relatos de nativos entrevistados em Pipa, destacamos os de Bosco, 

tendo em vista a duração e consistência das informações. A partir da conversa com 

esse nativo, pudemos compreender melhor a história de Pipa e as transformações 

das formas de ser e viver dos antigos moradores locais. Foram diversos relatos, que 

coerentemente complementavam depoimentos de outros entrevistados. 

Depois de revelar o passado da Pipa, através de várias situações por ele 

vividas, num determinado momento, Bosco falou sobre os veranistas e tentou 

explicar como aos poucos essas pessoas foram se apropriando de terras que eram 

dos nativos: 

 

Os nativos venderam suas casas lá em baixo e vinheram morar na Rua de 
Cima. Eles vendiam ou trocavam por alguma coisa, tipo móveis, objetos [...] 
Os veranistas tinham muita coisa, tinham muito dinheiro e tudo bem dizer, 
era novidade pro povo daqui [...]. Esses veranistas não se contentaram com 
as casas que já tinham comprado. Eles queriam comprar mais pra distribuir 
pros filhos e outros parentes (BOSCO). 
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Os primeiros veranistas que chegaram a Pipa, os Barbalho, alcançaram as 

precárias condições em que vivia o povo nativo. Conforme apontam as evidências, 

havia laços de amizade dessa influente família goianinhense com alguns nativos. 

Esses laços permitiam que os antigos moradores os abrigassem em sua casa, 

dando toda assistência necessária. Com o tempo, os veranistas foram ganhando 

espaço e mais liberdade, e durante o mês de janeiro os compadres nativos 

permaneciam na casa de parentes, deixando suas casas disponíveis para os amigos 

veranistas. 

Essa situação conduziu para que mais adiante esses veranistas se tornassem 

enfim os donos das casas. Compra, troca de favores e/ou de bens, posse ilegal ou 

abuso: essas podem ser algumas das muitas versões e formas de argumentar sobre 

a aquisição de terras por parte dos veranistas. Mas o fato é que hoje, o lugar que era 

conhecido como Rua de Baixo está absolutamente tomado por casas desses 

moradores temporários. Na área, onde estão localizados os casarões de veranistas, 

constatamos que existem sequências desses imóveis, propriedades de membros da 

uma única família. 

Dando continuando a história, Bosco revela:  

 

Depois que vinheram os primeiros surfistas, passou uns anos, ai mesmo a 
estrada sendo de barro, construíram a primeira pousada aqui na Pipa, a 
Pousada Gaivota. A partir daí não demorou muito pra chegar gente de todo 
canto, surfistas, gringo. Os nativos já tavam tudo já morando aqui na Rua de 
Cima, aí vinha uns caras com grana, chegavam oferecendo uma prancha, 
um carro, um som, umas roupas legais [...] e o nativo sem dinheiro e 
acostumado com as coisinhas simples, queriam possuir aquelas novidades 
[...]. Muitos venderam, trocaram ou alugaram suas casas, seus terrenos 
aqui e foram morar lá mais distante, até junto da mata. Outros podiam viver 
bem, ganhar dinheiro, mas preferem viver com o pouco ou na miséria, por 
orgulho. (BOSCO).  

 

O fragmento da fala de Bosco e o contato com nativos permitiram-nos 

confirmar nossa concepção de que o turismo, em seus mais variados aspectos, 

ajudou a introduzir novidades, novos modos e relações de trabalho, seja pela renda 

gerada, seja pelo contato com novas pessoas com hábitos e costumes diferentes, 

levando a rearranjos e a diversas mudanças em Pipa. Destacamos as 

transformações materiais, visto que foram incorporadas novas necessidades de 

consumo, o que levou a diferenças nos padrões de alimentação, habitação, 

transporte, vestuário e utensílios domésticos.  
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Pipa começou a ser divulgada mais intensamente a partir do início da década 

de 1990, amparado por um imaginário construído pela ideia de isolamento e de 

liberdade, de praia selvagem, deserta e paradisíaca que permeia as idealizações 

dos visitantes que pretendem encontrar estas características no local. E nesse 

sentido, é pertinente explicitar o pensamento de Urry (1996, p.18): “os lugares são 

escolhidos para ser contemplados porque existe uma expectativa, sobretudo através 

dos devaneios e da fantasia, em relação a prazeres intensos [...]”.  

Em face das pressões exercidas pelo meio socioeconômico circundante, sob 

o influxo da urbanização, o antigo morador pipense se depara com crises que 

condicionam a alteração dos padrões tradicionais, o seu desaparecimento ou a sua 

persistência/resistência. Essa permanência ou persistência, não deve ser 

considerada apenas fenômeno de demora, mas também recurso de ajuste à nova 

situação, que pode rejeitar as normas e práticas anteriores, ou incorporá-las, depois 

de redefini-las (CÂNDIDO, 1987). 

O turismo em nome da lógica capitalista criou condições para acelerar o 

processo de mudanças. Nesse contexto, surgiram novas necessidades para o 

nativo, que contribuíram para criar ou intensificar os vínculos com a vida das 

cidades, desfazendo sua autonomia e ligando-o estreitamente ao ritmo da economia 

geral, isto é, da região, do Estado, do país, em contraste com a economia particular, 

centralizada pela vida de comunidade e baseada na subsistência. Doravante, ele 

passou a comprar mais, aumentou seu desejo por adquirir cada vez mais, desde a 

roupa e utensílios até bugigangas de diversos tipos, rotuladas como novidades para 

ele. 

No momento da entrevista com Airton (filho mais novo de Eunice), ele havia 

nos falado que muitas casas de nativos foram trocadas por pranchas e outros bens. 

O jovem comentou sobre sua paixão pelo surfe, que sofreu forte influencia do 

contato com os primeiros surfistas que surgiram na praia. Na ocasião, ele relembrou 

acordos estabelecidos entre os jovens nativos e os surfistas. Por exemplo: em troca 

de abrigo, comida, alguns surfistas ensinavam nativos a surfar. Laços de amizade 

foram fortalecidos ao longo dos anos em nome do surfe. O entrevistado confessou 

que passados mais de 15 anos, a amizade com surfistas se manteve. “Sim, até hoje 

tenho amizade com surfistas. Aliás, meus melhores amigos são surfistas e nas horas 

vagas, adivinha o que eu faço? Surfo, claro” (AIRTON). 



81 

Essas evidências despertaram a curiosidade de contatar algum surfista ou 

alguém que tivesse vendido sua casa nas condições já mencionadas. Aliás, esse foi 

nosso grande desafio a partir daquele momento. A confirmação de que foram os 

surfistas que divulgaram Pipa para o mundo e a transformaram num importante 

destino turístico internacional foi feita por Lucrécio, um surfista de 52 anos. No início 

do diálogo, o morador nos explicou o que Pipa representava para ele, como havia 

fixado residência no local e os motivos que o teriam feito permanecer até o momento 

presente. 

 

Aqui na Pipa, era um lugarzinho no meio do nada e agora você olha e vê 
gente de todo lugar do mundo. Pipa é uma referencia nacional; tem uma 
miscigenação de culturas, tem folclore, tem boas ondas e muitos lugares 
bons para a prática do surfe. Isso tudo muito me agrada. Eu sou surfista de 
raiz e vim aqui pela primeira vez pra surfar na semana santa de 1978 e 
passei a frequentar normalmente todos os fins de semana, sempre me 
alojando nas varandas das casas de veraneio até me casar com uma nativa 
e passar a ser morador. Alguns surfistas, amigos meus, já tinham vindo 
desde 1975. Inclusive, um deles, muito conhecido aqui por Luruca, o 
Loremberg de Natal, namorava com a filha de Cirene Barbalho Simonetti, 
que era de uma família muito importante. Ele [Loremberg] veio passear aqui 
um verão e gostou das ondas, viu que era bom pra surfar. Então, ele já 
comunicou a outros amigos dele que passaram a vir ainda no final de 1975. 
Aí em [19]76 apareceram surfistas de outros estados. (LUCRÉCIO).  

 

Na década de 1970, Pipa era uma comunidade agrícola e pesqueira, sem 

energia elétrica e água encanada e com precárias vias de acesso. Os surfistas 

alcançaram a época na qual a água era retirada de cacimbas e a luz provinha de 

lamparinas de querosene. Mesmo assim, encontraram inicialmente abrigo nas 

varandas dos grandes casarões de veranistas, lugar por eles considerado seguro 

para guardar som, microsystems, relógio, roupas, carteira e outros objetos de valor 

dos surfistas. “[...] então a gente deixava tudo nosso e ninguém roubava nada. 

Passávamos mais de três horas dentro d´água surfando e quando voltávamos 

estava tudo lá do mesmo jeito. Tudo isso era feito sem que os donos das casas 

soubessem, não podíamos deixar rastros”, contou-nos Lucrécio. 

Os casarões à beira-mar, localizados na chamada Rua de Baixo, desde 

muitas décadas seguem esta tradição: passam o ano quase todo fechados. Os 

donos costumavam vir no fim do mês de dezembro e permanecem até a última 

semana de janeiro. Retornavam também em períodos como o carnaval, semana 

santa e outros feriados. Os Barbalho Simonetti, veranistas na Pipa há mais de 50 

anos, são naturais do município de Goianinha e atualmente residem em Natal. 
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“quase todos eles cursaram faculdade em Natal. É uma família que tem muito 

promotor, juiz, advogado, desembargador” (LUCRÉCIO). 

A aproximação dos surfistas com os nativos possibilitou trocas e assimilação 

bilateral de valores, hábitos e comportamentos. O modo de ser dos nativos, 

especialmente dos mais jovens, passou a incorporar elementos da cultura do surfe e 

vice-versa, desdobramento normal decorrente de contatos/relações interpessoais 

dos diferentes grupos.  

Os nativos das últimas gerações estabeleceram laços de amizade com os 

surfistas brasileiros e até mesmo com estrangeiros (ANEXO K). Os jovens nativos 

levavam esses aventureiros em suas residências e os apresentavam aos seus pais. 

E assim, novas relações se estabeleciam. Foram nessas casas que os surfistas 

passaram a dormir, guardar seus pertences e comer. Além disso, as refeições eram 

preparadas pelos anfitriões. Desse grupo, destacamos as figuras de Deda, Eunice e 

Maurina. 

Na visão de Lucrécio foram os surfistas de Natal, os principais responsáveis 

pela divulgação de Pipa para o mundo. O surfe influenciou gerações e estilos de 

vida também em Pipa. No fragmento da fala de Lucrécio evidenciamos algumas 

consequências (agitação, atrações noturnas, consumo e comércio de drogas) 

decorrentes da ascensão de Pipa como um destino turístico, internacional e a 

influência do surfe nisso.  

 

Primeiro, os surfistas de Natal começaram a vir e o boca a boca fez surgir 
surfistas de João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió [...]. Depois esse boca 
a boca espalhou-se pro Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul [...]. 
Pipa deve ao surfe o fama que tem de ser um lugar de muita agitação 
noturna e de várias atrações. É um lugar que passa um ar de liberdade para 
as pessoas. Aqui se faz tudo que se quer, entende? Por trás de toda essa 
fama está o surfe.Vem gente de fora, de muito longe consumir droga aqui. 
Aqui, até a policia é orientada a não reprimir com tanta intensidade as 
drogas pra não espantar o turista. E aqui num é só os turistas que 
consomem drogas não, viu? Tem nativo que também consome, vende ou 
negocia droga. (LUCRÉCIO). 

 

Apreendemos a partir das falas de alguns entrevistados que tanto nativos 

como turistas/surfistas são ao mesmo tempo vítimas e vilões desse comércio ilegal. 

A droga é um meio de sobrevivência para alguns nativos e motivo da miséria e 

falência de outros. Na verdade, podemos considerar a droga como um objeto de 

influência mútua entre grupos sociais distintos. 
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Durante a entrevista com Lucrécio, percebemos a complementariedade e 

coerência entre os discursos dos entrevistados. Inclusive, em algum momento, 

ratificando o relato de Bosco, o surfista esclareceu como se deram as negociações 

de imóveis entre nativos e turistas/surfistas: 

 

Os nativos queriam possuir eletrodomésticos, geladeira, televisão, fogão, 
uma cama, coisas que eram difíceis na época pra eles comprar [...] veio a 
modernidade e eles não tinham dinheiro, ai geralmente aceitavam dar um 
terreno por esses bens de consumo. Como muitos nativos aprenderam a 
surfar com a gente então até por prancha alguns terrenos eram negociados. 
Se a gente chegasse aqui com uma geladeira, a gente comprava um 
terreno enorme, comprava um lote grande. Uma prancha de surfe era a 
mesma coisa. Porque [...]  tinha uns que quando aprenderam ficavam doido 
pra surfar, os que já tinham aprendido, né? Mas tem muito nativo que ainda 
é cheio de terreno, ali na rua principal aquelas lojinhas restaurantes não são 
só de estrangeiro não viu? a maioria são de nativos, que alugam pros 
estrangeiros (LUCRÉCIO). 

 

O contato com os turistas também possibilitou ao mesmo tempo o contato 

com bens de consumo diversos, que atraíam o modus vivendus, a curiosidade, 

principalmente dos mais jovens. Os usos desses bens tiveram influência direta na 

interação social turista/nativo. Os jovens nativos, em idade similar a da maioria dos 

surfistas, adentraram o universo desses turistas, interagindo e assimilando muitos de 

seus hábitos, como os de lazer, além do uso de drogas, e ainda os hábitos de 

consumo e uso de bens. Alguns dos nativos entrevistados demonstraram ter orgulho 

de ser surfistas. Recordo de uma tatuagem que vimos nas costas de um morador 

escrito em letras grandes, “Surf is life”. 

As evidências empíricas confirmaram as concepções de Ballabio (2010) a 

respeito do surfe. A autora afirma que o surfe tem um caráter simbólico vinculado a 

um estilo de vida, com suas gírias, alimentação, vestuário e acessórios; alimentado 

por uma indústria específica, que desenvolve produtos que ajudam a criar essa 

identidade. Baseia-se em um ideário, vinculado ao estilo de vida, que podemos 

afirmar que influencia inclusive os hábitos e valores dos consumidores (BALLABIO, 

2010). 

Ao mostrar as imagens de Pipa através do Tempo, o surfista falou a respeito 

do autor, Marco Polo Veras, que morou na Pipa durante a década de 1980 

destacou-se no lugar pela sua excentricidade. Hoje, é um respeitado pai de família e 

jornalista de um dos principais jornais da Cidade do Natal. No final da conversa, 
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agradecemos a Lucrécio pelas informações e pedimos para registrar uma foto 

(Figura14). 

 

Figura 14 – O Surfista Lucrécio 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Durante nossa estadia em campo, ficamos hospedadas na casa de uma 

nativa, onde conseguimos visualizar a mescla existente entre o novo e o velho; o 

tradicional e o moderno; elementos de persistência e os de alteração (CANDIDO, 

1987; LUCHIARI, 1999) tanto na introdução de novos alimentos à dieta do nativo 

quanto nos serviços domésticos. Coar o café, fazer suco utilizando liquidificador e 

peneira, lavar roupas à mão, são exemplos de atividades que se tornaram mais 

práticas em virtude da aquisição de novos equipamentos que a modernidade trouxe 

à tona. Alimentos que demandam certos esforços e trabalho manual, ainda 

permanecem (grude, beiju, tapioca, cuscuz, bolo de mandioca e de batata-doce, 

canjica, pamonha, etc.) e misturam-se aos industrializados (refrigerantes, sucos, 

leite, lasanhas, miojos, pizzas, etc.).  

Empregada numa pousada a alguns quilômetros de sua casa, a nativa anfitriã 

acordava bem cedo, preparava a mesa com o nosso café da manhã e saia ainda 

escuro para só retornar às 17h. De volta, mesmo cansada recusava qualquer ajuda 

oferecida para execução das atividades domésticas. Usava sempre o argumento 

ensinado por seus avós: “visita não deve trabalhar de jeito nenhum. Só pode 
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trabalhar com a boca: mastigando ou conversando com o dono da casa”. As 

habilidades e a eficiência da nativa nos impressionaram. Tudo era feito com 

perfeição, ânimo e rapidez. Contou-nos muitas histórias, mas na maioria das vezes, 

pediu que guardássemos sigilo.  

Certa noite, nos fez uma revelação: confessou que apesar de ter sido pouco 

instruída, era a funcionária exemplar no hotel em que trabalhava. Contou-nos 

inclusive, que não deixava de receber elogios por saber desempenhar diversas 

funções e de se comunicar eficientemente com os hóspedes e donos da pousada 

onde trabalhava há mais de 10 anos. 

Esse fato é significativo e revela o poder de negociação e maleabilidade que a 

nativa tem para lidar com o patrão e hóspedes estrangeiros e brasileiros. Os 

encontros entre eles buscam a compatibilização de interesses divergentes entre si. 

São trocas que ocorrem nas relações e assim, comportamentos e valores sofrem 

influencia de ambos os lados.  

Casos como esse, constituem mais uma evidência de que as mudanças nas 

relações sociais especialmente de trabalho, intensificadas pela chegada do turismo 

no lugar, não vitimou a população nativa, a ponto de torná-los sujeitos passivos 

diante desse processo. A adaptação dos antigos moradores à nova realidade, isto é, 

à vida moderna, à Pipa turistificada, revela que num mesmo ambiente, convivem 

elementos de alteração e de resistência/persistência, que formam composições cada 

vez mais híbridas (CANDIDO, 1987; LUCHIARI, 1999). 

Numa das idas à avenida principal mais uma vez, imprevisivelmente 

conhecemos mais uma nativa, uma senhora de 64 anos, que aceitou conversar 

conosco em sua residência na condição de não revelarmos seu nome na pesquisa. 

A idosa, que disse ser curandeira desde muito, passou a vender também caldinhos 

na praia para incrementar a renda da família. Seu marido, 8 anos mais jovem e ex-

pescador, recentemente havia sido contratado por uma construtora. A casa estava 

rodeada por imagens e ela falou de suas devoções, das crenças, festas e práticas 

religiosas que nunca abandonou. Infelizmente, ela não permitiu gravar entrevistas, 

nem tirar fotos. Agradecemos pela contribuição da nativa.  

Certa manhã, antes de chegar à via que dava acesso às residências de 

nativos indicados, mais uma vez nos deparamos com uma placa convidativa num 

dos becos do local (Figura15). 
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Figura 15 – A placa convidativa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

A placa apontava para esse outro cenário. Desejamos conhecer Almira. 

Então, logo entramos e chamamos pelo seu nome. A senhora lavadeira logo 

apareceu. Apresentamo-nos e depois de trocarmos algumas ideias, finalmente 

descobrimos que aquela senhora, não era nativa, conforme eu havia imaginado. Ela 

era natural de um município vizinho e alugara há pouco mais de seis meses aquela 

casa para tentar a sorte em Pipa.  

Almira afirmou que até mesmo durante a baixa estação não faltam clientes, 

muitos turistas nacionais e estrangeiros levam roupas para ela lavar. Perguntamos 

se ela falava algum idioma e ouvimos: 

 

Mal seio falar português, imagine outra coisa [risos]”. [Então como a 
senhora interage com os clientes estrangeiros? Ah, é na base dos braços, 
eu faço uns sinal [...], eles tudo já me conhece, muitos deles já sabem falar 
português também; quando né isso, eu chamo meu filho, ele sabe das coisa 
mais que eu, né? Ele entende as fala e me diz. Foi ele quem fez essa placa 
daí de fora. É, é assim que a gente faz [...] (ALMIRA) 
 

Almira revelou que em virtude da necessidade econômica e de outras 

circunstâncias, era obrigada a fazer divulgação de seu trabalho numa língua comum 

a de seus potenciais clientes. A ideia foi sugerida por seu filho mais novo, um jovem 

estudante 17 anos, que vislumbrou na habilidade da mãe um meio de aumentar a 

renda familiar. Mas, aceitar a proposta apresentada foi uma escolha ousada e 
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inteligente, para Almira que cursou até a segunda série do ensino fundamental. 

Amigos nativos que conheciam há muito seu trabalho, ajudaram a espalhar sua 

fama como boa lavadeira e isso tem favorecido sua atuação profissional no local. 

Nesse sentido, lembramo-nos de uma passagem do livro de José de Souza Martins 

intitulado A Sociabilidade do homem simples que dizia: 

 

Por toda a parte, na zona rural ou na periferia pobre das grandes cidades, é 
possível ver frases e palavras em inglês que aí chegam com a globalização 
como signos da modernidade: chega a palavra mas não chega a língua nem 
chega o significado. Não é raro que na missa das igrejas dos bairros 
pobres, de população iletrada ou superficialmente alfabetizada, ver-se 
pessoas com camisetas em cujo dorso ou na frente está escrito em inglês 
algum palavrão ou alguma frase erótica. Basicamente porque o que atrai o 
usuário é as forma e a cor das letras, além da língua estrangeira, embora 
ignore completamente o significado das palavras. (MARTINS, 2008, p. 34) 
 

Figura 16 – Um pequeno símbolo do Global no Local 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Encontramos o mesmo cenário mostrado pelo autor, em Pipa, que não foge 

às realidades encontradas em outros lugares principalmente no Brasil, onde grande 

parte da população ainda entende muito pouco o significado das coisas novas. A 

mescla entre o velho e o novo é muito frequente ainda.  

A estratégia de sobrevivência adotada por Almira se traduz numa atitude 

ousada, e ao mesmo tempo num mecanismo de defesa e resistência em relação às 
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pressões de uma lógica global inserida naquele lugar. Mas era preciso dar 

continuidade à minha caminhada.  

Ainda pretendíamos ir à periferia onde moravam agora os nativos que 

venderam ou alugaram suas casas na Avenida Principal. No início da pista que dava 

acesso ao destino desejado, havia uma barraca e perguntamos ao vendedor se ele 

conhecia as pessoas que procurávamos. Em gesto afirmativo ele adiantou-nos que 

ficava muito longe e que era arriscado ir caminhando até lá. Somamos a isso, o 

comentário feito por Didita, dias antes e então desistimos da aventura, retornando 

em direção à casa de Maurina, que conforme havia indicado Lucrécio, não estava 

longe dali. 

A estrada de barro, que levava à casa de Maurina, era um pouco afastada do 

Centro e dava acesso também à Praia do Amor. Resorts, pousadas, hotéis e outras 

construções para entretenimento de turistas dividiam aquela área com ruínas de 

algumas casas modestas e ranchos de antigos moradores. Toda essa mescla de 

construções estava erguida no decorrer daquele caminho cercado por um verde 

exuberante e aos fundos pelo mar.  

Diante desses fatos, nos recordamos de uma passagem da tese de doutorado 

de Maria Tereza Luchiari na qual ela descreve a realidade do munícipio de 

Ubatuba/SP, um lugar que, assim como Pipa passou por um veloz processo de 

transformações socioculturais em virtude da urbanização turística.  

 

A cada novo empreendimento turístico [...], perde-se um pouco mais de 
peculiaridade da região, da sua cultura local e de seus recursos 
paisagísticos. A dualidade (meio rural/praia) foi absorvida no espaço 
funcional do lazer e tende a homogeneizar-se nos seus usos (LUCHIARI, 
1999, p.12). 

 

O conflito entre as duas formas de apropriação do lugar – a antiga e a voltada 

para ocupação turística mostram o contraste, mas também a produção de um 

espaço social híbrido, onde o velho e o novo fundem-se dando lugar a uma nova 

formação socioespacial. O caminho para a casa de Maurina nos revelou mais 

evidências reforçadoras dessa nossa concepção. 

Aquele dia era de sol e a temperatura oscilava em torno de 33ºC. Apressamos 

os passos e numa olhada para trás percebemos a figura de uma moça trajando uma 

camisa com o nome de uma pousada. Ela caminhava num ritmo lento como se não 

tivesse pressa, o calor aparentemente não a incomodava. 
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Esperamos num canteiro, enquanto o corpo esbelto se aproximava de nós. 

Quisemos puxar conversa, cumprimentamo-la e então perguntamos se ela sabia 

onde ficava a casa de Maurina. O nosso destino logo foi indicado. A partir dali, 

iniciamos um diálogo através do qual, aquela que coincidentemente dizia ser nativa, 

nos revelou sentir-se satisfeita com a liberdade que tinha no emprego: podia 

trabalhar sem maquiagem, sem sapato fechado e/ou de salto (e de fato ela estava 

de bermuda e usando um par de sandálias havaianas) e sem coque no cabelo. A 

jovem de 23 anos, em boa expressão sintetizou num certo momento da conversa 

que tinha a liberdade que precisava para ter um bom desempenho no seu emprego 

e deu graças a Deus.  

Minutos depois, tivemos contato com Maurina, nativa com mais de 70 anos, 

que corroborou algumas ideias reveladas nas entrevistas com outros moradores 

locais. Referindo-se aos surfistas que se hospedaram em sua casa durante a 

década de 1980, ela afirmou:  

 

Esses rapazes andavam lá pelas varandas das casa dos veranista, ai meus 
menino andava por ai e fizeram amizade com eles, num sabe? Até que um 
dia baixou um deles [dos surfistas] lá por casa, e perguntou assim: Dona 
Maurina, se nós comprar umas coisa ali na bodega, a senhora cozinha um 
comezinho pra gente? Eu disse que do jeito que eu cozinhasse pros meu, 
eu ia cozinhar pra eles também. Aí eles foram comprar as ditas coisas na 
bodega e aí eu preparei tudo direitinho. Eles como passavam muito tempo 
dentro d´água pediam pra guardar carteira com dinheiro, relógio, pulseira, 
cordão de ouro [...].Seu fulaninho nunca abriu a boca pra dizer que tinha 
desaparecido nada lá em minha casa. (MAURINA).  
 

A passagem aponta a honestidade e hospitalidade (o ato de bem receber) 

como um os principais valores dos anfitriões pipenses. Maurina morava de frente 

para o mar, na área onde hoje estão localizados os casarões de veranistas. 

Próximas a sua residência, estavam as casas de Deda e a de Eunice, que assim 

como ela se incumbiram da mesma função: a de abrigar e cozinhar para surfistas. 

Os relatos mais uma vez se complementavam e pensávamos já ter conteúdo 

suficiente para escrever a história. Mesmo assim, continuamos ouvindo os valiosos 

relatos de Maurina: 

 

Desde d´esse tempo aparecia deles lá em casa, eles se sentiam bem 
recebidos,  ai por certo dizia aos outros amigos deles. Só sei que 
quando esse povo de fora vinha  num ia mais nem procurar pousada 
não, perguntava logo onde ficava a casa da gente. E tudinho me dava 
dinheiro pra guardar, até os estrangeiros (MAURINA). 
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Depois de ouvir esse relato começamos a refletir acerca da hospitalidade do 

povo nativo da Pipa, que se manifestava desde os tempos em que os primeiros 

veranistas vinham para a casa dos amigos e compadres que moravam na Pipa. Sim, 

as belezas naturais e, mais tarde a descoberta das condições favoráveis à prática do 

surfe tudo isso havia favorecido a entrada de Pipa no mercado de paisagens para o 

lazer, mas caso não fosse a hospitalidade de seu povo, será que a fama do lugar, 

enquanto destino turístico teria inevitavelmente se propagado pelo mundo? A 

propaganda boca a boca feita pelos surfistas aconteceria da mesma forma? Então, 

porque outras praias e lugares daquelas redondezas, com características 

semelhantes à Pipa não ganharam a mesma fama? 

Ainda nesse sentido, lembramo-nos da nativa que nos oferecera abrigo em 

sua casa, mesmo tendo nos conhecido há tão pouco tempo. A preocupação daquela 

mulher com nosso bem-estar, seus conselhos, sensibilidade e generosidade para 

conosco haviam nos surpreendido. Podemos dizer que sentimos a hospitalidade do 

povo pipense através dela. 

Em certa ocasião, Maurina, também fez comentários que aludiram ao 

processo de revalorização das terras decorrentes das pressões exercidas por uma 

lógica global inserida no lugar através do turismo. Antes de apresentá-los 

retornemos aos fragmentos da fala de Bosco: 

 

A terra quase num tinha valor e algumas pessoas davam. Eu mesmo fui um 
que o prefeito num tempo disse me perguntou se eu queria um terreno ali 
pertinho de onde hoje é o hospital da Pipa, ai eu disse que num queria não, 
porque num tava precisando, eu já tinha minha casa e era de frente pra rua. 
Você tá vendo como é que era? O cabra deu, foi dado o terreno e eu num 
quis, agora eu queria ver se ele me desse hoje pra ver se eu num queria [...] 
(BOSCO). 

 

A passagem expressa o processo de reapropriação e revalorização de terras, 

em virtude da urbanização turística. Numa perspectiva de mercadoria, o valor de uso 

da terra submeteu-se ao valor de troca e assim, novas contradições, conflitos e 

resistências vieram à tona.  

 
A terra quase não tinha valor [...]. Depois que viram que esse povo de fora 
tava interessado nos terrenos, né? Ai os nativos cada um foi brigar por seu 
pedaço de terra. Entrava assim pra dentro dos terrenos ai começava a 
plantar e dizia: esse pedacinho de terra aqui é meu e ficava mesmo por 
dono. Nisso, muita gente ficou sem nada, né? Uns ficaram com pouco e 
teve uns que foram mais espertos e ficaram com muito. Quer dizer, por 
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causa dessa praga do dinheiro acabou-se a parceria e união que tinha entre 
o povo daqui (BOSCO). 

 

O papel do capitalismo é bem evidenciado no último fragmento da fala de 

Bosco: da mesma forma que em sua ânsia por lucro gera riquezas, dissemina 

intensas desigualdades sociais. Com base no fragmento, a realidade de Pipa não 

foge a essa regra. A revalorização das terras em função da urbanização turística, 

modificou as relações de trabalho e a formas de sociabilidade entre antigos 

moradores. 

Ainda nesse contexto, Maurina contou-nos que recebeu a proposta de venda 

de sua casa por parte de uma doutora (termo usado por ela mesma), para quem a 

vendeu somente anos mais tarde por duzentos e sessenta e cinco mil cruzados 

novos. Orgulhosamente, ela fez questão de dizer que soube empregar bem o 

dinheiro arrecadado: comprou um carro novo, outros terrenos mais afastados do 

centro, reformou a casa onde mora e ainda sobrou dinheiro. A lembrança de um 

passado triste a faz valorizar o tempo presente, no qual ela se afirma como uma 

pessoa feliz e abençoada por Deus.  

Agradecidas, saímos em direção à Praia do Centro. Decidimos seguir pelo 

caminho que dava acesso às casas de veranistas. Ficamos a observar o movimento, 

que por sinal, não estava agitado naquele dia. Tiramos algumas fotos. Percebemos 

que em meio aos casarões estava uma pousada. Era a única existente naquela 

área. Tivemos a oportunidade de conversar com a proprietária, uma alemã que 

passou a residir em Pipa desde o fim da década de 19[90]. 

Seu primeiro contato com a Pipa foi em fevereiro de 1989. Na época, ela tinha 

uma pousada em Recife, e seu sócio, integrante da família Barbalho, havia 

recomendado que ela viesse a Pipa passar um final de semana. Na concepção dele, 

as belezas e tranquilidade do lugar fariam bem a ela. Assim ela fez.  

Um dia quando estava passeando pela Praia, avistou uma placa de venda de 

um terreno cuja área era muito grande e o preço cobrado, de acordo com o que  ela 

mesma revelou, não era alto. Na verdade, eram três terrenos. Imediatamente, ligou 

para o sócio contando o que vira. 

Naquela área, só existiam casas que eram propriedades de integrantes da 

família Barbalho. Uma casa era do pai, outra do filho, outra de um primo, de modo 

que os Barbalho monopolizaram tudo, conforme revelou ela. Naquele ambiente 

elitizado e familiar, havia um sujeito que por haver contraído muitas dívidas com jogo 
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e farra, decidiu vender sua propriedade. Assim, havia lhe contado seu sócio, de 

quem o tal vendedor era primo. 

O sócio da alemã, vendo sua empolgação, deu toda força para ela. Logo, 

ligou para o primo, indicando a compradora e foram nessas condições que já em 

março de 1989 os terrenos lhe foram entregues todos desmatados. As antigas 

escrituras estavam justamente nominais a Deda, Maurina, e outra pessoa que ela já 

não lembrava mais o nome. Toda sua vizinhança passou a odiá-la. Afinal, a tal 

intrusa, mulher e estrangeira seria a partir de agora o elemento estranho que 

ameaçava a estabilidade, paz e sossego deles.  

No princípio, nem tinha ela intenção de construir pousada. Apenas queria ter 

a garantia de um lugar certo para ficar quando viesse a Pipa, uma casa para passar 

os fins de semana na companhia de amigos. No entanto, diante das pressões que a 

cercava, acabou por construir a pousada, inaugurando-a em dezembro de 1989. 

Dentre os muitos tópicos interessantes de nossa conversa, a estrangeira 

comentou que todos os funcionários de sua pousada eram nativos, com exceção de 

uma camareira cearense.  

Numa determinado momento, a conversa foi interrompida por um senhor 

barbudo que aparentava ter uns 60 anos. Quando ele se ausentou, ela fez questão 

de nos contar que aquele homem era um nativo que havia começado como 

jardineiro de sua pousada, tendo há 3 anos sido promovido a gerente. Os nativos, 

para ela, são pessoas que, independente de sua condição financeira atual, de suas 

posses, têm, atualmente muito mais chances e oportunidades de ter uma vida 

melhor, do que tiveram seus pais. 

Assim sendo, por que ver como mal a chegada do turismo? Se foi graças a 

essa atividade econômica que muitas mães e pais de famílias, deixaram de levar 

uma vida sofrida, cheia de privações e muitas mulheres no presente estão em casa, 

assistindo mais televisão, com mais tempo pra investir em outras atividades e mais 

despreocupadas por já terem uma renda mensal garantida, decorrentes do aluguel 

de suas antigas propriedades? O discurso da estrangeira era coerente estava de 

acordo com nossas concepções e com o que já havíamos visto e ouvido. Um grupo 

de turistas estrangeiros a solicitava na recepção. Era o fim de nossa conversa. 

Agradecemos e retornamos em direção à Avenida Baía dos Golfinhos. 
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Antes de escurecer, queríamos ainda visitar alguns dos lugares que Marco 

Polo havia fotografado no livro e, novamente a busca pelo conhecido, nos levou a 

caminhos desconhecidos (Figura 17).  

 

Figura 17 – O caminho desconhecido e a descoberta de novas realidades 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Buscamos um atalho para chegar à Baía dos Golfinhos. Entramos numa rua e 

logo fomos avisadas por uma moradora que ali não havia saída. Isso foi o bastante 

para iniciarmos uma conversa e conhecer um pouco da realidade de mais uma 

nativa chamada Teodora, de 56 anos. A viúva, mãe de quatro filhos, revelou estar 

satisfeita com o presente. Na ocasião de nosso contato, todos os filhos estavam 

empregados, desenvolvendo atividades direta ou indiretamente ligadas ao setor de 

turismo: dois como garçons de um restaurante, uma como camareira de hotel e 

outro como pedreiro de uma construtora.  

 

Num era melhor antigamente, não senhora! [...]. Naquele tempo, tudo era 
muito difícil. Você num sabe que a luta era grande e nós vivia passando 
necessidade? Era. Hoje, a vista de antes, tô muito bem graças a Deus! 
Olhe, eu tenho minha pensão todo mês, vendo minhas cocadas e meus 
bolos porque gosto de fazer. Ai, às vezes de manhã, eu desço ali pra praia, 
num dá pra quem quer (risos) [...]. De tardezinha, tiro meu cochilo, assisto 
minhas novelas [...] tenho meus filhos e meus netos que moram tudo perto, 
cada cá com seu empreguinho, graças a Deus! (TEODORA). 

 

Assim como Teodora, muitos nativos residem em áreas periféricas, a uma 

certa distância do centro e vivem em habitações precárias, contrastando-as com as 
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modernas residências e luxuosos empreendimentos voltados para o lazer e 

entretenimento de turistas.  

No entanto, quase todos os entrevistados nativos demonstraram satisfação 

com o tempo presente, em comparação com o passado cheio de dificuldades, 

pobreza e limitações. A principal causa dessa satisfação parece estar relacionada 

essencialmente à questão econômica, já que a chegada do turismo ampliou as 

oportunidades de emprego, trabalho, renda e a possibilidade de mais tempo 

dedicado ao lazer e a outras atividades para os moradores locais.  
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6 AS INCERTEZAS DA CAMINHADA 

 

A ciência traz aos humanos a incerteza de uma 

certeza. 

Ada Fernandes da Silva 

 

A primeira das constatações apresentadas aqui, diz respeito ao próprio 

caráter deste trabalho, enquanto pesquisa científica: ele não buscou em momento 

algum apresentar verdades absolutas, certezas e respostas, apenas formas de ver 

uma determinada realidade, nesse caso, a de Pipa, que assim como qualquer outra, 

não é estática. Como poderia ser, se a todo momento nosso cotidiano é invadido 

pelo novo? 

Mostramos a realidade do vilarejo agrário e pesqueiro no passado, sob 

diferentes aspectos: saúde, educação, lazer, entretenimento, trabalho e bases de 

sociabilidade em forma de relatos e histórias narradas por gerações mais antigas de 

nativos e a confrontamos com as falas no tempo presente de outros sujeitos sociais, 

também personagens da história local. Com efeito, estimulamos as lembranças dos 

entrevistados, resgatando elementos que constituem a memória de Pipa. 

De fato, ocorreram inúmeras mudanças em Pipa nas últimas décadas, 

impulsionadas pela ascensão do turismo, enquanto principal atividade econômica. 

Mudanças essas, que implicaram a reestruturação da esfera produtiva local, 

indicando a gradativa ascensão a um estágio não-agrícola/pesqueiro, de prestação 

de serviços pessoais, ao passo que resistem, simultaneamente, reminiscências das 

formas de vida social geradas num período anterior. 

Isso mostra que a identidade de um lugar não é a cristalização do seu 

passado, ela é pelo contrário constantemente recriada em sua interconexão com o 

mundo. A revalorização das paisagens para o lazer, empreendida pelo turismo em 

Pipa, ao invés de contrapor o tradicional ao moderno e o natural ao artificial, 

impulsionou a reestruturação das relações do lugar com o mundo e a formação de 

organizações socioespaciais híbridas, cujas formas e lógicas antigas, associadas às 

novas, originam uma mescla, outra composição. Isso se aplica não só às paisagens, 

ao meio físico, mas às formas de ser e viver dos moradores locais.  
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Não podemos apontar, pois, o turismo como destruidor das antigas formas de 

ser e viver do povo local. Como faceta do capitalismo, essa atividade tem o poder de 

acelerar um processo de mudanças que seria do ponto de vista sociocultural, 

inevitável. 

Mesmo cientes das consequências negativas decorrentes da urbanização 

turística que se deu no distrito, a grande maioria dos moradores nativos demonstrou 

satisfação com o tempo presente, em comparação com o passado cheio de 

dificuldades, pobreza e privações. A principal causa dessa satisfação parece estar 

relacionada essencialmente à questão econômica, já que a chegada do turismo 

aumentou as oportunidades de emprego, trabalho, renda e a possibilidade de mais 

tempo dedicado ao lazer e a outras atividades para essas pessoas. Essas foram 

algumas das certezas provisórias que o empírico nos ofereceu.  

Este foi um trabalho de incertezas, onde a imprevisibilidade se fez presente 

em quase todos os caminhos. Acreditamos que o objetivo de escrever a história de 

Pipa a partir dos relatos de moradores locais (nativos ou não), foi concretizado e 

pudemos perceber claramente que a prévia definição de um método de pesquisa 

fechado não possibilita o conhecimento de uma realidade em seu todo. Nossa 

preocupação foi ver o todo nas partes e as partes no todo. O que foi parcialmente 

alcançado. 

Na verdade, realizar qualquer investigação científica deve ser isto: a busca 

incessante de um conhecimento que se pretende inacabado, incompleto e cujas 

constatações sempre conduzem ao início de novos caminhos. Este trabalho não 

foge às regras. 

 

 



97 

OS GUIAS QUE CONDUZIRAM OS CAMINHOS 

 

ARAÚJO, Maria Cristina Cavalcanti. Uma viagem insólita: de um território 
pesqueiro a um “paraíso” turístico – Pipa/RN.  Dissertação (Mestrado em Arquitetura 
e urbanismo) UFRN, Natal, 2002 
 

BALLABIO, Sati Albuquerque. Viagem ao Sono: relações de tradicionalidade e 
consumo na Praia do Sono – Paraty/RJ. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) 
– Universidade Estadual Paulista, Marília, 2010. 
 

BARBARAS, Renaud. Investigações fenomenológicas: em direção a uma 
fenomenologia da vida. 22.ed. Curitiba: UFPR, 2011. 
 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 

BOBBIO, Noberto. O tempo da memória. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 
 

CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito. 7. ed. São Paulo: Livraria Duas 
Cidades, 1987. 
 

CAVALCANTI, Keila Brandão. Estado e política de turismo: o caso da Via Costeira 
da cidade de Nata. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal, 1993. 
 

COSTA, Leopoldina Marinho da. Passos da minha vida [Memórias]. Natal: Gráfica 
Editora Nordeste/Sebo vermelho, 2002. 
 

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História oral: memória, tempo, identidades. 
2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010 
 

DUMAZEDIER, J. Sociologia empírica do lazer. São Paulo: Perspectiva, 1979 
 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua 
portuguesa. 2.ed. Botafogo: Nova fronteira, 2009. 
 

FERREIRA, Marieta. História do tempo presente: desafios. Petrópolis: Vozes, 
2000. 
 

GALVÃO, Alessandro Gagnor. Jericoacoara Sonhada. São Paulo, Annablume, 
1995. 
 



98 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 
1991. 
 

GROSSI, Yonne; FERREIRA, Amauri. Razão narrativa: significado e memória. 
História oral. São Paulo: Abho, 2001. 
 

HANNIGAN, J. “The postmodern city: a new urbanization” in Current Sociology, vol. 
43, n.1, p.152-217. 
 

HAZIN, Ana Lúcia; OLIVEIRA, Cleide de F. Galiza; MEDEIROS, Rejane Pinto de. 
Traços do turismo no nordeste brasileiro. Relatório de pesquisa. Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco, 2007. 34 p. 
 

HAYDEN, Dolores. The power of place: urban landscapes as public history. 
Cambridge: The MIT Press, 1997 
 

INGERSOLL, Richard (1996) “Tres tesis sobre la ciudad”. Revista de Occidente, n. 
185, p.12-44. (1996) 
 

JONG, Erica. Memória inventada: um romance de mãe e filhas. Rio de Janeiro: 
Record, 1999. 
 

KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo: para uma nova compreensão do 
lazer e das viagens. 3. ed. Tradução: Contexto Traduções. São Paulo: Aleph, 2009. 
 

LUCHIARI, Maria Teresa Duarte Paes. Caiçaras, migrantes e turistas: a trajetória 
da apropriação da natureza no litoral norte paulista (São Sebastião – distrito de 
Maresias). Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Unicamp, Campinas, 1992. 
 

LUCHIARI, Maria Teresa Duarte Paes. O lugar no mundo contemporâneo: turismo 
e urbanização em Ubatuba – SP. Tese (Doutorado em Sociologia) – Unicamp, 
Campinas, 1999. 
 

LEAL, Josabeth Viana. Reflexões sobre a instalação do turismo numa 
comunidade pesqueira. Monografia (Graduação em Geografia) - Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 1994. 
 

LOPES JÚNIOR, Edmilson. A construção social da Cidade do Prazer: Natal. 
Natal: EDUFRN, 2000. 
 

MALDONADO, Simone C. Pescadores do mar. São Paulo: Ática, 1986. 
 

MARINHO, Francisco Fernandes. Literatura da Praia de Pipa. Natal: 2007. 
 



99 

MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do homem simples. 2.ed. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
 

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de história oral. 5.ed. São Paulo: Loyola, 
2005. 
 

MENASCHE, Renata; MIRASSE, Jone Januário. Nativo, cativo e estrangeiro: 
categorias alimentares e percepções sobre Segurança Alimentar e Nutricional. In: 
Anais do IV Encontro da Rede de Estudos Rurais. Curitiba, de 6 a 9 de julho de 
2010. 
 

MOLIANI, Maria Marce. O reverso da cura: erro médico. Tese (Doutorado em 
Ciências Sociais) – Unicamp, Campinas, 2010. 
 

MULLINS, Patrick. Tourism urbanization. International Journal of Urban and Regional 
Research, vol.15, n.03, p.326-342. (1991) 
 

NATAL, Caroline Beserra. O mundo rural na vitrine: o turismo e as transformações 
socioespaciais em São Pedro da Serra. Rio de Janeiro, 106 f. Dissertação (Mestrado 
em Geografia), UFRJ, 2004. 
 

OMT. Turismo internacional: uma perspectiva global. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookmann, 2003. 
 

OTERO, Loiva Félix. História e memória: a problemática da pesquisa. Passo 
Fundo: EDIPUF, 1998. 
 

PAIVA, Ilnete Porpino de. Vendo coisas que nunca viu, vendo gente que nunca 
viu: Pipa turistificada. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa,1997. 
 

REQUIXA, Renato. As dimensões do lazer. São Paulo: Sesc, 1976 
 

_________. O lazer no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977 
 

SANTOS FILHO, João dos. Ontologia do Turismo: estudos de suas causas 
primeiras. Caxias do Sul: Educs, 2005. 
 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo – razão e emoção. São 
Paulo: Edusp, 2002. 
 

SEGUNDA MARINHO, Maria. Minhas oitenta primaveras [Memórias]. Natal: Gráfica 
Editora Nordeste/Sebo vermelho, 2002. 
 



100 

SILVEIRA, M. A. T. da. Turismo, políticas de ordenamento territorial e 
desenvolvimento. Um foco no estado do Paraná no contexto regional. 277 f. Tese 
(Doutorado em Geografia) Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 2002.  
 

SIQUEIRA, Euler David. Ritual, turismo e cultura: o aeroporto do Galeão como lugar 
de passagem. In: XXX Congresso brasileiro de ciências da comunicação, Anais da 
Intercom – Sociedade brasileira de estudos interdisciplinares da comunicação. 
Santos – 29 de agosto a 2 de setembro de 2007. 
 

TRINDADE, Tiago Cantalice da Silva. “Dando um banho de carinho!”- Os caças 
gringas e as interações afetivo-sexuais em contextos de viagem turística (Pipa-RN). 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Recife, UFPE: 2009. 
 

TUAN, Yi-Fu . Espaço e Lugar. São Paulo: Difel, 1983. 
 

URRY, John. O olhar do turista: lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. 
3.ed. São Paulo: Studio Nobel/SESC, 2001. 
 

VASCONCELOS, Fábio Perdigão. Gestão integrada do litoral e sua implicação na 
atividade turística. In. CORIOLANO, Luzia Neide M. T. (Org.). O turismo de inclusão 
e o desenvolvimento local. Fortaleza: FUNECE, 2003. 
 

VERAS, Marco Polo. Pipa através do tempo. Natal: Ed. Abimael Silva, 2010 
 

YÁZIGI, Eduardo. Vandalismo, paisagem e turismo no Brasil. in: YÁZIGI, 
Eduardo; CARLOS, Ana F. Alessandri; et al (Orgs). Turismo: espaço, paisagem e 
cultura. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1999 
 

YÁZIGI, Eduardo (org.). A alma do lugar: turismo, planejamento e cotidiano. São 
Paulo: Turismo contexto, 2001. 
  

WOORTMANN, Ellen. Cambios de tempo y espacio/ Cambios sociales, bajo el 
impacto de la Modernización. In: Revista Estudos Feministas. v. 15, nº. 2. Santa 
Catarina: UFSC, 2007. 
 

 

 



101 

ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA CAMINHADA (ANEXOS) 

 

ANEXO A – PRAIA DO CURRAL EM 1987 

 
Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO B – VISTA DO PORTO COM A PRAIA DO CENTRO EM 1987 

 
Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO C – PRAIA DO CENTRO NA MARÉ BAIXA EM 1988 

 

Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO D – PRAIA DOS GOLFINHOS EM 1988 

 

Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO E – PRAIA DO MADEIRO EM 1986 

 

Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO F – PRAIA DO CENTRO VISTA DO MORRO DO CRUZEIRO EM 1987 

 
Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO G – AVENIDA BAIA DOS GOLFINHOS EM 1987 

 

Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO H – RUA DO CÉU (CONTINUAÇÃO DA AV. BAIA DOS GOLFINHOS EM 

1987) 

 

Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO I – LADEIRA PRINCIPAL RUMO À PRAIA EM 1987 

 

Fonte: Veras (2010) 

 

 

 

 



110 

ANEXO J – LADEIRA PRINCIPAL RUMO À PRAIA VISTA DE CIMA EM 2010 

 
Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO K – NATIVOS E UMA TURISTA ITALIANA (SURFISTA) EM 1987 

  

Fonte: Veras (2010) 
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ANEXO L – FARMÁCIA DO ZÉ DO PADRE NA RUA DO CÉU EM 1988 

 
Fonte: Veras (2010) 
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 ANEXO M – NO FUNDO À DIREITA, CASA DE EUNICE EM 1987 

 
Fonte: Fonte: Veras (2010) 

 


