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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a trajetória dos imigrantes que 
viveram em Natal/RN, entre os anos de 1990 e 2009, suas motivações para esta 
mudança, suas relações de sociabilidade, bem como o impacto da presença deste 
grupo na cidade de Natal e, especificamente, no bairro de Ponta Negra, local onde a 
maioria estabeleceu sua residência ou local de trabalho. Considerando que o 
contexto histórico, político, econômico e social em que estão inseridos estes 
imigrantes são diferentes do vivido pelos imigrantes que vieram para o Brasil no final 
do século XIX e início do XX, período das migrações em massa, foi possível 
perceber que a imigração contemporânea estudada em Natal constitui uma nova 
configuração (ELIAS, 1994). Esta nova configuração está representada por inúmeras 
características, que diferenciam esta imigração contemporânea como: a relação 
estabelecida por estes estrangeiros, tanto com seu país de origem como o de 
destino; a formação de redes sociais que oferecem suportes aos recém-chegados e 
aos já instalados; as relações de sociabilidade com os moradores locais e uma nova 
relação de pertencimento com o espaço, uma vez que o ir e vir de um país ao outro 
possibilita uma (re)produção da vida social e econômica no novo espaço. A pesquisa 
teve por base metodológica a análise de entrevistas narrativas, à luz da teoria de 
Schütze (1977), objetivando compreender as faces desta imigração. Como suporte 
teórico para a análise dos dados foram utilizadas as teorias de autores como Norbert 
Elias, em seu trabalho acerca dos estabelecidos e outsiders, Pierre Bourdieu, a partir 
dos conceitos de habitus, distinção e estilo de vida, Georg Simmel, em seu estudo 
sobre a vida na metrópole, sua análise acerca do estrangeiro e sua teoria sobre 
sociabilidades, entre outros. Este trabalho buscou dar visibilidade aos estrangeiros 
que moram em Natal, que vivenciam a dinâmica do bairro de Ponta Negra e que 
reconstroem cotidianamente suas relações de sociabilidade neste espaço. De fato, a 
presença dos estrangeiros neste contexto urbano possibilita a construção de novas 
configurações, tanto no que diz respeito ao espaço físico do bairro, que vem sendo 
modificado pelo processo de turistificação e pelo mercado imobiliário, que se molda 
para atender a esta demanda, como também em sua esfera social, no que diz 
respeito às relações estabelecidas entre os moradores estrangeiros e os moradores 
locais. Ao buscar caracterizar essas experiências migratórias foi possível 
compreender que as trajetórias individuais de cada estrangeiro é parte integrante de 
uma estrutura social mais ampla, que não pode ser avaliada desconectada dos 
contextos em que estão inseridas, nem muito menos sob um único ponto de vista. 
 
 
 
Palavras-chave: Imigração contemporânea – Natal/RN, sociabilidade, imigrantes – 
estabelecidos/outsiders 



ABSTRACT 

 

This work aims to understand the trajectory of immigrants living in Natal / RN, 
between the years 1990 and 2009, their motivations for this change, their sociability 
relations, as well as the impact of this group in Natal and specifically, in the district of 
Ponta Negra, where most of them established their residences or work. Considering 
that the historical, political, economical and social environment where these 
immigrants are inserted, are different from that experienced by former immigrants 
who came to Brazil in the late nineteenth and early twentieth centuries, a period of 
mass migration, it was revealed that immigration studied in contemporary Natal 
constitutes a new configuration (Elias, 1994). This new configuration is represented 
by several characteristics that distinguish this contemporary immigration, as: the 
relationship established by these foreigners, both with their country of origin and the 
destination, the formation of social networks that offer support to newcomers and 
those already installed, the relations of sociability with locals and a new relationship 
of belonging with the space, since the possibility of coming and going from one 
country to the other, allows a (re)production of their original ?? social and economic 
life in the new space. The research methodology was based on the analysis of 
narrative interviews, in light of the theory of Schütze (1977) in order to understand the 
faces of this immigration. As theoretical support for the data analysis the theories of 
authors such as Norbert Elias, presentedin his work about the established and 
outsiders, Pierre Bourdieu, and his concept of habitus, distinction and style of life, 
Georg Simmel, and his study of life in the metropolis, his analysis of the foreigner and 
his theory of sociability, among others. This study attempted to give visibility to 
foreigners living in Natal, who experience the dynamics of the district of Ponta Negra 
and reconstruct their daily relations of sociability in this space. In fact, the presence of 
foreigners in this urban context allows for the construction of new configurations, both 
in terms of the physical space of the neighborhood, which has been modified by the 
touristification process and the real estate market, which is molded to meet this 
demand, but also in their social sphere, with regard to the relations established 
between foreign residents and locals. In seeking to characterize these migratory 
experiences it could be understood that the trajectories of each foreigner is part of a 
broader social structure, which cannot be evaluated neither disconnected from the 
contexts in which they operate, nor under a single point of view. 
 
 
 
 
 
Keywords: Immigration contemporary – Natal/RN, sociability, immigrants – 
established / outsiders. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

 
Sou migrante. Nasci em Volta Redonda/RJ e minha peregrinação começou 

cedo quando, em 1994, aos 17 anos, minha família se mudou para Joinville/SC, em 

função da privatização da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN. Lá vivi durante 

dois anos, quando me mudei para Blumenau/SC para iniciar o curso de Ciências 

Sociais na Universidade Regional de Blumenau – FURB. Coincidentemente, após os 

mesmos dois anos, mudei novamente, agora para Florianópolis/SC. Esta mudança 

ocorreu por ter sido aprovada em um processo de transferência de universidade, 

concluindo o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC. Em Florianópolis morei por oito anos, fiz o curso de mestrado em Sociologia 

Política pela UFSC, conheci meu marido em uma festa universitária e, no ano de 

2004, nos casamos. Em 2006 mudei novamente, agora para a cidade de Natal/RN. 

Desta vez, o motivo da mudança foi a aprovação do meu marido em um concurso 

público para professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Um fato importante a ser mencionado é que nós havíamos conhecido Natal em 

2004, pois elegemos esta cidade para passar a nossa lua-de-mel. Este fato nos 

ajudou muito na decisão de se o meu marido deveria ou não prestar o concurso e, 

uma vez sendo aprovado, se iríamos ou não nos mudar para Natal. Em Natal 

vivemos por quatro anos, ingressei no curso de doutorado em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, e, no final de 2010, nos 

mudamos novamente para Florianópolis, pois ambos passamos em concurso 

público para professor na UFSC. A propósito, meu marido não é brasileiro, mas sim 

argentino. 

Esta breve biografia tem como objetivo desenvolver uma reflexão acerca da 

minha posição enquanto pesquisadora, pois nossos pensamentos e ações estão 

localizados em uma determinada posição, pertencem a uma cultura específica e 

inserem-se em um determinado tempo histórico (HALL, 2004). Entretanto, embora 

eu seja migrante e casada com um estrangeiro, não foi esta condição que me 

impulsionou, conscientemente, a desenvolver uma pesquisa sobre a imigração e os 

estrangeiros que vivem na cidade de Natal. Minhas primeiras inquietações estavam 

concentradas nas transformações que pude perceber na dinâmica espacial do bairro 
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de Ponta Negra do ano de 2004, quando conheci a cidade em lua-de-mel, para o 

ano de 2006, quando me mudei e passei a fazer parte deste contexto. 

Desta forma, as primeiras perguntas de pesquisa que foram surgindo em 

torno do desenvolvimento da cidade de Natal e, especificamente das mudanças 

ocorridas no bairro de Ponta Negra, foram: que aspectos deveriam ser observados 

na dinâmica espacial do bairro, que apontasse os motivos da rápida mudança nele 

ocorrida durante os últimos anos? Quais os fatores impulsionadores destas 

mudanças e quais os seus impactos no cotidiano e na vida dos moradores? E ainda: 

como os antigos moradores do bairro de Ponta Negra compreendem essas 

mudanças, como resistem a elas ou como resignificam seus espaços de vivência e 

sociabilidade? 

No intuito de buscar respostas a estes questionamentos e compreender 

melhor os processos que envolviam estas mudanças busquei, junto às principais 

áreas das ciências sociais, as teorias acerca da origem das cidades, suas dinâmicas 

internas e externas e a relação entre esta divisão econômica e geográfica e seus 

habitantes. Durante esta pesquisa bibliográfica foi possível perceber que havia duas 

grandes vertentes que analisavam as cidades: uma que levava em consideração os 

aspectos físicos e urbanísticos desta organização e outra pautada no primado de 

seus habitantes, isto é, que concentravam os estudos nos diferentes grupos sociais 

que habitam o espaço urbano. Diante desta aporia surgiu um novo questionamento 

acerca do desenvolvimento deste trabalho: este seria um estudo da cidade enquanto 

espaço físico, político, econômico e social ou seria uma análise desenvolvida na 

cidade, por meio do estudo de seus habitantes e de suas práticas cotidianas? A 

busca por estas respostas conduziu-me aos contornos do capítulo dois desta tese 

intitulado “Trocando as lentes e ajustando o foco: dos estudos da cidade para um 

estudo na cidade”. Neste capítulo foi possível estabelecer um diálogo entre as 

principais teorias e discussões sobre as formas de estudar a cidade e a vivência 

urbana, fazendo um paralelo entre os principais teóricos que debruçaram-se sobre 

estes temas. Refletindo sobre as teorias urbanas e buscando, a partir destas 

leituras, compreender a conjuntura e a estrutura do bairro de Ponta Negra, a teoria 

de Norbert Elias acerca da relação indivíduo/sociedade foi utilizada como marco 

teórico para a reflexão da relação cidade/habitante. A partir da aplicação das 

categorias de análise de Elias (1994a) aos estudos urbanos, pode-se desenvolver 
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uma proposta que rompesse com a aporia identificada nos estudos sobre a cidade 

acerca das relações entre o espaço físico das cidades e as relações sociais 

estabelecidas entre os que compartilham este espaço. 

Sendo o bairro de Ponta Negra o foco das mudanças ocorridas na dinâmica 

da cidade de Natal e, também por isso, o principal bairro turístico da cidade, ao 

iniciar as leituras referentes às pesquisas desenvolvidas sobre esta realidade, logo 

me deparei com um grupo peculiar, ainda pouco explorado nas bibliografias. A 

maioria das pesquisas desenvolvidas sobre Ponta Negra analisa as mudanças 

socioespaciais que ocorreram no bairro nos últimos anos, a partir dos impactos do 

turismo e da presença do turista1, bem como sobre os problemas vivenciados pela 

população local a partir destas mudanças. Poucas pesquisas foram desenvolvidas 

acerca dos imigrantes que moram neste local e de suas percepções. Se 

considerarmos pesquisas com fontes primárias, coletadas por entrevista direta com 

esta população, o número se reduz mais ainda2.  

Desta forma, foi a partir da pesquisa desenvolvida sobre a dinâmica do bairro 

de Ponta Negra e da metodologia utilizada durante a pesquisa e o trabalho de 

campo, descritos no terceiro capítulo desta tese, que cheguei ao encontro com os 

estrangeiros. Os estrangeiros são imigrantes, que mudaram para Natal entre os 

anos de 1990 e 2009 e que foram abordados por meio de entrevista narrativa e 

semiestruturada no período de setembro a dezembro de 2009. Foram entrevistados 

41 estrangeiros, sendo destes 33 homes e 8 mulheres, a maioria oriunda de países 

da Europa, sendo que todos são brancos. Os dados gerais coletados em uma ficha 

de identificação sobre eles dizem respeito à sua nacionalidade e do cônjuge ou ex-

cônjuge, ao trabalho exercido na cidade de Natal e ao tempo, em anos, em que 

migraram. Uma tabela com estes dados encontra-se em anexo.  

Neste encontro com os estrangeiros, pude perceber que havia uma imagem 

socialmente construída pela população local, e também por meio da mídia, sobre 

este grupo. Esta imagem vinculava os estrangeiros aos problemas observados no 

bairro nos últimos anos no que diz respeito ao aumento da violência, da prostituição, 

do tráfico de drogas e de atividades econômicas vinculadas ao mercado imobiliário, 

as quais, segundo os moradores locais, eram feitas com dinheiro ilegal ou de 

                                                           
1 Ver Coelho (1989); Costa (2000); Nobre (2001); Silva (2003); Furtado (2005); Silva (2006); Oliveira 
(2006); Cavalcante (2006); Fechine (2009); e Araújo (2009), entre outros. 
2 Ver Neverovsky (2005) e Gómez (2003). 
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procedência duvidosa, popularmente chamada de “lavagem de dinheiro”. 

Paradoxalmente, foi possível perceber que este grupo de imigrantes, em sua maioria 

do sexo masculino, constituía-se foco de atenção por parte das mulheres na busca 

por namorados, maridos ou companheiros, bem como foco de interesse do mercado 

imobiliário, visto que muitos atuam direta ou indiretamente neste mercado. Estas 

contradições e estereótipos construídos em torno da figura dos estrangeiros 

despertou meu interesse em saber quem são estes novos moradores e o que eles 

têm a dizer sobre suas vidas, suas experiências e vivências nesta nova sociedade. 

Ainda no capítulo três, foram descritas as premissas epistemológicas que 

deram suporte ao desenvolvimento deste trabalho, pautadas em uma abordagem 

qualitativa, aplicada à investigação social. Esta abordagem baseia-se na busca da 

compreensão do mundo social a partir dos sentidos impressos pelos próprios 

agentes sociais, uma vez que este mundo não é um dado natural, mas sim um 

mundo construído por eles em suas relações cotidianas. Desta forma, foram 

utilizados, na compreensão das construções destes sujeitos de pesquisa, autores 

como Berger e Luckmann (2005), que consideram que o indivíduo é socialmente 

determinado, uma vez que ele constrói sua própria natureza e que produz a si 

mesmo, isto é, se produz a partir das interações sociais, Norbert Elias (1994a) e sua 

teoria acerca da sociologia processual, para analisar a relação entre os estrangeiros 

e o espaço vivenciado por eles, e Pierre Bourdieu (2006), a partir do conceito de 

habitus, que possui uma “estrutura estruturada” que orienta a ação destes agentes 

e, ao mesmo tempo, uma “estrutura estruturante” capaz de atuar como disposições 

duradouras no agir e pensar dos mesmos. 

Foi ao longo da trajetória da pesquisa e após a definição dos recortes 

teóricos, metodológicos e espacial do trabalho, bem como da definição do grupo a 

ser pesquisado, a saber, os estrangeiros que moram ou trabalham no bairro de 

Ponta Negra, que os objetivos deste trabalho foram sendo descortinados. Deste 

modo, o objetivo geral da presente tese é compreender como se formam as relações 

de sociabilidade entre os estrangeiros que vivem em Natal, à luz de suas análises e 

percepções tanto do espaço vivido, quanto das relações sociais estabelecidas entre 

eles e a população local.  

Para atingir o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: analisar a dinâmica do bairro de Ponta Negra e o impacto da presença 
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dos estrangeiros no bairro; verificar a imagem construída pela população local sobre 

os estrangeiros, buscando identificar a presença ou não de estigmas ou valorizações 

deste grupo; analisar as estratégias utilizadas pelos estrangeiros na busca de 

inserção e adaptação à nova sociedade e de (re)construção de uma imagem 

diferente da construída pela população local, no que diz respeito às práticas ilegais 

como prostituição, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; analisar as 

características da imigração contemporânea em Natal, comparando as diferenças ou 

similitudes entre estas e as imigrações que ocorreram no Brasil no final do século 

XIX e início do século XX, período das migrações em massa, e compreender a 

dinâmica social do bairro de Ponta Negra, por meio da configuração 

estabelecidos/outsiders presente nas relações entre os estrangeiros e os moradores 

locais. 

Com o intuito de analisar o fluxo de estrangeiros que entram e saem do Rio 

Grande do Norte e da capital potiguar e, principalmente, de verificar o número de 

imigrantes que possuem visto de permanência ou permissão de trabalho e que 

fixaram residência no bairro de Ponta Negra, recorte espacial desta pesquisa, a 

primeira parte do capítulo quatro da presente tese apresenta a análise dos dados 

coletados junto à Delegacia de Polícia de Imigração – DELEMIG, órgão da Polícia 

Federal que trata do registro de imigrantes. Os dados referem-se ao total de 

estrangeiros registrados no estado do Rio Grande do Norte, destes, ao total de 

registros com residência fixa na cidade de Natal e, entre estes, ao total de registros 

com residência fixa no bairro de Ponta Negra. A partir destas informações, foi 

possível perceber que há uma concentração de imigrantes na capital do estado do 

Rio Grande do Norte em relação à presença destes nas cidades do interior do 

estado e, ainda, que entre os que moram em Natal a maioria reside no bairro de 

Ponta Negra. 

Também foi possível obter dados referentes às nacionalidades mais 

frequentes de estrangeiros que possuem registro na DELEMIG e ao número de 

registros divididos por nacionalidade nos últimos 20 anos em Natal. A partir destes 

dados foi possível perceber que embora em termos absolutos os imigrantes sejam 

minoritários em relação aos turistas, em termos relativos esse grupo tem grande 

importância na dinâmica social e espacial da cidade de Natal e do bairro de Ponta 

Negra, uma vez que eles ocupam espaços de destaque na economia do bairro, visto 
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que a maioria é empresário, e que sua presença vem influenciando nas disputas 

pelas posições dos agentes sociais nos espaços físicos e sociais do bairro e da 

cidade.  

Foram analisadas também neste capítulo as trajetórias de vida dos 

estrangeiros, desde seus países de origem até a chegada à capital potiguar, bem 

com as motivações que os levaram a estas mudanças. Os objetivos desta 

abordagem foram analisar como os imigrantes constroem, por meio de narrativas, 

suas trajetórias de vida e como a decisão de mudar para Natal está legitimada 

nestas narrativas, entendendo que esta decisão não faz parte apenas de uma 

vontade individual de cada estrangeiro em migrar, mas sim está inserida em 

contextos políticos, econômicos, sociais e culturais que caracterizam estas decisões 

como uma ação coletiva, oriunda de uma estrutura social mais ampla (ELIAS, 

1994a).  

Para a análise das narrativas desenvolvidas pelos estrangeiros durante as 

entrevistas, foram utilizadas as categorias teóricas construídas por Fritz Schütze 

(1977). Segundo o autor, os indivíduos, ao descreverem suas trajetórias de vida por 

meio de narrativas improvisadas, refletem e reconstroem as realidades sociais em 

que estão inseridos, permitindo ao pesquisador identificar as estruturas sociais que 

moldam suas experiências. 

Por fim, na última parte do quarto capítulo, foi desenvolvida uma análise 

comparativa entre as semelhanças e diferenças existentes entre a imigração em 

massa ocorrida nos séculos XIX e XX para as regiões Sul e Sudeste do Brasil e a 

imigração contemporânea estudada em Natal. A partir desta análise, foi possível 

verificar que estas diferenças apontam para uma nova configuração, nos termos de 

Elias (1994), deste grupo. Esta nova configuração está representada por inúmeras 

características, que diferenciam a imigração contemporânea que ocorre em Natal da 

imigração em massa. Desta forma, as características contidas na categoria 

“imigrante”, utilizada para representar a população que veio para o Brasil nos 

séculos passados, não conseguem explicar todas as nuances desta nova imigração. 

Nesse sentido, outros arcabouços teóricos foram necessários à compreensão de 

quem são estes estrangeiros, como eles se relacionam entre si e com a população 

local, por que eles decidiram mudar para Natal, qual a relação existente entre a 
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atividade turística e esta decisão e, principalmente, como eles constroem suas 

identidades nos espaços físico e social da nova sociedade em que estão inseridos. 

O quinto capítulo da presente tese versa sobre a análise dos dados referentes 

às relações sociais estabelecidas pelos estrangeiros. Para isso, buscou-se 

compreender as formas como os moradores estrangeiros construíam, em suas 

narrativas, as relações de sociabilidade desenvolvidas junto aos moradores locais e 

junto a outros moradores estrangeiros; suas dificuldades de inserção e adaptação à 

nova realidade; as principais atividades de lazer por eles exercidas e a participação 

ou não em grupos, organizações e associações civis.  

Por meio desta análise foi possível perceber como os moradores estrangeiros 

constroem estratégias na busca de inverter ou equilibrar as forças de poder 

existentes entre eles e a população local por meio da (re)construção de uma 

imagem moralmente aceita, diferenciando-a da estigmatização existente em torno da 

figura do estrangeiro, construída pela população local. Foi possível perceber que 

esta estigmatização não é construída pelas qualidades individuais de cada 

estrangeiro, mas sim pelo fato de pertencerem a este grupo. Dessa forma, foi fatível 

observar uma preocupação por parte dos entrevistados em distinguirem-se dos 

turistas que, segundo eles, embora não sejam os únicos responsáveis pelos 

problemas sociais existentes no bairro, acabam se envolvendo neles, resguardados 

pela presença temporária na cidade. Houve uma preocupação, por parte da maioria 

dos entrevistados, em reafirmar uma postura de que eles são estrangeiros que 

vieram para Natal com o intuito de trabalhar, constituir família, investir no país e 

contribuir com o desenvolvimento local.  

Outros aspectos, associados às dificuldades de adaptação, foram observados 

nas narrativas dos entrevistados. No caso das mulheres imigrantes os problemas 

vividos logo na chegada em Natal impactaram suas relações matrimoniais, 

resultando no divórcio de algumas delas. A busca por um novo estilo de vida ou a 

tentativa de se distinguirem social e economicamente da população local também foi 

outro aspecto apresentado nas narrativas. Construções estereotipadas sobre o que 

é o Nordeste e a diferença entre esta região e as regiões Sul e Sudeste do país 

foram apontadas durante as entrevistas como características positivas da forte 

presença de imigrantes nestas duas regiões. Estas e outras questões permearam o 
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quinto capítulo permitindo uma visibilidade, do ponto de vista dos estrangeiros, das 

relações de sociabilidade vivenciadas por eles. 

Embora a presente pesquisa não tenha a pretensão de esgotar a discussão 

ou as análises acerca da imigração contemporânea que ocorre na cidade de Natal e 

seus impactos na dinâmica urbana e social do bairro de Ponta Negra, objetivou-se 

com este trabalho trazer novos elementos para a compreensão desta temática, a 

partir do olhar dos próprios estrangeiros que vivenciam esta realidade e que 

constroem cotidianamente suas relações sociais. O uso de novas categorias de 

análise para os estudos sobre a cidade e sobre os grupos existentes nesse espaço 

serviram de subsídio à compreensão dos fenômenos ali evidenciados. A partir deste 

estudo foi possível compreender as novas faces da imigração existente em Natal, 

suas características e seus impactos nos espaços físicos e sociais da cidade e do 

bairro de Ponta Negra. 
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CAPÍTULO 2 TROCANDO AS LENTES E AJUSTANDO O FOCO: 

DOS ESTUDOS DA CIDADE PARA UM ESTUDO NA CIDADE 

 

É sabido que o surgimento das cidades precede a formação do modo de 

produção capitalista. Mas foi após a Revolução Industrial e na consolidação deste 

sistema, que as cidades modernas se (trans)formaram, assumindo novas formas e 

significados. O processo de industrialização não só contribuiu para um grande 

processo migratório por meio da saída do campo para o entorno das fábricas, como 

também impactou as relações de produção e sociais oriundas desta concentração 

populacional, fazendo da cidade o foco da civilização moderna. O cenário europeu 

do século XIX e princípios do XX gerou uma “grande transformação” e uma 

desarticulação entre o progresso dos meios de produção e o desenvolvimento social 

das vidas humanas (POLANYI, 2000). A partir de então, as Ciências Sociais 

debruçaram-se nos estudos sobre a cidade enquanto categoria teórica, com o 

objetivo de compreender as características dessa nova formação, definir o escopo 

do que seria considerada “a cidade moderna”, e analisar suas mudanças e sua 

diferenciação em relação ao meio rural. 

Considerando que o universo citadino é composto de inúmeros elementos 

que são produtos e produtores de novos ordenamentos sociais e espaciais, a 

interdisciplinaridade torna-se uma das condições relevantes aos estudos sobre a 

cidade e o modo de vida que nela se estabelece, o urbano. Neste espaço, 

materializam-se diferentes formas de organização política, econômica, social e 

cultural. Por isso, pode-se olhar a cidade a partir de diferentes pontos de vista, como 

o arquitetônico, o urbanístico, da produção física ou social do espaço, do Estado, do 

mercado, assim como, sob o ponto de vista dos seus habitantes, ou seja, das 

relações que se estabelecem entre os indivíduos que integram e tecem a malha 

social urbana.  

Esses diferentes olhares direcionam as preocupações e inquietações dos 

pesquisadores que investigam a cidade para duas formas distintas de análise: uma 

que abarca os estudos da cidade enquanto uma forma físico-espacial e outra na 

qual se concentram os estudos na cidade, a partir dos diferentes grupos sociais que 

nela habitam. Evidentemente, há uma relação dialética (nos temos de Marx) ou de 
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causalidades recíprocas (nos termos de Weber) entre a cidade e seus habitantes. 

Isto se dá na medida em que a cidade está em constante movimento e que uma 

mudança no espaço físico interfere na vida da população, ao mesmo tempo em que 

esta população não só modifica-se pela partida ou chegada de novos integrantes, 

como também resignifica e reconstrói cotidianamente este espaço físico. Não há 

uma via única na relação que se estabelece entre a cidade e seus habitantes e, por 

esse motivo, é importante trocar as lentes e ajustar o foco de análise, em se tratando 

de estudos sobre a cidade e seus moradores. Para isso, faz-se necessário um breve 

passeio entre alguns dos principais pensadores clássicos e contemporâneos que 

ajudaram a construir o “estado da arte” da discussão acadêmica nesta área. 

Evidentemente, sem o objetivo de simplificar ou resumir seus conteúdos, buscar-se-

á identificar suas contribuições, fazendo um paralelo entre as diferentes linhas de 

análise relativas à cidade e à sua população. 

 

 

2.1. Diferentes formas de pensar a cidade e a vivência urbana 

 

Com o seu desenvolvimento e a sua supremacia em relação ao meio rural, a 

cidade foi tomando contornos próprios e sendo concebida como algo exterior aos 

indivíduos, com uma dinâmica independente, extraordinária e natural. Essa 

concepção influenciou as análises sobre a cidade que, em um primeiro momento, 

assumiram uma forma descritiva dos acontecimentos e realidades que se 

materializam neste espaço. A necessidade de ordenação e quantificação estatística 

dos dados, na busca de conhecer, de formular leis de funcionamento e de 

crescimento das cidades tornou-se objetivo central dos estudiosos nesta área 

(CHOAY, 2005). 

Observa-se uma grande influência do positivismo nas pesquisas 

desenvolvidas neste período, embora os pensadores clássicos desta corrente, como 

Augusto Comte e Émile Durkheim, não tenham incluído em suas obras, análises 

sobre o fenômeno urbano ou sobre a formação das cidades como um fato social. 

Uma possível aproximação dos escritos de Durkheim, que influenciaram os estudos 

sobre as comunidades e as sociedades urbanas, está nos conceitos de 

“solidariedade mecânica” e “solidariedade orgânica”, que o autor desenvolveu para 
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diferenciar as sociedades pré-capitalistas das capitalistas. Nesse sentido, a corrente 

positivista e suas concepções como: a busca de regularidades acerca da realidade 

social, a recusa da apreensão imediata desta realidade a partir do distanciamento 

das pré-noções, e a tentativa de formular leis de funcionamento da sociedade – que 

neste caso materializa-se na cidade e no modo de vida urbano – com objetivos 

normativos e pragmáticos influenciaram não só as pesquisas dessa primeira fase, 

como também ainda vêm influenciando muitos estudos contemporâneos. 

O advento da modernidade e as rápidas transformações, oriundas da 

revolução científica e tecnológica colocam o fenômeno urbano e a cidade como 

temas centrais da sociologia, marcando um segundo momento dos estudos nesse 

campo. A partir de então, estes estudos passam a se pautar nas análises dos 

problemas associados ao processo de urbanização e suas consequências 

econômicas, políticas e sociais. Inúmeras críticas foram feitas acerca da realidade 

chocante das cidades industriais e das condições de vida da população que, neste 

período, migrava do campo para os centros urbanos em busca de melhores 

condições de trabalho e de vida. Pensadores políticos, como por exemplo, Frederick 

Engels e Karl Marx, denunciavam as condições higiênicas da classe trabalhadora, 

tanto nas fábricas, como nas moradias e a exploração a que era submetida pelo 

capital. A crítica desses autores estava relacionada a uma crítica maior, que se 

referia ao sistema capitalista e à sociedade industrial. Suas propostas, em face aos 

problemas emergentes no meio urbano, eram direcionadas a um projeto político 

transformador. Para eles, o futuro da cidade era incerto e seus contornos seriam 

dados após ação coletiva, por meio da revolução da classe trabalhadora (CHOAY, 

2005). Os escritos de Marx e Engels deram origem aos estudos que compreendem a 

cidade moderna como um lócus privilegiado de análise do desenvolvimento do 

sistema capitalista. 

A partir desta nova perspectiva, a visão da cidade como algo “natural” a que 

os indivíduos devem adaptar-se, marcada fundamentalmente pela corrente 

positivista, vai cedendo lugar a uma compreensão de que a cidade é um espaço 

produzido, resultado da dinâmica de acumulação capitalista e de suas contradições, 

bem como, da ação coletiva. Este pensamento crítico, de cunho marxista, sobre a 

cidade e o urbanismo, busca explicar as desigualdades sociais e a organização 

espacial urbana sob a lógica do capital. “As tendências espontâneas da urbanização 
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das quais se ocupavam os planejadores para controlá-las, não mais são vistas como 

o efeito dos acasos do mercado, mas como manifestação da ordem do capital e de 

suas contradições” (TOPALOV, 1988, p.11). 

Max Weber, por sua vez, traz outra forma de análise da cidade, diferente do 

modelo marxista. No segundo volume de “Economia e Sociedade”, Weber (1999) 

dedica uma seção ao tratamento da dominação não legítima e cria uma tipologia das 

cidades. Seu objetivo é resgatar a gênese da economia urbana, desde a cidade 

medieval até a formação e o papel das cidades na constituição do sistema 

capitalista. De acordo com sua análise, as condições para definir a existência de 

uma coletividade urbana devem basear-se nas instituições que integram esta 

coletividade e nas relações entre os agentes sociais mediadas por estas mesmas 

instituições. Segundo o autor, “a cidade ocidental, [...], era um lugar de ascensão da 

servidão à liberdade, por meio da atividade aquisitiva no regime da economia 

monetária” (WEBER, 1999, p.427) e este foi o aspecto revolucionário das cidades 

ocidentais em relação às orientais, que fez com que o lema “o ar da cidade faz livre” 

representasse novas relações entre os senhores e os servos ou escravos da época. 

As cidades ocidentais, analisadas pelo autor, se formaram a partir das cidades 

feudais e caracterizam-se pelo acúmulo de funções dentro das instituições e pela 

propriedade privada da terra, que acabou com as diferenças estamentais e 

hereditárias. 

A definição de cidade em Weber está pautada na formação de um mercado 

permanente de produtos. Ele critica a ideia de que a caracterização da cidade seja 

meramente quantitativa do número de casas existentes, ou puramente econômico, 

no qual a cidade seria um povoado cujos habitantes, em sua maioria, não viveriam 

da agricultura, mas sim da indústria ou do comércio. Segundo o autor, a definição de 

cidade deve-se basear em dois fundamentos: primeiro, a existência de uma sede de 

governo, que ele chama de “sede senhorial-territorial” ou “sede principesca”. 

Segundo, como um “lugar onde a população local satisfaz no mercado local uma 

parte economicamente essencial de suas necessidades cotidianas e isto, 

principalmente, com produtos que a população local e dos arredores produziu ou 

adquiriu para a venda no mercado” (WEBER, 1999, p.409, grifos do autor). 

É importante perceber que embora as análises de Weber, Marx e Engels se 

diferenciem quanto ao seu objetivo –, a saber, Weber buscava compreender e 
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explicar a gênese e as características das cidades ocidentais capitalistas 

diferenciando-as das orientais e Marx e Engels descreviam as condições de vida da 

classe operária com o intuito de denunciá-las e de promover uma mudança política e 

social – ambas as análises pautam-se na diferenciação da natureza econômica da 

cidade capitalista moderna, em relação às cidades pré-capitalistas. Essa 

convergência analítica – que também está presente em outros autores como Georg 

Simmel – mostra o quanto a compreensão da formação da sociedade moderna e da 

economia de mercado na qual ela está alicerçada é de fundamental importância 

para os estudos da e na cidade. 

Simmel (1979) contribuiu para este debate com o trabalho no qual ele 

discorre sobre a metrópole e a vida mental. Os objetivos de seu ensaio são analisar 

como a personalidade humana se acomoda às forças externas das grandes cidades, 

e qual o significado íntimo da vida moderna e de seus produtos. Para Simmel (1979, 

p.13), “os problemas mais graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz 

o indivíduo de preservar a autonomia e a individualidade de sua existência, em face 

das esmagadoras forças sociais, da herança histórica, da cultura externa e da 

técnica de vida”. Se por um lado o século XVIII libertou o homem de todas as 

dependências históricas estabelecidas com o Estado, com a religião e com a moral, 

por outro, ele exigiu do homem uma especialização funcional, tornando-o 

incomparável, indispensável e proporcionalmente mais dependente das atividades 

suplementares de todos os outros. 

Em sua análise, a impessoalidade e a objetividade das relações sociais, fruto 

de uma economia monetária de mercado, fez das grandes cidades um espaço 

impiedoso de trocas objetivas e interesses dissimulados. Nesse sentido, embora 

tenha sido mediante o uso do dinheiro que se conseguiu unificar os acordos e 

valores nas relações de troca, foram as condições da cidade grande, com suas 

regras, que geraram a precisão necessária para a subsistência de um grande 

número de indivíduos reunidos sob um mesmo espaço delimitado. “Assim, a técnica 

da vida na cidade grande não é concebível sem que todas as atividades e relações 

mútuas tenham sido ordenadas em um esquema temporal fixo e supra-subjetivo” 

(SIMMEL, 2005, p.580).  

A análise central de Simmel em relação às metrópoles está vinculada ao 

rápido processo de industrialização da Alemanha, na passagem do século XIX para 
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o XX, e aos problemas oriundos deste processo, como as grandes diferenças sociais 

e o novo significado do dinheiro para a sociedade da época (WAIZBORT, 2000). 

Para o autor, a metrópole extrai do homem uma quantidade de consciência diferente 

da que a vida rural extrai, provocando uma atitude blasé. Ele faz uma comparação 

entre o comportamento de um indivíduo, cuja vida está direcionada a uma 

perseguição desregrada do prazer, e a rapidez e o antagonismo das grandes 

cidades. Tanto um como o outro “forçam os nervos a respostas tão violentas”, que 

fazem com que o indivíduo se torne uma pessoa blasé porque agita os nervos por 

um tempo tão longo, que eles finalmente cessam completamente de reagir 

(SIMMEL, 2005). A atitude blasé seria então uma resposta a essa nova vida 

caracterizada pela economia monetária e pelo uso do dinheiro como denominador 

comum de todos os valores e nivelador de todas as coisas. 

 

A essa fonte fisiológica do caráter blasé da cidade grande somam-se as 
outras, que desaguam na economia monetária. A essência do caráter blasé 
é o embotamento frente à distinção das coisas; não no sentido de que elas 
não sejam percebidas, como no caso dos parvos, mas sim de tal modo que 
o significado e o valor da distinção das coisas e com isso das próprias 
coisas são sentidos como nulos (SIMMEL, 2005, p.581). 

 

Simmel influenciou as teorias que analisam a cidade enquanto um fenômeno 

social capaz de gerar variados efeitos no estilo de vida de seus habitantes. Em seus 

questionamentos filosóficos acerca da formação da sociedade e das relações sociais 

que possibilitam a sua definição, o autor desenvolveu o conceito de “sociabilidade”, 

com o intuito de questionar se a sociedade moderna, materializada nas grandes 

cidades, enfraqueceria as relações sociais e exacerbariam o individualismo ou não. 

 

Ao desenvolver a ideia do estilo de vida moderno, como uma categoria 
capaz de configurar a sua teoria do moderno, Simmel aponta para o lugar 
histórico do moderno estilo de vida: a cidade grande. O maior problema da 
“vida moderna” está circunscrito no conflito entre indivíduo e sociedade, 
entre cultura interior e cultura exterior. Trata-se de uma configuração 
histórica do processo civilizatório, de diferenciação social, de identidade do 
eu. O que para o “homem primitivo” foi a “luta com a natureza” visando à 
autoconservação, para o homem moderno é a tensão entre interior e 
exterior, individual e supra-individual (WAIZBORT, 2000, p.316). 

 

Segundo Simmel (2005), é justamente a ambiguidade entre proximidade 

corporal e distância espiritual, que caracteriza as relações de sociabilidade entre os 

indivíduos que moram nas grandes cidades, e sua preocupação investigativa passa 
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por compreender o tipo de individualidade que a metrópole moderna produz. A 

atitude dos habitantes das cidades grandes uns com os outros é denominada, pelo 

autor, como reservada. Diferentemente das pequenas cidades, onde todos se 

conhecem minimamente, nos grandes centros há uma coação à reserva, imposta 

aos habitantes, em função da desconfiança perante os elementos da vida. 

Associado aos estudos sobre a cidade, os pensadores clássicos das ciências 

sociais observaram também o fenômeno das migrações. Evidentemente que a 

própria formação das cidades modernas pressupõe um processo migratório, fruto da 

urbanização e industrialização da Europa. Desta forma, este processo migratório 

pode ser analisado como uma consequência da formação do sistema capitalista, 

motivado pela busca por melhores condições de vida e de trabalho, em comparação 

às condições oferecidas pela sociedade feudal e estamental3. 

Ainda a respeito da influência de Simmel, a concepção das diferenças e 

localizações entre espaço social e físico, no que tange às relações de sociabilidade 

urbana, foi apropriada pelos teóricos da Escola de Chicago como sendo uma 

ambiguidade entre a proximidade física e a distância social. Diferentemente dos 

referenciais analíticos até então considerados nesse campo de estudo – a 

transformação da cidade feudal em moderna, sob as consequências da Revolução 

Industrial – a primeira geração da escola de Chicago tinha como objetivo empírico a 

necessidade de enfrentar os problemas práticos oriundos do rápido crescimento das 

cidades, especificamente Chicago, nos anos de 1920. Tais problemas estavam 

vinculados ao processo de industrialização e migrações em massa, que despertou o 

interesse deste grupo para o estudo do que eles chamaram, a princípio, de ecologia 

urbana. Entre os pensadores dessa escola – pode-se citar Robert Park como um 

dos mais representativos – observa-se a tendência de conceber a cidade como um 

“organismo social”, que responde aos estímulos do desenvolvimento com 

manifestações “patológicas” como a marginalidade, a violência, a falta de habitação, 

entre outros. A Escola de Chicago inaugura uma reflexão empirista no estudo da 

industrialização e da urbanização dos séculos XIX e XX, com o intuito de buscar 

soluções concretas para o caótico cenário da cidade de Chicago. Esse enfoque traz 

uma abordagem ecológica, centrada no conceito de “cidade problema”, que pode ser 

                                                           
3 Sobre as teorias que explicam o fenômeno das migrações e uma reflexão teórica destas enquanto 
um problema sociológico consultar o trabalho de Siqueira (2006). 
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considerada isoladamente como uma variável explicativa (VELHO, 1979; FRÚGOLI 

Jr, 2007; SANTA’NNA, 2003). 

 

Sob esta perspectiva a cidade é vista como uma potência social capaz de 
gerar através de sua influência as mais diferentes consequências na vida 
social. Os autores que encaram a cidade como uma variável independente 
de um amplo processo social consideram o modo de vida a que ela daria 
origem como seu efeito de maior alcance, atribuindo assim um forte valor 
explicativo ao urbano per se na análise de vários fenômenos que ocorrem 
no seu interior (OLIVEN, 1996, p.14). 

 

Muitos pesquisadores da Escola de Chicago – principalmente os da primeira 

e segunda geração – conferem à cidade e à urbanização a capacidade de influenciar 

e modificar o modo de vida de seus habitantes, pautado prioritariamente na 

desordem social e na criação de patologias sociais. Uma das grandes contribuições 

da Escola de Chicago está nos estudos sobre imigração, uma vez que na América 

do Norte – ao longo do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX – 

havia um grande contingente de imigrantes que vinham de diversos países da 

Europa para povoar esse território. Para a análise desta nova sociedade, composta 

em sua maioria por imigrantes, criou-se uma série de conceitos como 

desorganização social, situação, marginalidade e aculturação, desenvolvidos nos 

trabalhos de Thomas, Znanieck, Park e Burgess. Temas como delinquência, 

criminalidade, violência e prostituição também fizeram parte do rol de preocupações 

deste grupo (COULON, 1995). 

Segundo Frúgoli Jr. (2007), essas discussões teóricas sugerem duas 

diferentes leituras acerca do conceito de sociabilidade urbana. A primeira considera 

a sociabilidade como uma construção temporária do social entre pessoas estranhas 

ou em condições diversas. Nesse caso, a interação social seria, por si só, o principal 

objetivo desta forma de sociabilidade que é conhecida como interacionismo 

simbólico. Essa corrente de pensamento foi fundada por Georg Herbert Mead que 

buscou analisar a natureza simbólica da vida social a partir das interações 

praticadas entre os agentes sociais. A premissa metodológica desta análise é de 

que o pesquisador só poderá ter acesso aos fenômenos a serem estudados, quando 

ele próprio fizer parte deste mundo. Contrário ao objetivismo de Durkheim, Mead 

defende que o objeto de investigação da sociologia é a concepção que os agentes 
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possuem do mundo social em que estão inseridos e de suas interações (COULON, 

1995). 

Posteriormente, Erving Goffman, considerado outro dos principais 

representantes dessa corrente, analisa a problemática da sociabilidade por meio de 

análises microssociológicas, a partir das posições ocupadas, das estratégias 

desenvolvidas e dos arranjos feitos pelos indivíduos em suas relações de interação. 

 

Devemos ter em mente que o interacionismo simbólico, pela primeira vez na 
história da sociologia, dá um lugar teórico ao agente social como intérprete 
do mundo que o rodeia e, por conseguinte, põe em prática métodos de 
pesquisa que dão prioridade aos pontos de vista dos agentes (COULON, 
1995, p.22). 

 

Na interação simbólica, o enfoque concentra-se nos processos de interação, 

ou seja, da ação social caracterizada por uma orientação imediatamente recíproca. 

O exame desses processos baseia-se no conceito específico de interação, que 

privilegia o caráter simbólico da ação social.  

Retomando a análise de Frúgoli Jr., a segunda possibilidade de leitura acerca 

do conceito de sociabilidade urbana advém da ideia de classes, na qual as relações 

acontecem, majoritariamente, entre indivíduos pertencentes às classes sociais 

semelhantes. Essa outra chave de leitura permite analisar os espaços sociais 

circunscritos e materializados em espaços físicos, onde as relações de sociabilidade 

acontecem principalmente entre iguais. Contempla, esta segunda linha, os estudos 

acerca da segregação socioespacial em locais como favelas, bairros marginalizados, 

condomínios fechados, conjuntos habitacionais etc. “Esta noção de sociabilidade 

apoia-se nas relações baseadas em consensos, que possuem finalidades práticas, 

principalmente quando envolvem grupos com carências materiais (mutirão de 

mútua-ajuda, identidades étnicas etc.)” (FRÚGOLI Jr, 2007, p.31). 

Em suma, o estudo sobre as sociabilidades urbanas, constituídas no espaço 

citadino, é inaugurado por Simmel, posteriormente apropriado pelos pesquisadores 

de Chicago e, de uma maneira geral, todos convergem para uma análise acerca das 

consequências da formação das cidades nas vidas humanas e na criação de uma 

cultura urbana que se caracteriza “pela desorganização social e cultural” e que é 

responsável “pelo surgimento de atitudes individualistas e competitivas, 

afrouxamento dos laços familiais, secularização etc.” (OLIVEN, 1996, p.32). Nesse 
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sentido, a formação de uma sociedade urbano-industrial, as migrações oriundas 

desta formação e a padronização das culturas e dos meios de comunicação em 

massa tenderiam a destruir nos habitantes de cidades suas raízes, suas tradições 

culturais e peculiaridades criando um “processo de homogeneização de 

comportamentos, valores, práticas e orientações” (OLIVEN, 1996, p.45). 

Embora os trabalhos desenvolvidos pela Escola de Chicago tenham 

contribuído e influenciado muitos estudos empíricos sobre o tema, algumas críticas 

foram levantadas posteriormente. No final dos anos de 1960, a sociologia francesa – 

influenciada pelo marxismo e representada por Castells (2000), Lefebvre (2001), 

Lojkine (1997), entre outros –, inicia um questionamento sobre os fundamentos da 

reflexão dos teóricos da Escola de Chicago, que se baseavam na ideia de que 

haveria um urbano per se, capaz de explicar os fenômenos sociais dentro do espaço 

citano. O equívoco, para os pensadores franceses, consiste em considerar a cidade 

como causa dos fenômenos sociais nela existentes, quando ela é, muitas vezes, o 

local no qual eles ganham uma escala maior. “Para os sociólogos franceses, o 

urbanismo e a urbanização não deveriam ser vistos como fenômenos autônomos, 

mas sim, como parte de uma estrutura macrossocial, que converge exigências 

econômicas, arranjos políticos e interesses dos atores sociais” (VALLADARES e 

FREIRE-MEDEIROS, 2001, p.65). Dentro dessa visão, o urbano passa a ser 

compreendido como um espaço socialmente produzido e que, por isso mesmo, 

assume diferentes aspectos de acordo com os vários modos de organização 

econômica, social e política em que está inserido. 

Henri Lefebvre, filósofo francês, abordou a cidade e o urbano de inúmeras 

formas. Do ponto de vista da produção social do espaço, ele discutiu a maneira 

como o espaço urbano é ocupado e produzido e como se deu a expansão urbana da 

sociedade capitalista. Essa produção sofreu uma mudança no decorrer do século 

XX, passando de uma produção quantitativa – baseada na produção material de 

bens de consumo – para uma produção qualitativa – baseada na produção imaterial 

de imagens e signos. A produção qualitativa gerou um tipo específico de 

urbanização, que trouxe consequências para a sociedade como um todo, pois está 

ancorada em uma roupagem ideológica do conceito de “progresso”, que mascarou 

ou justificou os problemas advindos desse progresso e, ao mesmo tempo, se 

desenvolveu desordenadamente e de acordo com os interesses dos grupos 
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privilegiados. Essa transformação da sociedade em direção a uma sociedade urbana 

trouxe para um primeiro plano de análise o modo de vida e o cotidiano vividos na 

cidade (LEFEBVRE, 1991b). 

Em seu trabalho sobre a vida cotidiana, Lefebvre (1991a) questiona por que a 

rotina do dia-a-dia foi considerada irrelevante e secundária nos estudos filosóficos e 

científicos. Para o autor, o tempo, com sua fluidez e sua continuidade, com sua 

lentidão, tédio e fascínio, engloba a história de um dia, de um mundo e da 

sociedade. Há uma pluralidade de sentidos no mundo cotidiano que coexistem e que 

são percebidos continuamente. Para construir seu argumento e enfatizar a devida 

importância à realidade cotidiana, o autor empreende um diálogo com a Filosofia 

que, num primeiro momento, atribuiu à vida cotidiana o caráter de mundo real (não 

filosófico), dando a si mesma o caráter de mundo ideal (filosófico). Havia uma visão 

de superioridade da vida filosófica em relação à vida cotidiana, que só começou a 

ser desconstruída a partir dos escritos de Marx e do advento das Ciências Sociais. 

Com eles, a realidade empírica, prática da vida cotidiana e da consciência humana 

ganham representatividade. Em sua crítica, Lefebvre argumenta que “quando o 

filósofo se considera razão completa, enquanto filósofo, entra numa vida imaginária. 

[...] Quando a Filosofia se proclama totalidade definida e acabada, excluindo o não 

filosófico, realiza sua própria contradição e se destrói a si mesma” (LEFEBVRE, 

1991a, p.18). 

A construção argumentativa do autor baseia-se no seguinte raciocínio lógico: 

o conceito de cotidianidade não advém da prática diária de sobrevivência e vivência 

humana. Esse conceito exprime, antes de tudo, a reificação desta prática, ou seja, a 

transformação das ações diárias impensadas em uma definição abstrata e filosófica 

deste agir. Esta definição abstrata, por sua vez, não provém da Filosofia isolada, ao 

contrário, ela nasce dentro da razão filosófica que reflete sobre a não-filosofia, sobre 

a cotidianidade. Por isso, as relações sociais humanas são constituídas de sentido 

na prática da vida cotidiana. Ao trazer essa reflexão para pensar a formação das 

cidades, o autor argumenta que é na produção e uso desse espaço, e também nas 

suas apropriações e resignificados impressos pelos indivíduos, que a cidade é 

preenchida de sentido e passa a ser o lugar no qual localizam-se a história, a 

memória e a identidade (LEFEBVRE, 1991a). 
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Nessa mesma perspectiva de análise do cotidiano urbano, Michel de Certeau, 

também filósofo francês e influenciado por Lefebvre, vai analisar a cotidianidade nas 

“artes de fazer” das relações sociais dos consumidores nas cidades. Ele utiliza o 

termo “consumidores” para designar as práticas que não fazem parte do rol das 

práticas dominantes e racionalizadas, ao contrário, corresponde à outra qualidade 

de consumo que é “[...] astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 

ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos 

próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma ordem 

econômica dominante” (CERTEAU, 1999, p.39). Contrariamente à ideia de que 

esses consumidores absorvem a produção dominante, mesmo que de maneira 

crítica, o autor defende que eles fazem “uma bricolagem com e na economia cultural 

dominante, usando inúmeras e infinitesimais metamorfoses da lei, segundo seus 

interesses próprios e suas próprias regras” (CERTEAU, 1999, p.40). Partindo dessa 

compreensão, o autor afirma que deve haver alguma lógica na prática cotidiana das 

ações que aparentemente parecem fragmentadas e aleatórias. Essas ações são 

denominadas por Certeau de “artes de fazer”, pois caracterizam-se em operações 

combinatórias e utilitárias, ou seja, são ações nas quais os consumidores 

incorporam algumas práticas combinando-as aos seus interesses utilitários. A partir 

dessas maneiras de fazer, os indivíduos se reapropriam do espaço organizado de 

modo a formarem uma antidisciplina dispersa, tática e astuta. 

Ao aplicar esse conceito à análise da cidade, Certeau observou o caráter 

perspectivo e prospectivo da organização urbana, por meio da projeção de objetos e 

equipamentos em uma superfície observável que tanto materializa um passado 

como se modifica em busca do futuro incerto. Essa concepção sobre a estrutura 

urbana inaugura “a transformação do fato urbano em conceito de cidade” formando 

uma aliança entre a cidade propriamente dita e o seu conceito e concepção. Sendo 

assim, “planejar a cidade é ao mesmo tempo pensar a própria pluralidade do real e 

dar efetividade a este pensamento do plural: é saber e poder articular” (CERTEAU, 

1999, p.172). Como exemplo o autor cita as trajetórias ou trilhas urbanas impostas 

ao citadino, por meio das vias de acesso, ruas e calçadas. Durante seu percurso 

pela cidade o indivíduo, em seu cotidiano, vai resignificando esse espaço, fazendo 

com que essas “trilhas” sejam “heterogêneas aos sistemas onde se infiltram e onde 
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esboçam as astúcias de interesses e de desejos diferentes” (CERTEAU, 1999, 

p.97). 

Se por um lado o discurso da cidade, enquanto conceito, serve de marco para 

a formação de estratégias socioeconômicas e políticas por parte de seus 

planejadores, por outro lado a vida urbana caracteriza-se por movimentos 

contraditórios e práticas engenhosas oriundas de táticas que não podem ser 

programadas nem controladas pelos poderes dominantes, uma vez que elas são 

fruto das ações da maioria anônima, dos usuários ou consumidores sem identidade. 

“Sob os discursos que a ideologizam, proliferam as astúcias e as combinações de 

poderes sem identidade, legível, sem tomadas apreensíveis, sem transparência 

racional – impossível de gerir” (CERTEAU, 1999, p.174). 

Outro autor que também dedicou seus estudos às questões urbanas foi 

Manuel Castells (1983), que influenciado pelo marxismo, analisa o urbanismo como 

um processo relacionado às grandes mudanças políticas e econômicas da 

sociedade capitalista moderna. Para ele, a forma como se organiza espacialmente 

uma sociedade, relaciona-se diretamente com seus mecanismos de 

desenvolvimento. Essa organização espacial consubstanciada nas cidades 

representa as lutas e os conflitos entre as classes sociais. Ao analisar essas lutas, 

Castells coloca no debate da sociologia urbana a importância dos movimentos 

sociais urbanos dentro do contexto do modo de produção capitalista. Novamente, 

observa-se uma importância teórica conferida à vida social e às relações sociais 

como produtoras e transformadoras dos espaços físicos e sociais. 

Em outro trabalho, Castells (2007) analisa a sociedade articulada em redes, 

como um fenômeno que tem se expandido de maneira extraordinária e que tem 

imposto alterações, as mais diversas, no modo de vida urbano. De acordo com o 

autor, as interações passaram a se realizar muito mais aceleradamente, por meio de 

mecanismos como as redes telemáticas e a ampliação dos meios de transporte 

(aviões, metrôs e trens de alta velocidade etc.). Essa aceleração e informatização da 

sociedade vêm introduzindo uma nova forma urbana que ele chama de “cidade 

informacional”. O autor defende a seguinte ideia: 

 

[...] por causa da natureza da nova sociedade baseada em conhecimento, 
organizada em torno de redes e parcialmente formada de fluxos, a cidade 
informacional não é uma forma, mas um processo, um processo 
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caracterizado pelo predomínio estrutural do espaço de fluxos (CASTELLS, 
2007, p.488).  

 

A apropriação de elementos de fora da esfera da produção é parte dessas 

novas possibilidades e rearranjos da cidade informacional e os setores do comércio 

e serviços atendem às necessidades de rápida circulação da mercadoria. É em 

função disso, que os elementos de ordem simbólica como os elementos culturais, a 

paisagem ou mesmo a imagem da cidade aparecem como alvo de investimentos. 

Esses elementos simbólicos conferem uma nova capacidade reprodutiva ao capital, 

que tem a propriedade de alterar o funcionamento da sociedade no emprego, nas 

formas do morar, nos hábitos do cotidiano, bem como na vida social como um todo 

(CASTELLS, 2007; CASTELLS e BORJA, 1996). 

A partir desta nova capacidade reprodutiva do capital e das consequentes 

mudanças geradas nas cidades Manuel Castells, juntamente com Jordi Borja e 

Manuel Forn, vem defendendo uma forma de gestão das cidades pautada no 

mesmo modelo de administração das grandes empresas, denominada de 

Planejamento Estratégico de Cidades. Para esses autores, a globalização e a 

integração econômica vêm impondo às cidades europeias uma concorrência 

semelhante a das grandes empresas. Em um artigo escrito por Borja e Forn (1996) 

eles argumentam que essa competição visa atrair para as cidades investimentos e 

tecnologias de forma que elas consigam “aumentar seu poder de atração para 

manter ou desenvolver sua capacidade de inovação ou de difusão” (BORJA e 

FORN, 1996, p.33). Nesse sentido, os autores defendem que as cidades estão 

adquirindo status de atores sociais e políticos (CASTELLS e BORJA, 1996) e que 

uma das funções dos governos locais deve ser a de vender a cidade, a partir de 

negociações entre o setor público e o privado, com o objetivo de projetá-la 

internacionalmente no mercado de intercâmbios de tecnologias, produtos, 

informações, serviços, capitais e pessoas (BORJA e FORN, 1996). 

Sob a constatação de que o sistema europeu, desde 1992, quando do início 

da sua integração, funciona tendo as grandes cidades como o centro das principais 

articulações político-administrativa, financeiro-comercial, científico-tecnológica e, 

principalmente, comunicacional, os autores apontam que há um novo papel a ser 

desenvolvido por estas grandes cidades, de mediação entre os Estados e os 

cidadãos, entre os interesses mais gerais e os mais particulares. Segundo eles, “as 
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grandes cidades constituem o coração e o sistema nervoso do funcionamento 

europeu” (BORJA e FORN, 1996, p.36). 

Interessante observar que um século após as análises feitas por Simmel 

(1979), acerca do modo de vida imposto pelas grandes cidades e, especificamente, 

das rápidas mudanças enfrentadas pela capital alemã – Berlim – na passagem do 

século XIX para o XX, os autores catalães também enfatizam a importância das 

grandes cidades não somente como transformadoras do modo de vida de seus 

habitantes, mas também como organizadoras e gestoras das incumbências e 

demandas locais e promotoras de soluções para os problemas sociais urbanos. 

Todavia, há uma divergência quanto à natureza desses problemas. Diferentemente 

de Simmel (1979) e dos estudiosos da Escola de Chicago, que atribuíam a causa 

dos problemas sociais urbanos à própria cidade, como geradora em si mesmo, 

Castells, Borja e Forn defendem que esses problemas são frutos das ações e dos 

movimentos do Estado, do mercado, da população, bem como das práticas sócio, 

política e economicamente dominantes. 

 

Muitas vezes, os problemas sociais urbanos são problemas do sistema 
econômico e da estrutura de nossas sociedades, desde a desigualdade até 
a violência, desde a exclusão até o individualismo não solidário. São 
problemas que estão na cidade, mas não são gerados pelo fato urbano em 
si mesmo (BORJA e FORN, 1996, p.40). 

 

Em suma, a tese destes autores é de que a crescente urbanização mundial e 

o fenômeno da metropolização impuseram sobre as grandes cidades inúmeras 

demandas de serviços muito maiores do que a capacidade dos governos locais em 

auferir recursos financeiros para saná-las. Como proposta eles defendem uma 

gestão baseada em um plano estratégico, que defina um “Projeto de Cidade que 

unifica diagnósticos, concretiza atuações públicas e privadas e estabelece um marco 

coerente de mobilização e de cooperação dos atores sociais urbanos” (CASTELLS e 

BORJA, 1996, p.166). Além disso, o plano estratégico deve ser um meio de atrair 

recursos e aumentar a atratividade das cidades no mercado internacional. 

Esta realidade, embora tenha sua gênese nas principais cidades europeias e 

norte-americanas, também é verificável no contexto da América Latina, no qual 

muitas cidades vêm aderindo a esta proposta. No trabalho de Castells e Borja 

(1996), eles analisam a realidade destas cidades latino-americanas que, embora 
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tenham aderido a esta forma de gestão tardiamente em relação às cidades 

europeias, possuem exemplos significativos de reestruturação urbana a partir de 

parcerias entre os setores públicos e privados. Segundo os autores, muitos 

problemas podem ser solucionados a partir de um “pacto entre agentes públicos e 

privados, criação de centralidades e de espaços públicos qualificados, reconstrução 

da cultura cívica, reforma político-administrativa [...] e, sobretudo, modernização da 

infraestrutura urbana [...]” (CASTELLS e BORJA, 1996, p.157). 

Na contramão dessas ideias, o geógrafo David Harvey (1996) alerta para os 

riscos e implicações desta forma de gestão que trata a cidade de forma reificada, 

como se ela fosse um agente ativo que atua e modifica a realidade. Para o autor, há 

um equívoco conceitual nesta concepção de cidade, que deve ser revisto para que 

sejam atribuídos aos verdadeiros atores os interesses e as consequências que por 

ventura possam surgir deste tipo de gestão.  

Harvey afirma que é na cidade em que se concentram a acumulação do 

excedente da produção e as desigualdades sociais. Para o autor, a cidade deve ser 

olhada como um ambiente tangível, como uma forma construída na qual impera um 

determinado modo de produção. Em outras palavras, a cidade é um produto social e 

a urbanização configura-se, então, como um fenômeno que dá forma social à 

cidade, uma vez que cria um modo de vida baseado na divisão do trabalho e na 

hierarquização das atividades. Ao mesmo tempo em que a cidade pode cumprir o 

papel de reguladora do modo de produção, ela é também o local onde acumulam-se 

as contradições inerentes ao sistema capitalista e, por isso, pode acabar sendo o 

“berço provável do novo modo de produção” (HARVEY, 1980, p.174). É nesse 

sentido que o autor faz um paralelo entre a forma e funcionamento do urbanismo e o 

modo de produção4 dominante de cada sociedade; e aponta ainda que a formação 

das cidades está diretamente relacionada à concentração do excedente da 

produção. Este excedente, por sua vez, é fruto de uma nova forma de organização 

social, baseada na acumulação de mais-valia e nas relações de produção 

capitalistas. Uma das contribuições de Harvey, quanto à natureza das cidades 

modernas capitalistas, está na definição de que a cidade, além de ser o local da 

produção, do consumo de mercadorias e da reprodução da força de trabalho, é 

                                                           
4 Não serão discutidas neste trabalho, por não constituírem o foco da análise, as definições de modo 
de produção e suas variadas formas em diferentes sociedades e o conceito de mais-valia. Para isso, 
consultar os trabalhos de Harvey (1980), Marx (1984), entre outros. 
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também uma mercadoria em si mesma, ou seja, a produção deste espaço urbano é 

uma parte nada desprezível da acumulação capitalista. Isto é o que autor chama de 

“urbanização do capital” (HARVEY, 1980; VALENÇA, 2006). 

Ainda segundo Harvey (1996), a urbanização é formada por um conjunto dos 

processos sociais que produz artefatos que se materializam no espaço físico de 

maneira específica. Esses processos, quando inseridos em uma sociedade cujo 

modo de produção é capitalista, adquirem um caráter de classe bem definido, que 

modula e conduz suas direções. Nesse sentido, toda ação social deve levar em 

consideração estes artefatos, pois há uma interligação entre eles, como é o caso, 

por exemplo, da localização dos equipamentos urbanos públicos e privados e sua 

interligação com os espaços de deslocamento, ou o caso dos sistemas políticos e 

administrativos e as práticas cotidianas que são conduzidas pelas normas destes 

sistemas. Por esse motivo, Harvey (1996) atenta para a importância de compreender 

quais são os “efeitos reflexivos” da transição entre o modelo de gerenciamento 

urbano para o modelo de empresariamento urbano, uma vez que essa mudança 

pode provocar impactos nas instituições e nos ambientes urbanos construídos. Em 

sua crítica o autor aponta a principal característica deste novo modelo de gestão e 

seus principais objetivos: 

 

O novo empresariamento urbano se caracteriza, então, principalmente pela 
parceria público-privada tendo como objetivo político e econômico imediato 
(se bem que de forma nenhuma exclusivo) muito mais o investimento e o 
desenvolvimento econômico através de empreendimentos imobiliários 
pontuais e especulativos do que a melhoria das condições em um âmbito 
específico (HARVEY, 1996, p.53). 

 

Além disso, segundo o autor, existem indícios que demonstram que o 

empresariamento urbano contribuiu para a competição interurbana, não só impondo 

às cidades a lógica capitalista para a acumulação flexível do capital, como também 

influenciando a produção deste espaço e o modo de vida nele instalado a uma 

mudança no estilo de vida modernista para um estilo pós-modernista (HARVEY, 

1996; 2006). 

Coadunando com as ideias de Harvey, muitos autores brasileiros analisam 

criticamente as tentativas de implementação deste modelo de gestão em algumas 

cidades brasileiras. Um exemplo é a coletânea “A cidade do pensamento único”, que 
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reúne três importantes pesquisadores5 do urbanismo brasileiro para tratar desta 

questão. A ideia central que perpassa todos os capítulos da obra é o 

questionamento de que diante dos desafios enfrentados pelas cidades, em função 

das mudanças provocadas pela globalização, há uma única forma de gestão capaz 

de tornar as cidades competitivas no cenário internacional, denominada de 

empreendedorismo urbano ou planejamento estratégico de cidades. No segundo 

capítulo, desenvolvido por Vainer (2007), ele faz um diálogo, especificamente, com 

os autores Castells, Borja e Forn, os principais representantes e idealistas deste tipo 

de planejamento. Segundo Vainer (2007) os discursos destes autores se estruturam 

em três analogias da cidade: uma enquanto mercadoria, outra enquanto empresa e 

uma última enquanto pátria. Ao discutir essas três categorias, o autor pretende 

questionar que interesses estão sendo contemplados com essa nova gestão das 

cidades e por que seus idealizadores a propagam como única saída eficaz, frente 

aos novos desafios impostos às cidades. 

Esses debates sobre as possibilidades de planejamento e gestão das cidades 

caracterizam, de uma maneira geral, o campo de pesquisa dos urbanistas, 

arquitetos e geógrafos que, juntamente com as outras áreas de conhecimento, 

buscam explicações e, em alguns casos, soluções para os problemas urbanos que 

acontecem na cidade ou que são consequências do fenômeno urbano. 

Com outro enfoque, a antropologia entra em cena nas pesquisas e debates 

teóricos sobre as cidades com o desafio de redirecionar seu objeto de estudo que, 

num primeiro momento, pautava-se em pesquisas em sociedades de pequena 

escala como aldeias, tribos ou comunidades. A diversidade e complexidade das 

macro escalas como cidades e metrópoles, passam a ser consideradas no campo 

antropológico, como preocupações de pesquisa. O exercício agora não é mais 

aproximar-se do “outro” na busca do reconhecimento e registro das diferentes 

práticas culturais e seus significados. O desafio está no estranhamento do que é 

conhecido, do que faz parte do cotidiano e que, muitas vezes, passa despercebido. 

Segundo Magnani (1996), o olhar antropológico não está em busca da diversidade 

cultural como práticas ou costumes exóticos a serem decodificados pelos 

antropólogos. O objeto de estudo da antropologia pauta-se no significado dos 

comportamentos, perceptíveis nas experiências humanas do dia-a-dia e, por isso, 

                                                           
5 São eles: Otília Arantes, Carlos Vainer e Ermínia Maricato. 
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tantos os estudos de tribos indígenas, como de grupos urbanos fazem parte do 

escopo de pesquisa nesta área. 

 

A antropologia, lá ou cá, na floresta ou na cidade, na aldeia ou na 
metrópole, não dispensa o caráter relativizador que a presença do “outro” 
possibilita. É nesse jogo de espelhos, é nessa imagem de si refletida no 
outro que orienta e conduz o olhar em busca de significados ali onde, à 
primeira vista, a visão desatenta ou preconceituosa só enxerga o exotismo, 
quando não o perigo, a anormalidade (MAGNANI, 1996, p.21). 

 

Sendo assim, a cidade é um campo fértil para os que buscam compreender a 

dinâmica das sociedades complexas, pois representam o local no qual as 

experiências de diversos grupos sociais acontecem e são compartilhadas. Também 

é nesse campo que as contradições inerentes a toda sociedade, inclusive e 

principalmente as complexas, aparecem com mais visibilidade. Para Oliven (1996, 

p.12), “ela não é a principal causa destes fenômenos (embora possa intervir no seu 

desenvolvimento), mas se constitui no centro de convergência de processos das 

mais variadas ordens”. Neste sentido, segundo o autor, tanto a Sociologia como a 

Antropologia Urbana devem focar nos estudos “na cidade” e não somente “da 

cidade”. Isto porque as preocupações, de ambas as áreas, estão direcionadas para 

os fenômenos sociais que ocorrem em cidades, “sem que tenhamos, forçosamente, 

de explicá-las pelo fato de estarem ocorrendo naquele quadro especial. Estamos 

fazendo ciência social na cidade e não da cidade’” (OLIVEN, 1996, p.13). 

No Brasil, o debate acadêmico sobre a urbanização e as cidades assume, em 

um primeiro momento, um viés marxista. No campo da sociologia, de acordo com 

Valladares e Freire-Medeiros (2001), o livro “Desenvolvimento e mudança social: 

formação da sociedade urbano-industrial no Brasil”, de Lopes (1978), pode ser 

considerado como o primeiro grande esforço de reflexão sociológica sobre a relação 

entre o desenvolvimento industrial, a falência do modelo patrimonial e a 

urbanização. Os espaços urbanos privilegiados nas pesquisas desenvolvidas no 

contexto brasileiro foram, inicialmente, a periferia em São Paulo e a favela, no Rio 

de Janeiro. Estudos como os de Singer e Brant (1980); Gohn, (1985); Ribeiro e 

Azevedo (1996); Ribeiro, (1997), entre muitos outros, contribuíram com análises 

sobre a cidade, o espaço urbano, suas desigualdades, transformações e 

segregações. Esses estudos têm em comum o foco de análise baseado no 

marxismo e nas correntes derivadas deste pensamento. 
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Uma das preocupações dos estudos urbanos brasileiros foi quanto à questão 

da habitação e o acesso das populações de baixa renda à moradia. Ribeiro (1985) 

faz uma análise da habitação dentro da lógica capitalista, mostrando como a 

moradia é transformada em mercadoria, que passa a ser valorizada não apenas pelo 

seu valor de uso, mas também pelo seu valor de troca. Ele avalia como se deu essa 

passagem da moradia para mercadoria e, consequentemente, a transformação 

dessa mercadoria em mercadoria-capital. Para o autor, a transformação da 

propriedade imobiliária é uma premissa do sistema capitalista no momento em que 

ele separa a produção e o consumo. “Isto significa a transformação do conteúdo 

econômico da propriedade da moradia: de um valor de uso possuído pelos 

produtores como herança de outras fases, passa a ser uma mercadoria” (RIBEIRO, 

1985, p. 6), que é rapidamente identificada pelo capital imobiliário e pelos 

proprietários de terras, que passam a usá-la como fonte de renda alternativa e 

acúmulo de capital. 

Por não poder ser considerada uma mercadoria qualquer, pois possui 

características especiais, peculiares e complexas – como a prerrogativa da 

propriedade privada da terra, seu longo período de produção e consumo, sua 

imobilidade e por não se desvalorizar rapidamente (VALENÇA, 2003) –, o valor de 

troca da mercadoria moradia é, então, composto por vários fatores, que influenciam 

na valorização ou desvalorização da mesma. Esses fatores podem ser tangíveis – 

como a localização no espaço da cidade e a relação de proximidade ou distância 

dos bens e serviços, a infraestrutura urbana existente no local e as condições de 

habitabilidade (ventilação, iluminação, instalação de rede de água e esgoto). Podem 

também ser simbólicos – como as características positivas (status) ou negativas 

(estigmas) de determinado lugar, a homogeneidade ou heterogeneidade social de 

seus ocupantes e as condições diferenciais que agregam valor à habitação (número 

de pavimentos, acabamento da construção, presença de espaços de lazer etc.). 

No campo da geografia urbana brasileira os estudos sobre a cidade 

assumem, primeiramente, uma dimensão espacial representada pela realidade 

material citadina e pelas relações sociais neste espaço. Com uma diversidade 

teórica, a “leitura geográfica sobre a cidade” apoia-se em diferentes paradigmas 

dentre os quais, a fenomenologia, a vertente histórico-geográfica, o marxismo e a 
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corrente marxista-lefebvriana6. Nessa última7, a cidade é vista como uma 

“construção humana, produto histórico-social, contexto no qual a cidade aparece 

como trabalho materializado, acumulado ao longo de uma série de gerações, a partir 

da relação da sociedade com a natureza” (CARLOS, 2004, p.14). A contribuição 

dessa vertente para o presente trabalho está na compreensão da cidade enquanto 

um espaço materializado e vivenciado onde se descortinam as relações sociais de 

forma dialética. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que a cidade é produto da 

ação social, ela é também condição estruturante dessa ação e o meio no qual os 

agentes (re)constroem suas realidades. 

A partir de meados dos anos de 1980 começam a surgir outros enfoques 

teóricos dentro dos estudos da sociologia urbana no Brasil. Diversos fatores – a 

redemocratização brasileira, a crescente globalização, o surgimento de espaços 

cosmopolitas e multiculturais, a hegemonia do sistema capitalista, entre outros – 

redirecionam os estudos urbanos para novas discussões não mais restritas às 

desigualdades econômicas. Aspectos como memória, cotidiano, identidade, relações 

de vizinhança e luta por direitos, se evidenciam como problemas sociológicos de 

grande relevância. O indivíduo ganha o caráter de ator social e suas formas de 

organização, bem como suas ações cotidianas conquistam espaço nas pesquisas 

acadêmicas (SCHERER-WARREN, 1993; GOHN, 1995; AVRITZER, 1994; 

BARREIRA, 2007, entre outros). Nesse contexto a obra de Castells teve grande 

impacto para a maior parte dos estudos urbanos no Brasil “e marcou a pesquisa 

empírica nas cidades brasileiras até muito recentemente, identificada com 

movimentos sociais urbanos, conflitos sociais nas periferias e violência” (FREITAG, 

2006, p.67). 

Essa breve trajetória de correntes teóricas e dos pensadores de diversas 

áreas acerca do urbano e da cidade mostra uma grande diversidade de 

possibilidades analíticas e suas divergências quanto aos aspectos a serem 

considerados em estudos sobre a cidade e o seu modo de vida, primordialmente, 

urbano. A dualidade das relações entre os habitantes e a cidade, presente em 

muitas dessas pesquisas, pode remeter-nos a um debate comum ao campo da 

sociologia acerca da relação indivíduo e sociedade. As visões se revezam 

                                                           
6
 Segundo Carlos (2004) esse nome foi cunhado por Maurício de Abreu. 

7 Não serão discutidas todas as correntes teóricas da Geografia Urbana neste trabalho por não 
fazerem parte do objetivo desta pesquisa. 
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dependendo da linha teórica adotada. Em alguns casos, a cidade é vista como 

exterior e autônoma aos indivíduos, ou seja, como uma formação natural, fruto do 

acaso e das descobertas em busca do desenvolvimento econômico e social. Outras 

correntes defendem que a cidade é passível de ser planejada e estruturada, e como 

tal, deve ser considerada como um produto das ações dos agentes sociais. Há ainda 

os que defendem que a cidade desenvolve-se e organiza-se de acordo com os 

interesses das classes dominantes e que, dentro desta lógica, as classes dominadas 

são submetidas aos espaços segregados e subjugados à exclusão social. É a partir 

desses diferentes embates teórico-metodológicos que será proposta uma interface 

entre uma obra de grande envergadura e impacto nas Ciências Sociais 

contemporâneas – do sociólogo alemão Norbert Elias, que trata da relação entre 

indivíduo e sociedade – e os estudos urbanos, no que tange às relações entre os 

habitantes e a cidade. 

 

 

2.2. “A Cidade dos Indivíduos”: as categorias de análise de Norbert Elias 

aplicadas aos estudos urbanos 

 

As pesquisas de Norbert Elias não estão diretamente relacionadas aos 

estudos do que conhecemos como sociologia urbana ou aos estudos urbanos. 

Entretanto, aspectos acerca da formação das primeiras cidades capitalistas e do 

modo de vida urbano aparecem como categorias de análise na compreensão de 

fenômenos como o “processo civilizador” – em que o autor analisa as mudanças dos 

costumes corriqueiros como o comportamento à mesa, o controle das excreções e a 

privacidade das funções corporais, associados à passagem do feudalismo para o 

capitalismo e à formação das cidades modernas (ELIAS, 2001) – e a estrutura social 

da “sociedade de corte”, – no qual Elias discute a tentativa de manutenção do poder 

da aristocracia feudal frente à ameaça da crescente burguesia, a partir da análise de 

regras criadas pela etiqueta da corte e suas consequências econômicas, políticas e 

sociais (ELIAS, 1994b). Em ambas as obras há uma análise dos processos de 

urbanização, formação do Estado, monetarização da economia e curialização8 da 

                                                           
8 Curialização é o processo de transformação dos costumes da nobreza guerreira, para a etiqueta de 
corte e, consequentemente, a monopolização e institucionalização da força física a partir da formação 
do Estado (ELIAS, 1994b). 
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sociedade francesa como “[...] causadores da evolução dos costumes advinda no 

interior da sociedade de corte e progressivamente estendida ao conjunto da 

sociedade [...]” (HEINICH, 2001, p.29).  

Outra possibilidade de aproximação dos escritos de Elias com os debates 

sobre a cidade e o urbano será proposta nesta parte do trabalho, a partir de uma 

análise correlacional entre a reflexão que este autor faz da relação sociedade e 

indivíduo e a relação entre a cidade e seus habitantes. Em seu livro “A sociedade 

dos indivíduos”, Elias (1994a) faz uma análise sobre o abismo existente entre as 

compreensões de sociedade e indivíduo ao longo do debate nas Ciências Sociais. 

Nessa perspectiva, o autor confronta duas posições antagônicas a respeito desta 

relação. Na primeira, defende-se que as formações sócio-históricas são concebidas 

e planejadas por diversos indivíduos. Este modelo conceitual parte do pressuposto 

de que a sociedade é um meio, cujo fim é o próprio indivíduo, em outras palavras, 

que a sociedade, tal como ela se apresenta nas diferentes épocas históricas, é fruto 

da criação racional e deliberada dos indivíduos, na busca de atender às suas 

necessidades (ELIAS, 1994a). 

A outra corrente teórica defende exatamente o contrário. As formações 

históricas e sociais são supra individuais e naturais e os indivíduos não 

desempenham nenhum papel, a não ser o de meros expectadores. A sociedade é 

concebida como uma entidade orgânica, como algo mais amplo que a soma de 

indivíduos isolados e as necessidades individuais devem estar submetidas às 

necessidades coletivas e à manutenção da unidade social. Neste modelo, a 

sociedade passa a ser a finalidade última da vida individual (ELIAS, 1994a). 

Tendo em vista esta controvérsia, podem-se levantar os seguintes 

questionamentos: a sociedade é apenas um meio que deve organizar-se com a 

finalidade de buscar o bem-estar dos indivíduos? O bem-estar individual é menos 

importante que a manutenção da unidade social? Há alguma possibilidade de criar 

uma ordem social que atenda aos interesses e necessidades pessoais e ao mesmo 

tempo seja eficiente para a harmonia do todo social? 

Elias responde a essas questões propondo um rompimento da antítese 

indivíduo/sociedade, a partir da remoção de ideias enganosas, que apenas 

dissimulam e encobrem o núcleo desta aporia. Segundo o autor, “ninguém duvida de 

que os indivíduos formam a sociedade ou de que toda sociedade é uma sociedade 
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de indivíduos” (ELIAS, 1994a, p.16). Entretanto, para romper com esse binômio é 

preciso compreender que indivíduo e sociedade só podem ser analisados a partir 

das relações que estabelecem entre si. 

 

A relação entre a parte e o todo é uma certa forma de relacionamento, nada 
mais, e como tal, sem dúvida, já é bastante problemática. Em certas 
condições, pode ser vinculada à relação entre os meios e o fim, mas não lhe 
é idêntica; inúmeras vezes, uma forma de relação não tem a mínima ligação 
com a outra (ELIAS, 1994a, p.19). 

 

Sem uma visão relacional das estruturas que ligam os indivíduos, não é 

possível solucionar essa dicotomia e este é o primeiro rompimento analítico que 

Norbert Elias propõe para a compreensão do continum que há nesta relação. As 

estruturas sociais só existem nas relações estabelecidas entre os indivíduos e são 

essas relações que os tornam interdependentes. Para explicar essa 

interdependência, o autor desenvolveu o conceito de “configuração” – em alguns 

textos o termo também aparece como “figuração” –, que são formações sociais 

representadas por diferentes grupos sociais mais ou menos complexos, dependendo 

da escala a ser utilizada no recorte do grupo. Em outras palavras, há uma 

indissociabilidade entre a esfera individual e social que é representada pelas 

configurações formadas pelos indivíduos, que pensam, agem e reproduzem as 

estruturas sociais coletivamente a partir de suas interações. Sendo assim, os elos de 

interdependência entre os indivíduos dentro de uma determinada configuração 

formam esse continum e não uma relação antagônica, como as explicações acerca 

da relação indivíduo-sociedade apontam (ELIAS e SCOTSON, 2000). 

O segundo rompimento proposto por Elias é com o condicionamento comum 

às explicações humanas baseadas na causalidade. Para ele não há, 

necessariamente, “causas” externas ou internas que regem os acontecimentos 

humanos. As mudanças podem advir simplesmente das relações estabelecidas 

entre os indivíduos e o olhar sociológico deve ser direcionado para o elo que liga um 

indivíduo ao outro, para a relação existente entre eles e não para a busca de causas 

e efeitos, uma vez que não existe uma causalidade linear que direciona os 

acontecimentos, ao contrário, a realidade social é marcada por uma circularidade de 

funções interdependentes (ELIAS, 1994a; HEINICH, 2001). 
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O mistério da transformação especificamente sócio-histórica só começa a 
se desfazer quando se compreende o seguinte: que essas mudanças não 
precisam ser causadas nem por alterações da natureza, externas aos seres 
humanos, nem por alterações de um “espírito” interno aos indivíduos ou 
nações (ELIAS, 1994a, p.45).  

 

Sendo assim, a estrutura da sociedade não é uma criação individual, não é 

uma resultante da vontade coletiva, nem tampouco é algo que exista fora dos 

indivíduos. O que existe são elos que ligam os indivíduos, uma vez que as funções 

que cada um exerce só se realizam em relação ao outro – o pai só é pai em relação 

ao filho e vice-versa – e é esse elo, essa rede de funções que as pessoas 

desempenham umas em relação a outras que Norbert Elias chama de sociedade. 

Os questionamentos que podem surgir a partir daí são: em que medida este 

conceito de sociedade, desenvolvido por Elias, pode contribuir para a discussão 

sobre a cidade e o urbano? É possível pensarmos no conceito abstrato de 

sociedade, materializado na concepção de cidade? E ainda, quais as aproximações 

possíveis entre os conceitos de indivíduo e habitante? Respondendo a estas 

questões, faz-se necessário, primeiramente, verificar as diferenças existentes entre 

sociedade e cidade, bem como suas características comuns. 

As sociedades possuem um caráter abstrato, sem formas perceptíveis, cujas 

estruturas não são visualizadas ou palpáveis. “Consideradas como totalidades, são 

sempre mais ou menos incompletas: de onde quer que sejam vistas, continuam em 

aberto na esfera temporal em direção ao passado e o futuro” (ELIAS, 1994a, p.20). 

A cidade, por sua vez, é a materialização em um determinado espaço das 

formas de vida de seus habitantes. Sua concepção pressupõe a concentração de 

instituições, habitações e estabelecimentos em um único espaço, demarcado por 

fronteiras. Na cidade encontram-se diversos grupos sociais e sua forma 

materializada é passível de ser vista, ouvida ou até mesmo comercializada. Neste 

local também está centralizado a gestão administrativa, que deve se responsabilizar 

pela construção e manutenção dos espaços públicos, bem como pela garantia dos 

direitos privados. Outro aspecto a ser ressaltado, inclusive que foi objeto de análise 

dos autores clássicos como Marx (1984), Weber (1999) e Simmel (1979), é a 

formação de uma economia de mercado própria, que confere à cidade 

características específicas que não só atraem a presença de pessoas como as 

mantêm nesse espaço. 
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O que há em comum entre as concepções de cidade e sociedade é o fato de 

que ambas são formadas, evidentemente, pela união de indivíduos, que, embora em 

muitos momentos pareçam autônomos, há entre eles uma ordem oculta, que os faz 

pertencentes a uma determinada configuração social e espacial. “Numa palavra, 

cada pessoa que passa por outra, como estranhos aparentemente desvinculados na 

rua, está ligada a outras por laços invisíveis, sejam estes laços de trabalho e 

propriedade, sejam de instintos e afetos” (ELIAS, 1994a, p.22). Outra característica 

comum é que ambas, tanto a cidade como a sociedade, possuem uma concretude 

inerente a essa formação e – no caso dessa análise especificamente – há em torno 

de ambas uma discussão teórica acerca de quem deve prevalecer como fim e quem 

deve figurar-se como meio. 

Assim como as correntes teóricas das Ciências Sociais discutem a respeito 

da prevalência do todo social sobre as partes individuais ou sobre a determinação 

das partes na concepção do todo; há também um debate entre os estudiosos 

urbanos acerca da “função” da cidade e de sua supremacia ou submissão em 

relação aos seus habitantes. Em alguns casos a cidade é pensada em sua 

dimensão espacial, ora como meio ambiente – numa perspectiva naturalizada – ora 

como espaço físico, enquanto realidade material revelada pelo conteúdo das 

relações sociais que lhe dão forma. Em outros casos, a cidade é analisada sob uma 

perspectiva concreta de ordenamento e planejamento do espaço materializado, na 

busca de soluções eficientes e eficazes ao desenvolvimento urbano. Há ainda uma 

visão sobre a cidade enquanto espaço privilegiado de acumulação econômica, 

cenário das lutas entre as classes dominantes e as classes dominadas. 

Independentemente da perspectiva teórico-metodológica a ser adotada, 

podem-se observar as mesmas antíteses apontadas por Elias (1994a) quanto à 

relação meio e fim e quanto à busca de causa e efeito nas discussões sobre a 

cidade. Reformulando os questionamentos: é possível considerar a cidade apenas 

um meio no qual seus habitantes se organizam em busca do bem-estar individual? 

Pode-se dizer que, a partir de sua formação, as cidades ganharam autonomia em 

relação aos seus habitantes e que seu desenvolvimento acontece de maneira 

aleatória e natural? As formas de planejamento urbano devem estar voltadas para o 

ordenamento espacial e manutenção do todo social, sem considerar as 

individualidades e vontades pessoais? 
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A contribuição dos escritos de Norbert Elias para esse debate está na sua 

proposta de rompimento com a análise do todo ou das partes e na construção de 

uma compreensão das relações que eles estabelecem entre si. O estudo 

unicamente das partes que compõem a cidade, sem uma contextualização espaço-

temporal, não auxilia na compreensão de sua dinâmica como um todo. Ao mesmo 

tempo, a concepção da cidade como algo autônomo – que possui uma dinâmica 

própria ou que é fruto de uma estrutura macrossocial –, não permite compreender a 

complexidade das relações humanas que existem nesse espaço, nem os motivos 

pelos quais há uma heterogeneidade de relações capaz de singularizar cada 

universo citadino. Nesse sentido, o grande desafio para os estudos sobre a cidade e 

o modo de vida de seus habitantes consiste em “desistir de pensar em termos de 

substâncias isoladas, únicas e começar a pensar em termos de relações e funções” 

(ELIAS, 1994a, p.25). 

A ideia consiste em analisar a cidade e o modo de vida urbano a partir das 

relações estabelecidas entre eles, considerando que ambos são produtos e ao 

mesmo tempo produtores desta dinâmica. As mudanças nas estruturas de uma 

determinada cidade ou de suas partes como, por exemplo, um bairro ou uma região 

administrativa – seja pela presença de novos moradores, seja pelo investimento 

público ou privado, ou até mesmo pela falta destes – agem, de certa forma, sobre os 

habitantes deste local ampliando, restringindo ou modificando seu modo de ser e de 

viver. No entanto, não se deve compreender este fato como uma determinação dos 

espaços citadinos sobre seus habitantes, mas sim como uma resultante da relação 

existente entre eles. Ao mesmo tempo em que essas mudanças estruturais 

imprimem novas formas de ser e agir aos habitantes, estes, por sua vez, 

(re)significam esses espaços e as relações que estabelecem entre si, a partir dessas 

novas configurações. 

Cabe ao olhar sociológico estar atento às estruturas que ligam essas duas 

dimensões e não às relações de causas e efeitos ou de meios e fins. Do mesmo 

modo que, na relação indivíduo/sociedade o que existe são os elos que ligam os 

indivíduos uns em relação aos outros; na relação cidade/habitante o que existe são 

as redes de funções que os habitantes desempenham no espaço materializado da 

cidade. É nesse sentido que a relação entre os habitantes de uma cidade e a cidade 

propriamente dita deve ser analisada e apreendida. As categorias habitantes e 
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cidade, atribuídas de maneira análoga às categorias de indivíduo e sociedade, só 

possuem concretude se consideradas as relações que estabelecem entre si e que 

as constitui ora como sujeito, ora como objeto e vice-versa. 

A partir dessa compreensão teórica, a presente pesquisa buscou analisar 

como se formam as relações sociais entre os imigrantes e os moradores do bairro de 

Ponta Negra, localizado na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do 

Norte, visando compreender, sob a ótica do morador estrangeiro, como se 

descortinam estas relações e que configurações são formadas a partir delas. Além 

disso, analisou-se como se formam os elos de ligação entre estes dois grupos e em 

que aspectos eles se tornam interdependentes.  

Evidentemente, para não ser contraditório ao modelo proposto por Elias, fez 

parte desta análise as mudanças ocorridas neste bairro nos últimos anos, 

incorporando-o a uma dinâmica turística e de valorização imobiliária. A partir dessas 

mudanças houve uma reestruturação espacial, econômica, social e cultural por meio 

do aumento expressivo de investimentos públicos e privados voltados 

majoritariamente para atender ao turismo e pela presença de novos moradores com 

alto poder aquisitivo, que valorizaram o mercado imobiliário local. Esses fatores 

impactaram não só o cotidiano dos antigos moradores, como também modificaram 

sua estrutura física e o imaginário social construído acerca deste bairro. A presença 

visível dos estrangeiros, bem como a reestruturação ocorrida neste espaço, vem 

influenciando nas mudanças no modo de ser e de viver dos moradores locais. O 

contrário também acontece, ou seja, a presença resistente dos antigos moradores 

também modifica e resignifica este espaço e as relações sociais nele inseridas. 

Nesse sentido, a questão central que norteou esse trabalho foi: como as 

relações de sociabilidade são construídas pelos estrangeiros em suas vivências 

cotidianas, a partir de suas narrativas, e que tipo de significado elas possuem na 

demarcação simbólica das diferenças culturais entre eles e os moradores locais do 

bairro de Ponta Negra? 
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CAPÍTULO 3 CAMINHOS QUE SE ABREM ESTRADAS QUE SE 

CRUZAM: OS PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A palavra caminho tem sua raiz etimológica no latim vulgar camminus de 

origem céltica e em sua definição encontra-se: “faixa de terreno destinada ao 

trânsito de um para outro ponto” ou “espaço percorrido ou por percorrer, andando” 

(FERREIRA, 2004, p.311). Esse conceito, que remete ao verbo caminhar, é utilizado 

também, no contexto da língua portuguesa, para designar possibilidades de 

descobertas, desbravamento do desconhecido, o ato de “abrir caminhos” para o 

novo, o incerto, o porvir. Fazendo uma analogia entre a ação de desbravar caminhos 

e o desafio intelectual da pesquisa acadêmica, pode-se dizer que para desbravar os 

caminhos de uma pesquisa faz-se necessário debruçar-se sobre seu campo de 

conhecimento, sobre seus conceitos teóricos, assim como, sobre o fazer ciência, ou 

seja, sobre as premissas epistemológicas nas quais o trabalho científico será 

ancorado. 

 

A fim de legitimar os novos pontos de vista e de reestruturar os quadros 
teóricos, a reflexão epistemológica se impõe, reflexão dos próprios 
pesquisadores sobre os instrumentos de conhecimento dos quais suas 
ciências dispõem, reflexão com vistas a superar as crises revendo a 
pertinência dos conceitos, das teorias e dos métodos diante das 
problemáticas que são objetos de suas investigações (BRUYNE; HERMAN; 
SCHOUTHEETE, 1982, p.42).  

 

Nesse sentido, a descoberta do “caminho” no qual se descortinará a pesquisa 

acadêmica, diz respeito à definição do arcabouço teórico que servirá de lente 

através da qual a realidade será analisada, bem como refere-se à reflexão 

epistemológica do saber científico, a partir do questionamento da realidade empírica 

e da tentativa de pensá-la e repensá-la à luz das teorias vigentes. 

Em um segundo momento, no qual o(a) pesquisador(a) busca conhecer o 

campo de pesquisa com o intuito de solidificar esse conhecimento, pode-se dizer 

que ele(a) está formando “estradas do saber”. De acordo com a definição no 

dicionário, a palavra estrada refere-se ao “caminho relativamente largo, destinado ao 

trânsito de pessoas, animais e veículos” (FERREIRA, 2004, p.833). Neste caso, 

pode-se inferir que a mudança da ideia de “caminho”, para a de “estrada” está na 
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consolidação deste espaço como um local específico para a circulação, que possui 

uma infraestrutura na qual permita o translado de objetos ou coisas maiores. Nas 

cidades, por exemplo, só se construirá uma estrada para ligar um local ao outro 

depois de reconhecida a necessidade deste espaço de deslocamento, que justifique 

o investimento neste tipo de infraestrutura. Voltando, então, à analogia com a 

pesquisa científica, é possível concluir que a construção das “estradas do saber” 

dar-se-á a partir da consolidação de determinado ramo do conhecimento e da 

necessidade deste para a compreensão das realidades estudadas. 

Por fim, posteriormente à construção das estradas, pode-se traçar os 

possíveis e/ou melhores percursos para deslocar-se de um ponto ao outro. No 

campo científico, a definição de qual ou quais percursos o(a) pesquisador(a) deve 

traçar diz respeito às trajetórias metodológicas que serão adotadas durante o 

trabalho acadêmico. Essa definição conduzirá o(a) investigador(a) à seara do 

conhecimento acerca da realidade escolhida e, é a partir desta compreensão, que 

serão definidas as técnicas de pesquisa que melhor se aplicam a um determinado 

estudo.  

Estas etapas são necessárias ao desenvolvimento de um saber que pretende 

ser caracterizado como científico e, por esta razão, pretende diferenciar-se do senso 

comum por meio de explicações racionais da realidade, da busca de regularidades 

do fenômeno e do ordenamento e sistematização do conhecimento produzido. São 

estas três etapas descritas e, indispensáveis ao trabalho acadêmico, que serão 

apresentadas neste capítulo. 

 

 

3.1. Premissas epistemológicas da pesquisa: desbravando caminhos 

 

No campo das Ciências Humanas e Sociais as possibilidades de abordagem 

do mundo social são inúmeras. Desde os pensadores clássicos até às teorias 

contemporâneas as diversas perspectivas de análise e compreensão da realidade 

representaram a riqueza e a diversidade deste campo do conhecimento. Segundo 

Giddens (2005; 1999), a teoria social não pode ser enquadrada em uma disciplina 

específica, uma vez que a vida social e seus produtos perpassam todos os campos 

do conhecimento, cujo objeto está centrado na atividade humana. Todavia, no que 
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diz respeito às teorias sociológicas, para o autor, elas podem ser divididas em três 

grandes perspectivas: o funcionalismo/positivismo, as teorias do conflito/crítica e a 

hermenêutica/fenomenologia, incluindo também o interacionismo simbólico. Essas 

três vertentes foram influenciadas, respectivamente, pelos autores clássicos Émile 

Durkheim, Karl Marx e Max Weber e se diferenciam, entre outros aspectos, pela 

forma de conceber a realidade social. No funcionalismo/positivismo, “a sociedade é 

um sistema complexo cujas diversas partes trabalham conjuntamente para produzir 

estabilidade e solidariedade” (GIDDENS, 2005, p.34). A perspectiva do conflito 

entende a sociedade a partir de suas estruturas e dos conflitos inerentes às relações 

de poder que nelas se estabelecem. Já os interacionistas, enfatizam a ação e as 

interações desenvolvidas entre os sujeitos ao formarem as estruturas sociais 

(GIDDENS, 1999). 

A presente pesquisa está ancorada na proposta teórico-epistemológica 

desenvolvida por dois autores contemporâneos, a saber, Norbert Elias e Pierre 

Bourdieu, que buscam incorporar aspectos destas três vertentes e ao mesmo tempo 

superar seus obstáculos. Assim sendo, propõe-se uma análise processual, no que 

se refere à interpretação e compreensão das interligações existentes entre os 

indivíduos em uma dada realidade social, sem prescindir do conhecimento destes a 

respeito desta realidade. O fio condutor que norteará o trabalho baseia-se na 

compreensão de como os estrangeiros – que vivem a dinâmica do bairro de Ponta 

Negra – constroem, a partir de suas narrativas, este espaço de convivência, assim 

como suas relações de sociabilidade, tanto entre eles, como também na relação 

com os moradores locais. Será analisada, ainda, a relação estabelecida com o bairro 

enquanto espaço de vivência e construção de identidades. Nesse sentido, o recorte 

teórico-epistemológico deste trabalho está centrado nas teorias que abordam as 

interações sociais como processos construídos pelos agentes sociais em suas 

vivências cotidianas, mas que ao mesmo tempo são socialmente estruturadas. 

A sociologia processual de Norbert Elias (1994a) oferece um suporte 

explicativo para esta análise na medida em que ela demonstra como as trajetórias 

individuais não são motivadas apenas por decisões singulares de cada agente social 

isoladamente, mas são também parte integrante de uma estrutura social mais 

ampla, que pode ser estudada pelo cientista social a partir das configurações 

sociais. Segundo o autor, as mudanças ocorridas nestas configurações indicam as 
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transformações ocorridas nas próprias estruturas sociais. Por isso, ao analisar a 

forma como os agentes interagem dentro das configurações das quais fazem parte, 

pode-se compreender como as estruturas sociais são formadas e quando e por que 

há alguma mudança nelas.  

Assim sendo, a realidade da vida cotidiana e as interações sociais 

decorrentes dela constituem os principais objetos de estudo deste trabalho. Para 

compreendê-la é necessário aceitá-la enquanto realidade interpretada pelos 

agentes, que subjetivamente dotam de sentido cada esfera deste mundo. É esta 

interpretação da realidade que será considerada como um dado empírico de 

interesse desta pesquisa. 

Entretanto, segundo Berger e Luckmann (2005, p.36), não se pode ignorar o 

caráter filosófico da “realidade cotidiana”, pois é sobre este pilar que a ideia 

conceitual de cotidiano e de realidade social construída está alicerçada, ou seja, 

este “é um mundo que se origina no pensamento e na ação dos homens comuns, 

sendo afirmado como real por eles”, mas que é pensado e concebido enquanto tal, 

na racionalização filosófica.  

Para estes autores, a antiga disputa em relação à objetividade ou 

subjetividade da realidade social, duas visões aparentemente antagônicas, pode ser 

superada a partir da compreensão da dupla característica desta realidade, que se 

baseia tanto em sua facticidade objetiva, como em seu significado subjetivo, 

atribuído pelos agentes sociais em suas interações cotidianas. Neste caso, a forma, 

por excelência, de interação social ocorre no encontro face a face. Todas as outras 

são derivações desta. É nesta forma de interação que há, de maneira mais 

completa, o intercâmbio das subjetividades inerentes às ações e, embora essas 

subjetividades possam ser interpretadas de maneira equivocada, “[...] nenhuma 

outra forma de relacionamento social pode reproduzir a plenitude de sintomas da 

subjetividade presentes na situação face a face” (BERGER & LUCKMANN, 2005, 

p.47).  

Mesmo considerando a supremacia das interações presenciais entre os 

agentes, Berger & Luckmann apontam que todos os tipos de interações sociais – 

tanto as face a face, como as não presenciais – produzem “tipificações” a respeito 

dos indivíduos com os quais se estabelecem os relacionamentos. “A estrutura social 

é a soma dessas tipificações e dos padrões recorrentes de interação estabelecidos 
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por meio delas. Assim sendo, a estrutura social é um elemento essencial da 

realidade da vida cotidiana” (2005, p.52).  

Esta estrutura social forma o que chamamos de sociedade, que embora 

possa ser considerada como uma realidade objetiva, não adquire uma característica 

ontológica à parte dos indivíduos que a constituíram. Sua objetividade está 

representada pela estrutura e pela ordem social que são, por sua vez, produto 

humano e não biologicamente determinado. O indivíduo é socialmente determinado, 

uma vez que ele constrói sua própria natureza e que produz a si mesmo, isto é, se 

produz a partir das interações sociais, nas quais “os homens em conjunto produzem 

um ambiente humano, com a totalidade de suas formações socioculturais e 

psicológicas” (BERGER & LUCKMANN, 2005, p.75).  

Para compreender como se dá a relação entre a objetividade do mundo social 

e a construção desta objetividade pelos agentes, Berger e Luckmann (2005) apoiam-

se no conceito de dialética, reelaborado por Marx a partir de Hegel, no qual o 

produtor e o produto atuam reciprocamente um sobre o outro. A atuação do mundo 

social sobre os agentes se dá no processo de socialização, no qual as regras e o 

conhecimento social são interiorizados por eles. 

 

Este é o conhecimento aprendido no curso da socialização e que serve de 
mediação na interiorização pela consciência individual das estruturas 
objetivadas do mundo social. [...] Desta maneira, o conhecimento relativo à 
sociedade é uma realização no duplo sentido da palavra, no sentido de 
apreender a realidade social objetivada e no sentido de produzir 
continuamente esta realidade (BERGER & LUCKMANN, 2005, p.94). 

 

Esta lógica de concepção da realidade social, apresentada por Berger e 

Luckmann, aproxima-se, tanto da construção teórica do conceito de configuração 

desenvolvido por Norbert Elias, já explicitado anteriormente, como do conceito de 

habitus desenvolvido por Pierre Bourdieu. Segundo Bourdieu (2006) o habitus 

possui uma “estrutura estruturada” que orienta a ação e, ao mesmo tempo, uma 

“estrutura estruturante” capaz de atuar como disposições duradouras no agir e 

pensar dos agentes sociais. Ao resgatar “a velha ideia escolástica de habitus que 

enfatiza a dimensão de um aprendizado passado” (ORTIZ, 1983, p.14), Bourdieu 

busca retomar o debate clássico entre objetivismo e subjetivismo, propondo uma 

mediação entre o agente e a estrutura social. Para o autor, a estrutura social 

reificada pelo objetivismo é antagônica a uma teoria da ação social, pois ela faz com 
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que as ações sejam meramente a execução das normas presentes nas estruturas. 

Sua crítica recai sobre a consideração de que os sistemas de representações são 

somente “estruturas estruturadas”, ignorando o caráter de “estrutura estruturante” 

também contido nas ações. 

Ao criticar o objetivismo, Bourdieu se depara, imediatamente, com o 

subjetivismo fenomenológico, que considera o mundo objetivo “enquanto resultado 

de ações dirigidas para o “outro” e que adquirem significado na medida em que o 

“outro” compartilha comigo o mesmo mundo social no qual tais ações se 

desenrolam” (ORTIZ, 1983, p.12). Mesmo aproximando-se desta vertente, Bourdieu 

também critica a abordagem fenomenológica na medida em que ela considera 

apenas as “estruturas estruturantes” da realidade social, ignorando as posições dos 

agentes dentro de um determinado “campo”, que lhe confere algum tipo de poder. 

Para o autor, é no “campo” que as posições dos agentes estão demarcadas.  

O conceito de “campo” desenvolvido por Bourdieu assemelha-se ao conceito 

de “configuração” de Elias. A diferença entre eles é que o “campo” é um recorte mais 

delimitado, muitas vezes ligado a alguma instituição social, como é o caso dos 

campos: acadêmico, artístico ou político. Já a “configuração” trata de grupos mais 

abertos e menos estruturados institucionalmente, como é o caso, por exemplo, de 

um grupo de pessoas que compartilham um mesmo bairro ou que frequentam uma 

mesma associação etc. A partir destes conceitos, tanto Bourdieu como Elias 

introduzem nas relações de interação social a questão do poder. 

É importante compreender que ao criticar as correntes objetivistas e 

subjetivistas, Bourdieu não pretende romper com elas, mas ao contrário, ele busca 

incorporar aspectos de cada uma delas com o intuito de superá-las. Na tentativa de 

compreender e explicar a estrutura subjacente do mundo social, Bourdieu apoia-se 

em Saussure e Lévi-Strauss ao afirmar que as “estruturas estruturadas” são 

independentes da consciência e da vontade dos agentes sociais (THIRY-

CHERQUES, 2006). Entretanto, elas são também produtos do pensamento e da 

ação destes agentes, uma vez que atuam como “estruturas estruturantes”. Desta 

forma, Bourdieu quer enfatizar o caráter duplamente determinado existente entre 

ambas as estruturas. “Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento 

e de comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados” (BOURDIEU, 2006, p.9).  
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No capítulo 1 do livro “O poder simbólico”, o autor trata desta questão com o 

intuito de demonstrar como as produções simbólicas são utilizadas, pelas classes 

dominantes, como instrumentos de dominação das classes dominadas, por meio da 

violência simbólica. 

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 
conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política 
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 
força que fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de 
Weber, para a “domesticação dos dominados” (BOURDIEU, 2006, p.11). 

 

Bourdieu está preocupado em desenvolver uma análise acerca da relação de 

poder entre as classes sociais. Para fins deste trabalho, a contribuição dessa análise 

está centrada na compreensão de como a realidade social é constituída e construída 

pelos agentes sociais enquanto uma “estrutura estruturada”, mas que atua também 

como “estrutura estruturante” dos processos sociais. Isto se dá, entre outros motivos, 

porque esta estrutura social está tão enraizada nas relações sociais que passa a ser 

concebida pelos agentes como oriunda de uma ordem natural. 

 

[...] é na correspondência de estrutura a estrutura que se realiza a função 
propriamente ideológica do discurso dominante, intermediário estruturado e 
estruturante que tende a impor a apreensão da ordem estabelecida como 
natural (ortodoxia) por meio da imposição mascarada (logo, ignorada como 
tal) de sistemas de classificação e de estruturas mentais objetivamente 
ajustadas às estruturas sociais (BOURDIEU, 2006, p.14). 

 

Neste ponto, Bourdieu chama a atenção para o fato de que a ordem social é, 

primeiramente, uma ordem arbitrária que, uma vez constituída, aceita e reproduzida 

pela maioria dos agentes sociais, passa a ser considerada como algo natural. 

Quando o autor reafirma a célebre frase de Pascal “a lei é a lei, e nada mais”, ele 

busca esclarecer que todas as leis, regras ou fatos sociais possuem uma gênese 

histórica que, com o passar do tempo, é esquecida pelo costume. 

 

No princípio da lei, não existe outra coisa senão o arbitrário (no duplo 
sentido), “a verdade da usurpação”, a violência sem justificativa. A amnésia 
da gênese, que nasce do fato de se estar acostumado ao costume, 
dissimula o que está enunciado pela brutal tautologia: “a lei é a lei, e nada 
mais” (BOURDIEU, 2001, p.114). 
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Esta arbitrariedade representada pela lei ou nomos, como é chamada pelo 

autor, perpassa também o campo científico que ao definir suas regras, torna-as 

inteligíveis apenas àqueles que compartilham deste campo. Por isso, segundo 

Bourdieu (2006), a primeira regra para o desenvolvimento da pesquisa social 

consiste na necessidade de pensar relacionalmente e não de maneira realista ou 

substancialista. Em outras palavras, ao pesquisador social cabe a tarefa de 

compreender a realidade social como algo construído pelos agentes, mas atentando 

para o fato de que esta construção se dá a partir das posições sociais ocupadas por 

eles dentro das estruturas sociais. 

Nesse sentido, o marco epistemológico no qual Bourdieu se apoia parte da 

compreensão de que “as relações sociais não poderiam ser reduzidas a relações 

entre subjetividades animadas por intenções ou “motivações” porque se 

estabelecem entre condições e posições sociais, e porque, ao mesmo tempo, são 

mais reais do que os sujeitos que estão ligados por elas” (BOURDIEU, 1999, p.28). 

É importante esclarecer que a concepção de estrutura de Bourdieu é 

dinâmica, pois se constitui em um conjunto de relações que é ao mesmo tempo 

produto e produtor de ações, condicionado e condicionante. “Deriva da dupla 

imbricação entre as “estruturas mentais” dos agentes sociais e as estruturas 

objetivas (o “mundo dos objetos”) constituídas pelos mesmos agentes" (THIRY-

CHERQUES, 2006, p.31).  

Seguindo esta mesma prerrogativa quanto à realidade social, Bauer e Aarts 

(2007) colocam que o mundo como o conhecemos e o experenciamos é uma 

realidade representada e não o mundo em si mesmo. Esta realidade representada é 

constituída através de processos de comunicação e, nesse sentido, a pesquisa 

social utiliza-se de dados sociais – dados sobre o mundo social – que são os 

resultados, e são constituídos nos processos de interação e comunicação. 

Foram essas premissas epistemológicas acerca da realidade que deram 

suporte aos pressupostos metodológicos da abordagem qualitativa, aplicada à 

investigação social. Esta abordagem baseia-se na busca da compreensão do mundo 

social a partir dos sentidos impressos pelos próprios agentes sociais, uma vez que 

este mundo não é um dado natural, mas sim um mundo construído por eles em suas 

relações cotidianas. Para isso, cabe ao investigador mapear e compreender este 

mundo à luz dessas construções, pois assume-se que elas “[...] constituem a 
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realidade essencial das pessoas, seu mundo vivencial. [Este] é o ponto de entrada 

para o cientista social que introduz, então, esquemas interpretativos para 

compreender as narrativas dos atores em termos conceituais e abstratos [...]” 

(GASKELL, 2007, p.65). 

 

As maneiras como as pessoas se relacionam com os objetos no seu mundo 
vivencial, sua relação sujeito-objeto, é observada através de conceitos tais 
como opiniões, atitudes, sentimentos, explicações, estereótipos, crenças, 
identidades, ideologias, discurso, cosmovisões, hábitos e práticas. [...] As 
representações são relações sujeito-objeto particulares, ligadas a um meio 
social. O pesquisador qualitativo quer entender diferentes ambientes sociais 
no espaço social, tipificando estratos sociais e funções, ou combinações 
deles, juntamente com representações específicas (BAUER & AARTS, 
2007, p.57). 

 

Definido os pressupostos teóricos e epistemológicos que nortearão este 

trabalho, será apresentada, na próxima seção, uma breve contextualização do local 

no qual se desenvolveu a pesquisa, com o intuito de situar histórica e espacialmente 

o estudo. 

 

 

3.2. O bairro de Ponta Negra: consolidando as estradas da pesquisa 

 

Cada espaço na cidade possui uma dinâmica diferente, dependendo das 

atividades que nele se estabelecem. Bairros majoritariamente comerciais – no caso 

das principais cidades brasileiras geralmente localizam-se no centro – durante o 

horário comercial ficam repletos de pessoas que preenchem estes espaços com 

suas atividades de trabalho, enquanto à noite, nos finais de semana e feriados, 

tendem a ficar sombrios e inabitados. Bairros eminentemente residenciais 

caracterizam-se, via de regra, por serem espaços de convívio, de relações de 

vizinhança e de sociabilidade que são comuns aos locais cujos habitantes são 

conhecidos como moradores. Na condição de moradores, os indivíduos orientam 

suas ações para o cotidiano do bairro, da rua e mesmo no simples ato de 

cumprimentar o vizinho ou de ignorá-lo – ao cruzarem-se em frente às casas ou nos 

corredores dos apartamentos –, são estabelecidas relações de convivência 

harmônica ou de conflito. Evidentemente, os problemas existentes nos diferentes 

bairros, no que diz respeito às relações sociais neles estabelecidas, diferenciam-se 
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na mesma magnitude que as “funções” que os bairros cumprem na dinâmica das 

cidades.  

Segundo Peter Hall (1988), após a Segunda Guerra Mundial as cidades 

adquiriram uma importância maior pela ação dos urbanistas, que buscavam traduzir 

o ideal urbano em realidade construída. Com raízes anarquistas, que prontamente 

foram sucumbidas pela intervenção das burocracias estatais, os ideais urbanistas 

tomaram outros rumos na história do planejamento urbano. Com o intuito de 

solucionar os problemas produzidos pelas (e nas) cidades do século XIX e início do 

XX, o planejamento urbano afirma-se com um movimento intelectual e profissional, 

cujas bases, segundo Hall (1988), foram ditadas por pensadores pioneiros9 com 

ideias visionárias.  

Muitos destes planejadores urbanos consideram que o ideal para as cidades 

seriam bairros separados, compartimentados de acordo com suas vocações, isto é, 

áreas onde se concentram as atividades comerciais ou industriais da cidade; áreas 

nas quais instalam-se as atividades médico-hospitalares; áreas eminentemente 

residenciais e assim sucessivamente. Outro grupo de urbanistas propõe espaços 

multifuncionais, ou seja, bairros em que, além de residências, haja também um 

“minicentro”, para que os moradores não precisem de grandes deslocamentos para 

qualquer atividade trivial como, por exemplo, comprar pão ou ir à farmácia.  

Embora não haja unicidade quanto ao “modelo” de cidade ideal entre os 

estudiosos no assunto, há um consenso no sentido de que o ato de pensar, 

investigar e planejar a cidade é importante mesmo que isso não signifique, 

necessariamente, um condicionante para seu crescimento e desenvolvimento. Nas 

palavras de Peter Hall (1988, p.7): 

 

Na prática, o planejamento de cidades funde-se, quase imperceptivelmente, 
com os problemas das cidades, e estes, por sua vez, com toda a vida 
socioeconômica-político-cultural da época; não há termo nem limite para 
tais relações, mas um – embora arbitrário – tem que ser estabelecido. 

 

Nesta dinâmica, ora planejada, ora desordenada, muitos bairros acabam 

assumindo diversas identidades como, por exemplo, ao mesmo tempo em que 

                                                           
9 Peter Hall enumera os seguintes autores que ele divide em 7 grupos: 1. Howard, Unwin, Parker, 
Osborn; 2. Geddes, Mumford, Stein, McKaye, Chase; 3.Burnham, Lutyens; 4. Le Corbusier; 5. Well, 
Webber; 6. Wright, Turner, Alexander; 7. Friedmann, Castells e Harvey. De acordo com Hall (1998, 
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possuem uma dinâmica residencial acolhem, com a mesma intensidade, atividades 

comerciais, industriais, turísticas, entre outras. Esse mix de vocações em um único 

espaço tem implicações e consequências próprias à contemporaneidade, que 

influenciam os modos de ser e de viver de seus habitantes. 

Estes debates orientam e contribuem com a análise do bairro de Ponta 

Negra, que pode ser considerado um exemplo típico dessa dinâmica, pois possui 

uma história peculiar, fruto de uma economia primeiramente pesqueira e baseada na 

agricultura de subsistência e, posteriormente, foi transformando-se em um bairro 

com intensa atividade turística e com um alto valor imobiliário que impactou, em 

pouco tempo, esse espaço e seus moradores.  

Localizado na região administrativa Sul da cidade de Natal, ele faz limite com 

o bairro de Capim Macio / Parque das Dunas ao Norte, com o município de 

Parnamirim ao Sul, com o oceano atlântico a Leste e como o bairro de Neópolis a 

Oeste. Estes limites foram definidos pela Lei nº. 4.328, de 05 de abril de 1993, 

oficializada quando da sua publicação no Diário Oficial do Estado em 07 de 

setembro de 1994. Possui, de acordo com o Censo Demográfico10 de 2000, uma 

área de 707,16 ha, 6.227 domicílios particulares permanentes, com uma população 

residente de 23.600 habitantes e uma densidade demográfica de 33,31 hab/ha. 

(SEMURB, 2005). Além disso, é o bairro que abriga o principal cartão postal da 

cidade: a praia de Ponta Negra e o Morro do Careca11. 

O mapa 1 apresenta a localização do bairro no município de Natal: 

                                                                                                                                                                                     

p.3) “seus nomes irão repetir-se com frequência, formando como que um Panteão do movimento 
urbanístico”. 
10

 O Censo Demográfico é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
11 Morro do Careca é o nome dado a uma formação de dunas, encoberta por vegetação dunar 
localizada na praia de Ponta Negra e considerado um patrimônio paisagístico da cidade de Natal/RN. 
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Mapa 1: localização do bairro de Ponta Negra no município de Natal 

Disponível em: http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-102.html#ponta 
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Sobre o princípio de sua ocupação, não há um consenso nos estudos 

desenvolvidos, porém, registros apontam para a formação de uma vila de 

pescadores no início do século XVII e a construção da capela do bairro data de 

1823. Entretanto, uma das primeiras referências oficiais ao bairro está na Cartografia 

do Rio Grande do Norte que descreve o período da ocupação holandesa em 1635. 

Há também registros de uma casa de oração e de uma escola pública, 

exclusivamente masculina, no final dos anos de 1870. Mesmo assim, até o início dos 

anos de 1930 havia poucas casas que circundavam a igreja ou que localizavam-se 

próximas à praia, no local que até hoje é conhecido como a Vila de Ponta Negra. O 

modo de ser de seus moradores era pacato, todos se conheciam e conviviam à 

maneira típica de uma localidade rural, visto que as atividades deste bairro eram, 

eminentemente, a pesca e a agricultura de subsistência (SEMURB, 2005; SILVA, 

2003; CORADINI, 2008). 

A década de 1940 é marcada pela instalação da uma base naval e de uma 

base aérea militar nos municípios de Natal e Parnamirim fruto de um acordo entre o 

governo dos Estados Unidos da América (EUA) e o governo brasileiro. Esse acordo 

visava tanto à proteção das regiões Norte e Nordeste de eventuais ataques de 

países não americanos, em função da Segunda Guerra Mundial, como, 

principalmente, servia de base e assistência aos navios norte-americanos envolvidos 

na guerra. De acordo com um estudo feito por Clementino (1995), este fato 

fomentou processos migratórios para a cidade de Natal de diversas ordens como de 

militares (nacionais e internacionais), de populações rurais ou de cidades vizinhas 

motivados pela oferta de trabalho. Entretanto, a autora aponta que: 

 

[...] era grande o despreparo da capital potiguar para absorver esta 
atividade e estes contingentes, principalmente nos aspectos ligados ao 
abastecimento, disponibilidade de moradias, infraestrutura urbana 
(transportes, hotéis, pensões), custo de vida e defesa civil (CLEMENTINO, 
1995, p.215).  

 

Este despreparo associado às mudanças ocorridas em toda a cidade 

fomentou uma “urbanização ‘enlatada’, precoce, feita de fora” (CLEMENTINO, 1995, 

p.223), que serviu de base para a dinamização da economia estadual, que já vinha 

sofrendo transformações pela economia de guerra, acelerando o processo de 

integração da cidade ao mercado nacional.  
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No que diz respeito ao bairro de Ponta Negra, especificamente, os impactos 

da presença dos migrantes afetou, entre outras coisas, a relação que a população 

local estabelecia com o mar. Por ser um bairro eminentemente de pescadores, o mar 

significava para os moradores locais trabalho e fonte de renda. Muitas casas eram 

construídas com o fundo – e não a frente como comumente é feito – voltado para a 

praia, o que caracterizava essa relação. A partir das influências dos migrantes 

militares e civis, novas relações com a praia e com o mar são descortinadas fazendo 

com que este espaço caracterizasse também lazer e bem-estar. Segundo Lopes Jr. 

(2000) é nesse período que começa a construção social de Natal como a “cidade do 

prazer”. Em sua pesquisa o autor constatou que a presença dos militares 

representou, paradoxalmente, uma liberalização dos costumes e tradições antigas, a 

partir de “relações sociais destradicionalizadoras, apropriações espaciais que 

subvertem a geográfica cultural tradicional da cidade (dentre elas, a produção das 

praias como espaços de descontrole controlado) [...]” (LOPES Jr., 2000, p.37 grifos 

do autor). 

Nos anos de 1950-60, o bairro de Ponta Negra começa a ser ocupado pela 

elite local, que constrói suas casas de veraneio para passar as temporadas de 

férias. Embora essa prática seja uma realidade desde os anos de 1930, sua 

intensificação ocorreu mais tarde, como base do processo de urbanização e 

incentivo à atividade turística no local. Seus proprietários dividiam-se entre os 

grupos mais representativos da cidade como os políticos, os industriais, os 

funcionários públicos e os comerciantes (LOPES Jr., 2000). 

Outro processo marcante que contribuiu para a urbanização do bairro foi a 

construção, no âmbito do sistema BNH, de conjuntos habitacionais no final dos anos 

de 1970. Na cidade de Natal os conjuntos habitacionais tomaram proporções 

significativas na produção do espaço construído para fins de moradia. Promovidos 

pela Companhia Habitacional (COHAB) e pelo Instituto de Orientação às 

Cooperativas Habitacionais (INOCOOP), a maioria dos conjuntos habitacionais foi 

construída entre os anos de 1974 a 1986. “Durante este período são implantados 63 

conjuntos habitacionais, produzidas 41.217 unidades e ocupada uma área de 

2.786,16 ha, que corresponde cerca de 25% da área atual edificável do município” 

(FERREIRA, MEDEIROS e QUEIROZ, 1992, p. 69-70). A relevância da construção 

de conjuntos habitacionais, para a expansão urbana da capital potiguar deu-se não 
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somente pelo número de unidades habitacionais construídas, mas também pelo 

número populacional que esses conjuntos abrigavam – em 1985, a população que 

residia em conjuntos habitacionais era aproximadamente 45% do total da população 

do município (FERREIRA, MEDEIROS e QUEIROZ, 1992). 

No que tange o bairro de Ponta Negra, especificamente, dois importantes 

conjuntos foram construídos: o Conjunto Habitacional Ponta Negra, cuja data da 

construção é de 1978, com um total de 1839 unidades habitacionais (Figura 1), e o 

Conjunto Alagamar, que data de 1979, com 158 unidades habitacionais.  

 

Figura 1: Foto aérea do Conjunto Habitacional Ponta Negra na década de 1980 

 

Foto: Jaeci E. Galvão  

Fonte: http://www.natal.rn.gov.br/semurb/mapas_fotos/fotos/ontem/natal_ontem_praias.php?bytes= 

1104 

 

Essas duas obras foram bastante representativas para a dinâmica do bairro, 

em função do número elevado de construções em relação ao número que até então 

existia e também por impulsionarem um maior desenvolvimento em termos de 

infraestrutura urbana, como o saneamento básico, o calçamento das ruas e a 
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ampliação da antiga “estrada de Ponta Negra”, atual Avenida Engenheiro Roberto 

Freire (SILVA, 2003; MEDEIROS, 2007). Esta avenida é o principal acesso à praia 

de Ponta Negra, além da Via Costeira12. Cabe ressaltar que, até o final da década 

de 1970, o bairro de Ponta Negra não estava incorporado à malha urbana da cidade 

de Natal e a construção desses dois conjuntos habitacionais, ao mesmo tempo em 

que impulsionou e intensificou o processo de urbanização do bairro, também gerou 

grandes vazios urbanos propícios à especulação imobiliária. 

Associada às dinâmicas, tanto da construção civil quanto do turismo, a 

construção da Via Costeira e, posteriormente, da Rota do Sol13 ocorreu a partir dos 

anos de 1980. Estas duas rodovias foram um marco para a expansão da atividade 

turística local e o bairro tornou-se o maior representante da urbanização turística da 

cidade. Nesse momento, ao cotidiano dos moradores começa a ser incorporadas 

novas dinâmicas, a partir da convivência entre os grupos mais abastados da cidade, 

os antigos pescadores e artesãos e os turistas (LOPES Jr, 2000). Começa a surgir, 

então, uma nova alternativa de subsistência para os moradores do bairro além da 

pesca e da agricultura, pautada no comércio e serviços. Especificamente os 

moradores da Vila de Ponta Negra deram início ao comércio de comidas, bebidas e 

artesanatos em rústicas barracas localizadas na praia. 

Mesmo diante deste contexto, foram as transformações ocorridas a partir de 

meados dos anos de 1990 que trouxeram, definitivamente, uma nova dinâmica 

espacial e social para o local. A intensificação da atividade turística, que já vinha 

sendo incentivada desde os anos de 1980, ganhou grandes proporções, não 

somente em termos quantitativos – do número de turistas, hotéis, pousadas, 

restaurantes etc. – como também em termos qualitativos – das transformações no 

cotidiano e nas relações sociais de seus moradores (FURTADO, 2005). 

Os investimentos públicos, para dotar esse espaço de uma infraestrutura 

capaz de absorver seu crescimento, contribuíram para o aquecimento do mercado 

imobiliário no local. O processo de verticalização no bairro teve este período como 

ponto de partida e como causa explicativa deste processo pode-se inferir que houve 

uma combinação entre o crescimento da atividade turística, uma maior demanda de 

                                                           
12 Avenida que liga a praia de Areia Preta, que localiza-se próxima ao centro, à praia de Ponta Negra, 
localizada ao Sul da cidade. 
13 Rodovia que liga Ponta Negra às praias do litoral Sul do estado do Rio Grande do Norte. 



64 

 

moradores para o bairro e as mudanças na legislação urbanística, a partir da revisão 

do Plano Diretor, lei n.027 de 2000 (COSTA, 2000). 

No ano 2000 foi executado um projeto urbanístico no bairro denominado “Orla 

de Ponta Negra” que consistiu na construção de um calçadão na orla marítima, com 

três quilômetros de extensão e na substituição das antigas barracas de praia, por 

quiosques padronizados feitos de fibra de vidro. De acordo com a pesquisa feita por 

Lopes Jr. (2000), gradativamente os proprietários destes quiosques – que até então 

eram majoritariamente moradores da Vila de Ponta Negra – foram sendo 

pressionados a venderem seus pontos comerciais, pois não conseguiam adaptar-se 

às exigências de infraestrutura tanto do governo local, como do mercado turístico. 

Também as antigas casas de veraneio da elite local foram cedendo lugar para 

hotéis, pousadas, bares e restaurantes. “Na medida em que Ponta Negra foi se 

firmando como ponta de lança da urbanização turística de Natal, as casas de 

veraneio da elite local foram se deslocando para praias mais distantes” (LOPES Jr., 

2000, p. 53). 

Outro grande investimento, neste mesmo ano, foi a inauguração do novo 

terminal do aeroporto internacional Augusto Severo e a criação de uma malha aérea 

com voos diretos entre Natal e cidades europeias como Lisboa e Madri. Este fato fez 

com que o número de turistas estrangeiros aumentasse ainda mais (FURTADO, 

2005). Os agentes do mercado imobiliário perceberam nestas atividades uma 

possibilidade de expansão comercial e começaram, então, a incentivar a venda de 

imóveis para este público, que passou a adquirir apartamentos, flats ou apart-hotéis 

com vista para a praia.  

Em um estudo mais recente desenvolvido por Clementino et.al. (2006), 

observou-se que um novo segmento econômico surgiu a partir de parcerias entre os 

agentes turísticos e os agentes imobiliários. Os autores denominam este novo 

segmento de “turismo-imobiliário” e demonstram como ele vem criando uma nova 

dinâmica urbana em Natal e, mais especificamente, no bairro de Ponta Negra. 

Novas tipologias habitacionais vêm surgindo para atender à demanda das chamadas 

“segundas residências14” e novos moradores, majoritariamente estrangeiros, 

transferem-se para o bairro, modificando tanto o seu perfil social, cultural e 

                                                           
14 São casas, apartamentos ou apart-hotéis destinados a períodos de férias, finais de semana ou 
feriados. 
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econômico, como também sua utilização e organização físico-territorial 

(CLEMENTINO et.al., 2006).  

Atualmente este bairro possui quatro subdivisões demarcadas por fronteiras 

reais e/ou simbólicas que diferenciam as apropriações e a produção deste espaço. A 

primeira é a Vila de Ponta Negra, local que deu origem ao bairro, cuja ocupação 

fundiária deu-se por meio da posse irregular de terrenos e que concentra a maioria 

da população de baixa renda do bairro, que antes vivia da pesca artesanal e da 

agricultura de subsistência e que, após as mudanças ocorridas no bairro, vive da 

prestação de serviços ao setor turístico e da economia informal. A ordenação 

espacial da Vila de Ponta Negra é caracterizada por quadras e lotes irregulares, que 

foram sendo ocupados à medida da necessidade dos moradores, grandes vazios 

urbanos que atualmente sofrem especulação do mercado imobiliário e vielas 

entremeadas de casas geminadas que formam o que se denominam de vila15. 

A segunda subdivisão é a parte da orla da praia de Ponta Negra, 

caracterizada pela ocupação do solo destinado a fins comerciais e ao setor de 

serviços e, por isso, possui uma dinâmica diferenciada em função da presença de 

hotéis, bares, restaurantes, boates e pousadas que atendem ao turismo. Essa é a 

área que passou pelo, já citado, processo de reestruturação no ano de 2000, com a 

construção do calçadão na beira mar, arborização por meio da plantação de 

coqueiros e a substituição das antigas barracas de praia por quiosques 

padronizados que comercializam artigos alimentícios. 

A terceira parte é a que contempla os conjuntos habitacionais Alagamar e 

Ponta Negra. O primeiro vem sendo gradativamente incorporado à lógica do turismo 

com ruas inteiras tomadas por bares, restaurantes, pousadas e boates. Há ainda 

casas residenciais, mas sua proximidade com a orla e a Vila de Ponta Negra vem 

imprimindo neste espaço uma nova dinâmica urbana. O segundo conjunto 

habitacional denominado Ponta Negra diferencia-se das outras áreas por possuir 

uma ocupação, em sua maioria, residencial. Há uma proporção maior de moradores 

que são os proprietários das casas e que vivem no conjunto há mais de vinte anos, 

ou desde sua construção, em relação ao número de novos moradores, que por 

ventura se mudaram após os investimentos e a valorização desse espaço urbano 

(ARAÚJO, 2009). Em ambas as áreas dos conjuntos há uma ordenação espacial 
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com quadras bem delimitadas e planejadas e espaços públicos materializados em 

praças destinadas ao lazer dos moradores. 

O quarto e último setor foi demarcado, simbolicamente, nos últimos anos pelo 

mercado imobiliário com o intuito de diferenciá-lo, no que diz respeito ao status, das 

outras áreas do bairro. Este setor é chamado pelos agentes imobiliários de Alto de 

Ponta Negra. Como o próprio nome indica, esta área está localizada em um terreno 

que possui uma elevação topográfica em relação às outras áreas do bairro, o que 

confere uma vista privilegiada da praia de Ponta Negra e do Morro do Careca. Neste 

novo espaço concentram-se edifícios e condomínios horizontais de alto padrão 

construtivo, que atendem à demanda da elite local e dos migrantes nacionais e 

internacionais, que buscam alguma forma de “distinção” (BOURDIEU, 2008).  

Essas mudanças têm imprimido, neste local, características específicas e 

distintas dos outros bairros da cidade. Há uma construção social sui generis que faz 

com que a dinâmica de Ponta Negra tenha grande relevância, do ponto de vista 

sociológico. A apropriação e o poder sobre os diferentes espaços do bairro estão 

relacionados à posse do capital e ao espaço social ocupado pelos agentes sociais. 

Como analisa Bourdieu (2003, p.160-161), “A posição de um agente no espaço 

social se exprime no lugar do espaço físico em que está situado [...], e pela posição 

relativa que suas localizações temporárias [...] e, sobretudo permanentes [...] 

ocupam em relação às localizações de outros agentes”. Sendo assim, a 

compreensão das dinâmicas da distribuição dos agentes sociais neste espaço, 

passa pela observância dos espaços físicos e sociais que eles ocupam e de suas 

lutas simbólicas travadas nos diferentes “campos” (BOURDIEU, 2006) ou 

“configurações” (ELIAS, 1994a), que nem sempre estão determinadas, 

exclusivamente, pelo condicionante econômico. 

Os ideais do planejamento urbano, preconizados pelos urbanistas, não se 

concretizaram neste bairro que cresceu de forma desordenada sob a lógica de uma 

urbanização turística, que priorizou a construção de equipamentos voltados para 

esta atividade, em detrimento de dotar este espaço de uma infraestrutura capaz de 

absorver todas estas transformações. Além disso, associado a esta dinâmica 

heterogênea e crescimento desordenado, está o fato de que é no bairro de Ponta 

                                                                                                                                                                                     
15

 Um estudo sobre as vilas em Natal e, especificamente a Vila de Ponta Negra, foi desenvolvido por 
Cavalcante (2006). 
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Negra que concentra-se a maioria dos estrangeiros que vive na cidade de Natal e, 

por estes motivos, este foi o recorte espacial da presente pesquisa.  

 

 

3.3. O encontro com os estrangeiros: percursos metodológicos do trabalho 

de campo 

 

Com o intuito de construir um “corpus” para este trabalho, a pesquisa de 

campo foi dividida em três diferentes etapas: a primeira foi o reconhecimento do 

campo de investigação, a segunda deu-se através de uma pesquisa preliminar para 

construção do objeto de estudo e a terceira, e última etapa, foi o trabalho de campo 

propriamente dito. A construção de um corpus de pesquisa, segundo Bauer & Aarts 

(2007) baseia-se na escolha sistemática de algum “racional alternativo” que pode ser 

considerado como um princípio de coleta de dados. De acordo com os autores, o 

corpus substitui uma amostragem estatística aleatória na medida em que ele,  

 

“[...] garante a eficiência que se ganha na seleção de algum material para 
caracterizar o todo. Deste modo, a construção de um corpus e a 
amostragem representativa são funcionalmente equivalentes, embora sejam 
estruturalmente diferentes” (BAUER & AARTS, 2007, p.40). 

 

A primeira etapa consistiu no reconhecimento do bairro de Ponta Negra 

recorrendo todas as ruas do local, observando as diferentes tipologias edilícias, 

identificando os locais onde se concentram os equipamentos turísticos como 

restaurantes, pousadas, bares e hotéis, os locais majoritariamente residenciais e a 

sua dinâmica imobiliária. Este trabalho, desenvolvido nos meses de maio e junho de 

2008, gerou vários mapas de uso e ocupação do solo16 do bairro de Ponta Negra, 

que identificam os lotes vazios, residenciais, comerciais, edificações em construção 

e edificações abandonadas. Observa-se também, a partir dos mapas, as 

verticalizações existentes e seus respectivos gabaritos, além da dinâmica imobiliária 

por meio de vendas ou aluguéis dos lotes, casas, apartamentos ou pontos 

comerciais. A partir destes mapas, pôde-se verificar que há uma dinâmica imobiliária 

                                                           
16 Estes mapas foram elaborados pelos membros do grupo de pesquisa Unidade Interdisciplinar de 
Estudos sobre a Habitação e o Espaço Construído, sendo parte de um banco de dados que é 
utilizado pelo grupo para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, sob a orientação do Prof. 
Márcio Moraes Valença. 
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em crescente transformação, na qual muitos lotes de casas residenciais foram 

vendidos para a construção de edifícios ou de hotéis, restaurantes ou pousadas cujo 

objetivo é atender à dinâmica do turismo. Outro aspecto observado, durante essa 

primeira etapa, foi que além das atividades turísticas, o bairro concentra também os 

estrangeiros que, nas últimas décadas, vieram residir na cidade. Sendo assim, como 

já explicitado, o recorte espacial deste trabalho foi o bairro de Ponta Negra, em 

função da presença marcante dos estrangeiros neste local. 

A segunda etapa da pesquisa foi desenvolvida entre os meses de julho e 

dezembro de 2008 e consistiu em uma pesquisa preliminar por meio de aplicação de 

questionários e entrevistas semiestruturadas com a uma amostra representativa da 

população que mora no Conjunto Habitacional Ponta Negra. Para definir a amostra 

foi utilizada a divisão do conjunto habitacional em seis setores censitários, de acordo 

com o censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 

cálculo estatístico foi realizado com uma margem de erro de 5% e chegou-se ao 

número de 110 entrevistados, sendo que destes, 89% responderam o questionário e 

11% se recusaram a participar da pesquisa17. 

Este conjunto habitacional – como já explicitado anteriormente – foi 

construído sob a mesma lógica da política desenvolvida para a construção de 

conjuntos habitacionais, em franca expansão em todo território brasileiro nas 

décadas de 1960 e 1970. O início de sua construção, bem como a entrega das 

primeiras unidades habitacionais, datam do ano de 1978. Este conjunto é bastante 

representativo para o bairro, em função do número de unidades habitacionais, um 

total de 1839. No período de sua construção, o bairro de Ponta Negra – habitado 

predominantemente por pescadores por sua proximidade com o mar – localizava-se 

fora do perímetro urbano da cidade e era desprovido de infraestruturas como 

saneamento básico, calçamento das ruas, transporte público, comércios e serviços. 

Foi a partir da construção deste conjunto que essas infraestruturas foram sendo 

gradativamente incorporadas ao bairro. 

A escolha em desenvolver uma pesquisa preliminar especificamente neste 

conjunto habitacional justifica-se por este ser o local com a maior dinâmica 

                                                           
17

 Estes dados fazem parte do acervo da Unidade Interdisciplinar de Estudos sobre a Habitação e o 
Espaço Construído, sob a orientação do Prof. Márcio M. Valença e foi utilizado na pesquisa de 
iniciação científica e no trabalho de conclusão de curso de Felipe F. de Araújo, membro deste grupo 
de pesquisa. 
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residencial do bairro e que, em comparação com as outras áreas, como a Vila de 

Ponta Negra, o Alto de Ponta Negra e toda a área da orla marítima é onde observa-

se uma menor transformação tanto na sua dinâmica física (verticalização e 

descaracterização do espaço a partir da utilização das unidades habitacionais para 

comércios e serviços), como em sua dinâmica social, (mudanças no padrão 

socioeconômico de seus moradores). O objetivo, para fins deste trabalho, era 

verificar se esta área também estava marcada pela presença de estrangeiros e qual 

a percepção dos moradores locais em relação a este grupo. 

O resultado desta segunda etapa – a partir da análise das entrevistas com os 

moradores locais – pode ser interpretado sob a ótica do modelo da “configuração” 

estabelecidos/outsiders desenvolvido por Elias e Scotson (2000). Este modelo pode 

ser aplicado na compreensão das relações estabelecidas entre os moradores do 

conjunto habitacional Ponta Negra e os estrangeiros que vieram residir no bairro.  

O objetivo da pesquisa desenvolvida por Elias e Scotson (2000) – em um 

povoado inglês que eles denominaram de Winston Parva –, era compreender quais 

os princípios de diferenciação social que permitiam que um grupo obtivesse o status 

de established e o outro fosse considerado outsiders. Tanto o status do grupo 

estabelecido como os estigmas do grupo outsiders faziam-se presentes nas 

consciências individuais de cada integrante de ambos os grupos, o que reforçava as 

identidades de superioridade e de inferioridade entre eles. A pesquisa mostra que 

havia entre os dois grupos uma relação de complementaridade e de conflito, 

baseada na forte coesão social entre os estabelecidos e na falta desta entre os 

outsiders. Esta coesão social permitia que os estabelecidos utilizassem de 

mecanismos de estigmatização – como a fofoca, a rede de famílias antigas e o 

domínio das associações locais – para estabelecer relações de poder e construir 

uma imagem de inferioridade dos moradores considerados outsiders. 

Ponta Negra – assim como Winston Parva –, figura-se como um laboratório 

para a análise sociológica das relações de poder entre os grupos existentes. Isso 

porque a realidade deste bairro revela processos sociais de maior escala, que dizem 

respeito não somente às características do bairro e da cidade em questão, como 

também às características comuns e recorrentes das cidades contemporâneas. Há, 

entretanto, especificidades que diferenciam essas duas realidades. A questão que 
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se coloca é: quais as semelhanças e diferenças entre o modelo analisado por Elias e 

Scotson (2000) e o que se configura em Ponta Negra? 

No modelo analisado pelos autores, observa-se que o grupo estabelecido 

tende a atribuir aos outsiders características “ruins”, pejorativas e a generalizar para 

todo o grupo as atitudes da “minoria dos piores”. Já a autoimagem do grupo 

estabelecido, ao contrário, tende a se modelar a partir das atitudes da “minoria dos 

melhores”. Na configuração estabelecidos/outsiders de Ponta Negra essa tendência 

aparece diferenciada e, a partir da pesquisa exploratória, pôde-se observar 

elementos importantes acerca desta configuração. Não obstante os moradores 

antigos – chamados na sequência, moradores/estabelecidos – atribuam aos 

estrangeiros residentes no bairro – chamados na sequência, estrangeiros/outsiders18 

– os problemas acerca da violência, do tráfico de drogas e da prostituição; a 

autoimagem dos moradores/estabelecidos não é construída como sendo superior a 

dos estrangeiros/outsiders. Ao contrário, eles sentem-se desvalorizados, não só 

mediante o contato com esse grupo, como também em relação aos atendimentos 

oferecidos nos comércios e serviços do bairro. A narrativa do morador “A”19, quando 

perguntado sobre as mudanças que ocorreram no bairro nos últimos anos e sobre a 

quê ele atribui estas mudanças, ilustra muito bem esta diferença em relação à sua 

autoimagem e a dos estrangeiros: 

 

“Observo mudanças muito fortes, muito radicais. Se você der um passeio ali 
de meia hora, uma hora no “Praia Shopping” você sente. Na praia, eles se 
acham o dono do mundo. Não todos. Tem uns que automaticamente, está 
entendendo? Mas tem outros estrangeiros que agem como se você não 
fosse ninguém. E isso não poderia acontecer. Não só automaticamente o 
dinheiro dele prevalecesse, mas outras coisas também” (Entrevistado “A”). 

 

 

De acordo com os moradores/estabelecidos, o bairro vem se moldando para 

atender às necessidades dos estrangeiros/outsiders. Tanto os serviços urbanos – 

                                                           
18

 A nomenclatura designada para denominar os imigrantes, estrangeiros/outsiders, cumpre a função 
de identificar os estrangeiros que moram ou trabalham no bairro de Ponta Negra e que fizeram parte 
desta pesquisa, diferenciando-os de migrantes nacionais que também residem neste bairro e que 
poderiam ser considerados outsiders, tanto quanto o outro grupo. Além disso, o termo “estabelecidos” 
para a população local e “outsiders” para os estrangeiros faz alusão direta à pesquisa realizada por 
Elias e Scotson (2000), que foi utilizada como referencial teórico para a comparação das 
configurações existentes em ambas as realidades pesquisadas. 
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como coleta de lixo, manutenção das ruas, iluminação pública – como os serviços 

privados – como atendimento nos restaurantes, comércios e bares –, são oferecidos 

com melhor qualidade nos locais onde moram e frequentam os “gringos20”. A 

narrativa da Entrevistada “B”, quando perguntado como ela avalia o bairro e o que 

ela mudaria nele, aponta essa diferenciação dos serviços públicos: 

 

“Agora estão fazendo saneamento não é? E isso já é uma coisa boa. Mas 
eu acho que eu faria asfalto em tudo e limparia as ruas porque as pessoas 
acham que é bonito só para lá [se referindo a via principal e ao local 
turístico]. Para trás ninguém limpa. Como aqui do lado da minha casa tem 
um lixo que eu estou lutando há mais de três meses para tirarem e não 
tiram. Eu não sei quem pôs e ninguém tira. A prefeitura não tira porque não 
é a obrigação deles tirar o lixo que está ali, eu não vou pagar um carroceiro 
para vir tirar um lixo que não é meu, então, certas coisas assim eu mudaria. 
Tem muito lugar com muito lixo em vários pontos do bairro que não é visto, 
porque não é frequentado pelos estrangeiros. Então não é retirado. Isso eu 
mudaria” (Entrevistada “B”). 

 

Segundo Elias e Scotson (2000), para compreender a “sociodinâmica da 

estigmatização21” faz-se necessário entender a imagem que os indivíduos constroem 

da posição do seu grupo em relação aos outros e, consequentemente, a sua 

autoimagem como membro de um grupo “superior” ou “inferior”. A eficácia ou não 

desta estigmatização depende do “equilíbrio instável de poder” entre esses grupos. 

“Um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia, quando está bem instalado em 

posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído” (ELIAS E 

SCOTSON, 2000, p.23). Todavia, essa capacidade de estigmatização diminui ou até 

mesmo pode vir a se inverter quando há uma desigualdade no equilíbrio de poder, 

“[...] quando um grupo deixa de estar em condições de manter seu monopólio das 

principais fontes de poder existentes numa sociedade [...]” (ELIAS E SCOTSON, 

2000, p.24). 

O que se observa na relação entre os dois grupos estudados é uma tendência 

de inversão. Os moradores/estabelecidos não se sentem como o grupo que detém o 

poder ou mesmo que possui uma diferenciação social “superior” em relação ao outro 

grupo. Ao contrário do que acontece em Winston Parva e em outros estudos sobre 

                                                                                                                                                                                     
19

 Com o intuito de preservar a identidade dos moradores locais, que foram entrevistados, será 
utilizado para cada informante letras como forma de identificação, por exemplo, Entrevistado “A”, 
Entrevistado “B” e assim sucessivamente. 
20 Forma como são chamados os estrangeiros/outsiders pelos moradores/estabelecidos. 
21 Esse conceito refere-se às condições criadas por determinado grupo para a estigmatização de 
outro (ELIAS e SCOTSON, 2000). 
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essa configuração22, os principais espaços do bairro, como a praia, o calçadão, os 

restaurantes e as localizações privilegiadas das residências, foram gradativamente 

direcionados para os estrangeiros/outsiders.  

A relação que os moradores/estabelecidos estabelecem com os 

estrangeiros/outsiders é de negação, raiva, indignação e desconfiança. Muitos 

depoimentos ilustram essa tensão como, por exemplo, quando a Entrevistada “C” 

respondeu a seguinte pergunta: “Você afirma que gosta muito do bairro, mas que 

não frequenta o calçadão e a praia. Por quê?” Em um primeiro momento ela culpa o 

marido por não frequentar esses espaços, mas na sequência da narrativa ela vai 

apresentando suas justificativas baseadas na negação e no conflito com os 

estrangeiros:  

 

“Meu esposo gosta muito de viajar mais pra longe, sabe? Ele não gosta 
muito de ir à praia de Ponta Negra. Por mim eu ia, entendeu? Por mim, 
pelos meus filhos, eu iria mais. É tanto que às vezes eu saio por aqui e vou. 
Vou andar no calçadão, mas a gente sente o impacto do estrangeirismo, 
sabe? Eu não gosto dos estrangeiros. Eu não gosto deles. Eu acho que 
além de dinheiro eles trazem coisas horríveis, sabe? É interessante que 
eles fazem o progresso, eles aumentam a oferta de emprego, porque eles 
estão investindo. Mas eu não gosto do estrangeiro. Eu vou para Ponta 
Negra, eu não me sinto em casa mais na praia de Ponta Negra. A gente vai 
para lá, chega lá está um gringo, está um espanhol, está um argentino, está 
um italiano, não é? Aí aquelas pessoas, sabe, geram um conflito. Eu não 
gosto de jeito nenhum. Aí eu não frequento a praia, mas eu acho belíssima. 
A gente está cedendo os espaços para eles, não é? Está afastando as 
toalhinhas da praia da gente e agora eles é quem tomam conta de tudo. E a 
prostituição? Você vai para praia você vê isso. Você senta num barzinho ali 
na praia, eu não sei como é mais, porque eu não sento ali naqueles 
restaurantes. Mas você senta do lado, você vê um gringo, com uma mulata 
ali, uma mulher mal vestida, que você vê mesmo na cara dela que ela está 
se vendendo e muitas vezes o atendimento deles é melhor do que o da 
gente” (Entrevistada “C”). 

 

No caso de Winston Parva havia uma configuração específica devido ao fato 

de os membros de ambos os grupos não se diferenciarem, no que diz respeito à 

nacionalidade, à ocupação ou à condição socioeconômica. A única característica 

que os separava era o tempo de moradia no bairro e esse fato era o suficiente para 

que o grupo estabelecido tivesse a possibilidade de imprimir um rótulo de 

“inferioridade humana” ao grupo outsiders. Em Ponta Negra, ao contrário, os grupos 

se diferenciam tanto em termos de nacionalidade, condição socioeconômica e 

                                                           
22 Sobre o estudo da configuração estabelecidos/outsiders em uma comunidade em Florianópolis, ver 
Corrêa (2005). 
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ocupação, como também no tempo de moradia. O que justificaria, então, essa 

inversão de poder e a autoimagem de inferioridade presente entre os membros do 

grupo de moradores/estabelecidos? 

A resposta está na diferença entre a estigmatização grupal e a estigmatização 

individual. Elias e Scotson (2000) chamam a atenção para o fato de que em diversos 

estudos a estigmatização grupal é tratada “[...] como se fosse uma simples questão 

de pessoas que demonstram, individualmente, um desapreço acentuado por outras 

pessoas como indivíduos” (ELIAS E SCOTSON, 2000, p.23). Mas a estigmatização 

grupal deve ser analisada de maneira diferente pela própria natureza e manifestação 

desse fenômeno. A estigmatização de membros de um grupo em relação aos de 

outro não se dá pelas qualidades individuais das pessoas que pertencem ao grupo 

estigmatizado, mas sim pelo fato de pertencerem a ele.  

Analisando o caso dos estrangeiros/outsiders, estes pertencem a um grupo 

que possui historicamente um status superior, por virem de países econômica e 

politicamente dominantes. O fato de os estrangeiros/outsiders serem 

majoritariamente europeus e de o processo de migração não ser decorrente de 

crises ou fugas, mas sim voluntário, modifica a configuração formada entre os 

grupos. Nesse sentido, os princípios de diferenciação social utilizados pelos 

membros do grupo estrangeiros/outsiders para desestabilizar o equilíbrio de poder 

dos moradores/estabelecidos pauta-se no domínio cultural e social – representado 

pela nacionalidade, pelo domínio de outra língua e pelo choque cultural –, bem como 

econômico – representado pelos investimentos em negócios e serviços, como 

restaurantes, bares e boates e no mercado imobiliário, por meio da aquisição de 

unidades habitacionais em locais de melhor localização e valorização. Associado a 

isso, há também um direcionamento dos serviços, por parte dos comerciantes locais, 

para este público. 

Em contrapartida, os moradores/estabelecidos buscam equilibrar a balança 

de poder através de outros mecanismos como, por exemplo, a estigmatização por 

meio da fofoca, mesmo mecanismo utilizado pelos moradores de Winston Parva. De 

acordo com os moradores/estabelecidos, a tranquilidade do bairro vem sendo 

constantemente ameaçada pela presença dos estrangeiros/outsiders. É atribuída a 

este grupo a responsabilidade pelos problemas que aparecem no bairro, relativos à 

violência, ao tráfico de drogas e à prostituição. Até mesmo as transações 



74 

 

econômicas feitas pelo grupo na compra dos imóveis são rotuladas pelos 

moradores/estabelecidos, sem o fundamento adequado, como sendo fruto de 

“lavagem de dinheiro”. 

As narrativas dos Entrevistados “D” e “E”, quando perguntados sobre as 

relações estabelecidas com os estrangeiros, demonstram esta tentativa de 

estigmatização e tentativa de equilíbrio de forças de poder: 

 

“Olha, eu sei que o turismo é muito bom, a gente trabalha com o turismo, 
principalmente meu esposo. Mas eu acho que os estrangeiros mudaram 
muito aqui. Porque assim, eu acho que mudou isso, que quando era só o 
pessoal daqui mesmo era bem melhor. Depois que vieram morar esses 
estrangeiros aqui, construir esses prédios, muita lavagem de dinheiro, muita 
coisa errada, aí quer dizer que isso aí, eu acho que mudou bastante Ponta 
Negra. Eu acho que Ponta Negra foi bem melhor antes, apesar de ter muita 
coisa boa aqui também, não é? Muito apartamento, muito prédio, muitos 
restaurantes, muitas coisas bonitas que eles fizeram, mas em 
compensação. É tem muita gente que gostou, mas eu mesma não vou 
mentir, eu não gostei. Eu acho que mudou bastante Ponta Negra” 
(Entrevistada “D”). 

 

“Há praticamente dez anos atrás a tua liberdade de ir a uma praia era uma 
coisa, hoje é outra. Por exemplo, antes você ia sozinho, independente de 
idade, ia e voltava, está entendendo? Hoje até acompanhada é um risco. 
Porque quando o gringo vem, o espanhol, o italiano, ele vem com a imagem 
totalmente diferente do que é o nosso país, como se fosse terra de 
ninguém, certo? E a imagem que tem das nossas mulheres? Realmente são 
belas, são bonitas, são bem feitas. Mas quando chega aqui, aquele pacote 
que venderam para ele, ele pensa que todas elas são isto [fazendo alusão à 
prostituição]. Não. Temos que ter respeito pela mulher do outro, pelas 
mulheres, está entendendo? Ele pensa que todas elas precisam de dinheiro 
e quando ele vem aqui a mudança é radical. E quem vem, vem lavar 
dinheiro. É tanto que você pouco vê um gringo casado com uma branca. 
Não é discriminando o moreno, o preto, de maneira nenhuma. E ele por si, 
ele discrimina quando na chegada, porque ele procura logo uma pretinha, 
porque ele vai pegar aquela pretinha e tal. A maioria é nativa, não tem 
estudo, não tem conhecimento, não tem escolaridade, nada. O quê que ela 
quer? Se livrar da vida que leva aqui. E muitas vezes casa com ele, aquele 
contratozinho, ele bota ela dentro de um avião, ela vai e é arriscado a não 
voltar. Talvez esteja lá morando em determinado canto, que nem a família 
sabe” (Entrevistado “E”). 

 

Essas narrativas estão marcadas pela imagem que os 

moradores/estabelecidos buscam construir acerca dos estrangeiros/outsiders. O 

medo de que a tranquilidade do bairro acabe e de que haja constantes desrespeitos 

à moral e aos costumes dos antigos moradores vem criando, entre eles, um 

sentimento de insegurança. O símbolo de bem-estar alicerçado à ideia de morar em 

um bairro de destaque na organização espacial da cidade, se vê ameaçado pela 
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presença dos estrangeiros/outsiders. Observam-se nos discursos dos 

moradores/estabelecidos os conflitos existentes, oriundos do choque de interesses 

entre estes e os estrangeiros/outsiders. Há uma percepção negativa, por parte dos 

moradores/estabelecidos, das práticas sociais e econômicas desenvolvidas pelos 

estrangeiros/outsiders. 

A inversão existente na configuração estabelecidos/outsiders, pressuposto 

teórico deste trabalho, corrobora a explicação de Elias e Scotson (2000) acerca das 

diferenças entre a estigmatização individual e grupal. Esta última não é construída 

pelas qualidades individuais das pessoas pertencentes ao grupo estigmatizado, mas 

sim pelo fato de pertencerem a ele. Dessa forma, é possível compreender como se 

dá a inversão de poder e a autoimagem de superioridade entre os membros do 

grupo estrangeiros/outsiders em relação aos moradores/estabelecidos, uma vez que 

estes fazem parte de um grupo que, historicamente, possui um status superior que 

faz com que o “equilíbrio instável de poder” seja constantemente disputado entre os 

ambos os grupos. 

O impacto da inserção dos estrangeiros/outsiders em Ponta Negra modificou 

intensamente as relações sociais e o modo de vida dos moradores/estabelecidos. É 

possível observar, nas narrativas do grupo dos moradores/estabelecidos, que a 

identificação que eles tinham com o local, a convivência nas ruas e o sentimento de 

pertença vêm cedendo lugar para uma relação de não-reconhecimento do espaço.  

Estes fatores, observados nas entrevistas com os moradores do conjunto 

habitacional Ponta Negra, contribuíram para a definição do escopo da terceira etapa 

da pesquisa de campo. Esta última etapa foi feita entre os meses de setembro e 

dezembro de 2009 e consistiu na realização de entrevistas narrativas 

semiestruturadas – que são entrevistas com um roteiro flexível de questões, que 

variavam dependendo da resposta do entrevistado – junto aos estrangeiros que 

moram ou trabalham em Ponta Negra. O objetivo foi compreender como os 

estrangeiros/outsiders analisam as relações de sociabilidade estabelecidas entre 

eles e os moradores/estabelecidos, como se deu o processo de adaptação e 

inserção à nova sociedade e como eles constroem suas posições de poder na 

tentativa de manutenção ou inversão do equilíbrio instável de poder entre os grupos. 

O método utilizado para definir quem seriam os entrevistados foi o snowball, 

ou bola de neve (FERNANDES e CARVALHO, 2000). Esta técnica é frequentemente 
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utilizada em pesquisas com populações cuja definição e identificação são difíceis. 

No caso desta pesquisa era difícil definir os critérios para selecionar quais 

estrangeiros seriam entrevistados. O procedimento utilizado nesta técnica baseia-se 

no processo nominativo, isto é, definem-se os primeiros entrevistados que ocuparão 

o topo da rede de entrevistados e, a partir destes, solicita-se que eles indiquem 

novas pessoas a serem entrevistadas. Neste caso específico, foi solicitado a cada 

um dos estrangeiros entrevistados que eles indicassem um número de três pessoas 

que eles conhecessem e que possuíssem o contato telefônico para serem 

entrevistadas. Os únicos critérios para as indicações era que os indicados fizessem 

parte da rede social do entrevistado e que trabalhassem ou morassem no bairro de 

Ponta Negra. Esta técnica permitiu um conhecimento das redes sociais23 formadas 

pelos estrangeiros que moram em Natal. 

Foram indicadas quarenta e nove (49) pessoas sendo que, destas, quarenta e 

uma (41) se disponibilizaram a participar da pesquisa. De acordo com Gaskell, 

(2007), o número de entrevistas a serem realizadas, dependerá da natureza do 

tópico a ser estudado e do ponto de saturação definido pelo pesquisador. No caso 

desta pesquisa chegou-se a dois pontos de saturação diferentes. O primeiro ocorreu 

no momento em que as informações coletadas, durante as entrevistas, começarem 

a se repetir. O roteiro das entrevistas era flexível e variava dependendo das 

respostas dos entrevistados. Mesmo assim, em um determinado momento, 

observou-se que as respostas começaram a convergir e a pesquisa alcançou seu 

primeiro ponto de saturação. Gaskell, explica que isso ocorre porque: 

 

[...] embora as experiências pareçam únicas e individuais, suas 
representações não o são. Ao contrário, em grande medida as 
representações de determinado fenômeno são resultado de processos 
sociais, uma vez que estas são compartilhadas entre os membros de um 
determinado meio social (GASKELL, 2007, p.71). 

 

O segundo ponto de saturação ocorreu quando as indicações dos 

entrevistados começaram a cruzar-se umas com as outras. Ao final da pesquisa, 

muitos estrangeiros indicavam pessoas que já haviam sido entrevistadas, ou que já 

                                                           
23
 O conceito de redes sociais está ancorado na ideia de que a sociedade moderna organiza-se por 

meio de redes que perpassam todos os campos da vida social (CASTELLS, 2007) e que o processo 
migratório consolida-se, muitas vezes, pela formação de redes sociais desenvolvidas entre os 
migrantes que fazem uso de seu capital social para conseguirem inserir-se na nova sociedade e 
obterem ascensão socioeconômica (PORTES, 2006). 
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constavam na lista de indicações. Com isso, as redes sociais foram se fechando e a 

pesquisa alcançou o segundo ponto de saturação. 

Quanto ao uso de entrevistas narrativas com roteiro flexível, este justifica-se 

pelo fato de que, diferentemente do questionário ou levantamento, as entrevistas 

não apresentam um conjunto de perguntas predeterminados, o que permite aos 

entrevistados discorrerem livremente sobre o assunto e construírem uma narrativa 

própria, enfatizando aspectos que lhes são relevantes, a partir de sua visão de 

mundo. 

Partindo da concepção de Bourdieu (1999) na qual o agente social age, fala e 

pensa, mas não tem consciência das estruturas sobre as quais repousam o seu agir, 

pensar ou falar, a interpretação das narrativas dos entrevistados pressupõe uma 

modificação na instância analítica do senso comum, no momento em que modifica-

se o foco da pergunta “o quê” a realidade social é na perspectiva dos agentes, para 

a questão “como” esta realidade é construída em suas narrativas. 

Nesse sentido, o objetivo da análise das entrevistas foi compreender como os 

estrangeiros, que moram ou trabalham no bairro de Ponta Negra, constroem as suas 

múltiplas visões acerca do bairro, da cidade e dos moradores/estabelecidos, bem 

como suas estratégias de resistência ou aceitação deste espaço de convivência, a 

partir da análise da configuração estabelecidos/outsiders. 

Tendo em vista estes objetivos o método qualitativo apresentou-se como o 

mais indicado, uma vez que ele possibilitou a compreensão, em maior profundidade, 

da construção feita pelos estrangeiros/outsiders de seu mundo social e de suas 

relações sociais. Assim sendo, a presente pesquisa foi desenvolvida à luz da 

compreensão de que a entrevista qualitativa é uma ferramenta metodológica, que 

“[...] fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das 

relações entre os atores sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão 

detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos 

comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos” (GASKELL, 2007, 

p.65). 

Buscou-se, a partir das narrativas, o conhecimento implícito dos sujeitos 

pesquisados pelas descrições concretas e detalhadas de seus cotidianos. Este 

conhecimento é uma construção feita pelos agentes por meio de esquemas de 

pensamentos, a partir de suas condições de existência, de suas práticas ou 
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representações, que estão interpostas por “estruturas estruturantes”, construídas 

pelos próprios agentes que, “[...] longe de reagir mecanicamente a estímulos 

mecânicos, respondem aos apelos ou às ameaças de um mundo, para cuja 

produção do sentido eles próprios haviam contribuído” (BOURDIEU, 2008, p.435). 

Neste caso, a análise das narrativas dos estrangeiros/outsiders sobre suas vivências 

permitirá a identificação das estruturas que orientam as ações práticas, o “modus 

operandi” ou o “habitus” deste grupo específico (BOURDIEU, 2006). 

Sendo assim, nesta última etapa da pesquisa de campo buscou-se 

compreender como a decisão de mudar para Natal é legitimada nas narrativas dos 

entrevistados e como eles constroem as imagens da cidade de Natal e do bairro 

Ponta Negra, a partir de suas vivências cotidianas. Também foram analisadas as 

narrativas utilizadas para explicar as dificuldades de adaptação enfrentadas, como 

eles formam uma identidade de estrangeiros e que argumentos utilizam para 

legitimá-la. Outro aspecto que foi analisado nas entrevistas com os estrangeiros foi 

quanto às redes sociais formadas por eles. O objetivo foi compreender como eles 

argumentam e justificam a formação de suas redes sociais e como eles constroem 

suas relações de sociabilidade e de disputas pelo equilíbrio instável de poder junto 

aos moradores/estabelecidos, a partir da configuração estabelecidos/outsiders. 
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CAPÍTULO 4 OS ESTRANGEIROS NA CIDADE DE NATAL: UMA 

NOVA CONFIGURAÇÃO 

 

O Brasil é um país marcado pela forte presença de imigrantes. Por este 

motivo, inúmeras pesquisas foram desenvolvidas buscando analisar o fenômeno da 

imigração. Trabalhos que analisam suas características e os fatores que levaram a 

esta intensa imigração; que descrevem seu volume, seu destino, sua localização 

geográfica; que buscam compreender os processos de adaptação, aculturação e 

assimilação da população imigrante e sua relação com a população local; que 

identificam os impactos da presença do imigrante no campo, na cidade, no mercado 

de trabalho e etc., auxiliaram na tecelagem desta imensa colcha de retalhos que 

forma a nação brasileira. Abordagens com enfoque macro ou micro, de caráter 

qualitativo ou quantitativo, utilizando fontes diversas como relatos de viagens, 

memórias, cartas, narrativas, discursos, estatísticas consulares e das delegacias de 

imigração, entre outras, marcam este esforço.  

Entretanto, observa-se que a literatura existente privilegiou, durante algum 

tempo, grupos específicos de imigrantes, a saber, alemães, italianos e japoneses, 

em relação às outras nacionalidades; como também privilegiou algumas regiões do 

Brasil, como o Sudeste – fortemente representado pelo estado de São Paulo – e o 

Sul – com estudos que incluem os três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Esta bibliografia está concentrada em um período específico, 

caracterizado pela migração de massa, que compreende entre meados do século 

XIX e início do século XX (BASSANEZI, 1995). 

Pesquisas atuais sobre os imigrantes em regiões de fronteira, sobre a 

presença de chineses no estado de Pernambuco, sobre os africanos que migram 

para estudarem em universidades na Paraíba, sobre a união matrimonial como 

estratégia de bolivianos para permanecerem no Brasil, entre outras, vêm surgindo 

no meio acadêmico, na busca de preencher as lacunas dos estudos existentes sobre 

imigração24.  

 

                                                           
24

 Sobre os estudos das imigrações nas regiões Norte e Nordeste ver: Fusco & Souchaud (2009); 
Guimarães (2009); Silva (2009), entre outros. 
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No caso específico da cidade de Natal e do bairro de Ponta Negra, existem 

diversos estudos que abordam direta ou indiretamente o tema da imigração. No que 

tange as pesquisas direcionadas ao estudo da cidade e do bairro propriamente ditos, 

a questão da imigração, e consequentemente dos seus impactos, aparece em várias 

pesquisas, porém com enfoques diferentes. Observam-se análises sobre a dinâmica 

do turismo e suas consequências na espacialidade, no desenvolvimento e na 

produção do espaço da cidade e do bairro25; estudos sobre os investimentos 

imobiliários e a relação destes com o turismo26 e análises que buscam compreender 

as diferentes construções sociais sobre a cidade a partir da presença do outro, que 

tanto aparece representado pela figura do turista, como do estrangeiro27. Pode-se 

observar que os estudos existentes trabalham, majoritariamente, com a categoria do 

“turismo” e do “turista”, isto é, com o estudo do fenômeno em si ou das pessoas que 

se deslocam temporariamente para um determinado local por motivos diversos, 

sendo o principal deles o lazer.  

Entretanto, o turismo, e especificamente o turista, diferencia-se do imigrante 

ou estrangeiro, por este grupo estar “mais no sentido de uma pessoa que chega hoje 

e amanhã fica” (SIMMEL, 1983, p.182). Segundo Simmel (1983), este estrangeiro, 

que estabelece relações duradouras com a nova sociedade em que passa a fazer 

parte, possui uma posição marcada e determinada pelo fato de não ter pertencido 

sempre a ela e de que, a partir de determinado momento, está inserido na sua 

dinâmica. Desta forma, diferentemente do turista – que na maioria das vezes não 

estabelece nenhuma relação de proximidade com a localidade e com a população 

autóctone – o estrangeiro não apenas marca com sua presença a diferença e a 

diversidade existente entre ele (o estrangeiro) e o grupo local, como também insere 

qualidades e costumes que não são originários e nem poderiam se originar neste 

grupo. 

Mas, o fato de muitas pesquisas, quando buscam compreender as novas 

dinâmicas existentes na cidade de Natal e adjacências, direcionarem estas análises 

para o turismo e o turista, demonstra que há uma relação íntima entre a imigração 

contemporânea, que ocorre na cidade, e a atividade turística. Esta relação aparece 

                                                           

25 Ver Neverovsky (2005); Furtado (2005); Coelho (1989); Vidal (2010); entre outros. 
26 Ver Clementino (1995); Silva (2003); Clementino (2006); Silva (2010), Lacerda (2010); entre 
outros. 
27 Ver Lopes Junior (2000); Gómez (2003); entre outros. 
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não apenas nas pesquisas já desenvolvidas, como também nas narrativas dos 

estrangeiros/outsiders. A maioria deles visitou a cidade de Natal como um turista e 

só depois desta experiência decidiu fixar residência e tornar-se um imigrante.  

Nesse sentido, pode-se questionar: qual a relação entre a imigração 

contemporânea que acontece em Natal e o turismo? Existem incentivos locais que 

favorecem a permanência do estrangeiro na cidade, fazendo com que o turista 

queira tornar-se imigrante? Por que muitos turistas acabam optando por permanecer 

definitivamente na capital potiguar? 

Além dessas questões acerca da relação existente entre o turismo e a 

imigração, no caso específico da presente pesquisa, observou-se que os 

estrangeiros/outsiders compartilham de características comuns entre si e que são 

significativamente diferentes dos imigrantes italianos, alemães e japoneses, entre 

outros, que vieram para o Brasil no período da migração em massa. Nesse sentido, 

novas perguntas surgiram no decorrer da pesquisa: quais as principais 

características que diferenciam a imigração ocorrida nos séculos XIX e XX para o 

Sul e Sudeste do Brasil e a imigração contemporânea localizada no Nordeste e 

especificamente em Natal? Que fatores podem ser identificados que caracterizam 

essas diferenças? Quais as similitudes existentes entre essas imigrações? As 

diferenças entre elas apontam para um novo perfil de imigrantes e da própria 

imigração? Estas e outras questões serão analisadas no presente capítulo. 

 

 

4.1. Características da imigração contemporânea em Natal/RN 

 

Uma das preocupações com a fundamentação das características da 

imigração presente na cidade de Natal nos últimos 20 anos, foi com relação ao fluxo 

de estrangeiros que entram e saem da cidade e, especificamente, dos que fixaram 

residência no bairro de Ponta Negra, recorte espacial desta pesquisa. Para atender 

a esta demanda buscou-se a Delegacia de Polícia de Imigração – DELEMIG, órgão 

da Polícia Federal, localizada no prédio da Polícia Federal na rua Dr. Lauro Pinto no 

bairro de Candelária, Natal/RN. O delegado em exercício forneceu os dados 

referentes ao total de estrangeiros registrados no Rio Grande do Norte, ao total 

destes registrados em Natal e ao total registrados em Ponta Negra. Também 
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obtivemos dados referentes às nacionalidades mais frequentes de estrangeiros que 

possuem registro na DELEMIG e ao número de registros divididos por nacionalidade 

nos últimos 20 anos em Natal. 

Estes dados referem-se ao número de registros expedidos até o dia 01 de 

setembro de 2010, data em que foi feita a pesquisa, e dizem respeito aos 

estrangeiros que possuem o visto de permanência, isto é, que estão em situação 

legal no país e que têm permissão para desenvolverem atividades de trabalho. É 

importante considerar também que, segundo o delegado, nestes dados podem estar 

contidos estrangeiros que voltaram para seus países de origem e que não 

informaram à DELEMIG, para que eles pudessem incluir esta informação no registro 

de permanência; bem como pode haver um número significativo de estrangeiros que 

vive na cidade de Natal ou no estado Rio Grande do Norte, mas que não 

oficializaram junto à DELEMIG sua permanência. Neste caso, estes estrangeiros 

podem estar em situação de ilegalidade ou podem ser moradores sazonais, que 

renovam seus vistos periodicamente. 

Em números absolutos, na data em que foi realizada a pesquisa, havia 6.979 

(seis mil, novecentos e setenta e nove) estrangeiros registrados na DELEMIG com 

residência fixa no estado do Rio Grande do Norte. Destes registros, 4.668 (quatro 

mil seiscentos e sessenta e oito) possuem residência na capital, Natal, e 2.331 (dois 

mil trezentos e trinta e um) possuem residência em outras cidades do estado. Em 

termos relativos isso significa que há uma grande concentração dos estrangeiros 

que vivem no Rio Grande do Norte na cidade de Natal, que acolhe 66,89% dos 

imigrantes registrados. O restante, 33,11%, está distribuído entre as outras cidades 

do estado.  

Especificamente, no que tange o bairro de Ponta Negra, havia 1.292 (mil 

duzentos e noventa e dois) registros. Em termos relativos, isso significa que dos 

imigrantes que moram em Natal, 28% vivem no bairro de Ponta Negra e o restante 

está distribuído entre os outros 35 bairros da cidade. Se considerarmos o bairro de 

Capim Macio, este número cresce para 39,5%. Embora não tenham sido fornecidos 

dados sobre a distribuição dos estrangeiros nos diferentes bairros da cidade de 

Natal, mas apenas sobre o número dos residentes em Ponta Negra e em Capim 

Macio, estes números, conjuntamente com a pesquisa de campo realizada, 
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permitem inferir que estes dois bairros são os que possuem maior concentração 

relativa de estrangeiros dentro da cidade de Natal. 

A concentração destes estrangeiros em Natal e em Ponta Negra torna-se 

ainda mais representativa se considerarmos as atividades laborais exercidas por 

eles. Dos 41 (quarenta e um) estrangeiros/outsiders entrevistados, 31 (trinta e um) 

são empresários que trabalham no bairro de Ponta Negra. Destes, 29 (vinte e nove) 

trabalham no ramo do turismo ou no mercado imobiliário e 3 (três) são donos de 

escola. Isto significa que eles ocupam espaços estratégicos e de destaque na 

economia do bairro e da cidade. Ainda entre os entrevistados, somente 6 (seis) são 

empregados assalariados, sendo que destes, 5 (cinco) trabalham como professores 

e um como gerente de restaurante/pizzaria. 

Ainda referente aos dados fornecidos pela DELEMIG, de acordo com o 

gráfico 1, as nacionalidades mais frequentes que possuem registro com visto de 

permanência no estado do Rio Grande do Norte são: portuguesa com 33% dos 

registros, em segundo lugar, a italiana com 28% dos registros, seguido da 

espanhola, com 20% dos registros. Por último, com menos representatividade, tem-

se a nacionalidade francesa, com 10%, a norueguesa com 6% e a belga com 3% 

dos registros. 

 

Portugueses

33%

Italianos

28%

Espanhóis

20%

Franceses

10%

Noruegueses

6%

Belgas

3%

Estrangeiros no Rio Grande do Norte
(Nacionalidades mais frequentes)

 
 
Gráfico 1: Nacionalidades mais frequentes de estrangeiros registrados no estado do 
Rio Grande do Norte em 01 de setembro de 2010. 
Fonte: DELEMIG, gráfico construído pela autora. 
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É importante observar que as seis principais nacionalidades registradas 

concentram-se no continente europeu – portugueses, italianos, espanhóis, 

franceses, noruegueses e belgas. Isso não significa que não existam estrangeiros de 

outras nacionalidades vivendo no Rio Grande do Norte. Ao contrário, na rede 

formada pelas indicações dos entrevistados, observou-se a presença de 

estrangeiros com nacionalidades canadense, americana, uruguaia e sul africana. 

Entretanto, os dados fornecidos pela delegacia de imigração apontam que a maioria 

dos estrangeiros é oriunda de países europeus e, majoritariamente, dos países 

Portugal, Itália e Espanha. 

O gráfico 2 apresenta as nacionalidades mais frequentes com registro na 

cidade de Natal. Estes dados apontam a mesma tendência dos dados referentes ao 

Rio Grande do Norte, ou seja, as nacionalidades com maior representação são as 

mesmas. Entretanto, a distribuição entre elas mudou. Se no estado como um todo 

observa-se uma predominância de portugueses, na capital, a predominância é de 

italianos. 

 

Italianos
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Portugueses
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Espanhóis
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Estrangeiros em Natal
(Nacionalidades mais frequentes)

 
 
Gráfico 2: Nacionalidades mais frequentes de estrangeiros registrados na cidade de 
Natal em 01 de setembro de 2010. 
Fonte: DELEMIG, gráfico construído pela autora. 
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De acordo com os dados do gráfico 2, a nacionalidade com maior 

representatividade é de italianos com 28,4%; segundo, são os portugueses com 

27,7%; depois temos os espanhóis com 21,7%, seguido dos franceses com 15,1%. 

Por fim, seguindo a mesma tendência dos registros no Rio Grande do Norte, em 

Natal temos 5% de noruegueses e 2,1% de belgas. Pode-se analisar, a partir dos 

dados do gráfico 2, que algumas nacionalidades, como a portuguesa, estão mais 

distribuídas em outras cidades do estado do Rio Grande do Norte, enquanto para 

outras nacionalidades, como os espanhóis e italianos, a concentração é 

predominantemente em Natal. 

Para visualizar melhor a distribuição das nacionalidades, comparando a 

relação dos estrangeiros que possuem registro no estado do Rio Grande do Norte e, 

destes, quantos possuem sua residência fixa na cidade de Natal, o gráfico 3 

apresenta os números absolutos dos estrangeiros registrados no estado e a relação 

destes com os registrados na capital. 
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Total de Estrangeiros no RN Estrangeiros em Natal

 

Gráfico 3: Relação entre os registos no estado do Rio Grande do Norte e na cidade de 
Natal de acordo com as nacionalidades mais frequentes em 01 de setembro de 2010. 
Fonte: DELEMIG, gráfico construído pela autora. 
 

De acordo com os números do gráfico 3 e do cálculo de suas porcentagens, a 

nacionalidade que possui maior concentração de estrangeiros vivendo em Natal é a 
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espanhola com 74,4% dos estrangeiros. Em segundo lugar, têm-se os italianos com 

69,1% vivendo em Natal, seguido dos franceses com 60%. Entre os noruegueses, 

59,2% vivem em Natal, depois os portugueses com 58,7% e, por fim, os belgas com 

58%. Mesmo observando variações entre as diferentes nacionalidades, no que diz 

respeito à concentração relativa na cidade de Natal, é importante atentar para o fato 

de que todas as nacionalidades possuem mais de 50% dos imigrantes concentrados 

na capital do estado. Pode-se inferir que esta concentração deve-se à economia 

local, visto que a cidade possui grande relevância na economia do estado, 

concentrando cerca de 40% do PIB do Rio Grande do Norte28, o que possibilita uma 

melhor inserção no mercado de trabalho e, principalmente, no desenvolvimento de 

atividades empresariais voltadas para o setor turístico e imobiliário. 

A especificidade deste tipo de registro (visto de permanência com permissão 

para trabalhar e adquirir bens e imóveis), conjuntamente às informações obtidas nas 

entrevistas com os estrangeiros/outsiders, demonstra que, para além dos turistas ou 

dos moradores sazonais, isto é, àqueles que possuem segundas residências nas 

cidades do litoral nordestino29, há no estado do Rio Grande do Norte e em Natal um 

grupo representativo de estrangeiros que migraram para a cidade. Embora esta 

imigração possua características diferenciadas das imigrações em massa, os 

estrangeiros/outsiders não se encaixam na categoria de turista como sugerem 

alguns estudos30. Se, a partir da década de 1990, o litoral nordestino desponta como 

um grande potencial para o desenvolvimento do turismo de lazer e, por 

consequência, há um aumento nos investimentos não apenas na construção de 

redes hoteleiras e de infraestrutura31 para o turismo, mas também no mercado 

imobiliário com o foco na aquisição de segundas residências, pelos turistas 

estrangeiros32, há também, a partir deste mesmo período, um aumento gradativo e 

importante de imigrantes que buscam estabelecer vínculos e fixar residência na 

cidade de Natal.  

                                                           
28 IBGE 2010. 
29 Para estudos sobre o turismo em Natal e os turistas que possuem segunda residência, ver 
Clementino; Bentes Sobrinha & Silva (2006); Vidal (2010), Lacerda (2010) entre outros. 
30 Ver Lacerda (2010). 
31 Prodetur 1 e 2. 
32 Clementino; Bentes Sobrinha & Silva (2006); Lacerda (2010). 
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O tempo médio de residência dos entrevistados é de dez anos e este dado 

confirma que esta população passou, efetivamente, por um processo migratório. A 

tabela 1 apresenta o tempo de moradia dos estrangeiros/outsiders:  

 

Tempo de moradia em Natal em anos 
 

14 Estrangeiros Acima de 12 anos 
16 Estrangeiros Entre 6 e 11 anos 
11 Estrangeiros Entre 2 e 5 anos 

Total: 41 Estrangeiros Tempo médio: 10 anos 
Tabela 1: Tempo de moradia na cidade de Natal em anos 

 

Os dados da tabela 1 demonstram que dos 41 (quarenta e um) 

estrangeiros/outsiders, 14 (quatorze) vivem em Natal há mais de doze anos, 16 

(dezesseis) vivem entre seis e onze anos e somente 11 (onze) entrevistados moram 

em Natal entre dois e cinco anos. Estes números não devem ser avaliados em 

termos quantitativos, uma vez que o número de entrevistados não é uma 

amostragem estatisticamente representativa da população imigrante residente em 

Natal. Entretanto, estes números, que devem ser analisadas qualitativamente, 

demonstram as tendências da dinâmica dos imigrantes em Natal e do movimento 

migratório. 

As atividades laborais exercidas pelos entrevistados também demonstram a 

tendência de que eles vivem efetivamente na cidade de Natal e vivenciam o 

cotidiano no bairro de Ponta Negra. Entre os entrevistados, 71% trabalham e moram 

em Ponta Negra e adjacências, como o bairro de Capim Macio. A tabela 2 apresenta 

as atividades exercidas por eles: 

 

Atividade laboral exercida pelos estrangeiros 
 

Empresário Serviços e Turismo (agências, 
restaurantes, bares, pousadas) 

14 

Empresário Mercado Imobiliário 10 
Empresário outras áreas (Escola, fábrica de 
queijo, loja de fotografia, exportação de fruta) 

8 

Empregado assalariado (professor e gerente 
de pizzaria) 

6 

Aposentado 1 

Outro (diplomata, diretor de ONG) 2 

Total 41 
Tabela 2: Atividades laborais dos estrangeiros entrevistados na pesquisa de 
campo em Ponta Negra, Natal/RN 



88 

 

O fato dos entrevistados exercerem atividades lucrativas e remuneradas, 

como demonstra a tabela 2, e de viverem em média há 10 anos em Natal com visto 

de permanência, retira-os da categoria de turista e coloca-os na categoria de 

imigrantes. Além disso, essas atividades são representativas para a economia local, 

visto que a maioria é empresarial.  

Mesmo não sendo turistas, pode-se observar que há uma relação direta entre 

este tipo de imigração e o turismo, uma vez que esta atividade vem atraindo os 

estrangeiros não só para visitas recorrentes, mas também para migrarem para a 

cidade. Este fato justifica o número de pesquisas desenvolvidas sobre Natal e Ponta 

Negra que analisam a presença dos estrangeiros sob a ótica do turismo. 

Outro fator a considerar é a ligação das atividades laborais exercidas pelos 

estrangeiros/outsiders com a atividade turística e imobiliária. Esta ligação torna-se 

evidente pela natureza de suas empresas, a maioria está voltada para o setor de 

serviços (restaurantes, pousadas), do turismo (agências de viagens e turismo 

receptivo) e do mercado imobiliário (aquisição de segundas residências, compra e 

venda de lotes, terrenos, casas e apartamentos). Novamente, este dado pode 

explicar o fato de que os estudos existentes sobre as mudanças na dinâmica da 

cidade de Natal e do bairro de Ponta Negra apontam para a análise do turismo e dos 

turistas como fatores determinantes das mudanças, bem como de investimentos de 

capital estrangeiro no mercado imobiliário. Além disso, é evidente que o número de 

turistas é bem maior em comparação ao número de estrangeiros que imigraram para 

Natal. Este pode ser outro motivo pelo qual essa população imigrante apareça 

diluída nos estudos feitos sobre o litoral nordestino. Entretanto, não é possível 

categorizar estes estrangeiros que vivem, trabalham, produzem e transformam o 

espaço da cidade e do bairro de Ponta Negra, como turistas. 

Mesmo considerando que em termos absolutos os imigrantes sejam 

minoritários em relação aos turistas, em termos relativos esse grupo deve ser 

considerado uma vez que o impacto de sua presença vem influenciando nas 

disputas pelas posições dos agentes sociais nos espaços físicos e sociais do bairro 

e da cidade. Segundo Bourdieu (2003, p.160-161), “a posição de um agente no 

espaço social se exprime no lugar do espaço físico em que está situado [...], e pela 

posição relativa que suas localizações temporárias [...] e, sobretudo permanentes 

[...] ocupam em relação às localizações de outros agentes”. Sendo assim, a 
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compreensão das dinâmicas da distribuição dos espaços na cidade, passa pela 

observância dos espaços físicos e sociais que os agentes ocupam e de suas lutas 

simbólicas travadas nos diferentes campos, que nem sempre estão determinadas, 

exclusivamente, pelo condicionante econômico (BOURDIEU, 2006). No caso dos 

estrangeiros/outsiders, esta posição está marcada por sua presença na dinâmica 

econômica do bairro – visto a natureza e importância de suas atividades laborais –, 

como também por sua inserção cultural e social, uma vez que a presença destes 

estrangeiros/outsiders imprime uma nova configuração nas relações sociais 

estabelecidas entre estes e os moradores/estabelecidos (ELIAS, 1994). 

O gráfico 4 apresenta o número de registros expedidos pela DELEMIG nos 

últimos vinte anos. 
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Gráfico 4: Número total de registros expedidos para os estrangeiros com residência fixa na cidade de Natal nos últimos 20 anos. 
Fonte: DELEMIG, gráfico construído pela autora. 
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De acordo com o gráfico 4, pode-se observar que a partir do ano de 2003 

houve um aumento do número de registros expedidos e essa tendência 

permaneceu, tendo o seu ápice no ano de 2006. Esses dados acompanham a 

mesma tendência do aumento do turismo na cadeia do Polo Costa das Dunas33. 

Segundo estudos feitos por Vidal (2010), o aumento do turismo internacional nas 

cidades que compõem o Polo e especialmente Natal – local de referência, 

hospedagem e utilização dos serviços por parte dos turistas – é um fenômeno da 

década de 2000, especificamente após o tsunami que ocorreu na Indonésia em 

2004, que causou um redirecionamento das rotas turísticas para outras áreas 

litorâneas. 

Além disso, deve-se considerar que a inauguração do aeroporto internacional 

Augusto Severo contribuiu substancialmente para esse aumento, visto que houve 

uma melhora na mobilidade tanto para os turistas, como também para os imigrantes. 

A companhia aérea Transportes Aéreos Portugueses – TAP – oferece voos direto 

Lisboa/Natal e Natal/Lisboa, com duração de aproximadamente 6 horas de viagem e 

frequência diária. 

Os anos de 2007 e 2008 apresentaram uma queda em números absolutos de 

63 (sessenta e três) e 59 (cinquenta e nove) registros respectivamente. Essa 

diminuição de expedição de registros pode ser explicada pela crise europeia, 

especificamente do setor imobiliário, ocorrida no mesmo período. Como a maioria 

dos estrangeiros/outsiders investe direta ou indiretamente no mercado imobiliário, 

esta crise afetou não só os investimentos neste setor na capital potiguar, como 

também a vinda deles para residirem na cidade. Isso porque, além da importância 

do turismo como fator que impulsiona a imigração, observa-se também que o 

investimento no mercado imobiliário é outro aspecto importante para este movimento 

populacional. Já no ano de 2009 observa-se novamente um aumento dos registros, 

o que aponta uma recuperação do setor tanto imobiliário, como turístico. 

No Gráfico 5 observa-se a distribuição nos últimos 10 anos das 

nacionalidades mais frequentes que possuem registros expedidos de visto de 

residência na cidade de Natal. 

                                                           
33“O Polo Costa das Dunas compreende 18 municípios: Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, São José 
do Mipibu, Macaíba, Canguaretama, Arês, Tibau do Sul, Baia Formosa, São Gonçalo do Amarante, 
Ceará Mirim, Extremoz, Maxaranguape, Rio do Fogo, São Miguel do Gostoso, Senador Georgino 
Avelino, Pedra Grande e Touros. Tendo Natal, capital do estado, como referência espacial, o Polo 
abrange municípios localizados ao Sul e ao Norte da mesma” (VIDAL, 2010, p. 78). 
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Gráfico 5: Número total de registros expedidos para os estrangeiros, por nacionalidades mais frequentes, com residência fixa na 
cidade de Natal nos últimos 10 anos. 
Fonte: DELEMIG, gráfico construído pela autora. 
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Analisando os dados do gráfico 5, representado pelas quatro nacionalidades 

mais representativas, observa-se uma tendência oscilatória entre os italianos, 

espanhóis e portugueses. A nacionalidade que permanece constantemente com um 

alto índice, ocupando, na maioria dos anos, a primeira colocação, é a italiana. Os 

portugueses apresentaram um aumento representativo, nos anos de 2004 e 2005, 

com o maior número de registros e depois mantiveram a tendência de terceira 

colocação. Os espanhóis, embora tenham apresentado maior índice apenas nos 

anos de 2000 – ano em que o número de registros absolutos era muito baixo – e em 

2006, ocupam, na maioria dos anos, o segundo lugar. É importante observar que 

esse gráfico aponta tendências relativas às principais nacionalidades concentradas 

na cidade de Natal. Se considerados o número de registros acumulado, há uma 

clara tendência da presença de italianos, seguidos dos espanhóis e por último dos 

portugueses. 

 

 

4.2. Estrangeiro sim, imigrante não? Similitudes e diferenças entre as 

categorias de “estrangeiro” e “imigrante” em Natal/RN 

 

A partir dos dados apresentados sobre os fluxos de imigrantes em Natal, e da 

análise das narrativas construídas pelos estrangeiros/outsiders, pode-se dizer que 

as diferenças existentes entre a migração em massa ocorrida no Sul e Sudeste do 

Brasil nos séculos passados e a imigração contemporânea estudada em Natal 

apontam para uma nova configuração, nos termos de Elias (1994), deste grupo. Esta 

nova configuração está representada por inúmeras características, que diferenciam 

a imigração contemporânea que ocorre em Natal como: a relação estabelecida pelo 

estrangeiro/outsider tanto com seu país de origem como o de destino; a formação de 

redes sociais que oferecem suportes, tanto aos recém-chegados, quanto aos já 

estabelecidos; as relações de sociabilidade com os moradores/estabelecidos; uma 

nova relação de pertencimento com o espaço, uma vez que o ir e vir de um país ao 

outro possibilita uma (re)produção da vida social e econômica no novo espaço; entre 

outras. Desta forma, as características contidas na categoria “imigrante”, utilizada 

para representar a população que veio para o Brasil nos séculos passados, não 

conseguem explicar todas as nuances desta nova imigração. A busca por outros 
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arcabouços teóricos fez-se necessária à compreensão de quem são estes 

estrangeiros/outsiders, como eles se relacionam entre si e com os 

moradores/estabelecidos, por que eles decidiram mudar para Natal, qual a relação 

existente entre a atividade turística e esta decisão e, principalmente, como eles 

constroem suas identidades nos espaços físico e social da nova sociedade em que 

estão inseridos. 

Nas narrativas dos estrangeiros/outsiders foi possível observar que eles se 

autodenominavam como “estrangeiros” e não como “imigrantes”. Em vários 

momentos das entrevistas, quando eles se referiam à imigração, eles demonstravam 

um imaginário coletivo de que os imigrantes são os que vieram no século passado 

para o Sul e Sudeste do Brasil, motivados pela busca de novas oportunidades de 

emprego, em situações econômicas desfavoráveis e que, muitas vezes, não tiveram 

mais contato com seus países de origem, como foi o caso dos italianos, alemães, 

entre outros. Segundo os entrevistados, estes seriam os verdadeiros imigrantes, 

diferentemente deles, que se consideram estrangeiros vivendo em outras terras.  

As características usadas, pelos entrevistados, para justificar essa 

diferenciação diz respeito ao fato de eles terem vindo para a cidade de Natal, 

motivados por outras expectativas, que estão além da questão do trabalho e em 

busca de situações econômicas mais favoráveis. Além disso, eles visitam seus 

países de origem uma ou duas vezes ao ano, sempre mantêm contato com suas 

famílias por meio do telefone ou internet, podem manter-se informados dos 

acontecimentos diários de seus países por meio de jornais eletrônicos e comprar 

diversos produtos, que antes eram vendidos somente em seus países, e que em 

função da globalização encontram-se disponíveis nos principais mercados e lojas de 

Natal. Mas que categoria seria esta, reivindicada pelos entrevistados/outsiders, de 

“estrangeiro”? Quem é este “estrangeiro”? Não seria mais conveniente considerá-los 

como uma nova configuração de imigrantes? Por que muitos entrevistados negam 

esta identidade de imigrantes? 

Georg Simmel desenvolveu uma análise sobre o estrangeiro, motivado por 

sua experiência como um judeu que viveu a maior parte de sua vida em Berlim do 

início do século XX. De acordo com Waizbort (2006, p. 535), Simmel “via o judeu 

como assimilado na Europa da passagem do século, pois considerava que os 

elementos judeus já estavam consideravelmente entranhados na cultura europeia”. 
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Simmel, ao escrever esse ensaio sobre o estrangeiro, busca fazer uma descrição de 

quem é este indivíduo e analisar as relações por ele estabelecidas. 

Segundo Simmel (1983), toda relação humana envolve situações de 

proximidade e de distanciamento. No caso do estrangeiro esta relação se manifesta 

como um fenômeno a parte, diferenciado das relações entre os membros de um 

mesmo grupo. “Nesta relação a distância significa que ele, que está próximo, está 

distante”, ou seja, embora o estrangeiro esteja próximo fisicamente, ele está distante 

social e culturalmente, pelo não reconhecimento dos códigos locais e pela relação 

de não pertencimento ao grupo estabelecido. Ao mesmo tempo, “[...] a condição de 

estrangeiro significa que ele, que também está distante, na verdade está próximo, 

pois ser estrangeiro é naturalmente uma relação muito positiva: é uma forma 

específica de interação”. (SIMMEL, 1983, p.183).  

Isto significa que a condição de estrangeiro, daquele que fixou residência em 

um determinado local diferente do seu originário, e que vive e vivencia o cotidiano 

alhures, apresenta-se ambiguamente: ora como pertencente à sociedade na qual 

estabelece a vivência cotidiana, ora como algo externo, diferente e incômodo a este 

grupo. Simmel, ao desenvolver esta análise pretendia compreender como “nas 

relações do estrangeiro e nas relações com ele, os elementos que repelem e que 

aumentam a distância produzem um modelo consistente de coordenação e 

interação” (SIMMEL, 1983, p.183).  

Ao reportar as características deste estrangeiro como o comerciante, que na 

história da economia buscou abastecer diversas regiões na Europa de produtos que 

não eram possíveis de serem produzidos em determinadas localidades e que, por 

esta natureza, o estrangeiro não é o proprietário de terra, Simmel está referindo-se 

às condições dos judeus. Ele quer mostrar “como o judeu europeu se fixa 

historicamente em sua posição de ‘outsider’, ao mesmo tempo em que o 

‘estrangeiro’ enquanto “aquele que não é possuidor de terras” é a transfiguração do 

judeu da Diáspora” (WAIZBORT, 2006, p. 542). 

 

O comércio sempre absorve mais gente que a produção primária pode 
absorver; esta é, portanto, a esfera indicada para o estrangeiro, que se 
intromete como uma peça extra, por assim dizer, num grupo em que as 
posições econômicas, na verdade, estão ocupadas – o exemplo clássico é a 
história dos judeus da Europa. Por natureza o estrangeiro não é 
“proprietário de terra” – não apenas no sentido físico de terra, mas também 
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no sentido figurado de uma substância vital que é fixa, se não em um 
ponto do espaço, ao menos num ponto ideal do ambiente social. Embora 
em relações mais íntimas possa desenvolver todo tipo de atração e 
importância, assim que é tido por estrangeiro aos olhos do outro, ele não é 
um “proprietário de terra” (SIMMEL, 1983, p.183-184, grifos nossos). 

 

Essa característica de “não proprietário de terra” apontada pelo autor não diz 

respeito somente ao fato de o estrangeiro possuir ou não bens imobiliários. Quando 

Simmel enfatiza que este estrangeiro não possui terra no “sentido figurado de uma 

substância vital que é fixa”, e coloca que ele não é um “proprietário de terra” entre 

aspas, ele está referindo-se a uma sensação de não pertencimento a esta terra, que 

pode até ser de sua propriedade, mas que não é identificada como a terra de seus 

antepassados. Esta sensação de não pertencimento pode ser representada por 

diferentes características; uma delas é o não reconhecimento dos códigos e 

condutas existentes na nova sociedade, outra a não aceitação das características 

culturais e sociais locais e outra a recusa em estabelecer relações sociais com os 

grupos já estabelecidos, formando guetos entre o grupo de outsiders. 

Nas entrevistas realizadas com os estrangeiros/outsiders foi possível observar 

esta sensação de não pertencimento e de não reconhecimento com o local vivido:  

 

“Então isso não eu entendo aqui. Quer dizer, o político com certeza deve 
saber o que está acontecendo, quer dizer que mesmo ele sabendo não se 
importa de resolver o problema. A gente se adapta. Está bom, é assim, se 
eu sair com uma garota super legal, nunca vou entrar naquele bar. Se sair 
com os amigos brasileiros vou para uma choperia. Tenho que me adaptar 
não posso reclamar, porque eu penso assim, olha eu sou hóspede nesse 
país e não posso reclamar. Talvez eu seja muito crítico com o meu país, 
porque na Itália, você sabe, está entrando muito clandestino, que entra de 
barco vindo da África. Eu penso, nossa eu estou aqui no Brasil, sou um 
hóspede bem assentado, posso fazer tudo, mas não posso estar 
reclamando: “ah não gosto disso”! Se não gosta, vai para casa. Mas não 
entendo como no meu país, na Itália, todo esse clandestino entra e a Itália 
não faz nada para mandar ele embora, o clandestino, clandestino. Eu para 
estar aqui tive que investir dinheiro, fazer visto de residência ou permesso, 
custa 50 mil dólares, é caro. Mas vale a pena, porque adoro morar aqui. 
Não posso reclamar, esse país é assim e eu só me adapto. Esperando que 
um dia vai ser melhor, com certeza, eu sou muito otimista. [...] Seria 
importante fazer uma requalificação da praia de Ponta Negra. De noite não 
tem nada. Tantos anos atrás era só restaurante lotadíssimo, porque o povo 
adora passar o dia na praia depois volta para casa, descansa e depois a 
noite sai janta e caminha. Agora só tem dois, três. Me lembro que tinha um 
restaurante de três andares, com show ao vivo, com música, pagode, toda 
praia iluminada, como uma praia assim bela de Maceió, de João Pessoa. 
Aqui é abandonada”. (Italiano18) 
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A narrativa do Italiano18 apresenta uma série de características que 

demonstram como se descortina a sua condição de estrangeiro/outsider. Em um 

primeiro momento ele inicia sua fala apontando alguns problemas vivenciados no 

bairro de Ponta Negra e responsabiliza a pouca intervenção do Estado, na figura dos 

políticos, pelo descaso com a situação. Em seguida ele demostra que já está 

familiarizado com alguns códigos de conduta e que saberia onde levar uma “garota 

super legal”, assim como saberia aonde ir com os amigos. É importante observar 

que a partir deste momento a narrativa começa a apresentar algumas contradições, 

uma vez que ele afirma ser um hóspede e por este motivo ele acredita que não pode 

reclamar das condições oferecidas pela cidade e pelo bairro, mas, ao mesmo tempo, 

ele aponta diversos problemas, que ele analisa como negativos.  

Essas críticas aparecem implicitamente justificadas pelo fato de ele ter “pago” 

pelo direito de estar aqui e este fato possibilita certos comportamentos e críticas. A 

comparação feita por ele entre o imigrante africano que vai para a Itália na condição 

de clandestino e a sua de imigrante italiano regularizado no Brasil também evidencia 

um caráter de superioridade deste em relação àquele. A sua condição de “hóspede 

bem assentado” possibilita, segundo ele, “fazer tudo”, pois ele investiu 50 mil dólares 

para obter direito ao visto de permanência e fixar residência34. Esta parte da 

narrativa confirma sua compreensão de que sua posição de estrangeiro é 

diferenciada dos imigrantes que vão para a Itália. Ele finaliza a narrativa apontando 

suas expectativas com respeito às melhorias e à requalificação da praia de Ponta 

Negra e, novamente, critica as condições de abandono do bairro de Ponta Negra em 

comparação com a orla das capitais vizinhas, como João Pessoa e Maceió.  

Esse sentimento de não pertencimento à cidade e ao bairro, de ser um 

hóspede, pode estar associado a uma não identificação com as características 

locais e a uma possível não aceitação da diversidade existente. Analisando sob a 

perspectiva de Simmel (1983), a condição de ser estrangeiro em terras alheias é 

caracterizada muito mais pela sensação de não pertencimento e de não 

identificação com o espaço vivido, do que pelo fato concreto de ser ou não 

“proprietário de terra”. Embora nas narrativas tanto do Italiano18, quanto de outros 

entrevistados, observa-se aspectos referentes ao fato de que a eles é permitido 

                                                           
34 Esta é uma das condições impostas pelo governo brasileiro para a expedição do visto permanente 
no Brasil. 
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qualquer tipo de comportamento, uma vez que eles investiram no bairro por meio de 

aquisições de propriedades privadas e de abertura de negócios, isto não significa 

que eles tenham um sentimento de pertença, de identidade com o local vivido, ao 

contrário, observa-se uma indignação com relação às características locais do bairro 

e da cidade e uma busca constante por mudanças. 

A narrativa do Italiano17 também demonstra uma tentativa de diferenciação 

da sua condição de estrangeiro em relação aos imigrantes latinos, asiáticos ou 

africanos que vão para países da Europa ou dos EUA: 

 

“O estrangeiro, acredito eu... acredito que o componente básico seja o 
clima, a cidade muito bonita ou era muito bonita, vem crescendo 
assustadoramente. Não sei, mas basicamente é isso. É a possibilidade de 
você ter um lugar para morar que não é longe da Europa hoje, porque em 
sete horas você está em Lisboa ou em seis horas e meia. Portanto, é 
gradativo. É uma cidade que te dá esse visual quase o ano inteiro, isso é 
muito agradável, sobretudo para um europeu, porque hoje é difícil, já era 
difícil, mas eu nunca pensei que a Europa se tornaria tão difícil do jeito que 
está hoje, também para as pessoas que são de lá. Pelo menos aqui você 
tem uma imigração... claro, sempre dá algum problema, tudo bem, 
imigração sempre dá algum tipo de problema. Penso que a imigração 
italiana nos Estados Unidos ou na América Latina sempre deu algum 
problema, dependendo do momento histórico que acontece. Mas lá, o 
grande diferencial de lá é que você não consegue entender absolutamente 
nada das pessoas, você vai num ônibus e as pessoas falando por telefone 
ou é asiático, meio oriental, é um idioma que você não entende nada. Aqui 
eu já vi várias pessoas simples da praia que hoje se você vai consegue 
conversar, entre aspas, com um italiano, um espanhol, um inglês. Algo 
sempre faz, mas lá não, a imigração lá é uma imigração é muito, como 
posso dizer, independentemente de você, queira ou não ela entra. Aqui não. 
Aqui sempre tem uma parte que normalmente não permite que ela entre 
assim. Eu não vejo esta imigração, como posso te explicar, essa 
imigração... você vê que as pessoas que moram aqui no mínimo tem que ter 
uma condição, mais do que mínima, para morar, começa por aí. Eu não vejo 
ninguém que vem aqui morar na rua, não consegue. Eu nunca vi um 
estrangeiro morar na rua, no mínimo é expulso, no mínimo. Portanto já isso 
é um grande problema mesmo lá” (Italiano17). 

 

Nesta narrativa o Italiano17 busca, inicialmente, explicar os motivos que 

trazem os estrangeiros europeus para Natal. Segundo ele, o clima favorável durante 

todo o ano e a beleza da cidade, associados à proximidade da Europa, uma vez que 

existem voos diretos de Natal para Lisboa, atraem os estrangeiros/outsiders. Em 

seguida, ele começa a argumentar que a vida na Europa se tornou muito difícil e 

sugere que esta dificuldade é dada pela presença de imigrantes. A partir deste 

momento ele começa a justificar esta afirmação dizendo que toda imigração causa 

problemas e que ele acredita que a imigração italiana também cause problemas 
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para os países receptores, mas que são menores em relação às outras imigrações. 

Para exemplificar esse posicionamento ele utiliza a questão linguística e neste 

momento da narrativa observa-se uma contradição, pois ao mesmo tempo em que 

ele coloca que quando um imigrante asiático fala alguma coisa na Itália não é 

possível compreender; quando ele vai exemplificar o que acontece em Natal ele diz 

que a pessoa simples da praia consegue “se fazer entender” mesmo sem falar a 

língua do estrangeiro.  

Ao final da narrativa, quando afirma que os imigrantes que vão para Natal têm 

uma condição “mais do que mínima” para morar e que nunca viu nenhum deles 

morando na rua, o Italiano17 marca seu posicionamento como estrangeiro, 

diferenciando-se dos imigrantes asiáticos, africanos ou latinos que vão para a Itália. 

É importante atentar para o fato de que o objetivo desta narrativa é demarcar sua 

posição de sujeito migrante distinguindo-a das posições ocupadas pelos imigrantes 

que vão para os países europeus, com o intuito de diferenciar os impactos causados 

pelos diferentes tipos de migrações aos locais receptores. Entretanto, mesmo que 

estes imigrantes não onerem diretamente o Estado com demandas primárias como 

habitação, trabalho, educação etc., é possível observar que a presença dos 

estrangeiros vem causando transformações tanto no espaço urbano da cidade de 

Natal, e mais especificamente no bairro de Ponta Negra, como também nas relações 

sociais que permeiam estes espaços. 

Na narrativa do Italiano5 observa-se também uma tentativa em diferenciar a 

imigração que aconteceu nos últimos 15 anos na Itália e a imigração que acontece 

em Natal: 

 

“Eu quando saí da Itália era um ambiente onde a imigração era quase 
inexistente. Acabei de voltar de uma viagem e, após 15 anos, você vê um 
antes e um depois. Aconteceu o contrário, lá entraram, entraram forte. Hoje 
temos uma realidade multicultural, racial, linguística impressionante, tanto 
que escutei 25 idiomas em uma semana e aqui não. Primeiro pelo problema 
econômico que a Europa sofreu, onde a sobra das atividades eram usadas 
para alimentar uma ideia interessante de passar um tempo nos trópicos, ver 
os trópicos, então tinham a desculpa de viajar, de sair de um ambiente 
chato para entrar num mundo tropical que é um sonho na Europa, 
sobretudo pra quem é do frio, é uma oportunidade interessante. Só que 
você vê, do ano passado pra hoje, o mundo mudou completamente, 
portanto sobra pouco de dinheiro” (Italiano5). 
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Nesta narrativa, o Italiano5 descreve a situação atual da Europa em 

decorrência da imigração em massa dos últimos anos. É possível observar que ele 

considera esta imigração como algo negativo, quando utiliza termos como “você vê 

um antes e um depois”, “lá entraram, entraram forte”. Em seguida, ele explica os 

motivos que levaram os estrangeiros/outsiders a migrarem para Natal. De acordo 

com o entrevistado, o sonho de viver nos trópicos foi alimentado por vantagens 

econômicas, “onde a sobra das atividades” garantiram a concretização deste sonho. 

Ao utilizar o termo “sonho”, o Italiano5 descaracteriza essa imigração como um 

movimento oriundo de necessidades sociais ou econômicas. Ao contrário, a ideia 

transmitida na narrativa é a de que muitos europeus sonham com a vida nos 

trópicos, mas somente alguns podem realizar esse sonho. No final da narrativa ele 

dá indícios de que a crise na Europa vem afetando esse movimento populacional, 

referente a rota Itália-Brasil, uma vez que “sobra pouco dinheiro”. 

Outra narrativa analisa a característica do povo italiano como um povo que 

“sempre migrou” por diversas razões e que, atualmente, vem sofrendo com o 

problema dos imigrantes em função de uma não aceitação de diferenças 

linguísticas, culturais etc. 

 

“Nós temos uma Itália fora da Itália. Tem mais ou menos, penso hoje, uns 
40 milhões de italianos fora da Itália. Sempre foi um povo por exigência, por 
obrigação ou por necessidade que sempre migrou. O grande problema é 
que a Itália nunca teve imigração, então o impacto foi muito forte nos 
últimos 10 anos, sobretudo uma imigração com outros idiomas, outras 
culturas muito diferentes do que é o ambiente europeu” (Italiano2). 

 

Estas narrativas demonstram porque os estrangeiros/outsiders não querem 

identificar-se com a categoria de imigrantes. Na compreensão deles, os imigrantes 

são pessoas que saem de seus países de origem em condições desfavoráveis e 

buscam melhores condições de vida em outros países. Por este motivo, estes 

imigrantes são onerosos aos lugares de destino, causam problemas para a 

economia local, uma vez que necessitam do amparo do Estado para conseguir 

inserir-se na sociedade. Para os estrangeiros/outsiders, eles, ao contrário dos 

outros, trazem investimentos e benefícios à cidade de Natal e, por este motivo, não 

devem ser incluídos na mesma categoria de imigrantes, uma vez que não se 

identificam com a imagem que eles mesmos têm do que é ser um imigrante. 
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Se compararmos estas análises às pesquisas desenvolvidas acerca da 

imigração em massa que ocorreu no Brasil entre os séculos XIX e XX, observa-se 

que há diferenças importantes que devem ser consideradas. No estudo 

desenvolvido por Woortmann (2004) sobre o imaginário dos imigrantes vindos da 

Alemanha para o Sul do Brasil no século XIX, a autora observa que a expectativa de 

construção de uma nova vida, melhor do que a anterior, estava pautada na categoria 

terra, isto é, na possibilidade de acesso à propriedade privada da terra, onde eles 

criariam raízes e construiriam um futuro diferente.  

Segundo a autora “a categoria ‘terra’ é parte de uma teia de significados” 

(WOORTMANN, 2004, p.23), presente neste imaginário e representa uma das 

principais motivações do processo migratório neste período. Não somente no que 

diz respeito a estas migrações, como também no caso dos alemães que foram para 

a Rússia em fins do século XVIII. As motivações para este movimento populacional 

estavam pautadas em promessas de acesso à terra onde eles “seriam produtores de 

alimentos e de produtos artesanais [...] da fronteira com o Uruguai [...] e com a 

Argentina, além de estarem próximos de Porto Alegre e de outras capitais 

provinciais com problemas endêmicos de abastecimento alimentar” (WOORTMANN, 

2004, p.43). 

A autora coloca que “para os emigrantes, a “nova terra”, a Neues Land, 

refere-se à América como um todo, a um Novo Mundo, fundamentalmente distinto 

do espaço europeu onde viviam” (WOORTMANN, 2004, p.24). Essa emigração foi 

impulsionada pelas condições existentes na Alemanha da época, fortemente 

marcada por poucas possibilidades de realização laboral e por uma difícil mobilidade 

social. Sendo assim, esta perspectiva apontada pela autora é de que a terra passa a 

ser, para os imigrantes alemães, um “espaço de realização de oportunidades” e o 

continente americano expressa-se como o local no qual essa realização tornar-se-ia 

possível, em comparação com a situação estagnada da Alemanha. 

A necessidade da propriedade privada da terra como um espaço destinado à 

“reconstrução de uma campesinidade” está ancorada na sensação de libertação das 

regras impostas aos europeus do século XIX. Sendo assim, a busca por uma vida 

em outro continente e, mais especificamente, pela propriedade da terra, é um fator 

marcante nas migrações alemãs e italianas para o Sul do Brasil.  
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No contexto da “Grande Transformação” de que fala Polanyi (1971), quando 
a terra e o trabalho vão se transformando em “mercadorias fictícias” e por 
força do “grande moinho”, à perspectiva religiosa se acrescenta outra, de 
caráter laico, derivada ainda que vagamente, do ideário da Revolução 
Francesa (WOORTMANN, 2004, p.24).  

 

Esta característica da imigração ocorrida no passado, pautada em uma forte 

relação com a terra e na busca de um pertencimento à nova sociedade diferencia-se 

da imigração contemporânea que ocorre em Natal, uma vez que os entrevistados, 

em suas narrativas, não apresentam esta identificação com o novo local, nem a 

busca por enraizar-se e pertencer a este espaço. Desta forma, a necessidade de 

distinção de sua condição de estrangeiros não se dá apenas em relação aos 

imigrantes asiáticos, africanos ou latinos que buscam melhores condições de vida, 

mas também em relação aos próprios imigrantes italianos ou alemães que vieram 

para o Brasil nos séculos passados. 

Entretanto, em outros aspectos, os dois tipos de imigração se tornam 

semelhantes. Quando se trata da busca por mobilidade social, não só econômica, 

mas também de status e poder, pode-se observar essa mesma perspectiva nas 

narrativas dos entrevistados. Os estrangeiros/outsiders vislumbram a possibilidade 

não só de trabalho, mas de ascensão econômica em função da valorização do Euro 

em relação ao Real, o que permite que eles adquiram bens imobiliários e invistam 

em negócios próprios. Além disso, há também uma expectativa de ascensão social 

vinculada ao status, pois eles acreditam que a condição de estrangeiros, oriundos de 

países economicamente mais fortes, seja socialmente valorizada em países como o 

Brasil. A expectativa de mobilidade social aparece na fala do Italiano8 quando trata 

da questão de que na Itália não se pode tentar a vida com coisas diferentes, que não 

se pode sonhar: 

 

“Daí iniciamos e logo, na verdade, tive muita sorte, pois logo encontramos 
os favores das pessoas. Por um motivo ou por outro a pizza é boa, mas isso 
deve ser a normalidade. No fundo você tem que ter o produto. Não é dito 
que quando você tem uma coisa boa as outras pessoas vêm te visitar? Isso 
a gente também sabe. Em geral tivemos sorte, daí caminhamos e ficamos 
um pouco maior, dobramos a pizzaria e agora estamos andando e 
pensando outras coisas, coisas boas do Brasil, por exemplo. Por que 
também fiquei aqui, ou pensei de ficar aqui, porque aqui parece que você 
tem mais oportunidade. É um pais de oportunidade. Se você... o importante 
é você ter boa vontade e querer trabalhar, se você tem isso tem chance de 
poder revirar a própria vida no sentido de fazer qualquer coisa, vendendo 
biscoito, produzindo o que quiser. Óbvio que você tem que ajudar, não é 
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deixar a vida te levar. Se você um pouco coloca, um pouco ééé... a sorte 
também ajuda. Aqui dá para fazer muito na verdade. É mais fácil que na 
Itália. Na Itália tem muito... é muito fechada, tem que ficar já dentro das 
coisas. Aqui você pode iniciar, criar, pode pensar em outras coisas, porque, 
por exemplo, estou pensando de fazer outras coisas, queria fazer outras 
coisas fora da pizzaria. Já o fato de poder pensar, de fazer outras coisas, de 
planejar, mesmo sonhar, isso aqui o Brasil te dá. Lá não, lá os sonhos são 
mais reais, tem que ser devagar, devagar, lento, devagar para toda a vida. 
Você faz um passo de formiga por vez para construir, para fazer, ou tem 
que dar certo” (Italiano8). 

 

Embora possam ser diferentes as expectativas dos imigrantes em massa dos 

séculos passados, no que diz respeito ao novo mundo, e dos imigrantes 

contemporâneos, em virtude das diferenças existentes no contexto histórico de 

ambos, a ideia de que a América, representada neste caso pelo Brasil, é uma terra 

de oportunidades e que permite ao imigrante estabelecer-se e desenvolver-se 

economicamente melhor do que em seu país de origem, aproximam esses dois tipos 

de imigração. Na narrativa do Italiano8, a Itália aparece como um país de lentas 

mudanças, a “passo de formiga”, onde as pessoas já nascem destinadas a 

determinada atividade laboral, vinda de seus antepassados. Este fato fica evidente 

quando ele diz “na Itália tem muito... é muito fechada, tem que ficar já dentro das 

coisas”. Já o Brasil é narrado por ele como um país onde “você pode iniciar, criar, 

pode pensar em outras coisas”. Quem tem “boa vontade e quer trabalhar” pode 

desenvolver qualquer atividade. Este pensamento assemelha-se aos dos antigos 

imigrantes. 

Outro exemplo de busca por mobilidade social é o caso do Italiano1 que era 

garçom na Europa e veio para Natal ser dono de pizzaria: 

 

“Eu nasci há 50 anos atrás, num vilarejo no Nordeste da Itália. Gente 
humilde, pobre, mas honesta. Os ensinamentos dos meus pais foram 
sempre de trabalhar honestamente e ter as coisas nesse sentido. Não tem 
outro jeito para ganhar o próprio dinheiro. Coisa que eu sempre fiz. Comecei 
novo, andando o mundo, trabalhando como garçom. Com 14 anos já estava 
na Alemanha trabalhando e depois trabalhei muitos anos em Veneza, nos 
melhores hotéis, trabalhei na Suíça e no Brasil cheguei por acaso. Hoje sou 
dono do meu próprio negócio. [...] Depois tem gente que vem aqui de férias 
uma vez, duas vezes, três vezes e depois quer vim aqui para trabalhar, para 
morar aqui, está entendendo? Vêm abrem restaurante, fazem investimento, 
constroem etc. A maioria das pessoas trabalha ou com construção, 
investimentos, terrenos, ou com turismo, ou restaurante” (Italiano1). 
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Nesta narrativa, o Italiano1 constrói sua identidade através do que Schütze 

(1977) chama de “teoria sobre o eu” ou “autodescrição biográfica”. Nela, o 

entrevistado afirma que sua formação está baseada nos ensinamentos dos pais de 

que é importante trabalhar honestamente. Para justificar este posicionamento ele 

descreve seu lugar de origem como um vilarejo de “gente humilde, pobre, mas 

honesta”. Esta tentativa em construir uma imagem de trabalhador humilde, mas 

honesto, pode ser interpretada como uma tentativa de justificar seu novo 

posicionamento social como dono do próprio negócio. Para chegar a esta condição, 

o Italiano1 descreve sua trajetória de vida colocando que começou a trabalhar muito 

jovem e que desde os 14 anos já morava em outro país e trabalhava como garçom. 

Ao final da narrativa, ele reafirma que muitos estrangeiros vêm para Natal em busca 

de investimentos, tanto no setor imobiliário, como no setor turístico ou de serviços, 

como restaurantes. 

Outra característica das imigrações em massa era o seu caráter de 

irreversibilidade, isto é, não era considerado possível por parte dos imigrantes 

retornarem aos seus países de origem.  

 

Sair do lugar significava abdicar de direitos ao patrimônio no lugar original, e 
o desligamento era formalizado por uma comunicação às autoridades 
locais. Primeiramente, o emigrante desligava-se da comunidade religiosa, 
sendo a despedida marcada por um culto ou missa, ou uma reza da 
Stammhaus da família [...]. A partida era comunicada formalmente pelo 
pastor ou padre no altar e selada com um aperto de mão (WOORTMANN, 
2004, p.44-45).  

 

Havia uma grande ritualização do momento de despedida, pois este era 

considerado por todos, e na grande maioria dos casos de fato, o último contato que 

o emigrante teria com seu lugar de origem, seus familiares e amigos. Essa 

irreversibilidade foi analisada por Woortmann (2004) através de canções, cartas, 

diálogos e memórias de familiares. Nestas cartas, os emigrantes alemães narram a 

vida no novo país e mesmo considerando algumas dificuldades enfrentadas no 

início, eles afirmam que já estão adaptados e que não pretendem retornar à 

Alemanha. Essa irreversibilidade modificava a relação estabelecida pelo migrante 

com o país de destino. Há nas cartas analisadas pela autora um otimismo e um 

mascaramento das condições de vida destes imigrantes, com o intuito de manter os 

familiares que ficaram nos países de origem, tranquilos quanto à nova vida. 
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“... e o velho chegava sempre na nossa loja e lia as cartas que a mãe de 
Walter mandava. E a mãe de Walter era uma grande mentirosa, né? E 
então ela escrevia: o Brasil é um paraíso. Os homens só precisam sair da 
porta já pode matar veado e qualquer coisa, né? E a gente viaja hora, hora 
nos pomares de laranjeira. É por isso que meus pais vieram, por causa 
dessas cartas... e por causa dessa mentira nós chegamos para o Brasil” 
(FRANÇA; WOORTMAN et alii, 1993, p. 107 apud WOORTMANN, 2004, 
p.46). 

 

Essa característica de irreversibilidade da imigração em massa dos séculos 

passados é bem diferente das possibilidades não só de voltarem definitivamente 

para seus países, como também de visitas periódicas e do contato quase diário com 

os países de origem das imigrações contemporâneas em Natal. 

 

“Sabe que agora, não é como antes, quando você era imigrante que 
imigrava para outro país, você perdia mesmo os contatos com sua terra. 
Agora temos a internet, sabe, é outro nível mesmo. Eu falo com a minha 
mãe duas ou três vezes por semana, ligo para ela. Olho para ela duas 
vezes por semana, três vezes por semana ou quando eu quero com msn ou 
skype que seja. Leio as notícias italianas todo dia, leio o jornal italiano 
sempre na internet, assisto filme italiano, falo italiano em casa. Quer dizer, a 
minha ligação com a Itália não é que parou porque estou aqui fora, de 
longe. Continuo, óbvio, de uma maneira mais branda, uma maneira é..., 
mas continua. Antes era diferente, então, por isso, acho que também as 
pessoas se uniam, se associavam mais, por esta carência mesmo. Agora 
não tem mais essa carência, eu falo com quem quero, ligo para amigos de 
vez em quando só para dar um “alô”, por isso que acho que também não vai 
em frente essa coisa de associação. E também porque os imigrantes de 
antes eram imigrantes que chegavam com a mala de papelão. Agora se 
você revê todos os italianos que estão aqui podem viajar quando quer, 
viajam quando querem, é diferente como outrora. Escolheram morar aqui, 
não foi uma obrigação morar aqui, porque faltava mesmo trabalho... quer 
dizer, é óbvio que aqui encontrei um trabalho, mas também escolhi, não foi 
como era antes” (Italiano11) 

 

É possível observar na narrativa do Italiano11 a construção de uma teoria 

explicativa do porquê há diferenças entre os antigos imigrantes italianos e a sua 

condição de imigrante. A facilidade de contato e de convívio com o país de origem e 

com os familiares, proporcionada pelos meios de comunicação, é um fator 

determinante, segundo o entrevistado. Estas novas características são utilizadas 

como justificativas para o fato de que não é de seu conhecimento a existência de 

associações ou organizações de imigrantes na cidade de Natal. O imaginário social 

construído acerca dos imigrantes que “chegavam com a mala de papelão” e que 

vieram “por obrigação” também marca a tentativa de diferenciação das duas 
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imigrações. Segundo o Italiano11, os estrangeiros que estão em Natal “escolheram 

morar aqui” e têm condições de ir e vir de um país ao outro sempre que quiserem. 

Outra narrativa que também aponta para as mesmas características é a do 

Italiano4: 

 

“Talvez porque mudou o perfil do imigrante, hoje em dia o imigrante assim, 
é uma pessoa que vai e volta para a Itália duas, três vezes no ano, que tem 
internet, fala no skype com a mãe todo dia, então, não é mais aquele 
imigrante que “ah, a pátria amada”, chora e tal, não consegue mais voltar 
pra Itália. Então talvez isso, por causa disso, mas acho assim interessante 
fazer uma associação sempre se fala é mais para os nossos filhos, né, pra 
aprender o idioma, botar uns livros aí, e pra gente também se unir, porque 
tem muita injustiça contra os estrangeiros, às vezes você está sozinho 
contra poderes que você não pode contrastar e diferentemente uma 
associação né, de pessoas ajuda” (Italiano4). 

 

Semelhante à narrativa anterior, o Italiano4 também afirma que o perfil do 

imigrante mudou, que o contato frequente com o país não permite que ele 

desenvolva o mesmo sentimento nostálgico característico dos imigrantes que saíram 

da Itália nos séculos passados. Ele também justifica o seu desconhecimento acerca 

da existência de alguma associação de imigrantes em função deste novo perfil 

imigratório, mas demonstra o desejo de que se forme alguma associação para que 

os filhos aprendam o idioma e para que os imigrantes possam se unir em possíveis 

causas judiciais. 

Entretanto, esta possível reversibilidade da imigração, muitas vezes não se 

legitima na prática, em função das expectativas frustradas que os imigrantes 

passariam para seus familiares. 

 

“Então no início a gente não voltou somente porque realmente a gente 
tinha, como é que se diz, investido tudo, tudo! Então até para os próprios 
familiares seria assim admitir um erro, assim, a gente não podia voltar, seria 
um derrota. Todo mundo falava que a gente estava louco, para querer fazer 
uma mudança tão radical, país tão longe, sem conhecer ninguém. Então a 
gente não podia voltar, foi isso que realmente segurou” (Italiana1). 

 

Analisando a narrativa da Italiana1, observa-se que, muitas vezes, o projeto 

imigratório, quando se trata da saída de um país economicamente mais forte, para 

um país economicamente inferior, como é o caso da rota Itália-Brasil, não há apoio 

ou incentivo por parte das famílias. Desta forma, a possibilidade de abortar este 
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projeto torna-se mais difícil, pois consistiria não apenas em confirmar as previsões 

feitas pelos familiares, como também assumir uma imagem de derrota.  

Uma avaliação muito semelhante foi desenvolvida pela Uruguaia1: 

 

“Sempre nós pensamos em voltar, mais meu marido que eu. Porque eu, eu 
não sei se assim, eu era muito emocional sempre na minha vida, mas a 
partir da vinda para aqui eu fiquei bem mais racional, então assim, é eu 
acho assim que para voltar com dois filhos eu tenho que voltar com 
dinheiro, não tem jeito. Então eu não posso voltar com 40 anos, meu 
esposo com 45 anos, com duas crianças, chegar e ‘estamos aqui’. Se 
arrependeu voltou e acabou. Não é assim, ninguém vai se fazer 
responsável numa decisão que foi nossa. Então assim, eu vejo que cada dia 
que passa a possibilidade de voltar é mais difícil, a gente marcou agora a 
data de 2014, depois da copa do mundo, que a gente vai aproveitar essa 
questão das línguas, toda essa coisa do crescimento pré-copa, para poder 
trabalhar bem juntar um dinheiro tudo e voltar, mas eu tenho quase certeza 
que isso não vai acontecer, eu mais negociei para meu esposo se acalmar 
dessa ansiedade, enrolar como se fala aqui, porque daqui a 4 anos minha 
filha vai ter 14 anos, provavelmente tem uma turma de amigos, vai amar de 
paixão, quem sabe um primeiro namorado na vida dela, sabe, e é a história 
dela começou aqui sabe, então assim, é eu também provavelmente já bem 
onsolidada, financeiramente, profissionalmente, e eu não sei se estaria 
disposta a abandonar tudo de novo e começar do zero com 44 anos, que 
você sabe a idade conta para as coisas, até para a própria energia que a 
gente tem, então, mas os primeiros 4 anos a gente não pensava não se 
deixava pensar em voltar, porque não se permitia pensar em voltar, porque 
nós carregávamos com a responsabilidade de nossa decisão sabe, assim, a 
gente deixou o emprego público, muita gente se opôs a nossa decisão, 
assim firmemente: ‘vocês tão fazendo uma loucura, vocês estão com 
crianças pequenas, vocês tem estabilidade aqui’. Então assim, eu voltar 
para trás, chegar lá, no momento em que não era muito favorável no meu 
país, sem emprego, com duas crianças: ‘ah não deu certo, acabou’. E 
agora? Meu orgulho, sabe, não permitiu isso aí, mas a vontade de sair 
correndo era direto” (Uruguaia1). 

 

De acordo com a narrativa da Uruguaia1, pode-se observar que as 

perspectivas de trabalho no país de origem, bem como a posição social dos 

imigrantes também influencia no apoio ou não dos familiares, com relação ao projeto 

migratório. O fato de que a Uruguaia1 e seu esposo eram funcionários públicos no 

Uruguai, tinham uma vida estabilizada e uma condição socioeconômica favorável, 

tornava este projeto “uma loucura” aos olhos dos amigos e parentes: “vocês tão 

fazendo uma loucura, vocês estão com crianças pequenas, vocês tem estabilidade 

aqui”. Estas críticas e a falta de apoio familiar ao projeto migratório influenciaram na 

decisão da Uruguaia1 em permanecer em Natal, mesmo diante das adversidades 

encontradas no início e das dificuldades de inserção no mercado de trabalho. 
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Desta forma, embora os estrangeiros entrevistados pontuem, em suas 

narrativas, a possibilidade de regressarem aos países de origem como uma 

diferença a ser considerada em relação às imigrações que ocorreram nos séculos 

passados para o Brasil, de fato, em seus projetos migratórios esta possibilidade não 

é aventada. Ao contrário, quando interrogados sobre o futuro ou as possiblidades de 

regresso, a grande maioria afirmou que pretende permanecer em Natal, que já 

construíram uma estabilidade ou que possuem projetos para estabilizarem-se e que, 

voltar aos países de origem, seria só a passeio. 

Por fim, a narrativa do Italiano3 trata do imaginário do verdadeiro imigrante e 

das características que ele observa da imigração existente em Natal:  

 

“Eu acho que o imigrante italiano verdadeiro ajuda o próximo, o imigrante 
verdadeiro, italiano, eu entendo aqueles que passaram fome, fome em Itália 
e deixou é trabalhando nas minas, nas fábricas, no Norte da Europa, na 
Alemanha, na Bélgica, na França, na Suíça, na Suécia também, eu 
encontrei italianos bem diferentes, imigrante bem diferente aqui em Natal. O 
imigrante aqui italiano é já vem de outro lado, outro sistema, já dá outra 
cultura, a maioria quer ganhar em cima dos outros, entendeu? Então esse é 
o problema, esse é o problema principal, tá. Então não é todo mundo que 
presta, não é todo mundo dos italianos que presta. Têm pobres, tem aquele 
que trabalha, que vem aqui, também tem os aposentados, que eu conheço 
o pessoal né? Tem um aposentado de Roma, um grande empreendedor 
que abriu aqui também muitas coisas em Natal e em Pipa. Agora ele está 
com uma doença, está até em Roma, voltou para se curar, e tem uma certa 
idade. Ele é uma pessoa legal já é aposentado, que não frequenta aquela 
coisa esquisita de investe dinheiro de da que...que bem, de que não sabe 
de onde, não sabe como, entendeu? Então, é eu fico, eu quero manter, eu 
conheço todo mundo, mas eu quero manter a distância de segurança. 
Como um carro que está a frente de mim é para não bater deixar, ele 
também me olha no espelho retrovisor se chega outro carro, né?” 
(Italiano3). 

 

A narrativa do Italiano3 inicia com uma descrição do que seria, para ele, o 

“imigrante verdadeiro”. Nesta descrição, ele utiliza aspectos concretos das 

condições econômicas deste imigrante, quando se refere a eles como “aqueles que 

passaram fome, fome em Itália e deixou é trabalhando nas minas, nas fábricas, no 

Norte da Europa”. Estes elementos concretos são definidos por Schütze (1977) 

como “construção de fundo”. As construções de fundo são recursos utilizados nas 

narrativas, para a defesa ou construção de uma “proposição geral” marcada por um 

contexto histórico definido, neste caso, os imigrantes italianos dos séculos 

passados, que saíram da Itália em busca de melhores condições de vida. Estas 
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características são contrastadas e avaliadas em relação às características dos 

imigrantes que vivem em Natal. Quando o entrevistado afirma que o “imigrante aqui 

italiano é já vem de outro lado, outro sistema, já dá outra cultura” ele marca esta 

diferença e utiliza como exemplo o fato de que “a maioria quer ganhar em cima dos 

outros”.  

O entrevistado segue sua argumentação acerca dos seus conterrâneos 

afirmando que “não é todo mundo que presta, não é todo mundo dos italianos que 

presta”. Segundo sua apreciação, os imigrantes “que prestam” são àquelas cujas 

motivações para o ato de migrar-se relaciona-se com a busca por melhores 

condições de vida e não com a possiblidade de investimentos e especulações. Esse 

posicionamento está retratado na narrativa quando ele afirma que “têm pobres, tem 

aquele que trabalha, que vem aqui, também tem os aposentados, que eu conheço o 

pessoal né?” e em seguida diferencia esse grupo dos que “frequenta aquela coisa 

esquisita de investe dinheiro de da que...que bem, de que não sabe de onde, não 

sabe como, entendeu?”. As interrupções na fala e a busca por uma confirmação, por 

parte do entrevistador, de que ele tenha entendido o quê o entrevistado quis dizer, 

marcam a intenção de desqualificar os estrangeiros que vêm para Natal na busca de 

investimentos. Por fim, o Italiano3 termina sua fala justificando que, por este motivo, 

embora ele conheça “todo mundo” ele busca manter uma “distância de segurança” 

com relação a estes imigrantes. 

Esta tentativa do Italiano3 de diferenciar-se dos estrangeiros que vêm para 

Natal com o intuito de investir no mercado imobiliário ou turístico, pode ser 

compreendida como uma busca em construir uma autoimagem diferente da 

construção social feita pelos moradores/estabelecidos acerca dos 

estrangeiros/outsiders. Segundo os moradores/estabelecidos, os problemas 

relacionados ao aumento da violência, prostituição, tráfico de drogas e relativos à 

lavagem de dinheiro por meio de investimentos, estão diretamente ligados à prática 

dos estrangeiros/outsiders.  

Neste sentido, as narrativas dos entrevistados convergem para um ponto 

comum: eles buscam descontruir o imaginário social de que suas intenções e 

práticas sociais quanto à vida e ao cotidiano na cidade de Natal são duvidosas, do 

ponto de vista ético, moral e legal. Esta tentativa de desconstrução do imaginário 

social materializa-se nas narrativas dos estrangeiros/outsiders, pela busca de 
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“distinção” (BOURDIEU, 2008). A distinção, segundo Bourdieu (2008), caracteriza-se 

por um conjunto de disposições que são repassadas a um determinado grupo ao 

longo da vida, por meio da educação formal e informal, e que os distingue dos 

demais, por estes não reconhecerem os códigos necessários à perpetuação destas 

disposições. No caso dos estrangeiros/outsiders a tentativa de distinguirem-se social 

e economicamente dos imigrantes latinos, africanos e asiáticos que vão para os 

países europeus ou da América do Norte e dos imigrantes europeus que vieram 

para o Brasil no período da migração em massa, apontam não apenas para uma 

necessidade de afirmarem-se superiores a estes, mas principalmente, de não serem 

identificados com o grupo de estrangeiros que reconhecidamente possuem condutas 

que não são aceitas socialmente.  

 

 

4.3. Do mundo para Natal: a trajetória dos estrangeiros até a capital potiguar 

 

Com o intuito de compreender como se deu, ao longo dos últimos trinta anos, 

a trajetória dos estrangeiros/outsiders que migraram para Natal e os motivos que os 

levaram a buscar uma nova vida em outro continente, escolhendo o Brasil como país 

e a capital potiguar como cidade, no início de cada entrevista foi solicitado aos 

entrevistados que narrassem suas trajetórias de vida, desde seus países e cidades 

de origem, suas profissões e ocupações nesses lugares, as mudanças que já 

fizeram durante suas vidas adultas, até as motivações que os levaram a migrar para 

Natal e o tempo em que estão vivendo nesta cidade. Um dos objetivos desta 

primeira abordagem foi analisar como os estrangeiros/outsiders constroem, em suas 

narrativas, suas trajetórias de vida e como a decisão de mudar para Natal está 

legitimada em suas falas, entendendo que esta decisão não faz parte apenas de 

uma vontade individual de cada estrangeiro em migrar, mas sim está inserida em 

contextos políticos, econômicos, sociais e culturais que caracterizam estas decisões 

como uma ação coletiva, oriunda de uma estrutura social mais ampla (ELIAS, 

1994a). 

Dentre as diversas motivações elencadas pelos entrevistados, foi possível 

mapeá-las e classificá-las em três tipos diferentes. Primeiro tipo: justificativas 

pautadas em decisões conjugais, uma vez que na maioria dos casos o cônjuge era 
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brasileiro e ambos queriam ter uma experiência de vida no Brasil e, com isso, 

escolheram Natal como a cidade para desenvolver esta experiência. Ainda neste 

primeiro tipo, há também decisões conjugais referentes a casais que possuem a 

mesma nacionalidade, mas que a justificativa para a decisão da mudança continuou 

sendo, segundo o entrevistado, atribuída à uma decisão conjugal. 

Segundo tipo: baseia-se em justificativas pautadas na influência de amigos ou 

de relações afetivas. Neste caso, a presença de amigos que já residiam em Natal ou 

em outra cidade no Brasil e que, por este motivo, facilitaram a mudança, a inserção 

e a adaptação nesta nova sociedade foi um fator predominante. Juntamente a este 

fator, observa-se também a atribuição da responsabilidade da permanência em 

Natal à relação afetiva desenvolvida, posteriormente à chegada, com algum(a) 

brasileiro(a).  

Terceiro tipo: justificativas pautadas na busca de trabalho ou de investimentos 

no Brasil enquanto país e em Natal, especificamente, como cidade. Esta justificativa, 

de cunho econômico e laboral, deve ser compreendida no contexto de uma 

sociedade economicamente globalizada e em rede, cujas características permitem 

uma “globalização das atividades econômicas [...];formação de organização em 

rede; [...] flexibilidade e instabilidade do emprego [...]; transformação das bases 

materiais da vida – o tempo e o espaço – mediante a criação de um espaço de 

fluxos e de um tempo atemporal [...]” (CASTELLS, 2003, p. XXI).  

Evidentemente, como bem explicou Max Weber (1999) a respeito da 

classificação dos tipos de ação social criada por ele, nas narrativas desenvolvidas 

pelos entrevistados é possível identificar diferentes tipos de justificativas, podendo 

aparecer outras motivações, ou até mesmo essas quatro, em uma mesma resposta. 

Entretanto, essa classificação dá-se, metodologicamente, como recurso para a 

análise e compreensão das motivações apontadas pelos entrevistados e em função 

do predomínio de uma em relação às outras. 
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4.3.1. Justificativas pautadas em decisões conjugais 

 

Na rede de entrevistados – construída por eles mesmos por meio de 

indicação dos nomes dos próximos estrangeiros/outsiders que fariam parte da 

pesquisa – foi interessante perceber que dos quarenta e nove indicados apenas oito 

eram mulheres e, destas, cinco eram casadas com brasileiros, na época em que 

migraram para o Brasil. As outras três mulheres eram casadas com pessoas da 

mesma nacionalidade. Comparando as histórias de vida destas mulheres, observa-

se que há, em suas narrativas, uma predominância em construir justificativas para a 

mudança pautadas em uma decisão conjugal. Entretanto, embora elas afirmem, em 

um primeiro momento, que esta decisão foi tomada em comum acordo, em outros 

momentos da entrevista, elas deixam transparecer que esta decisão foi tomada 

predominantemente por parte dos maridos, a maioria brasileiros, que decidiram 

voltar para o país de origem: 

 

“Aí eu resolvi começar a estudar português, aí decidi estudar na USP um 
ano para melhorar e estudar literatura, porque é a minha área. A graduação 
foi em Inglês, mas com redação criativa, porque eu escrevo contos, poesias, 
etc., mais poesia hoje em dia. Mas, naquela época estava escrevendo 
muitos contos. Aí eu me apaixonei por um poema de Carlos Drummond de 
Andrade, “No meio do caminho”, aí eu falei: eu preciso saber essa língua, 
né? Para poder entender, porque eu li em tradução, né? [fala o nome do 
poema em inglês] aí depois eu fiquei apaixonada pela língua, aí 
naturalmente queria conhecer a cultura também. Aí eu fui para São Paulo, 
estudei um ano em São Paulo e lá eu conheci o meu ex-marido, que ele 
mora aqui também agora, mas ele é de lá de São Paulo. E aí a gente se 
apaixonou, casou e fomos para os Estados Unidos, moramos trezes anos 
nos Estados Unidos, tivemos três filhos e eu continuei com meus estudos, 
escrevendo e entrei na profissão de tradução, porque faz parte dos estudos 
da linguagem e tal. E depois de trezes anos em São Francisco a gente, ELE 
[ênfase no ele] basicamente, cansou da vida lá. E também eu estava 
interessada em voltar para cá. Aí a gente resolveu voltar para o Brasil. Só 
que nunca, a gente não queria voltar para São Paulo porque com três filhos 
pequenos, eram cinco anos, oito anos e onze anos naquela época. Aí 
resolvemos vir para cá, porque tivemos amigos aqui que falavam: não, aqui 
a vida é muito tranquila, você vai conseguir uma qualidade de vida melhor e 
é mais barato e tal. Então a gente arriscou e a gente veio para Natal. [...] 
porque lá eu trabalhava com tradução e como professora, mas no Ensino 
Médio, né? E também escrevendo, fazendo poesia e tal. E meu ex-marido, 
ele trabalhava numa firma de limpeza de janela, mas daquelas grandes 
assim, que em São Francisco tem arranha-céu e tal e ele gerenciou o 
departamento de lavagem de janela, né? Porque a família, ele tem cinco 
irmãos e eles têm uma é eles foram lá, assim, na louca, né? Aí começaram 
esse trabalho que lá paga esse tipo de trabalho, paga. Mas ao mesmo 
tempo ele estudou, ele se formou em geografia na (universidade 
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Americana) e começou uma carreira de fotógrafo. Aí, a ideia de voltar para 
cá era ter mais tempo para ele poder trabalhar nisso e a gente sustentar a 
vida aqui e dar essa oportunidade dos meninos conhecerem a cultura do 
pai, aprender o português etc. e tal” (Americana135). 

 

Na primeira parte da narrativa, a entrevistada iniciou sua fala relacionando a 

sua área profissional (literatura), com a intenção de aprender a língua portuguesa. 

Em seguida, ela descreveu como conheceu o marido, o tempo em que morou nos 

EUA, falou sobre a sua formação como tradutora, sobre os filhos e, quando 

começou a justificar a escolha da mudança para Natal, ela enfatizou o fato de que foi 

o marido que “basicamente, cansou da vida lá”. A atribuição da responsabilidade da 

decisão da mudança ao marido aparece na sequência da narrativa quando ela 

coloca que “aí, a ideia de voltar para cá era ter mais tempo para ele poder trabalhar 

nisso e a gente sustentar a vida aqui e dar essa oportunidade dos meninos 

conhecerem a cultura do pai, aprender o português etc. e tal”. É possível observar 

como a Americana1 faz uso da construção de “teorias explicativas36” que justifiquem 

a mudança para Natal. Essas teorias são utilizadas pelos entrevistados, durante a 

construção de suas narrativas, com o intuito de refletir sobre algum fato ou 

acontecimento e elaborar justificativas para as “mudanças ocorridas nos sentimentos 

ou na vida do informante (são os assim denominados motivos “por quê” – cf. A. 

Schütz, 1979)” (WELLER, 2009, p.08). Neste caso, a Americada1 busca 

compreender os motivos que levaram a sua decisão de mudar para o Brasil e os 

critérios utilizados para a escolha da cidade de Natal, pautados na insatisfação 

profissional do marido, que trabalhava em uma empresa de limpezas de janelas nos 

EUA, e na busca da realização profissional dele como fotógrafo.  

O predomínio da influência do marido aparece, na narrativa da Americana1, 

não somente por meio de “teorias explicativas”, mas também em algumas 

“construções de fundo37” em que ela busca justificar os motivos que levaram o 

marido a querer voltar para o Brasil. Essa “construção de fundo” está representada 

na narrativa da Americana1 quando ela começa a explicar qual era o trabalho do 

marido nos EUA “meu ex-marido, ele trabalhava numa firma de limpeza de janela, 

                                                           
35 Com o objetivo de preservar a identidade dos estrangeiros entrevistados eles serão denominados 
neste trabalho por sua nacionalidade seguido de uma numeração, por exemplo, Italiano1, Italiano2, 
Italiano3, assim sucessivamente. 
36

 Schütze, apud Weller, (2009). 
37

 Schütze (1977). 
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mas daquelas grandes assim, que em São Francisco tem arranha-céu e tal e ele 

gerenciou o departamento de lavagem de janela, né?”, a justificar que esse trabalho 

era bem remunerado, “Porque a família, ele tem cinco irmãos e eles têm uma é eles 

foram lá, assim, na louca, né? Aí começaram esse trabalho que lá paga esse tipo de 

trabalho, paga”, mas que o marido queria desenvolver outro tipo de atividade 

profissional “Mas ao mesmo tempo ele estudou, ele se formou em geografia na 

(universidade Americana) e começou uma carreira de fotógrafo”. Esta tentativa de 

responsabilizar o cônjuge pela decisão da mudança e pelas escolhas relativas a ela 

(morar na cidade de Natal e no bairro de Ponta Negra etc.) aparece de forma direta 

e indireta tanto na entrevista da Americana1, como nas narrativas das outras 

mulheres. 

Posteriormente, ela afirma também que estava interessada em conhecer 

melhor o país de origem do esposo e, em seguida, aponta quais foram os critérios 

utilizados para a escolha da cidade de Natal, fazendo um contraponto à cidade de 

São Paulo, cidade de origem do marido. Os critérios para definir Natal como a 

cidade em que iria viver no Brasil pautaram-se na expectativa de uma vida mais 

tranquila, diferentemente do que ela imaginava que seria em São Paulo, na melhoria 

da qualidade de vida e em um custo de vida mais baixo em relação aos EUA e à 

São Paulo. Esta expectativa de melhoria de vida aparece em diversos estudos sobre 

imigração38 e pode ser analisada como uma característica que faz parte do 

imaginário da maioria dos migrantes. Observa-se, nesses casos, que, para 

considerarem esta decisão plausível, tendo em vista que sairão de seus países, 

cidades, ou localidades de origem onde já possuem uma vida estabelecida, os 

migrantes, em sua maioria, acabam utilizando como estratégia de 

autoconvencimento a idealização da nova vida. No caso da Americana1, e das 

outras cinco mulheres presentes neste grupo de entrevistados, esta construção 

idealizada da nova vida aparece, conjuntamente com a decisão conjugal pautada na 

influência e apoio dos maridos, como uma justificativa para a disposição da 

mudança.  

Outra narrativa em que é possível observar semelhanças à da Americana1 é 

a narrativa da Canadense1. Ela também era casada com um brasileiro originário de 

                                                           
38 Woortmann (2004); Bassanezi (1995); Bosi (1992); Assis (1999); Siqueira (2006) entre outros. 
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São Paulo e, em ambas narrativas, observa-se que há por parte das entrevistadas a 

tentativa de atribuir aos maridos as decisões de viver no Brasil e da escolha da 

cidade de Natal como o local em que iriam morar. Sobre a escolha da cidade, 

também é possível observar que ambas afirmam que esta deu-se racionalmente, a 

partir de critérios pré-definidos: 

 

“Bom, eu sou canadense, né? Eu encontrei meu marido na Grécia como eu 
disse, com 23 anos e eu estava de férias lá e eu decidi ficar e a gente se 
casou muito rápido. Bom, a gente ficou lá quatro anos morando e a gente 
ficou realmente com o saco cheio e o meu marido disse: “eu quero voltar 
para o meu país”. Porque ele nasceu aqui, né? E no final das contas ele 
disse: “olha, eu quero voltar”. Mas ele é paulista, ele não queria voltar para 
São Paulo. Então tudo bem, começamos a procurar para ver onde no Brasil 
iríamos ficar. Fizemos vários pontos e nós escolhemos Natal por causa das 
coisas positivas que tem aqui. Tem a universidade, o quê quer dizer que o 
povo, em geral, é mais educado. Por ser uma cidade também turística, né? 
Porque você tem o lado da praia, as pessoas que vivem do dinheiro do 
turista só, mas tem também o lado do pessoal muito educado e tem também 
uma indústria muito boa de gente que abre negócios, de coisas que não são 
só do turista, né? Arquitetos e tal. Bom, tudo bem. Aí isso já deu uma visão 
um pouquinho diferente de Natal, né? Do que tipo Porto Seguro, sabe? Aí 
bom, segundo também nós vimos que nós temos um centro de mergulho 
aqui, porque o meu marido é mergulhador. Aí lá, ele estava trabalhando nas 
ilhas gregas e eu estava trabalhando num restaurante, eu sou professora, 
sempre fui, eu comecei a ensinar inglês lá na Grécia e aí chegando aqui eu 
continuei ensinando inglês. E ele decidiu abrir um centro de mergulho aqui. 
Aí nós abrimos a empresa e tudo e... era muito em função disso também 
que nós escolhemos o lugar, porque Natal tem um mercado bastante 
grande para ter um outro centro de mergulho” (Canadense1). 

 

Na primeira parte da narrativa é possível analisar como a Canadense1 

constrói argumentos que visam justificar os motivos da mudança da Grécia para o 

Brasil. A atribuição do desejo de mudança e, consequentemente de sua causa, está 

pautada na vontade do marido em voltar para o país dele. O marido cumpre um 

papel central em toda a narrativa da Canadense1. Sua influência está evidenciada 

tanto na decisão da mudança, quanto na escolha do local em que iriam viver no 

Brasil. Esta centralidade é corroborada na sequência da narrativa, quando a 

Canadense1 descreve os critérios utilizados na escolha da cidade de Natal. Estes 

critérios estão pautados, em um primeiro momento, no fato do marido ser da cidade 

de São Paulo e, por este motivo, descartar de antemão esta cidade como uma 

opção. Em seguida, ela aponta os critérios utilizados na escolha, baseados nos 

serviços oferecidos como universidade, infraestrutura, indústria e o turismo, assim 

como na qualidade de vida. Neste caso, observa-se na justificativa da escolha da 
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cidade de Natal, um contraponto feito tanto com a cidade de São Paulo, como 

também com a cidade de Porto Seguro. Segundo a Canadense1, a primeira é 

descartada pelo próprio marido e a segunda é descartada por se tratar de uma 

cidade unicamente turística, sem as infraestruturas que eles consideravam 

importantes. Por fim, na última parte da narrativa, a Canadense1 explica qual é a 

profissão do marido e que este foi mais um dos critérios utilizados na escolha da 

cidade de Natal.  

Analisando a trajetória de vida construída pela Canadense1, evidencia-se em 

vários momentos a construção de “teorias explicativas” (SHÜTZE, 1977), sobre os 

motivos que impulsionaram a mudança para Natal. Estas “teorias explicativas”, 

semelhantemente à entrevista da Americana1, estão diretamente relacionados ao 

desejo do marido em voltar para o Brasil e ao desenvolvimento profissional do 

mesmo. 

Em outra entrevista, também baseada na trajetória de vida referente às 

mulheres casadas com brasileiros, que decidiram migrar para Natal, a entrevistada 

Inglesa1 também coloca o marido como o principal responsável por esta escolha: 

 

“Eu sou do Sudoeste de Inglaterra, tipo a duas horas de Londres, porque 
tudo é pequeno lá, e basicamente meu razão de estar aqui é o destino da 
vida. É, então, basicamente, depois da faculdade, eu pensei que eu queria 
viajar, ver o mundo, né? Porque antes de ter filhos etc., antes de saber 
muito bem o que eu queria fazer também, porque estudando teologia não 
dá muito, assim, não é muito vocacional, como eu falei. Então peguei a 
mochila e fui com minha amiga. E a gente pensou em viajar por nove 
meses, de México até Buenos Aires. Só que eu conheci meu ex-marido no 
início da viagem, em Guatemala e ele – o pai delas agora – muito assim, se 
apaixonou logo, foi uma história muito romântica e a gente acabou 
trabalhando juntos depois em Timor Leste na ONU, porque basicamente ele 
sempre trabalhou na ONU e eu fui lá e assim por coincidência conheci 
alguém que me ofereceu um trabalho muito legal, então foi muito bom para 
mim e depois eu fiquei grávida da minha primeira filha e depois a gente 
veio, a gente saiu de Timor Leste porque meu ex-marido ganhou uma bolsa 
para estudar o mestrado com FIFA na Europa, em três países na Europa. 
Então a gente viajou bastante, moramos na Inglaterra, na Suíça, na Itália, 
foi meio louco. E eu com minha filha pequena. Bom, então a gente veio aqui 
porque ele terminou os estudos e a gente pensou: onde que a gente vai 
ficar? Onde a gente não gasta muito etc. Então a gente veio para São Paulo 
para ficar com a mãe dele, por enquanto. E eu não gostei muito de lá para 
criar filhos. Então decidimos vir aqui [Natal] de férias em 2002 e acabamos 
comprando aqui em novembro, setembro ou outubro de 2002, porque, como 
eu falei, o câmbio, o troco era muito bom e eu pensei: bom investimento, 
vamos comprar um apartamento mesmo que esteja contra meus princípios, 
que eu não gosto muito desses prédios, mas no sentido de ser um lugar de 
férias. Que isso que foi a nossa, ou pelo menos foi a minha ideia, de ter um 
lugar meio de férias porque sempre eu imaginei que eu ia seguir ele onde 
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ele fosse. Mas depois as coisas mudaram, no sentido que a relação não 
deu muito certo e pronto. Então, acabamos aqui comprando a casa, que 
não era minha ideia, mas a gente comprou e estou morando aqui já há 
quase sete anos. [...] só que depois a justiça, a briga, demorou e como é 
complicado quando você tem filhos de dois pais, e você precisa autorização 
para viajar com elas, tudo isso, e fiquei mais tempo. Então estou aqui” 
(Inglesa1). 

 

Mais uma vez, semelhante às outras entrevistadas, observa-se na narrativa 

da Inglesa1, que a vontade do cônjuge predominou no que diz respeito ao 

estabelecimento de uma vida no Brasil e, posteriormente, em Natal. Há uma 

centralidade da figura do marido em suas escolhas pessoais representada, entre 

outras passagens da narrativa, pela decisão de morar no Brasil. Esta decisão deu-se 

após a conclusão do mestrado do marido “Bom, então a gente veio aqui porque ele 

terminou os estudos e a gente pensou: onde que a gente vai ficar? Onde a gente 

não gasta muito etc.”. Neste sentido, a nacionalidade do cônjuge pesou na escolha 

do local em que eles fixariam residência. 

Em um primeiro momento, ela narra que eles foram morar em São Paulo, com 

a mãe do esposo, mas esta experiência fez com que ela descartasse esta cidade 

como uma possibilidade de fixar residência, em função da qualidade de vida para 

criar as filhas: “[...] eu não gostei muito de lá para criar filhos”. Em viagem de férias 

para Natal, a Inglesa1 coloca que eles decidem comprar um apartamento, que 

posteriormente acabou sendo uma casa, localizada no Conjunto Alagamar, em 

Ponta Negra. Segundo a Inglesa1, sua intenção não era fixar residência nesta casa, 

mas sim ter um local para desfrutar as férias, como um investimento, e continuar 

acompanhando o marido em suas viagens a trabalho. Devido ao rompimento 

conjugal ela coloca que se viu obrigada a permanecer na casa com as filhas em 

função do marido não autorizar a volta das filhas para a Inglaterra. 

Ainda outra narrativa – da Portuguesa1 que nasceu em Angola, mas que se 

apresenta como portuguesa por ser filha de portugueses – reforça uma decisão 

relacionada diretamente ao marido, embora ela apresente também uma idealização 

da nova vida e afirme possuir uma identificação forte com o Brasil enquanto país: 

 

“Nasci em África, em Angola uma ex-colônia portuguesa, sou filha de pais 
portugueses, da cidade do Porto, no Norte. Quando foi a Revolução dos 
Cravos, em 1974, houve a dissolução das famílias porque as pessoas 
fugiram da guerra e eu fui diretamente para a Bélgica. Cheguei à Bélgica 
com 15 anos, morrendo de frio, sem saber falar francês e, sobretudo, 
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sozinha. E me virei como todo mundo acaba se virando. Estudei na Bélgica, 
fiz criminologia e em 1982 retornei a Portugal. E desde que estava em 
Portugal continental, que eu escutava uma palavra sobre a minha pessoa: 
que eu era excêntrica. Em várias pesquisas que fiz no dicionário excêntrica 
não tinha nada a ver comigo. Posso não ser 100% igual a todo mundo, mas 
acho que ninguém é igual a ninguém. Mesmo assim tentei sempre encontrar 
minhas raízes em outros lados. E o outro lado foi o Brasil. Viajamos muito 
sempre, mas eu encontrei realmente outra parte do meu eu aqui no Brasil. 
E, sobretudo, a Bahia foi a minha primeira paixão e depois vim para Natal 
arrastada pelo meu marido. Vim com as costas largas porque ele está 
aposentado da aviação e não viemos com a intensão de ter um negócio 
não. Viemos com a intensão de curtir a vida” (Portuguesa1). 

 

Nesta narrativa observa-se a construção, por parte da entrevistada, de uma 

“autodescrição” ou “teoria sobre o eu” (SCHÜTZE, 1977), que são componentes 

não-indexados das narrativas, referentes “à análise do conhecimento 

(Wissensanalyse), ou seja, às teorias desenvolvidas pelo entrevistado sobre sua 

história de vida e sua identidade” (WELLER, 2009, p.08). Sendo assim, a “teoria 

sobre o eu” é uma construção feita pelos indivíduos na busca de explicações acerca 

de si mesmos. Ela pode ser utilizada como justificativa para determinada identidade 

étnica, religiosa, política, social ou cultural. Também pode ser construída, nas 

narrativas pessoais, pela busca de uma auto compreensão das posições ocupadas 

dentro de uma determinada configuração (ELIAS, 1994a) ou campo (BOURDIEU, 

2008). No caso da Portuguesa1, essa construção deu-se acerca de sua 

característica “excêntrica”. Segundo ela, essa excentricidade lhe permitiu migrar 

para o Brasil e, principalmente, encontrar a “outra parte do meu eu aqui no Brasil”. 

A importância do marido neste processo é enfatizada quando ela afirma que 

veio com “as costas largas”, uma vez que o marido é apresentado como o provedor 

financeiro desta mudança “porque ele está aposentado da aviação e não viemos 

com a intensão de ter um negócio não, viemos com a intensão de curtir a vida”. 

Entretanto, quando se trata da escolha do local em que morariam no Brasil, esta 

decisão novamente é atribuída ao cônjuge quando ela afirma “a Bahia foi a minha 

primeira paixão e depois vim para Natal arrastada pelo meu marido”. 

A partir da comparação das narrativas das mulheres entrevistadas, pode-se 

inferir que as características da imigração feminina, presentes nesta pesquisa, 

diferenciam-se da imigração masculina. A importância das relações matrimoniais 

aparece como um fator comum e predominante no processo imigratório. Todas as 

entrevistadas que migraram para Natal vieram casadas. Neste sentido, a ideia de 
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aventurar-se sozinho e solteiro para um país desconhecido descortinou-se, nesta 

pesquisa, como uma característica eminentemente masculina, uma vez que dos 

trinta e três homens entrevistados vinte e oito vieram solteiros. Posteriormente, vinte 

e três casaram-se com brasileiras e sete continuam solteiros. 

 

4.3.2. Justificativas pautadas em influências de amigos ou relações afetivas 

 

Outro aspecto observado como mola propulsora dos imigrantes para Natal 

são as redes sociais e afetivas estabelecidas por eles. Muitos tinham amigos que 

também eram estrangeiros e que migraram para Natal ou para outras cidades 

brasileiras. Outros, quando do início da chegada à cidade, iniciaram relações 

afetivas com brasileiras que influenciaram nas suas decisões em permanecerem na 

cidade. Estas relações sociais e afetivas aparecem nas narrativas dos entrevistados 

como um suporte e apoio aos recém-chegados além, é claro, de estímulos e 

incentivos para que eles acreditem na possiblidade de recomeçar a vida em outro 

país, assim como seus amigos já fizeram há algum tempo, ou de constituírem uma 

família com a(o) companheira(o).  

O incentivo por parte dos imigrantes que já estão estabelecidos no local de 

destino para atraírem conterrâneos é um importante fator que impulsiona a 

migração. Na pesquisa desenvolvida por Woortmann (2004), o contato com os 

familiares ou amigos continuava existindo por meio de cartas e “muitos emigrantes, 

após estabilizados no Brasil, estimulavam parentes a seguir o mesmo caminho” 

(WOORTMANN, 2004, p. 47). Com isso, de acordo com a pesquisa desenvolvida 

pela autora acerca dos imigrantes alemães que migraram no final do século XIX 

para a região Sul do Brasil, a comunicação por cartas tornou-se a forma mais 

eficiente de atrair pessoas para migrarem para o Brasil. 

No caso da pesquisa desenvolvida com os estrangeiros/outsiders em Natal, 

as cartas foram substituídas pela comunicação via rede de internet. Skype, e-mail, 

jornais online, ou até mesmo a comunicação por telefone, são apontados pelos 

entrevistados como a principal forma de comunicação com os familiares e os amigos 

do país de origem. Esta via de comunicação constante facilita o contato com os 
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amigos migrantes e aparece, nas narrativas, como um fator que impulsiona e 

incentiva novas migrações. 

Esta característica, referente às justificativas para a imigração, pautadas na 

influência de amigos, está presente na narrativa do Italiano9: 

 

“Resumindo a primeira vez que vim aqui para Natal foi em 1998, que foi por 
causa desse meu amigo, que ele estava morando aqui, ele decidiu morar 
aqui para abrir essa fábrica de queijo, então eu vim para cá. Sabe aquela 
coisa que você tem um contato, para ver o Brasil, tem um contato para 
conhecer. Quando cheguei aqui gostei. Ponta Negra era bem diferente de 
agora, era bem mais selvagem, quero dizer, não tinha nenhum desses 
prédios altos, não tinha nada mesmo. [...] Então, seja como for, voltei 
sucessivamente dois anos depois, fiquei um tempo com este amigo, 
trabalhando com ele, mas sempre para viver mais a vida aqui, para ver 
como era por um tempo. Acho que fiquei seis meses, oito meses, sei lá, 
alguma coisa assim. Depois voltei para a Itália e fiz outras coisas. [...] Então 
fui viajando novamente, fui ao Sul tenho muitos amigos brasileiros mesmo 
que me hospedam. Fiquei vários tempos em Porto Alegre, São Paulo, Minas 
Gerais, viajei um pouco. Depois voltei aqui, foi quando conheci minha 
esposa. Sou casado” (Italiano9). 

 

Esta narrativa mostra como o fato de conhecer alguém que migrou de seu 

país de origem para o Brasil, fez com que o entrevistado encarasse esta 

possibilidade como algo possível de ser realizado. Há ainda, no final da narrativa do 

Italiano9, a menção de que logo após a sua mudança definitiva ele conheceu a 

esposa e é casado. Isto também atua como um fator importante na permanência do 

imigrante na nova cidade. 

Essas redes sociais cumprem diversos papéis no processo de migração. Para 

além de um suporte direto na recepção, instalação e adaptação à nova vida, a 

experiência de alguém que vivenciou situações semelhantes e que obteve êxito 

como imigrante surge, nas narrativas dos entrevistados, de forma direta ou nas 

entrelinhas. Isto porque mesmo entre os entrevistados, cujos amigos não moravam 

especificamente em Natal, este fato apareceu como um aspecto importante. Pode-

se analisar esta característica, baseada na influência das experiências semelhantes 

dos amigos, como algo que permite ao possível imigrante, projetar seu futuro e 

acreditar no êxito desta mudança. Este aspecto aparece na narrativa do Italiano4: 

 

“Olha, é o seguinte: eu sou italiano, sou da cidade de Gênova, eu comecei 
trabalhar com 14 anos de idade, e trabalhei em navio de cruzeiro, e 
trabalhei num porto, e sempre trabalhei em operação de carga, máquinas, 
pares, além de fornecimento de navios, né. Então assim, já a gente na 
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minha cidade, a cidade de Cristóvão Colombo, a gente já é viajador né. E 
com a idade de 29 anos eu vim aqui no Brasil que tinha um colega meu que 
era aposentado da empresa pela qual eu trabalhava e que morava aqui no 
Brasil e tinha casado com uma menina de Fortaleza. Aí eu venho aqui 
visitar ele, gostei demais de Fortaleza e eu pensei: nossa eu tenho que me 
realizar aqui porque aqui que é minha terra. Depois, quando conheci Natal, 
depois de Fortaleza, eu vi que realmente eu sentia alguma coisa que 
parecia pertencer a esta terra, talvez que tinha já vivido aqui no passado, 
senti uma coisa muito forte e, a partir daí, quando eu voltei pra Itália 
aconteceu também um acidente de trabalho com um colega meu que 
morreu, que foi vamos dizer a gota que transbordou do vaso. Então foi a 
decisão de vir para o Brasil com o apoio desse colega meu que morava em 
Fortaleza. Com o tempo eu conheci também a minha esposa que foi 
também, vamos dizer, um estímulo a mais e depois nasceu meu filho. Então 
a partir daí, assim, eu me integrei completamente né, a partir daí o principal 
motivo para eu morar aqui é a minha esposa e o meu filho, talvez o primeiro 
o meu filho. Igual foi para ela, então assim, a partir daí aconteceu tudo 
naturalmente, nos primeiros anos eu comecei trabalhar com o parque de 
diversões é uma história incrível né, aí trabalhei mais ou menos acho que 
uns sete anos com o parque de diversões” (Italiano4). 

 

Na narrativa do Italiano4, ele inicia marcando a sua nacionalidade, italiana, a 

cidade onde nasceu, Gênova, e que trabalha desde os 14 anos em navios. Em 

seguida, ele faz uma alusão ao fato de ser da mesma cidade de Cristóvão Colombo. 

Esta comparação surge como justificativa para a característica na qual ele se 

identifica que é a de “viajador”. A presença de uma “auto-definição” no início da 

narrativa, demonstra uma necessidade do entrevistado em marcar o local de onde 

ele está falando, neste caso, ele quer esclarecer ao interlocutor que suas 

experiências foram marcadas por uma característica que ele considera quase inata, 

a de “viajador”, pelo fato de ter nascido na mesma cidade que Cristóvão Colombo. 

Em um segundo momento da narrativa, o Italiano4 diz que veio visitar um 

amigo que mora em Fortaleza e, ao conhecer a realidade vivida por este amigo, ele 

afirma sentir um impulso para fazer o mesmo: “nossa eu tenho que me realizar aqui 

porque aqui que é minha terra”. A obrigatoriedade imposta ao ato de realizar-se no 

Brasil, caracterizada pela expressão “eu tenho”, é justificada na sequência da 

narrativa pela questão do pertencimento, da identidade com “esta terra”. Nas 

palavras do entrevistado, assim que ele conheceu a cidade de Natal, “eu sentia 

alguma coisa que parecia pertencer a esta terra, talvez que tinha já vivido aqui no 

passado, senti uma coisa muito forte”. 

Associada a essa sensação de identidade e de pertencimento à nova terra, o 

entrevistado descreve em seguida, o acidente de trabalho que causou a morte de 
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um amigo na Itália. Esta descrição pode ser considerada como uma “construção de 

fundo39”. As construções de fundo, segundo Schütze, apud Weller (2009, p.08), são 

“descrições ou narrações introduzidas pelo informante”. No caso do Italiano4, esta 

“construção de fundo” cumpriu o objetivo de caracterizar o ponto em que ele decidiu 

migrar para Natal. Segundo o entrevistado, esse acontecimento foi “a gota que 

transbordou do vaso”.  

Na última parte da narrativa, o Italiano4 reafirma o apoio deste amigo que vive 

em Fortaleza e, que após sua chegada a Natal, conheceu sua esposa, que é 

apontada por ele na narrativa como um “estímulo a mais” para permanecer em Natal 

e que depois teve um filho com ela. Estes fatos, segundo o entrevistado, fizeram 

com que ele se integrasse completamente à nova sociedade e o filho e a esposa são 

apresentados como os principais motivos de sua permanência, sendo o filho em 

primeiro lugar e em segundo a esposa. 

Assim como os outros entrevistados, o Português2 também conheceu Natal 

por meio de um casal de amigos. No entanto, sua história de vida e sua decisão de 

ficar em Natal estão diretamente relacionadas a uma mulher, com a qual acabou se 

casando, que conheceu durante sua estada em Natal:  

 

“A história começa assim, vim de férias pra cá, foi em 1999, que eu vim de 
férias para aqui como um turista normal, tinha conhecido um casal em 
Portugal, amigos de um amigo meu que mora em Londres e eles foram para 
lá de férias e eu acolhi eles na minha casa. E eles eram do Rio de Janeiro, 
mas moravam aqui em Natal. Aí eu recebi eles lá em Portugal e depois eles 
me convidaram pra vir aqui. Aí vim aqui de férias e fiquei aqui mais ou 
menos uns, o quê, um mês e no período de férias eu conheci uma menina 
aqui em Natal, do Rio Grande do Sul, gaúcha de Porto Alegre, a gente 
começou ficar. Aí eu voltei para Portugal e a gente começou a namorar pela 
internet e acabou que ela foi pra Portugal viver comigo. Ficou um ano e 
meio lá, não conseguiu se adaptar muito bem, e aí eu vim embora para o 
Brasil atrás dela, e fui para o Rio Grande do Sul, fiquei um ano e a gente 
decidiu vir morar aqui em Natal porque tinha se conhecido aqui e tinha 
gostado da cidade, a gente tinha uma outra..., a gente ficou encantado com 
o lugar, por causa da beleza natural, pela tranquilidade, e a gente decidiu vir 
viver por aqui. A gente chegou aqui em 2000, 16 de novembro, não, a gente 
chegou aqui em dia 1º de janeiro de 2002, não, dia 1º de janeiro não, dia 3 
de janeiro de 2002, a gente chegou aqui, procurou casa, se instalou e 
começou a vida aqui, DO NADA [ênfase na fala]. Ela começou a trabalhar 
em hotelaria, o primeiro trabalho dela foi no hotel Imirá. E eu mantenho um 
negócio na altura, que consistia em passeios de 4 por 4 pela praia, e eu 
fazia esses passeios Natal-Pipa, Natal-Fortaleza, fazia toda essa parte 
logística, durante os quatro primeiros meses. Depois o negócio ampliou 
porque eu conheci o Belga2, que ele chegou seis meses depois de mim 

                                                           
39

 Schütze, (1977). 
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aqui, aí eu comecei a prestar serviços pra ele, para os belgas, para ao 
holandeses, para os nórdicos que ele trazia. E aí pronto, a gente começou, 
aí que gente casou. Casou aqui, fez festa, veio o pessoal do Rio Grande do 
Sul, veio minha família de Portugal e começou a vida normal aqui. E a 
experiência, NO INÍCIO [ênfase na fala], da cidade foi de encantamento 
porque eu achava que tudo... tudo iria ser... iria ser... não, não é fácil, era... 
estava sendo difícil começar uma vida de novo, mas eu nunca achei que ia 
ter tantos obstáculos quanto os que apareceram, ééé na área de trabalho e 
tudo, no cunho geral, desde dificuldades no nível de amizade, dificuldades a 
de nível de trabalho, de organização, de conseguir parceiros e fui 
desenrolando com o tempo e estou aqui até hoje, estou aqui já faz quase 
praticamente oito anos, né?” (Português2). 

 

A narrativa do Português2 possui três pontos focais. O primeiro está centrado 

na figura da mulher que ele conheceu durante o período de férias em Natal. Ele 

narra a trajetória de sua relação com ela que, após este primeiro contato, segue com 

um namoro pela internet e posteriormente ela vai morar com ele em Portugal. Em 

função das dificuldades de adaptação, ele vem “embora para o Brasil atrás dela” 

rumo a Porto Alegre – cidade em que ela vivia. A narrativa culmina na decisão de 

ambos em morar em Natal, influenciados pelo fato de terem se conhecido nesta 

cidade. Neste momento da narrativa, observa-se que o Português2 mudou a direção 

do seu discurso quando ele diz: “porque tinha se conhecido aqui e tinha gostado da 

cidade, a gente tinha uma outra..., a gente ficou encantado com o lugar, por causa 

da beleza natural, pela tranquilidade, e a gente decidiu vir viver por aqui”. Analisando 

tanto o tom de voz empregado pelo narrador, quanto a sequência da narrativa, pode-

se inferir que quando ele afirma que “a gente tinha uma outra...” ele referia-se a uma 

outra visão da cidade. Neste caso, novamente a característica dos imigrantes em 

idealizar a nova vida aparece na narrativa do Português2, quando ele justifica a 

escolha da cidade de Natal pelo fato de ter ficado encantado com o lugar, pelo 

ideário de uma vida tranquila, vinculada à natureza e, principalmente, pelo fato de ter 

conhecido sua esposa nesta cidade. 

Segundo ponto, é o fato do narrador enfatizar que ele “começou a vida aqui 

do nada”. O imaginário do imigrante que vai à busca do desconhecido, e que 

constrói a vida a partir “do nada” aparece, nesta segunda parte da narrativa do 

Português2, como uma tentativa de valorizar as conquistas posteriores à mudança. 

Esta característica torna-se evidente quando o narrador se detém na explicação da 

atividade de trabalho que desenvolve. Ao narrar o tipo de negócio que abriu em 

Natal e o quanto esta empresa se desenvolveu rapidamente, em parceria com o 
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Belga2, o Português2, por meio de uma “construção de fundo”, busca justificar o 

casamento, a festa e a vinda dos parentes na comemoração. Esta justificativa, de 

maneira indireta, está pautada em uma estabilidade financeira e laboral, adquirida 

logo nos primeiros anos em Natal. 

O terceiro ponto focal, diz respeito à desconstrução da vida idealizada e a 

decepção com relação à cidade, às amizades e às relações de trabalho. É possível 

observar que a vivência cotidiana na cidade de Natal, comparada à idealização feita 

a respeito desta cidade durante o período em que passou o mês de férias e 

conheceu a namorada, fez com que o Português2 se decepcionasse com a cidade 

de Natal. Esta decepção é algo recorrente entre os imigrantes, uma vez que ela não 

acontece, efetivamente, em relação ao local vivido, mas sim ao imaginário, 

construído pelo migrante, deste local. Com isso, há uma tendência de inversão das 

idealizações, isto é, o país de origem passa a ser o foco da nova idealização e o 

país migrado deixa de ter as características antes imaginadas. A ênfase dada pelo 

Português2 ao fato de que “a experiência, no início da cidade foi de encantamento” 

confirma a característica idealizadora, e as dificuldades apontadas na sequência da 

narrativa “mas eu nunca achei que ia ter tantos obstáculos quanto os que 

apareceram, ééé na área de trabalho e tudo, no cunho geral, desde dificuldades no 

nível de amizade, dificuldades a de nível de trabalho, de organização, de conseguir 

parceiros” também confirma a decepção posterior, fruto da vivência cotidiana na 

cidade. 

Neste e em outros casos, além das relações de amizade, outro aspecto 

importante que influenciou na decisão dos estrangeiros em migrarem e 

permanecerem em Natal, foram as relações afetivas com as mulheres brasileiras, 

estabelecidas em suas visitas à cidade ou ao longo do tempo de moradia. Dos trinta 

e três homens entrevistados, vinte e três casaram-se com brasileiras e/ou têm filhos 

com elas. Nesse sentido, as relações afetivas aparecem como importante categoria 

de análise para a compreensão das motivações dos estrangeiros em migrarem e 

permanecerem na cidade de Natal. 
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4.3.3. Justificativas pautadas em trabalhos e investimentos 

 

Os estudos sobre migrações analisam, tradicionalmente, as motivações que 

levam aos fluxos migratórios sob o ponto de vista econômico. Embora este não seja 

o único motivo que faz com que as pessoas busquem novas localidades para 

desenvolverem suas vidas, e as narrativas dos estrangeiros/outsiders confirmam 

isto, evidentemente, que alguns entrevistados apontaram o fator econômico como 

um dos principais motivos para a migração. Por isso, esse critério foi considerado 

neste trabalho como um dos três tipos ideais construídos, após a análise das 

entrevistas, como ferramenta metodológica para a compreensão das narrativas. 

Entretanto, deve-se considerar que, mesmo entre os entrevistados que 

apontaram como justificativas para a migração critérios econômicos, existem 

diferenças quanto ao perfil destes imigrantes, no que tange aos que vieram em 

busca de oportunidades de trabalho e aos que vieram como investidores do 

mercado imobiliário ou turístico. Este perfil diferencia-se qualitativamente nas 

relações estabelecidas com a cidade, com o bairro e com os moradores locais.  

No que diz respeito aos imigrantes investidores, observa-se que o Nordeste 

brasileiro vem recebendo, ao longo dos últimos trinta anos, investimentos 

estrangeiros dos mais variados tipos. Grandes resorts, redes de hotéis, restaurantes, 

espaços de lazer, condomínios residenciais etc. têm ocupado as praias do litoral 

nordestino. O capital estrangeiro, que em muitos casos aparece como financiador 

desses investimentos, e o boom imobiliário têm sido foco de inúmeras pesquisas.  

De acordo com Silva, Bentes Sobrinha e Clementino (2006), cerca de 40% da 

oferta de imóveis localizados na orla marinha do Rio Grande do Norte é adquirida 

por estrangeiros, sendo eles majoritariamente europeus. Neste trabalho, os autores 

apontam uma nova tendência do mercado imobiliário local em associar-se ao 

mercado turístico e estender a oferta de imóveis aos estrangeiros, por meio de um 

“marketing agressivo e direcionado (feito lá na Europa)”40. Ao analisar os efeitos 

deste novo segmento, chamado pelos autores de turismo/imobiliário, sobre a 

dinâmica urbana do bairro de Ponta Negra, eles apontam como consequências: a) 

as mudanças nas modalidades e especificidades de uso das residências, que no 
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caso passam a cumprir o papel de segundas residências; b) a formação de um 

território turistificado e as relações deste com a legislação urbanística local e c) a 

criação de novas tipologias habitacionais e sua relação com os processos de 

segregação residencial e fragmentação socioespacial. Entretanto, outro fator a ser 

considerado como possível consequência desta nova dinâmica do mercado é a 

atração de imigrantes para a cidade de Natal e, especificamente, para o bairro de 

Ponta Negra. Se comparados os dados do gráfico 4, que apresenta o número de 

registros expedidos para os estrangeiros na cidade de Natal nos últimos 20 anos, e 

a formação deste novo segmento “turismo/imobiliário” pode-se observar que ambos 

são fenômenos recentes e com crescimentos similares. 

Além disso, observando a conjuntura internacional, há diversos fatores que 

favorecem a entrada do capital estrangeiro no litoral nordestino como as diferenças 

cambiais, o fato de o Brasil, na atual conjuntura política, ser considerado um país de 

baixo risco para os investidores, o baixo preço relativos dos imóveis, a crise em 

alguns países, neste caso específico países da Europa etc.  

Especificamente na cidade de Natal, há também características locais que 

impulsionam esses investimentos externos. Além das condições já mencionadas 

pelos entrevistados, como o clima favorável, as praias e a natureza local, há ainda 

outra característica da cultura local que favorece o empreendedorismo estrangeiro. 

De acordo com a pesquisa desenvolvida por Lopes Junior (2000, p. 34), há um 

“manto da tradicional relação de dependência do serviço púbico”. Isto se deve a dois 

principais fatores: primeiro à forte presença militar existente na cidade, desde sua 

formação e que foi acentuada durante a 2ª Guerra Mundial. Segundo, devido ao fato 

de Natal ser a capital do estado do Rio Grande do Norte. Isto faz com que os 

serviços públicos necessários para a administração do estado concentrem-se nesta 

cidade. Esses dois fatores fizeram com que, ao longo da história da cidade, haja 

uma “cultura do funcionalismo público” (LOPES Jr., 2000), isto é, há uma 

predominância na cultura local da busca por empregos públicos ascendidos por 

meio de concursos. Essa cultura, segundo o autor, está traduzida na dinâmica da 

cidade que apresenta uma baixa iniciativa empresarial, por parte dos moradores 

locais, e na postura dos mesmos, uma vez que eles dedicam suas vidas 
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 Silva, Bentes Sobrinha e Clementino (2006, p. 142) 
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profissionais ao serviço público, considerado pela maioria como a principal fonte de 

trabalho. 

Esta percepção, de que Natal seria um campo fértil para pessoas que buscam 

empreender novos negócios aparece na narrativa da Italiana1: 

 

“Então, eu venho do Sul da Itália, uma cidade de 200 mil habitantes, que na 
época tinha poucas perspectivas de trabalho, então foi isso que é o motivo 
principal, é... da necessidade de trabalhar mesmo. E aqui, eu soube daqui 
pela vinda de meu sogro, em 1986 ele foi aqui e sempre falava de Natal, ele 
também era empreendedor, empresário, e falava de Natal como com 
certeza uma cidade que iria se desenvolver no futuro, porque via todas as 
características para que fosse realmente de estímulo pra, pra... então eu 
vim aqui, gostei, mas no início eu fui para Caiçara do Norte, não foi aqui, no 
interior, comecei de lá. Depois a gente foi para cá e sempre gostamos mais 
de Ponta Negra, porque é, achamos o centro da cidade, assim, como se 
não fosse brasileira, sei lá, não dava impressão de estar no Brasil, aquela 
área de Petrópolis, Tirol. Tanto, assim, as características, por que era longe 
do mar, não estava perto da praia, e também porque os próprios natalenses 
eles pareciam tão diferente, assim, vestem sempre de calça, nunca de 
chileno, assim, a gente achou aquele bairro mais formal, não dava a ideia 
de ser uma coisa, então a gente sempre gostou mais de Ponta Negra, onde 
já atmosfera mais descontraída, tinha muitas pessoas de fora, o contato 
com a praia era mais próximo. Aqui você vê pessoas descalças, com surf, 
jogando, então a gente ficou aqui, e começamos logo trabalhar com queijo, 
porque era uma coisa que estava faltando. Então, começamos com essa, 
logo do início, com essa ideia de fazer uma coisa que não tinha aqui, não 
ser mais um restaurante italiano, mais uma pousada. A gente pensou em 
fazer uma coisa diferente, que estava faltando” (Italiana1). 

 

A Italiana1 inicia a narrativa marcando seu local de origem, o Sul da Itália, 

dizendo que neste local havia poucas oportunidades de trabalho e por meio desta 

caracterização, ela constrói sua teoria argumentativa acerca do motivo principal de 

sua mudança, “da necessidade de trabalhar mesmo”. Em seguida, ela coloca que 

conheceu Natal por meio do sogro “que também era empreendedor” e que, em visita 

à cidade, observou um potencial de desenvolvimento. É importante atentar para o 

fato de que as categorias utilizadas pela Italiana1 “trabalho” e “empreendedorismo”, 

com o intuito de justificar a principal motivação em migrar, demonstram uma ligação 

entre a necessidade laboral, a busca por empreender novas possibilidades de 

trabalho e o processo migratório. 

Em um segundo momento da narrativa, ela coloca que morou primeiramente 

em Caiçara do Norte e que depois mudou para Natal. A referência ao bairro de 

Ponta Negra como o local que “sempre gostamos mais” marca o início de uma 
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“avaliação comparativa”41. Segundo a Italiana1, este bairro parece mais com o Brasil 

do que o centro da cidade como, por exemplo, os bairros de Petrópolis e Tirol que, 

segundo ela, são “como se não fosse brasileira”. As características apontadas para 

justificar esta “avaliação comparativa” são o fato de estar longe do mar e de que os 

natalenses se vestem de calça e nunca de chinelo. Para caracterizar a imagem 

construída sobre o bairro de Ponta Negra, ela diz: “onde já atmosfera mais 

descontraída, tinha muitas pessoas de fora, o contato com a praia era mais próximo. 

Aqui você vê pessoas descalças, com surf, jogando, então a gente ficou aqui”. A 

descrição comparativa de Ponta Negra com os outros bairros da cidade demonstra o 

imaginário construído pela entrevistada do que seria um “local brasileiro”. Este local 

é caracterizado pela ideia da tropicalização marcada pela presença da praia, de 

pessoas vestidas de forma descontraída e pela presença de outros imigrantes. 

Por fim, ela termina esta parte da narrativa demonstrando, novamente, a 

intenção em iniciar uma atividade empreendedora, “de fazer uma coisa que aqui não 

tinha”, diferenciando seu trabalho dos demais imigrantes que vieram para Natal e 

abriram pousadas ou restaurantes. 

A narrativa do Italiano3 também está centrada nas atividades de trabalho 

desenvolvidas desde a chegada a Natal:  

 

“Meu nome é Italiano3 e eu cheguei aqui em 1998, se você entra no site 
tem uns pontos que tem a intenção dessa microempresa, que é a minha 
alma, ou seja, eu cheguei aqui abri um negócio com a jangadas, e... fiquei 
um tempinho, depois trabalhei quase quatro, cinco anos na hotelaria como 
gerente, no... é... em dois hotéis, e depois abri essa microempresa que tem 
o projeto verdadeiro que é de cativeiro de lagosta em alto de mar é... o setor 
da pesca e passei a pesca oceânica, com um barco típico aqui do Nordeste, 
com a pesca artesanal de anzol e de rede, que foi autorizada logicamente 
da marinha militar que fizeram teste de licitação com engenheiro e tudo para 
tirar a licença, além da licença de pesca e também de esporte e recreio. E 
depois, sei lá, a parte lúdica, se diz lúdica?, que a parte de natação, então 
vai ter agora no dia oito de novembro uma travessia a nado, em mar aberto, 
é... esse evento é interessante porque se coloca aquilo que você estava 
falando, ou seja, como mudou visivelmente, sobretudo, a Ponta Negra, né, a 
construção, o desenvolvimento desordenado, esgoto ao ar é livre, a sol 
aberto, é o mar, então, que fica sempre mais comprometido com a poluição 
esses arranha-céus feio, eu acho feio porque parece da periferia urbana de 
uma grande metrópole como eu morava em Roma, tem conforto. tem 
segurança, mas do outro lado parece um dormitório né, se diz dormitório? 
Assim teve um crescimento é terrível, sem, desordenado como já falei e isso 
até agora, sabe, de revitalizar o ponto da praia de Ponta Negra, visto que o 
ano passado se fez essa maratona aquática da Morro do Careca, até o 

                                                           
41 Schütze, (1977). 
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Ocean Palace andando, e o Ocean Palace oferece, é oportu.. ajudar a 
oferecer as fruta, a possibilidade de saborear as fruta, além das bebida, é... 
e a gente coletou o lixo e... botando, isso quase três quilômetros e meio 
botando na praia até o Morro do Careca, então isso é um evento esportivo, 
mas também socioambiental, justamente para refletir como o grande 
potencial de uma doação de mãe natura, da mãe natureza que deixou aqui 
não é bem utilizado ou pior é esquecido” (Italiano3). 

 

A centralidade desta narrativa está nas atividades laborais desenvolvidas, 

desde a chegada a Natal. Logo no início, o Italiano3 faz alusão ao site no qual ele 

coloca as intenções de sua microempresa e afirma que esta empresa “é a minha 

alma”. Em seguida ele começa a construção de uma “teoria explicativa” para sua 

trajetória, que inicia com um negócio com jangadas, depois com trabalho durante 

alguns anos como gerente de hotel, para finalmente abrir sua microempresa voltada 

para o trabalho com as jangadas. Ele qualifica este último trabalho com a 

microempresa como “o projeto verdadeiro que é de cativeiro de lagosta em alto de 

mar”. O adjetivo “verdadeiro” é utilizado como um termo “valorativo” na avaliação de 

sua atividade. Segundo Schütze (1977, p.01), as posições valorativas “são intuitivas 

e claramente perceptíveis em sua delimitação frente às apresentações narrativas 

parciais que reproduzem os acontecimentos e vivências do narrador e/ou portador 

da história”. Neste caso, a importância dada à empresa, por meio da expressão 

“projeto verdadeiro”, demonstra o objetivo do narrador em valorizar moralmente sua 

atividade de trabalho. A sequência da narrativa confirma esta inferência, quando ele 

afirma que a empresa passou pelo processo de licitação e legalização junto aos 

órgãos ambientais “foi autorizada logicamente da marinha militar que fizeram teste 

de licitação com engenheiro e tudo para tirar a licença, além da licença de pesca e 

também de esporte e recreio”. Esta preocupação em demonstrar legalidade no seu 

trabalho pode ser interpretado como uma resposta ao imaginário social construído 

pelos moradores/estabelecidos, de que os estrangeiros/outsiders se envolvem com 

atividades ilegais. 

Na sequência da narrativa ele faz um contraponto com os problemas 

observados em Ponta Negra e diz que a atividade desenvolvida por ele, como a 

maratona aquática, é um projeto voltado para o esporte, mas também com um 

cunho socioambiental. Esta última parte da narrativa do Italiano3 demonstra, 

novamente, uma necessidade em legitimar as atividades e os projetos por ele 

desenvolvidos.  
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Outro aspecto que deve ser considerado nesta narrativa são as críticas feitas 

ao bairro de Ponta Negra, comparando-o à periferia de Roma. Esta característica em 

analisar criticamente o local vivido, confirma uma das qualidades apontadas por 

Simmel (1983) a respeito dos estrangeiros, que é a objetividade. Segundo o autor, 

por não estar submetido às tendências peculiares do grupo, o estrangeiro aproxima-

se tanto da localidade vivida, quanto das pessoas, com uma atitude específica de 

objetividade e, por isso, sente-se livre para tecer análises que não estão baseadas 

em vínculos afetivos e subjetivos. 

A narrativa do Italiano5, que é um grande investidor do mercado imobiliário 

em Natal e que atua, concomitantemente, no campo do turismo, também está 

centrada na atividade laboral: 

 

“Há 16 anos que estou aqui. Não vim para Ponta Negra (risos), exatamente 
do outro lado, Santa Rita. Mas eu estava cansado, sou próximo de Milão, 37 
quilômetros de Milão, e faço basicamente a mesma atividade que fazia lá, 
só que tropicalizada, imóveis e aqui turismo, é claro, os dois se confundem. 
E depois, metafisicamente, cheguei a Ponta Negra, porque tem uma 
concentração de estrangeiros, os clientes são estrangeiros e me tornei, 
assim, catapultado em Ponta Negra. Isso há 3, 4 anos atrás. Depois do 
auge de Ponta Negra, praticamente. Basicamente é isso. Eu estava 
cansado do dia-a-dia europeu, italiano, não sei, é muito chato, sem cores, 
sem sol. E depois minha esposa é brasileira, nos conhecemos na Itália, pois 
ela morou muito tempo no exterior, só fez nascer aqui no Brasil e com 13 
anos foi embora, portanto, passou uma época nos Estados Unidos, depois 
foi pra Itália, nos conhecemos, depois que casamos, tivemos um filho, 
cachorro e etc., todo mundo se mudou pra cá. Descobrimos Natal de férias, 
de Brasília. Amigos dela passaram a lua-de-mel aqui e mostraram as fotos, 
pegamos um ônibus, 37 horas de ônibus, e chegamos a Natal, em 1989, por 
aí. Era legal porque Ponta Negra, naquela época, você comia lagosta com 3 
dólares, 2 dólares, a vontade, e era um ambiente muito bom. Não tinha 
estrangeiros, mas eu sempre pensei que era uma cidade pronta para 
decolar. Isso foi mais uma volta no escuro para tentar vir pra cá, fazer 
alguma coisa aqui e se erradicar aqui. Resumindo é isto. Eu sempre pensei 
em fazer alguma coisa na atividade imobiliária que pudesse justificar a 
minha mudança pra cá, e aí eu tive alguns clientes que me acompanharam 
com a ideia e, portanto, tudo se concretizou em final de 1994. Viemos para 
cá, meu filho já tinha 2 anos, e comecei na parte turístico imobiliária e tudo 
foi andando, só que a gente apostava mais naquela outra parte, Santa Rita, 
depois da ponte, tanto que construímos um empreendimento. Ele foi 
vendido, mas acho que foi, não sei, um dos primeiros vendidos no exterior. 
Só que a ponte nunca decolou, portanto tudo se atrasou e tudo foi 
completamente diferente do que meus programas oficiais queriam que 
fosse. Até hoje, até depois da ponte, é completamente abandonada aquela 
área, aliás, piorou. Depois da ponte piorou, piorou aqui também. Não sei 
onde melhorou, talvez, ultimamente, nos últimos dois anos a única área que 
acho que melhorou em termos interessantes de um bom investimento, de 
viver bem, que tem tudo e etc. é Petrópolis” (Italiano5) 
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Segundo a narrativa do Italiano5, ele desenvolve em Natal a mesma atividade 

que desenvolvia em Milão, “só que tropicalizada, imóveis e aqui turismo, é claro, os 

dois se confundem”. Isto significa que o Italiano5 não só trabalha no segmento do 

turismo/imobiliário42, como também reconhece a junção destes dois segmentos e 

caracteriza essa junção com uma “tropicalização” da atividade imobiliária.  

Embora ele coloque, em um primeiro momento da narrativa, que suas 

motivações para a migração estão pautadas no fato de que ele “estava cansado do 

dia-a-dia europeu, italiano, não sei, é muito chato, sem cores, sem sol” e que, 

associado a isso, o fato de sua esposa ser brasileira também contribuiu, o ponto 

focal de sua narrativa concentrou-se nas possibilidades de investimentos em Ponta 

Negra e Santa Rita e na expectativa de um retorno rápido a estes investimentos. Isto 

se confirma quando ele coloca que, em sua primeira visita à Natal, ele observou uma 

economia de mercado barata, pois ele podia comer lagosta a um preço, considerado 

por ele, baixíssimo, que “não tinha estrangeiros, mas eu sempre pensei que era uma 

cidade pronta para decolar”. Na sequência, ele coloca que queria “fazer alguma 

coisa na atividade imobiliária que pudesse justificar a minha mudança pra cá”, ou 

seja, a possibilidade de migrar deveria estar associada a uma justificativa laboral e 

econômica importantes. 

A aposta de que a região de Santa Rita, que fica depois da ponte Newton 

Navarro, tivesse uma valorização imobiliária e por isso a construção de um 

empreendimento nesta região, que foi vendido exclusivamente na Europa, também 

caracteriza-o como um imigrante investidor. Por fim, ele encerra esta parte da 

narrativa descrevendo suas frustrações quanto aos seus planejamentos iniciais “só 

que a ponte nunca decolou, portanto tudo se atrasou e tudo foi completamente 

diferente do que meus programas oficiais queriam que fosse”. A volatilidade do 

mercado imobiliário e turístico de Natal apareceu não apenas na narrativa do 

Italiano5, como também em outras. 

O Belga2 também enfatizou essa característica do mercado natalense: 

 

“Então, eu sou belga, Bélgica. E vim para o Brasil há oito anos. Primeiro 
para passear, é uma longa história. E depois cheguei aqui morei no Rio, 
depois subi, vim para Natal e pronto. Me estabeleci aqui e comecei a 

                                                           
42 Silva, Bentes Sobrinha e Clementino (2006). 
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trabalhar na área do turismo, justamente para trazer europeus de lá para cá, 
os nórdicos, os belgas, os franceses, os ingleses etc. Aí comecei com uma 
agência de viagem e pronto. Estourou a partir de 2003, até o ano passado, 
e agora não tem mais turistas internacionais, tudo acabou e eu fechei a 
agência e acabou. Aqui estourou, na verdade quando eu cheguei aqui em 
2001, 2002, já tinha começado o turismo, mas era pouco né, um voo da 
Itália, vinha os primeiros voos da Suécia, e aí logo depois em 2003 
começaram os voos internacionais, os charters, da Inglaterra, da Holanda, 
da Espanha, da Argentina, da Finlândia, em 2006 tinha 25 voos semanais, 
só da Europa. Natal recebeu 356 mil turistas por ano, chegaram direto da 
Europa para cá, desembarcaram no aeroporto aqui, então, foi uma bomba 
assim e a cidade não estava preparado para receber, ninguém fala inglês, 
aquela coisa, e pronto, logo depois, demorou uns três, quatro anos, e as 
operadoras começaram a cancelar os voos e as operações. E não tem 
estrutura. E não, várias faltas, várias coisas, não deu certo e pronto. Agora 
já faz um ano e meio o último voo parou e acabou. E isso foi por vários 
fatos, não é um fato só, não tem nada a ver com a crise, não tem nada a ver 
com o dólar, não tem nada a ver com a copa do mundo, é você estar aqui 
em Natal, Nordeste, você não está, sei lá, no país de primeiro mundo. Na 
verdade, a culpa maior, para mim, foi o próprio governo que fez tudo para 
estragar, para quebrar o turismo internacional, até hoje em dia, eles fazem 
tudo o contrário, roubam, não sei, fazem coisas inacreditáveis, o poder que 
tem para eles mesmos.” (Belga 2). 

 

A narrativa do Belga2 apresentou aspectos extremamente negativos, quanto 

à sua experiência como empreendedor do mercado turístico. A característica 

fatalista de que “tudo acabou” demonstra que as expectativas do Belga2 foram 

frustradas e que a realidade vivenciada, durante os anos em que possuía uma 

agência de turismo, apresentou um rápido crescimento nos primeiros anos, mas que 

não foi possível mantê-lo nos anos seguintes. Houve, durante toda a narrativa, uma 

busca em enfatizar o número de turistas internacionais que a cidade de Natal 

recebia e a queda brutal destes números. Além disso, o Belga2 buscou encontrar os 

“culpados” para este problema. Segundo sua análise, não há apenas um único fator 

que ocasionou esta diminuição da atividade turística, mas sim uma soma de fatores 

que, segundo ele, estão associados ao fato de “você estar aqui em Natal, Nordeste, 

você não está, sei lá, no país de primeiro mundo” e à atuação do governo local.  

Esta primeira questão, referente às características locais, apresenta uma 

análise etnocêntrica, por parte do entrevistado, acerca da realidade natalense e 

nordestina. Implicitamente, ele deixa transparecer uma crença de que por não se 

tratar de uma cidade e região pertencentes ao “primeiro mundo”, as possibilidades 

de trabalho e de desenvolvimento estão fadadas ao fracasso.  

Na segunda argumentação, em que ele busca um “culpado”, o entrevistado 

afirma que “a culpa maior, para mim, foi o próprio governo que fez tudo para 
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estragar, para quebrar o turismo internacional, até hoje em dia, eles fazem tudo o 

contrário, roubam, não sei, fazem coisas inacreditáveis, o poder que tem para eles 

mesmos”. Esta avaliação também está sugestionada pela visão etnocêntrica 

apresentada inicialmente, visto que o Belga2 está julgando as ações 

governamentais locais à luz de suas referências culturais trazidas de seu país de 

origem. 

Por fim, outro aspecto importante a ser analisado nestas, e em outras 

narrativas dos entrevistados, é a relação estabelecida com o espaço da cidade, que 

é considerada uma condição importante para a realização de uma nova vida. Esta 

relação está presente nas narrativas das mulheres, quando elas justificam a escolha 

da cidade de Natal. Esta escolha, que em um primeiro momento pode parecer 

aleatória, está marcada por análises criteriosas por parte dos estrangeiros/outsiders. 

Tanto nestas narrativas, como também em diversas entrevistas dos homens, pode-

se observar esse aspecto. 

Um exemplo é a justificativa do Francês1 na escolha da cidade de Natal. Se 

em um primeiro momento, ele coloca que esta escolha foi ao acaso, em outros 

momentos da narrativa pode-se observar que esta decisão passou por uma análise 

criteriosa da cidade: 

 

“Na França antes de vim aqui eu era um pequeno empresário com uma 
pequena empresa, dez empregados, e trabalhava no ramo da segurança 
nos supermercados, instalava câmera, sistema contra roubo, coisa assim. 
[...] Cheguei aqui no Brasil com um filho de quinze anos [...]. A primeira 
coisa que escolhi foi o Brasil por causa de um amigo meu brasileiro 
morando na França. Ele que me falou, vem pra cá, você vai ver um país 
bom. Eu queria um país exótico, isso sim, para um francês o Brasil é um 
país exótico. Depois comecei a procurar nos livros e curiosamente escolhi, 
não tinha escolhido Natal, escolhi Florianópolis e Fortaleza. Florianópolis foi 
descartada rapidamente por causa do clima que ainda é um pouco frio, mas 
não por outros temas, só por esse tema. Cheguei lá em torno do mês de 
julho e apanhei um pequeno cinco graus que não gostei, para ficar com 
esse tempo eu ficava no Sul da França. O clima, era muito parecido com o 
clima no Sul da França e eu não queria isso, sendo que lá os invernos são 
um pouco mais rigorosos. Então quis ir para Fortaleza, visitar Fortaleza, pois 
estas eram duas cidades que na minha escolha não faziam parte das 
cidades mais violentas do Brasil. Tinha descartado logo Bahia, Rio e a 
capital, entre aspas, São Paulo, porque era uma cidade muito grande, muito 
violenta e não me interessava. Eu queria uma coisa que seja mais tranquila. 
O clima descartou, então, Florianópolis. O que descartou Fortaleza foi 
simplesmente o Fortal. Naquele momento não fui para Fortaleza porque não 
tinham voos disponíveis entre Porto Alegre e Fortaleza e a moça que estava 
lá na agência que eu pesquisei, falou: “Por que você não vai para Natal? 
Natal também é uma cidade muito bonita e perto de Fortaleza”. Chegando 



134 
 

aqui encontrei o que eu vi naquela época, ou seja, um calçadão limpo com 
gente brincando, ideal para criar um filho, o clima já se sabe é ótimo e logo, 
rapidamente também muitas atrações turísticas, uma cidade dinâmica 
comercial, eu queria e tinha o objetivo de trabalhar também com o turismo. 
Não sabia o que fazer, mas tinha esse objetivo, abrir uma pousada ou um 
restaurante, qualquer coisa. Bem, rapidamente fui para a embaixada da 
França para tirar algumas dúvidas, se era bom, e lá na embaixada da 
França me disseram: “não, não, Fortaleza você não vai encontrar tantos 
atrativos como aqui em Natal”. Tem aqui também uma escola francesa que 
lá não tem e é um parâmetro também bom, mesmo que meu filho já estava 
passando da idade, não podia ir mais para essa escola, mas, então, eu 
fiquei” (Francês1). 

 

Nas primeiras relações estabelecidas entre os entrevistados e a cidade de 

Natal, com o objetivo de definir se esta será a localidade na qual eles irão 

permanecer e fixar suas residências, é possível observar a predominância de uma 

análise racional da cidade, no que diz respeito aos serviços oferecidos, à 

infraestrutura urbana e à presença de uma dinâmica turística, associada a uma 

análise da qualidade de vida, definidas pelo clima, número de habitantes, trânsito e 

seguridade. Estas características são o que Elias (1994a) denomina de “laços 

invisíveis” ou “elos de ligação” existentes entre os indivíduos dentro da sociedade. 

Nesse sentido, fazendo uma transposição desta análise para a relação entre o 

habitante e a cidade, as estruturas físicas, sociais, econômicas e culturais existentes 

em uma cidade submetem seus habitantes, em maior ou menor escala, a iguais 

condições de vida e, principalmente, de vivência. Mesmo considerando as diferentes 

classes sociais inseridas nesse contexto, a teia de relações construídas pelos 

habitantes está direta ou indiretamente relacionada e impactada pela infraestrutura 

existente neste espaço. Nas narrativas que justificam a escolha da cidade de Natal, 

entre outras tantas opções de cidades brasileiras, observa-se claramente como é 

desenvolvida a análise deste espaço de vivência e como são construídos os critérios 

de escolha pautados na estrutura urbana, na dinâmica econômica, nas relações 

sociais e nas ofertas culturais existentes na cidade. Segundo os entrevistados, este 

é um fator determinante na qualidade de vida. Outro exemplo, em que podemos 

observar estes aspectos, está presente na explicação do Italiano1: 

 

“Depois de um ano, passei aqui para Natal casualmente e fiquei enamorado 
da cidade, porque era tranquila, comparado com o Rio de Janeiro, que é 
belíssimo, mas tem que passar seis pistas de automóvel para ir à praia é 
complicado, e aqui é só uma. Em São Paulo trânsito e poluição e aqui era 
tranquilíssimo. É o paraíso, como eu pensei! Agora eu vou ser mais um 
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italiano que pode levar seu conhecimento e experiência para continuar 
trabalhando na área de turismo” (Italiano1). 

 

O Italiano1 também iniciou sua justificativa apontando que chegou à Natal 

“casualmente”, mas que esta casualidade foi substituída por uma análise da cidade 

em comparação a outras cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Outra análise importante a ser feita da narrativa do Italiano1 é quando ele coloca 

que será “mais um italiano que pode levar seu conhecimento e experiência”. 

Reforçando as características colonialistas de que os imigrantes de países 

desenvolvidos levarão suas experiências e o “desenvolvimento” aos países 

colonizados, esta parte final da narrativa, assim como em outros momentos, aponta 

que ainda há essa relação de superioridade entre os estrangeiros/outsiders em 

relação aos moradores/estabelecidos. Esta relação será abordada de forma mais 

aprofundada no capítulo seguinte que tratará das relações de sociabilidade entre 

eles. 

No que diz respeito aos critérios de escolha do local por parte dos 

estrangeiros/outsiders, evidentemente há múltiplas causalidades na escolha dos 

países e cidades nos quais eles desenvolverão suas novas vidas. Crises 

econômicas, guerras, desemprego, falta de terras nos países de origem, promessas 

de propriedade da terra nos países de destino, expectativa de melhoria de vida, 

entre outros, são os principais fatores, apresentados na literatura sobre imigração, 

que impulsionaram ao longo da história os movimentos populacionais. No que diz 

respeito aos imigrantes entrevistados em Natal, pode-se observar novas 

causalidades. A atribuição desta escolha à expectativa de conhecer o país de 

origem do cônjuge foi uma delas. As mulheres entrevistadas atribuíram aos maridos 

a responsabilidade da mudança de seus países de origem para o Brasil. Até mesmo 

as que eram casadas com pessoas da mesma nacionalidade apresentaram esta 

tendência.  

Outro aspecto recorrente em todas as narrativas foi a análise das condições 

de vida oferecida pelas cidades brasileiras. Diferentemente das imigrações mais 

antigas que ocorreram no Brasil, em que a maioria dos imigrantes vinha sem um 

conhecimento prévio do país e da cidade em que iriam viver, todos os entrevistados 

conheceram a cidade de Natal antes de migrarem. Seja por contato com os amigos 
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residentes na cidade, por viagem de férias ou de negócios todos os 

estrangeiros/outsiders já haviam conhecido Natal. Recorrentes são os casos em que 

eles programaram uma migração gradual, caracterizada pela compra de uma 

propriedade privada (casa ou apartamento) nos bairros da cidade, na permanência 

em curtos períodos durante o ano, especificamente durante o período de férias e, 

paulatinamente, no aumento da permanência na cidade até a efetiva fixação da 

residência e do recebimento de visto permanente. Há ainda casos em que os 

estrangeiros continuam desenvolvendo suas atividades de trabalho nos países de 

origem e intercalando períodos em Natal e nestes países.  

Em todos os casos, foi possível observar que houve uma análise criteriosa, 

por parte dos entrevistados, da cidade de Natal. Embora não seja possível averiguar 

se os critérios apontados por eles foram efetivamente analisados anteriormente à 

mudança para a cidade ou se é uma construção posterior, no âmbito do discurso, 

com o objetivo de encontrar aspectos positivos e justificativas para estas escolhas; o 

fato de que todos conheceram Natal antes de migrarem e de que construíram, no 

nível do discurso, diversas justificativas para a escolha desta cidade, aponta indícios 

de que a relação estabelecida entre o habitante e a cidade foi um importante 

aspecto considerado pelos estrangeiros/outsiders quando da decisão de migrarem. 
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CAPÍTULO 5  COTIDIANO E SOCIABILIDADE EM PONTA NEGRA 

 

Segundo Pierre Bourdieu, todo e qualquer conhecimento do mundo social é 

uma construção feita pelos agentes sociais por meio de esquemas de pensamentos, 

a partir de suas condições de existência, de suas práticas ou representações, que 

estão interpostas por “estruturas estruturantes”, construídas pelos próprios agentes 

que, “[...] longe de reagir mecanicamente a estímulos mecânicos, respondem aos 

apelos ou às ameaças de um mundo, para cuja produção do sentido eles próprios 

haviam contribuído” (BOURDIEU, 2008, p.435). Para tanto, à compreensão das 

transformações ocorridas no modo de ser e de viver dos agentes sociais e das 

estratégias de resistência e de luta pelo espaço habitado, no contexto da cidade de 

Natal e do bairro de Ponta Negra, especificamente, faz-se necessário perquirir o 

olhar do estrangeiro/outsider a partir de sua condição de morador da cidade, isto é, 

de um agente que na qualidade de pertencente a “estruturas estruturadas” e, ao 

mesmo tempo, formador de “estruturas estruturantes”, observa, vivencia, constrói e 

reconstrói seu espaço e seu mundo social. 

Para isso, buscou-se compreender as formas como os moradores 

estrangeiros/outsiders construíam, em suas narrativas, suas relações de 

sociabilidade desenvolvidas junto aos moradores/estabelecidos e junto a outros 

moradores estrangeiros/outsiders; suas dificuldades de inserção e adaptação à nova 

realidade; as principais atividades de lazer por eles exercidas e a participação ou 

não em grupos, organizações e associações civis.  

 

 

5.1. Traição, drogas e prostituição: contextos urbanos e imagens 

construídas 

 

As relações sociais construídas em contextos urbanos podem ser 

significativamente distintas das estabelecidas em áreas rurais. O contingente de 

pessoas, as ofertas e variedade de serviços, o anonimato, típico das cidades, ou o 

fato de conhecer todas as famílias e moradores de uma determinada área rural, o 

fluxo de migrantes, a frota de veículos, os sons e a iluminação, os espaços de 
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sociabilidade e lazer, entre outros inúmeros fatores interferem nas relações sociais 

estabelecidas entre os cidadãos pertencentes a estas distintas realidades. 

O processo de urbanização e seu impacto no modo de ser e no cotidiano dos 

indivíduos foram estudados por diversos pensadores. Para Durkheim (2005) a 

passagem da sociedade pré-capitalista para a sociedade capitalista, transformou os 

laços sociais que unem os indivíduos. Se antes estes laços eram baseados em uma 

solidariedade mecânica, na qual a consciência coletiva exercia um poder 

significativamente maior de coerção sobre as consciências individuais, após essa 

passagem, passam a ser moldados por uma solidariedade orgânica, proveniente das 

sociedades em que se instituiu uma divisão do trabalho altamente especializada e 

que, por isso, permite uma esfera própria de ação a cada indivíduo. Isto não significa 

que, para Durkheim, as comunidades tradicionais seriam extintas pelo processo de 

modernização, mas sim que haveria uma passagem gradual da “solidariedade 

mecânica” para a “solidariedade orgânica” e, consequentemente, uma 

preponderância desta sobre aquela. 

Simmel (1979), embora divergente de Durkheim em outros aspectos, neste 

caso, segue uma linha de raciocínio muito semelhante quando, ao analisar o rápido 

desenvolvimento urbano da cidade de Berlim, aponta que a sociedade moderna 

induz um comportamento individual e que as relações de sociabilidade serão 

fortemente transformadas e caracterizadas pela individualidade no modo de ser do 

homem moderno. 

Será que é possível afirmar que as tendências apontadas por estes autores, 

acerca do futuro da sociedade moderna e do modo de vida nas grandes cidades, se 

concretizaram? Em um trabalho desenvolvido por Both (1976), ela observou que as 

famílias urbanas utilizam-se das redes sociais como um meio de sociabilidade 

imediato. Ao estudar as famílias, a autora objetivava compreender como o seu 

funcionamento interno era afetado pelas relações entre as pessoas e as 

organizações. A autora concluiu que tanto o meio social, como as redes 

estabelecidas pelos membros de um determinado grupo familiar, afetavam este 

funcionamento. 

No caso da presente pesquisa, os dados coletados apontam tendências 

semelhantes. Foi possível observar mudanças nas relações sociais estabelecidas 

entre os imigrantes durante suas vivências e experiências na cidade de Natal. 
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Entretanto, estas mudanças não significaram, necessariamente, em um 

enfraquecimento dos laços sociais, ou em um aumento da individualização dos 

sujeitos. Evidentemente que o processo migratório modifica a posição dos sujeitos 

dentro da nova sociedade em que está inserido, uma vez que suas referências 

sociais e culturais são alteradas. Desta forma, as relações sociais estabelecidas 

pelos moradores estrangeiros sofreram mudanças ao longo dos anos e ganharam 

novos contornos. Estas mudanças dizem respeito tanto aos impactos e influências 

do meio social em seus modos de vida, como também a mudanças no meio social 

devido à presença destas novas pessoas neste contexto. 

Uma das primeiras observações nas trajetórias de vida dos entrevistados diz 

respeito a semelhanças com relação às narrativas das mulheres entrevistadas. 

Como já foi explicitado anteriormente, dos quarenta e um entrevistados, oito eram 

mulheres. Destas, cinco eram casadas com brasileiros e possuíam histórias 

semelhantes de dificuldades de adaptação à nova vida e algumas de rompimento do 

casamento, após um tempo de moradia em Natal. Curiosamente, seis, das oito 

entrevistadas, se conheciam e elas se encontravam periodicamente em reuniões de 

lazer e troca de experiências. Inclusive, a rede das mulheres entrevistadas foi 

formada por elas mesmas, por meio de indicações e se encerrou pelo fato de que 

uma indicava a outra, fazendo com que, ao final, as indicações fossem de mulheres 

que já haviam sido entrevistadas. A maioria delas comentou, em suas entrevistas, 

que há um comportamento comum por parte tanto dos ex-maridos, como de ex-

maridos de outras mulheres conhecidas, que não condizia com o comportamento 

que eles tinham nos países em que moravam anteriormente. As dificuldades 

financeiras, de inserção e adaptação à nova sociedade, associadas a uma mudança 

na conduta dos cônjuges, foram as principais causas apontadas por elas dos 

motivos da separação. 

 

“Só que quando nós chegamos aquiii, é... tudo mudou, desde o primeiro 
segundo que a gente pisou nessa terra, ele mudou, ele se tornou uma 
pessoa agressiva contra mim, mudou totalmente. Aí foi uma coisa louca, 
assim, inesperada e triste, muito triste para mim e para a família toda, 
porque... eu não sei. Eu fui numa palestra de Bernard Lahire, acho que é o 
nome dele, ele estava falando é... sobre a teoria de disposições e contexto. 
Aí eu acho que tinha muita coisa latente nele, que nesse contexto, 
floresceu, deu, né? Por que? Porque aqui essas atitudes não são cobradas, 
assim, machismo, agressividade contra mulher, etc. e tal. Então, atitudes 
que ele nunca teria em São Francisco já estavam, estavam lá. Então eu 
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estava diante de uma pessoa que eu não reconhecia, porque nunca tinha 
aparecido no, no outro contexto aonde ele estava. Então nisso a gente se 
divorciou e eu estou aqui. Nisso eu comecei a trabalhar na área de dar aula 
de inglês e continuo fazendo tradução e entrei agora, esse ano, no 
doutorado, fazendo um projeto maravilhoso, então dei uma volta para cima, 
né?” (Americana1). 

 

Nesta narrativa, a Americana1 constrói uma “teoria explicativa” (SCHÜTZE, 

1977) para o comportamento inadequado do marido brasileiro. Segundo ela, desde 

que a família chegou a Natal seu ex-marido tornou-se uma pessoa agressiva e 

machista, comparando esta conduta com a que ele tinha em São Francisco/EUA. 

Para a entrevistada, o machismo apresentado pelo marido em Natal nunca teria 

acontecido nos EUA, pois esta sociedade cobra dos homens uma conduta moral que 

a sociedade natalense não o faz, ao contrário, segundo ela, considera normal. 

Interessante perceber que a Americana1 constrói sua “teoria explicativa” baseando-

se na teoria das disposições de Lahire. Segundo ela, este novo comportamento do 

marido sempre esteve “latente nele”, mas só foi possível ser colocado em prática 

quando ele se percebeu em um contexto específico, que permitia uma conduta 

diferente da que ele vinha tendo em São Francisco. 

Na sequência, a Americana1 analisa que esta situação aconteceu com várias 

amigas, que também eram estrangeiras, casadas com brasileiros e que mudaram 

para Natal: 

 

“Muita gente, a Inglesa1 se separou. É horrível! Pior coisa para o 
casamento é vim para cá [risos]. Não porque também eu acho que também 
é por causa, ééé, eu acho que as normas sociais aqui são meio dupla face, 
né? Porque tem muuuita liberdade sexual aqui, que não é visto ou não é 
comentado e o machismo contribui com que ninguém tá nem aí com os 
homens traindo as mulheres para cima e para baixo. Só que de onde eu 
vim, mulher nenhuma não aceita isso. Eu não aceito isso, né? Honestidade, 
fidelidade e respeito para mulher é uma norma. Então acontece essas 
coisas e... a sociedade não cobra as atitudes para os homens, então os 
homens estão no paraíso aqui, né? Mesmo que se não for ééé uma pessoa 
que... é, é, uma maneira realmente ele se tornou uma pessoa 
desrespeitável... sem respeito e agressivo e todo mundo que eu converso é 
a mesma coisa, a mesma coisa, a Inglesa1 falou a mesma coisa, uma outra 
professora lá do Overdose falou a mesma coisa, ela é boliviana e ela veio 
aqui e o marido é brasileiro, a mesma coisa, ela chegou aqui, ele se tornou 
agressivo. É porque eles estão comendo atrás, né? comendo, fora de casa 
e... então eles podem tratar a mulher de qualquer jeito, mas eu falei: ‘assim 
não, você não pode me tratar assim’. Ele me magoou muito, me magoou 
muito, muito, muito. Eu não conheço esse homem, eu não acreditei que ele 
poderia chegar num nível tão baixo, entendeu? Mas... acho que... não sei” 
(Americana1). 

 



141 
 

Nesta segunda parte da narrativa, a Americana1 busca mostrar que ela não 

foi a única a viver este tipo de situação, por meio do que Schütze, apud Weller 

(2009, p.09), vai chamar de “teorias comentadas” ou “avaliações gerais”, que são 

“comentários teóricos do informante sobre determinados aspectos narrados em um 

segmento ou sobre a situação como um todo, que também costumam aparecer no 

fechamento de uma narração detalhada de uma situação ou experiência vivida”. 

Esta tentativa em caracterizar este acontecimento como algo geral e comum a 

outras pessoas, quando ela diz que “todo mundo que eu converso é a mesma 

coisa”, demonstra uma busca em construir esta “avaliação geral” do fenômeno, 

associando-o às regras sociais locais. Segundo ela, a sociedade natalense é 

machista e permissiva quanto à conduta dos homens, pois: “ninguém tá nem aí com 

os homens traindo as mulheres para cima e para baixo”.  

Nesse sentido, ela busca reforçar sua diferença cultural e social quando 

afirma que: “só que de onde eu vim, mulher nenhuma não aceita isso. Eu não aceito 

isso, né?”. Ao final da narrativa, ela faz uma associação direta entre a violência 

contra as mulheres e a possibilidade de traição por parte dos maridos, quando ela 

afirma que: “é porque eles estão comendo atrás, né? comendo, fora de casa e... 

então eles podem tratar a mulher de qualquer jeito”. Ela termina sua narrativa sobre 

os problemas conjugais demarcando novamente sua posição diante destes 

acontecimentos e, principalmente, sua não aceitação da condição que ela analisa 

que é imposta à mulher nesta sociedade, “mas eu falei: assim não, você não pode 

me tratar assim”. 

A Inglesa1 confirma, em sua narrativa, a separação e as dificuldades de 

relacionamento enfrentadas com o ex-marido, que foram citadas pela Americana1. É 

importante esclarecer que em nenhuma das entrevistas foi comentada a posição ou 

as informações de outras entrevistadas, quanto a este fato, nem em relação a 

nenhum outro. Todas as narrativas que se assemelham, ou que são 

complementares, foram decorrentes de trajetórias semelhantes vividas pelas 

entrevistadas, e não por uma condução da entrevistadora. 

 

“Então, comecei depois a trabalhar, depois comecei a conhecer outras 
pessoas e claro que nessa época, como a relação com meu ex-marido, 
porque o problema dele era que ele era muito ciumento, então era ciumento 
das minhas amigas, então é aquela história, mas depois melhorou bastante 
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que a gente se separou assim, ele foi morar fora e eu estava aqui sozinha” 
(Inglesa1).  

 

Embora a Inglesa1 tenha mencionado em várias partes da entrevista suas 

dificuldades com o ex-marido, este aspecto apareceu em sua narrativa diluído ou, 

muitas vezes, mencionado entredentes ou por expressões faciais, pois suas duas 

filhas estavam presentes durante a entrevista. Neste caso, as questões conjugais 

não foram abordadas de forma tão evidente, quanto na narrativa da Americana1, 

mas apareceu em diferentes trechos ou gestos implícitos durante a entrevista. Nesta 

primeira parte da narrativa, ela coloca que o ex-marido era muito ciumento e que 

não permitia que ela estabelecesse relações sociais nem com as amigas. Em 

seguida, ela afirma, em vários momentos diferentes, que o ex-marido não contribuía 

financeiramente com a manutenção das filhas: 

 

“No início, eu estava trabalhando bem menos porque eu estava estudando e 
trabalhando só um pouquinho em Cultura Inglesa e agora eu estou, 
basicamente, trabalhando muito mais fora de casa porque 
economicamente... também meu ex-marido não está ajudando, então tem 
que ralar, né?” (Inglesa1). 

 

Depois ela aponta as dificuldades em visitar a família na Inglaterra, em função 

do custo de uma viagem e, novamente, reafirma o fato de que o ex-marido não 

pagava nenhuma pensão alimentícia: 

 

“E assim, essa coisa de não poder viajar fora, por exemplo, assim, de jeito 
nenhum com meu salário, eu ganho R$ 1.800,00 na escola onde eu 
trabalho, mas é só de manhã. Mas com esse dinheiro – e eu não tenho 
ajuda nenhuma do meu ex-marido -, como é que eu vou viajar com três 
pessoas para Inglaterra?” (Inglesa1). 

 

Outro momento da narrativa, em que ela retoma os problemas vividos com o 

ex-marido, ela coloca como o custo de vida no Brasil é alto, principalmente se 

considerar os juros na compra de bens como um carro que, segundo sua análise, 

são altíssimos: 

 

“É, mas a gente tem que cair... tem que entrar nessa realidade brasileira. Eu 
comprei meu carro, não tinha dinheiro à vista, tem um empréstimo, uma 
dívida que vai, né? Que vai os, os juros sobre 50%, é um absurdo! Mas eu 
precisava de carro, não tinha, meu ex-marido é... muito complicado com 
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meu ex-marido, ele tirou o meu carro, outras coisas, mas agora eu tenho e 
pago qualquer preço para ter um carro” (Inglesa1). 

 

A insistência em descrever suas dificuldades conjugais, mesmo correndo o 

risco de que as filhas percebessem, demonstra o quanto as dificuldades vividas em 

Natal estão diretamente relacionadas ao término do casamento. Além disso, sua 

permanência na cidade está associada, entre outros fatores, ao fato de que o ex-

marido não autoriza a saída das filhas do Brasil para outro país, impossibilitando um 

possível regresso à Inglaterra. Este problema se agrava porque ele não vive mais 

em Natal e não contribui financeiramente com os gastos referentes às filhas. 

A Inglesa2 também possui uma situação semelhante a da Americana1. Ela, 

em visita ao Brasil, conheceu um brasileiro, eles se casaram e ambos resolveram 

viver em Portugal por considerarem um país equidistante da Inglaterra e do Brasil. 

Eles tiveram uma filha e viveram em Portugal por quatorze anos. Em 2002 eles 

decidem morar no Brasil e devido às dificuldades enfrentadas no início, eles 

acabaram se separando: 

 

“Agora ele é ex-marido. Ele é de Recife e na minha adaptação, quando 
cheguei aqui eu já tinha um proposta de trabalho na Cultura Inglesa, só que 
em Portugal eu ganhava bem e estava no topo da minha carreira, tinha 4 
meses de férias pagos, eu recebia 14 meses. Cheguei aqui, meu marido era 
artista não conseguiu trabalho, o meu salário era muito pouco, a pessoa que 
eu tinha comprado a casa, mas tinha um inquilino dentro e ela não saia, a 
gente tinha que alugar uma casa, e foi muito duro, o primeiro ano foi muito 
duro. NUNCA [ênfase no termo] vivi com tão pouco dinheiro e nunca me 
senti tão desvalorizada como profissional. E continua, mas mesmo o 
trabalho está melhor agora, mas a situação do professor aqui é terrível! É 
ignorância o valor da educação. Mas assim, agora eu consegui bem mais 
coisas do que o que eu tinha no primeiro ano, foi difícil. Acho que foi depois 
dos primeiros três anos que a gente tinha um pouco de dinheiro. E os 
gastos são sempre muito altos e o meu marido entrou em depressão, 
porque não estava psicologicamente preparado para o que ele ia encontrar 
aqui, né? Agora ha [riso], acabou, quer dizer veio a separação eventual, que 
demorou bastante anos, e agora as coisas são bem legais” (Inglesa2). 

 

A Inglesa2 inicia esta narrativa esclarecendo que agora, seu marido é ex-

marido. Em seguida, ela começa a contar como foi o processo de adaptação e as 

dificuldades enfrentadas no primeiro ano que, segundo ela, foi o período mais difícil. 

Os problemas vividos foram os mais variados possíveis. Desde dificuldades 

financeiras devido aos baixos salários, à desocupação da casa que eles haviam 

comprado e que estava ocupada por inquilino, obrigando-os, em um primeiro 
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momento, a pagar aluguel em outro lugar para morar, até o fato de que o marido não 

conseguiu inserir-se no mercado de trabalho. O ponto central da narrativa da 

Inglesa2 está no momento em que ela afirma, enfaticamente que: “NUNCA vivi com 

tão pouco dinheiro e nunca me senti tão desvalorizada como profissional”. Este 

ponto da narrativa marca o principal esquema de ação para uma mudança em sua 

situação biográfica, isto é, foi após esta vivência, marcada por dificuldades 

extremas, que ocorre o processo de separação entre ela e o marido. Com isso, 

pode-se observar que o cuidado em desenvolver uma narrativa minuciosa das 

dificuldades enfrentadas pela entrevistada, cumpre o papel de justificar os motivos 

que levaram o casal à separação. Segundo ela, esses problemas vividos fizeram 

com que o marido entrasse em depressão, pois ele não estava preparado para 

enfrentar tantas dificuldades: “e o meu marido entrou em depressão, porque não 

estava psicologicamente preparado para o que ele ia encontrar aqui, né?”. 

Importante atentar para o fato de que o ex-marido é brasileiro e mais 

especificamente da região Nordeste. Mesmo assim, a Inglesa2 justifica a separação 

pelo fato de que ele não estava preparado para o que encontrou em Natal e, em 

nenhum momento ela coloca como barreira as suas dificuldades neste processo. Por 

fim, a Inglesa2 termina sua narrativa com um tom de desabafo, dizendo que tudo 

acabou, após um longo processo de separação, e que: “agora as coisas são bem 

legais”. 

As trajetórias semelhantes destas três mulheres entrevistadas e de outras 

conhecidas, também citadas nas entrevistas, apontam para uma tendência de que o 

processo migratório gera profundas transformações no cotidiano das pessoas e nas 

dinâmicas familiares. Estas transformações podem ser analisadas como possíveis 

causadoras das mudanças nos comportamentos dos maridos.  

Em um estudo desenvolvido por Assis, (1999) sobre emigrantes brasileiros de 

Governador Valadares que vão para os EUA, observa-se tendências semelhantes. 

Segundo a autora, “os dados provenientes das cartas e os depoimentos dos 

emigrantes nos EUA, embora de natureza qualitativa, demonstram que efetivamente 

a emigração provoca transformações nas famílias” (ASSIS, 1999, p. 159). Ela 

destaca que estas transformações não são necessariamente negativas, isto é, em 

alguns casos, observa-se separações ou rompimentos com as famílias que ficaram 
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no Brasil, mas em outros casos, acontece o contrário, há um fortalecimentos dos 

laços familiares. 

No caso das moradoras estrangeiras/outsiders, as dificuldades de adaptação 

e inserção na nova sociedade, bem como do reconhecimento das regras sociais e 

culturais estão associadas, em suas narrativas, ao processo de separação. Um dado 

importante a ser considerado é o fato de que os ex-maridos eram brasileiros. Isso 

significa que a condição do casal se inverteu, ou pelo menos se modificou, uma vez 

que estes ex-maridos estavam na condição de imigrantes e agora passam a fazer 

parte do grupo dos que retornaram. A dificuldade em encarar o retorno e o medo da 

readaptação no próprio país já foi estudada em outros trabalhos43 e, em muitos 

casos, aparece como um processo mais difícil do que foi o de emigrar. Neste caso, a 

descrição da Inglesa2, quando aponta que o marido não estava psicologicamente 

preparado para o que iria encontrar no Brasil, confirma esta tendência. 

Outro aspecto a ser considerado no comportamento dos cônjuges diz respeito 

ao machismo, à traição e à violência contra as mulheres. Este fato pode ser 

analisado como uma influência do contexto social no qual estes homens se vêm 

inseridos. Se este comportamento se traduz em um modos operandi aceito pela 

maioria das pessoas de uma determinada sociedade, isto confirma a análise 

desenvolvida pela Americana1, de que a falta de cobrança, por parte desta 

sociedade, no que diz respeito ao comportamento dos homens em relação às suas 

companheiras, favorece o comportamento machista e violento.  

Neste caso, pode-se inferir que esta configuração (ELIAS, 1994), interfere no 

modo de vida dos habitantes de uma determinada localidade, uma vez que as 

configurações formam elos de interdependência entre os indivíduos, criando uma 

indissociabilidade entre a esfera individual e social. Sendo assim, uma mesma 

pessoa pode apresentar diferentes comportamentos sociais dependendo do 

contexto em que estão inseridos, uma vez que ela sofre influência deste meio 

(BOTH, 1976). 

Outra narrativa que pode contribuir para a compreensão do comportamento 

dos homens brasileiros, quando inseridos na sociedade natalense, é a do Italiano4. 

Esta narrativa não diz respeito à experiência de alguma imigrante casada com 

                                                           
43 Ver Assis, (1999); Siqueira, (2006); entre outros. 
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brasileiro como as anteriores, mas sim a uma análise do porquê as mães de jovens 

natalenses querem que suas filhas casem-se com os estrangeiros. Segundo o 

Italiano4, isto se deve às experiências frustradas de relacionamentos com os 

homens brasileiros, mais especificamente, natalenses: 

 

“Além do mais os pais incentivam porque a mãe, ela já teve um marido que 
não pagou a pensão da, pra família, chega em casa encachaçado, cheio de 
cachaça, bate na mulher bate nos filhos, a mãe fala pra filha: ‘minha filha 
procura um gringo na praia’. Por quê? Porque a experiência dela, o homem 
daqui já foi terrível, agora assim, a gente não pode generalizar, mais tem 
muito essa situação, então, você vê que porque a mãe incentiva à 
prostituição, não digo assim a ‘prostituição’, mas procurar um estrangeiro, a 
partir daí é pode nascer também, o famoso programa, né, com estrangeiro 
(Italiano4).  

 

De acordo com a narrativa do Italiano4, há uma relação direta entre o 

comportamento agressivo e desrespeitoso por parte dos maridos brasileiros e a 

expectativa das mães de que as filhas relacionem-se com estrangeiros.  

Embora em uma parte da narrativa, o Italiano4 faça referência à prostituição: 

“então, você vê que porque a mãe incentiva à prostituição”, não é possível afirmar 

que todos os relacionamentos entre as brasileiras e os estrangeiros, em Natal, são 

pautados em relações de prostituição. Ao contrário, muitos estrangeiros casam com 

suas namoradas brasileiras e o grupo dos entrevistados confirma essa tendência, 

visto que dos trinta e três estrangeiros entrevistados, vinte e sete casaram-se com 

brasileiras após a chegada ao Brasil.  

Quando se trata da questão da prostituição existente no bairro de Ponta 

Negra, é preciso considerar que há uma relação muito tênue entre relacionamentos 

pautados em sentimentos e interesses mútuos e a atividade da prostituição 

propriamente dita. Primeiramente, porque há que se questionar a visão dualista de 

que as relações amorosas estão totalmente desvinculadas das relações mercantis, 

isto é, “a ‘sexualidade sancionada’, cujo script recorrente é aquele do ‘amor 

romântico’, não exclui a violência simbólica da monetarização, nem esta última se 

traduz na eliminação das possibilidades subversivas de encontros e reconhecimento 

do (a) outro (a)” (LOPES Jr., 2005, p.172). Desta forma, não há, muitas vezes, como 

caracterizar os relacionamentos estabelecidos entre as mulheres brasileiras e os 

estrangeiros como uma atividade de prostituição do ponto de vista formal, no qual a 

pessoa comercializa o corpo em troca, exclusivamente, de dinheiro. Em muitos 
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casos, as trocas são simbólicas e não monetárias. Sendo assim, a categoria 

“prostituição” não se configura como algo evidente a todos os relacionamentos 

amorosos e sexuais estabelecidos entre os estrangeiros e as brasileiras. 

Outra característica específica de vários destes relacionamentos é a 

expectativa, por parte das muitas mulheres, em oficializar a relação por meio do 

casamento e, com isso, garantir não apenas uma estabilidade financeira e 

emocional como, principalmente, um espaço socialmente aceito e respeitado dentro 

da sociedade local. Quando não há uma oficialização destas relações amorosas, 

sempre paira sobre o senso comum a dúvida com relação à natureza deste 

relacionamento, se é ou não uma relação de prostituição. O próprio Italiano4, em 

seguida a sua alusão à prostituição, corrige este termo quando diz: “não digo assim 

a ‘prostituição’, mas procurar um estrangeiro, a partir daí é pode nascer também, o 

famoso programa, né, com estrangeiro”.  

Este aspecto relativo aos relacionamentos amorosos entre os estrangeiros e 

as brasileiras apareceu em todas as narrativas dos entrevistados, até mesmo nas 

das mulheres. Em alguns casos, como na narrativa do Francês1, o objetivo era 

esclarecer os motivos pelos quais os estrangeiros querem relacionar-se com as 

mulheres brasileiras: 

 

“Então, eu não estou falando de prostituição porque não é meu, não é 
minha praia não. Ah... a facilidade com a qual, eu vou falar comumente, se 
leva uma mulher para a cama é um dos temas. Então, depois, as mulheres 
brasileiras com um, com o homem que chega aqui entre trinta e cinco e 
quarenta anos, ou redor dos quarenta anos, na Europa quando ele entra 
numa discoteca está escrito um painel discoteca para mais de trinta e cinco 
anos, discoteca para gente de dezoito a vinte e cinco anos, certo? O que 
está no meio lá, geralmente, não sabe bem onde que eles vão. Mas o 
homem de quarenta anos, ele não vai mais numa discoteca de dezoito para 
vinte e cinco anos. As pessoas vão olhar para ele assim, você é um 
pedófilo, quase. Chegou a ser extremo, chegou a esse extremo. As 
brasileiras de vinte e cinco anos olham, olham os homens de quarenta anos 
sem problema nenhum. Não são classificados como os homens de quarenta 
anos que saem com uma mulher de vinte e cinco anos não está classificado 
de pedófilo ou de nada disso. Estamos longe da pedofilia mesmo assim, 
mas tem uma coisa mais natural, então, a beleza das brasileiras, porque 
uma mulher quando ela envelhece, como o homem também, certo, ela 
perde cada dia mais uma certa beleza, às vezes ganha outra, mas... É essa 
beleza física que se perde cada dia que passa para cada um de nós, é, pois 
se recupera uns dez anos para um europeu, porque, porque ele vai 
encontrar aqui mulheres interessadas nele, que são mais bonitas 
quantitativamente e qualitativamente, ou seja, mais mulheres bonitas aqui 
vão olhar para ele, vão REALMENTE [ênfase na palavra] olhar pra ele. Não 
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é que ele está atrás de meninas não, mas elas vão realmente olhar pra ele” 
(Francês1). 

 

O Francês1 inicia sua narrativa demarcando o ponto em que ele pretende 

analisar as relações amorosas entre os estrangeiros e as brasileiras: “então, eu não 

estou falando de prostituição porque não é meu, não é minha praia não”. Esta 

preocupação por parte do entrevistado em diferenciar o que ele vai dizer da questão 

da prostituição justifica-se pelo teor que seguirá a narrativa. Para ele, há uma 

facilidade em manter relações sexuais com as mulheres brasileiras: “ah... a 

facilidade com a qual, eu vou falar comumente, se leva uma mulher para a cama é 

um dos temas”. Esta apreciação do Francês1 a respeito do comportamento sexual 

das brasileiras é utilizada como um fator explicativo para os motivos pelos quais ele 

se sente atraído por elas. 

O segundo motivo relaciona-se à questão geracional. Para explicar este 

segundo motivo o entrevistado utiliza-se de uma “construção de fundo”44, sobre o 

funcionamento das discotecas na Europa. Segundo ele, há uma rígida divisão etária 

nas casas noturnas europeias. Esta divisão faz com que um homem de quarenta 

anos seja considerado pedófilo, caso queira frequentar locais destinados a pessoas 

de vinte anos. Esta “construção de fundo” cumpre o objetivo de ressaltar o fato de 

que as brasileiras entre vinte e vinte cinco anos aceitam manter relacionamentos 

com homens de quarenta anos “sem nenhum problema”. Além disso, de acordo com 

o Francês1, ele não se sente julgado pela sociedade local como um pedófilo: “não 

são classificados como os homens de quarenta anos que saem com uma mulher de 

vinte e cinco anos não está classificado de pedófilo ou de nada disso”. 

Outra narrativa que também analisa a diferença entre a forma como um 

homem acima de 40 anos é julgado como um “velho” na Europa e que, no Brasil, é 

visto, e ao mesmo tempo se sente, como um jovem, é a do Italiano8: 

 

“Aqui tem dois tipos de italiano, tem dois tipos, tem o aposentado, que 
compra uns apartamentozinhos, vem aqui a curtir a beira mar. Depois tem 
os empresários, que tem vários empresários, eu lido com, que são meus 
amigos, que vem aqui fazer uns investimentos, vendem lá e investem aqui, 
e tem vários amigos, entre eles aqui da locadora, por sinal agora você está 
vendo a chegada de um. Eu sou uma referência, os cidadãos me encontram 
tudo aqui. E depois, e depois tem outro tipo de italiano, que vem para o 
sexo, esse é maior, e tem também muitos velhos que lá na Itália são velhos 

                                                           

44 Schütze, (1977). 
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e aqui ficam jovens, saindo com menina nova, então esses são os italianos, 
o que atrai aqui, é os investimentos, o clima, e as mulheres, e vamos ser 
honestos né, mas não fazem mal a ninguém. Alguns só que esses pessoal 
aí, sexo infantil, são, aqui tem uma falsa moralidade. Na [avenida] 
Engenheiro Roberto Freire, antes de virem os italianos sempre tinha os 
travestis, não é? E continua lá. É isso, que mais?” (Italiano8). 

 

Esta narrativa está pautada na caracterização dos tipos de italianos que vêm 

para Natal. O Italiano8 divide em dois grupos, mas depois aponta um terceiro. O 

primeiro são os aposentados que vêm em busca de tranquilidade e de qualidade de 

vida. O segundo são os empresários, que vêm em busca de investimentos. Em 

seguida, ele faz referência a um terceiro tipo, que segundo ele vem atrás de sexo ou 

das mulheres. A questão etária é abordada pelo Italiano8, da mesma forma em que 

foi descrita pelo Francês1, “tem também muitos velhos que lá na Itália são velhos e 

aqui ficam jovens, saindo com menina nova”, ou seja, ambos afirmam que há uma 

grande vantagem em ser mais velho no Brasil, em relação à França ou à Itália, pois 

neste contexto social, as mulheres mais jovens aceitam manter relacionamentos 

com homens mais velhos. No final da narrativa, o Italiano8 diferencia a preferência 

pelas mulheres, por parte dos italianos, da questão da prostituição infantil ou da 

prostituição em geral. 

Faz-se necessário destacar que muitos entrevistados fizeram questão de 

abordar a problemática da prostituição existente em Natal. Em suas narrativas, eles 

afirmam que a prostituição é algo anterior à vinda deles para a cidade e que é um 

problema social e não consequência da imigração. Outro aspecto importante que 

eles destacaram é que existe uma grande diferença entre o turista que vem para 

Natal em busca, exclusivamente, de sexo e os estrangeiros que moram na cidade. 

Segundo os entrevistados, o público alvo das prostitutas são os turistas e vice-versa. 

Eles, na condição de moradores, afirmam que não estabelecem relações com 

prostitutas, ao contrário, suas narrativas objetivam desfazer a associação existente 

entre a figura do estrangeiro e a da prostituta.  

 

“Acontece isso, essa cidade é, posso falar “provincial”? Tem muito 
preconceito. No Sul do Brasil italiano é bem olhado, bem recebido. Aqui, por 
causa de um turismo errado, quando eu falo sou italiano, o taxista a primeira 
coisa que me pergunta é se quero prostituta ou droga. Aí eu falei: ‘desculpa, 
não sou um preso ou um condenado a morte, só sou um italiano, não quero 
nem uma coisa nem a outra’ Aí ele responde: ‘é mais todo italiano quer’. E 
eu: ‘não me interessa, eu estou aqui para trabalhar, para trabalhar bem, 
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com seriedade, com responsabilidade’. Mas, infelizmente, o turismo que é 
uma grande oportunidade virou um problema, com prostituição, drogas. Que 
na verdade não é o turista que leva a droga, ele só compra, que deve ter 
alguém aqui que vende. E não me parece que a política da cidade é de 
combater. Não faz tanto, para mim não faz nada. Eu nunca vi. Eu vejo blitz 
para controlar carteira de motorista, mas nunca vi uma blitz na discoteca 
para controlar quem que vende droga, me parece que aqui todo mundo 
vende droga, taxista, vendedor ambulante. Mas aqui em Natal não se 
importam, prostituição tem, mas ninguém faz nada, então o turista chega e 
o cartão postal que encontra é exatamente esse. Eu não posso fazer nada 
porque não é minha competência, e fico olhando um pouco triste, porque o 
Brasil poderia ser muito melhor, falta pouquíssimo para deixar esse país o 
primeiro do mundo” (Italiano1). 

 

Na condição de moradores permanentes da cidade, os estrangeiros/outsiders 

vivenciam os problemas e a estigmatização oriunda da associação de suas imagens 

à prostituição e às drogas. A narrativa do Italiano1 reflete exatamente esta 

preocupação. Segundo ele, o que faz com que o estrangeiro não seja bem recebido 

em Natal é o turismo sexual existente na cidade. Sua preocupação em desconstruir 

a imagem socialmente construída de que “todo italiano quer” droga ou prostituta e 

reconstruir uma imagem de alguém que veio para “trabalhar, para trabalhar bem, 

com seriedade, com responsabilidade” está bem marcada no diálogo descrito com 

um taxista.  

Outra característica comum, presente nas narrativas dos moradores 

estrangeiros, foram as críticas relacionadas à ação da polícia e à política da cidade 

no combate à prostituição e ao tráfico de drogas. Segundo o Italiano1, não há uma 

efetiva preocupação por parte dos órgãos responsáveis em combater a prostituição 

e o tráfico de drogas: “eu vejo blitz para controlar carteira de motorista, mas nunca vi 

uma blitz na discoteca para controlar quem que vende droga”. Desta forma, para ele, 

o turista chega à cidade e depara-se com um cenário em que “prostituição tem, mas 

ninguém faz nada, então, o cartão postal que encontra é exatamente esse”. Há 

ainda, ao final da narrativa, uma sensação de impotência diante destes problemas e 

uma referência de que se houvesse um combate efetivo a essas mazelas sociais, o 

Brasil seria um país de primeiro mundo. 

Desta forma, um dado importante que apareceu na pesquisa de campo foi 

que a problemática da prostituição não apareceu como um incômodo apenas nas 

narrativas dos moradores/estabelecidos. Mesmo sendo considerados por estes 

moradores e, muitas vezes denunciados pela mídia local, como sendo os maiores 



151 
 

causadores e consumidores deste tipo de serviço, os moradores 

estrangeiros/outsiders também demonstraram insatisfação com a presença de 

prostitutas em espaços públicos como bares, restaurantes e até a própria praia de 

Ponta Negra. A narrativa do Francês1 demonstra essa insatisfação e estabelece 

uma comparação entre o tratamento que é dado às prostitutas nas cidades de Natal 

e Paris: 

 

“O turismo que chegava já estava bem orientado para ser um turismo 
sexual, sem confundir heim. Tem uma coisa que eu quero notar, não sei se 
eu, se foi naquele momento uma coisa horrível, como ninguém queria tratar 
dessa cura da prostituição, é jogaram a culpa unicamente em cima dos 
turistas. Isso foi um primeiro erro, porque não é unicamente, não é só um 
parâmetro, segundo parâmetro, botaram, o que não se pode atingir as 
pessoas assim, botaram, fizeram uma campanha contra a pedofilia o que 
não é o problema do turismo em Natal, provavelmente que também tem 
pedófilos que vem para cá, não sei, não quero dizer, mas o problema dessa 
cidade não é a pedofilia de jeito nenhum, com os turistas, pelo menos. Pode 
ser que tenha problema com pedofilia, mas é mais nos interiores como o 
próprio modo de vida do Nordeste faz que tenha, mas não é um, 
obviamente o problema dessa cidade. Então começaram a tratar o 
problema de uma forma muito, muito ruim, botando cartaz enormes nos 
aeroportos, se você vem para pedofilia ou turismo sexual, é, go home, volte 
pra casa. É como, eu penso assim, se você tem um cachorro que faz um 
cocô na frente de sua porta você pode botar muitos painéis indicando o 
cocô, e dizer... você pode botar painéis indicando que tem o problema ou 
cuidar do problema. Então não se cuidou corretamente desse problema, é 
os turistas que vinham aqui claramente é vinham pensando que aqui caía 
dentro de um bordel porque não tem outro nome pra isso, é tanto que a 
situação se degradou tanto há um tempo, que agora em 2009 eu me recuso 
a atender minha família aqui, me desculpe mais é não tem lugares 
apropriados para sair, nenhum, nenhum. Ah, não vejo, não quero que minha 
filha venha aqui, não quero que minhas irmãs vejam isso aqui. Para mim, eu 
estou dentro de um bordel mesmo, um dos maiores do mundo 
provavelmente, isso vai virar um esporte se continuar desse jeito, pode ser 
até que vire um esporte, mas nem isso vai virar por causa que não tem mais 
nem atrativo. Os hotéis não foram feitos pra isso, então, não tem mais 
atrativo para aquele turismo mesmo. Eu faço uma comparação com Paris. 
Paris é uma cidade no mundo onde tem, provavelmente, não sei, vou dizer 
uma besteira assim, mas, cinco vezes mais prostituta do que Natal com 
certeza absoluta, tem muito mais prostituta em Paris do que Natal. Embaixo 
da Torre Eiffel você não vê nenhuma. Embaixo do Arco do Triunfo, eu quero 
ver um prostituta entrar lá cinco minutos. Então, tem turista que vão para 
Paris para consumir prostitutas sim, tem, tem, com certeza tem, mas eles 
não vão perturbar a vida dos turistas normais, que realmente querem 
encontrar uma coisa bonita na cidade. Na Champs-Élysées você não vê 
nenhuma prostituta, é impossível ver isso, porque a polícia vai recolher 
logo” (Francês1). 

 

Esta narrativa apresenta três pontos focais distintos, isto é, há três momentos 

nos quais observa-se “marcadores de finalização e inicialização de um novo tópico 
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ao longo da entrevista” (WELLER, 2009, p.06). No primeiro, o Francês1 faz uma 

crítica à forma como foi feito o combate à prostituição, associando-a a pedofilia e 

exibindo outdoors pela cidade em português e inglês para que a comunicação 

abrangesse tanto a população local e os turistas brasileiros, quanto os turistas 

internacionais. Segundo ele, a pedofilia não é o foco do turismo sexual de Natal e o 

combate feito pelos órgãos responsáveis, utilizando o método de evidenciar o 

problema a todos por meio da comunicação visual, foi equivocado: “é como, eu 

penso assim, se você tem um cachorro que faz um cocô na frente de sua porta você 

pode botar muitos painéis indicando o cocô, e dizer... você pode botar painéis 

indicando que tem o problema ou cuidar do problema”. Desta forma, o Francês1 

responsabiliza estas ações equivocadas pelo fato de que “os turistas que vinham 

aqui claramente é vinham pensando que aqui caía dentro de um bordel”. É provável 

que este incômodo, apresentado pelo entrevistado, seja justificado pelo fato de ele 

ser um morador da cidade e não apenas um turista. Desta forma, os estigmas que 

recaem sobre a figura dos estrangeiros afetam em maior escala àqueles que 

permanecem na cidade. Além disso, muitos moradores estrangeiros estão 

envolvidos com as atividades turísticas desenvolvidas em Natal, como é o caso do 

Francês1. Esta pode ser outra possível justificativa para as críticas em relação aos 

outdoors espalhados pela cidade. Sobre os agentes receptivos dos turistas 

internacionais recai a responsabilidade não só de esclarecer os problemas 

existentes na cidade em relação ao turismo sexual, com também, em muitos casos, 

evitar este tipo de atividade ou coordená-la de tal forma que não se tornem públicas. 

A partir deste momento da narrativa, ele finaliza sua crítica à política de 

combate ao turismo sexual em Natal e inicia um novo ponto focal baseado em uma 

apreciação moral dos espaços oferecidos na cidade e, consequentemente, à 

justificativa dos motivos pelos quais ele não traria sua filha ou suas irmãs para 

conhecerem e frequentarem estes espaços em Natal: “eu me recuso a atender 

minha família aqui, me desculpe mais é não tem lugares apropriados para sair, 

nenhum, nenhum”.  

O terceiro ponto focal da narrativa está centrado na comparação entre Natal e 

Paris. Em sua análise, o Francês1 coloca que na cidade de Paris existem mais 

prostitutas do que na cidade de Natal, mas que elas possuem um espaço delimitado 

que não é compartilhado com outros locais como os principais pontos turísticos da 
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cidade. Nesta apreciação, o entrevistado demonstra uma análise segregacionista e 

contraditória em relação ao início de sua narrativa. Segregacionista porque, segundo 

ele, os espaços da cidade devem estar separados, isto é, não se deve permitir que 

alguns grupos frequentem pontos turísticos como a Torre Eiffel ou o Arco do Triunfo. 

Contraditório porque este tipo de medida esconde os problemas sociais existentes 

na cidade ao invés de combatê-los, como ele havia defendido na primeira parte da 

narrativa.  

Este posicionamento não se distingue da posição de muitos moradores locais 

e da própria política de criminalização da prostituição no Brasil. Segundo Lopes Jr.: 

 

A política de criminalização, não raro, se expressa numa tolerância com os 
prostíbulos de luxo e com as atividades de comércio sexual sem sinais 
visíveis no espaço público. É ela, no caso do Brasil, o esteio da dupla moral 
do patriarcalismo: sedução pela prostituição (entronizada nas narrativas 
literárias e nas produções televisivas mais importantes) e condenação 
(como depositário e como metáfora da degradação social) (LOPES, Jr., 
2006, p.185). 
 

De acordo com a análise do autor, os discursos sobre esta questão variam 

entre as autoridades oficiais que respondem a esse tipo de crime como algo que 

está causando “a ‘destruição’ de ‘nossa cultura’ e da ‘vida familiar’ até aqueles que o 

identificam como ‘força globalizadora’ que ‘ergue barreiras impeditivas do 

empoderamento das mulheres nordestinas’” (LOPES Jr., 2006, p. 187) e discursos 

paternalistas e patriarcais “de defesa de ‘nossas filhas’ ante as redes internacionais 

do turismo sexual” (LOPES Jr., 2006, p. 187). Sendo assim, em nome do combate 

ao turismo sexual e da defesa das mulheres, há por parte das autoridades ações 

violentas de expulsão destas mulheres dos espaços públicos de maior concentração 

dos turistas e medidas de catalogação das que ficam nos aeroportos a espera dos 

turistas estrangeiros (LOPES Jr., 2006). Este mal estar se estende também à elite 

local, que se vê obrigada a dividir os espaços dos restaurantes e shopping centers 

com essas garotas categorizadas como prostitutas. 

Paradoxalmente, estas relações sociais, por não serem estanques, acabam 

trazendo desconforto aos dois lados do “negócio”, isto é, as ações transgressoras 

estigmatizam tanto os que ofertam os serviços, neste caso as prostitutas, quanto os 

que consomem os turistas e/ou estrangeiros. Por isto a preocupação dos 
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entrevistados em diferenciar-se, na condição de moradores estrangeiros, dos 

turistas.  

Ao narrar as discriminações sofridas pelos estrangeiros em Natal em função 

da associação de sua imagem à prostituição, o Italiano6 inicia dizendo que ele, 

pessoalmente, não sofreu com isso, pois não se considera mais um estrangeiro, 

mas que existe sim um mal estar entre os moradores locais e os estrangeiros: 

 

“Comigo pessoalmente não, porque, repito, já não sou mais considerado 
estrangeiro, depois de 26 anos já sou conhecido em Natal, ninguém me 
considera mais estrangeiro. Agora teve um período é, não sei se ainda 
continua, talvez um pouco menos, agora também o fluxo de turistas 
diminuiu, que teve um pouquinho de mal estar entre o morador e os 
estrangeiros, principalmente por causa do problema da prostituição, até nos 
jornais saiu alguma coisa contra os estrangeiros, eu até fui aos jornais fiz 
uma declaração aos jornais defendendo que não é verdade que não é o 
estrangeiro que causa isso, a prostituição já existe, não é o estrangeiro que 
causa a prostituição, a prostituição existe por causas sociais do Brasil, e 
não é o estrangeiro que trás isso. Inclusive o Brasil, como o país, não ajuda 
nisso, porque a imagem que é vendida do Brasil no exterior é de que é 
muito pobre, carnaval, e mulheres nuas, eles já vêm com uma imagem, 
focalizada nesse sentido. Então você não pode se queixar, você vende uma 
imagem de mulheres nuas, a pessoa que vem aqui segue aquele imagem, 
então não é se queixar, eles não trouxeram a prostituição, já estava aqui. 
Isso desenvolveu mais, claramente, chegou mais dinheiro, mas não é 
problema criado pelo estrangeiro, o problema já estava aqui. Talvez o 
estrangeiro ajudou a desenvolver esse problema, a ampliar o problema, 
mas já existia, há um pouquinho de mal estar no local, inclusive tem um 
período no qual os moradores de Ponta Negra, de Natal, não mais vinham 
para Ponta Negra naquela avenida grossa, ouviam dizer que era cheia de 
gringos e prostitutas, porque era verdade, não deixava de ser verdade, o 
morador natalense se mudou de Ponta Negra, não vinha mais para Ponta 
Negra, nos bares e restaurantes” (Italiano6). 

 

Nesta narrativa, o Italiano6, assim como outros entrevistados, associa a 

prostituição ao turismo e ao turista. Segundo ele, houve uma diminuição da 

prostituição porque “também o fluxo de turistas diminuiu”. Mesmo assim, ele aponta 

que há um mal estar entre os moradores e os estrangeiros em função desta relação 

criada entre a figura do estrangeiro e a da prostituta. Neste sentido, ele mesmo deu 

uma entrevista a um jornal local defendendo o estrangeiro. Segundo o Italiano6, 

“não é o estrangeiro que causa a prostituição, a prostituição existe por causas 

sociais do Brasil”.  

Em seguida, ele responsabiliza o próprio país na medida em que vende uma 

imagem no exterior “de que é muito pobre, carnaval, e mulheres nuas”. Esta 

inversão das responsabilidades, desenvolvida pelo entrevistado, demonstra 
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claramente uma disputa no “equilíbrio instável de poder” entre os 

moradores/estabelecidos e os moradores estrangeiros/outsiders. Como analisado 

nas entrevistas feitas com os moradores/estabelecidos, a possibilidade que eles 

enxergam de aumentar o “equilíbrio instável de poder” a seu favor está na 

estigmatização grupal desta população. Esta estigmatização é feita justamente pela 

associação deste grupo aos problemas sociais vividos no bairro de Ponta Negra, 

como a prostituição e o tráfico de drogas. Sendo assim, para os 

moradores/estabelecidos não importa se o estrangeiro é morador ou turista. Em 

qualquer um dos casos é atribuído a eles as causas dos problemas sociais vividos. 

Na narrativa do Italiano6, observa-se exatamente o contrário, uma tentativa em 

inverter esta responsabilidade e em diferenciar o comportamento dos turistas, do 

comportamento dos moradores estrangeiros. Esta preocupação foi um dado 

recorrente nas narrativas de vários estrangeiros/outsiders. 

Ao final, o Italiano6 coloca que estes fatos fizeram com que os moradores 

locais não frequentassem mais a praia de Ponta Negra: “o morador natalense se 

mudou de Ponta Negra, não vinha mais para Ponta Negra, nos bares e 

restaurantes”. Esta mesma informação foi apresentada pelos 

moradores/estabelecidos em suas entrevistas: “Aí eu não frequento a praia, mas eu 

acho belíssima. A gente está cedendo os espaços para eles, não é? Está afastando 

as toalhinhas da praia da gente e agora eles é quem tomam conta de tudo. E a 

prostituição? Você vai para praia você vê isso. Você senta num barzinho ali na praia, 

eu não sei como é mais, porque eu não sento ali naqueles restaurantes. Mas você 

senta do lado, você vê um gringo, com uma mulata ali, uma mulher mal vestida, que 

você vê mesmo na cara dela que ela está se vendendo” (Entrevistada “C”).  

Este fato apontado tanto pelos moradores/estabelecidos, quanto pelos 

moradores estrangeiros/outsiders demonstra uma mudança na espacialização da 

cidade, a partir da presença do estrangeiro no bairro de Ponta Negra. Se este bairro 

foi considerado nas décadas de 1970, 80 e 90 o principal balneário dos moradores 

locais, a partir deste período, com a intensificação do turismo no local e com 

concentração de imigrantes neste bairro, os moradores de Natal deixam de 

considerar este espaço como um local de lazer adequado a eles e suas famílias, em 

função da presença visível da prostituição e do tráfico de drogas. 
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Outro aspecto levantado pelos moradores/estabelecidos em relação aos 

moradores estrangeiros/outsiders, com o intuito de estigmatizá-los, diz respeito a 

possíveis transações econômicas oriundas de “lavagem de dinheiro”: “Depois que 

vieram morar esses estrangeiros aqui, construir esses prédios, muita lavagem de 

dinheiro, muita coisa errada, aí quer dizer que isso aí, eu acho que mudou bastante 

Ponta Negra” (Entrevistada “D”). Na entrevista concedida pelo Italiano8, um dos 

primeiros estrangeiros a mudar para Natal há 34 anos, ele também aborda esta 

questão, buscando modificar ou inverter esta relação: 

 

“Então, lavagem de dinheiro é outra coisa que não aguento. Isso vocês 
políticos, que eu conheço todos eles, são todos meus amigos, da parte de 
Wilma, do Senador Zé Agripino, Geraldo Melo, todo mundo falaram lavagem 
de dinheiro, e eu não sei quem rouba. E depois sonegar, devido aos 
impostos, tem que fazer caixa 2, que lá chama em negro, em preto, dinheiro 
que vai para o caixa 2. Ultimamente houve um escândalo aqui, tem esse 
grupo que está construindo lá onde lá onde tem uma faixa... e tem a minha 
área lá, eu sinto muito, muito melhor, dinheiro trazido todo limpo aqui e ele 
vai procurar lá fora, ma que oh, oh, oh! E quem são vocês? Entendeu, de ter 
moral, isso ... Há pouco tempo me entrevistou a Capuche, veio aqui atrás de 
mim, e a menina disse: Italiano8, eu queria saber o que está acontecendo 
com o turismo estrangeiro que estar se acabando?’ E eu falei: ‘é simples 
sabe, ou é incompetência ou falta de interesse’. Eu dei uma voltinha lá 
Ponta Negra está um chiqueiro! Como é que pode, lá não existe nem 
vaidade, nem interesse em melhorar, isso aqui não precisa nada para se 
tornar um mínimo, uma joia Ponta Negra, não precisa nada, é só saber 
fazer” (Italiano8). 

 

A estratégia utilizada pelo Italiano8 com o intuito de modificar a imagem do 

estrangeiro no que diz respeito à “lavagem de dinheiro” foi, em um primeiro 

momento da narrativa, negar o uso de dinheiro ilícito para a compra de terrenos ou 

construção de imóveis e diferenciar esta questão da sonegação de impostos, atitude 

frequente tanto entre os brasileiros, como entre os italianos: “todo mundo falaram 

lavagem de dinheiro, e eu não sei quem rouba. E depois sonegar, devido aos 

impostos, tem que fazer caixa 2, que lá chama em negro, em preto, dinheiro que vai 

para o caixa 2. [...] eu sinto muito, muito melhor dinheiro trazido todo limpo”. 

Posteriormente, ele questiona a capacidade moral dos brasileiros em afirmar 

isto, visto que há também muitos casos de corrupção no Brasil: “e ele vai procurar lá 

fora, ma que oh, oh, oh! E quem são vocês? Entendeu, de ter moral, isso ...”. Ao 

final da entrevista, o Italiano8 introduz uma “construção de fundo” com o intuito de 

desqualificar a ação pública de manutenção do bairro de Ponta Negra e do turismo 
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no local: “é simples sabe, ou é incompetência ou falta de interesse’. Eu dei uma 

voltinha lá Ponta Negra está um chiqueiro!”. 

A tentativa, por parte dos moradores estrangeiros/outsiders, em inverter ou 

equilibrar as forças de poder existentes entre eles e os moradores/estabelecidos por 

meio da (re)construção de uma imagem moralmente aceita torna-se evidente nas 

narrativas apresentadas. A estigmatização existente em torno da figura do 

estrangeiro na cidade de Natal corrobora a explicação de Elias e Scotson (2000), 

acerca das diferenças entre a estigmatização individual e grupal. Esta última não é 

construída pelas qualidades individuais das pessoas pertencentes ao grupo 

estigmatizado, mas sim pelo fato de pertencerem a ele. Dessa forma, é possível 

compreender a preocupação dos entrevistados em distinguirem-se dos turistas e 

reafirmarem uma postura de estrangeiros que vieram para Natal com o intuito de 

trabalhar, constituir família, investir no país e relacionar-se com a população local.  

 

 

5.2. Distinção e estilos de vida: os modos de ser e de viver em Natal 

 

Grande parte dos entrevistados apontou, em suas narrativas, que a mudança 

para Natal estava associada, entre outros fatores, a busca por um novo estilo de 

vida45, diferente do que eles vivenciavam nos países em que moravam. Este “novo 

estilo de vida” está traduzido no imaginário destes estrangeiros em diversas formas 

de ser e de viver. A mudança no padrão de consumo foi o aspecto levantado pelo 

Italiano1: 

 

“Um estilo de vida mais simples, mas não sei se consigo me fazer entender 
bem, mas na Itália perdemos a visão de que são os bens essenciais. Aqui 
essencial é comida, um lugar onde dormir e a segurança. Na Itália, básico, 
básico é o último modelo de relógio, é o carro super importado da 
Alemanha, ou um vestido que ninguém tem, esse é que é o básico. Tanto, 
que a pessoa olha quando você conhece ela olha ‘ah, esse sapato é 
popular, não vou sair com esse cara não’. A gente fala que nós temos que 
passar por um teste antes de sair com uma mulher, por exemplo, quando eu 
pretendo convidar uma mulher para sair, devo passar por um teste onde 

                                                           
45 Sobre o estilo de vida, será utilizado neste trabalho o conceito construído por Bourdieu: “Os estilos 
de vida são, assim, os produtos sistemáticos dos habitus que, percebidos em suas relações mútuas 
segundo os esquemas do habitus, tornam-se sistemas de sinais socialmente qualificados – como 
‘distintos’, ‘vulgares’ etc.” (BOURDIEU, 2008, p. 164). 
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que bairro eu moro, que carro eu tenho, que relógio eu tenho, quanto tenho, 
quantos vestidos tenho, quanto ganho, meu imposto de renda, como é 
minha família, é tudo complicado. É um questionário para sair e não vale a 
pena” (Italiano1). 

 

Esta narrativa está caracterizada por uma insatisfação no padrão de consumo 

italiano e, consequentemente, pela busca de uma sociedade que possua outros 

padrões. Esta insatisfação está evidenciada quando o entrevistado afirma que os 

italianos perderam a visão do que são os bens básicos e, posteriormente, diferencia 

o que são estes bens básicos em Natal e o que é considerado básico na Itália: “Aqui 

essencial é comida, um lugar onde dormir e a segurança. Na Itália, básico, básico é 

o último modelo de relógio, é o carro super importado da Alemanha, ou um vestido 

que ninguém tem, esse é que é o básico”. 

A explicação de Simmel (2006) acerca da diferença entre forma e conteúdo 

de vida social auxilia na análise da narrativa do Italiano1. Segundo o autor, a 

interação social surge a partir de determinados impulsos ou finalidades que são 

mobilizados pelos instintos, interesses, objetivos, condicionamentos, tendências etc. 

A estas características existentes nos indivíduos e “nos lugares concretos de toda 

realidade histórica”, o autor dá o nome de conteúdo. Os conteúdos não possuem 

uma natureza social, mas atuam como fatores de sociação, “quanto transformam a 

mera agregação isolada dos indivíduos em determinadas formas de estar com o 

outro e de ser para o outro” (SIMMEL, 2006, p.60).  

Utilizando como critério as condições e as necessidades práticas, os 

indivíduos elaboram os materiais com os quais eles apreendem a realidade. 

Segundo Simmel (2006), de acordo com os propósitos de cada ação, o ser humano 

dá forma a estes materiais e são com estas formas que ele se utiliza dos elementos 

da vida. Entretanto, uma vez criadas, as formas da vida social se autonomizam dos 

conteúdos e passam a possuir um valor em si mesmas. O autor dá como exemplos a 

ciência, que nasceu da busca pelo conhecimento na luta pela sobrevivência e que 

tornou-se um valor em si mesma, o direito em sua essência e a própria arte.  

A partir desta construção teórica de Simmel, é possível analisar a conduta 

social descrita pelo Italiano1. O consumo que, em um primeiro momento, é utilizado 

como uma necessidade de sobrevivência torna-se um valor em si mesmo e as 

qualidades individuais passam a ser avaliadas de acordo com a capacidade ou não 
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de consumo de cada indivíduo. Neste caso, quando inserido no contexto social da 

Itália, o entrevistado se vê obrigado a seguir os padrões de consumo exigidos por 

esta sociedade, sob pena de sofrer sanções e julgamentos sociais. Ao deparar-se 

com outra realidade, na qual os bens essenciais voltam a ser a alimentação, o 

vestuário, a saúde e a segurança, o Italiano1 sente-se identificado com este “novo 

estilo de vida” que ele chama de “mais simples” e utiliza este argumento como uma 

justificativa para estar vivendo em Natal. 

A narrativa do Italiano12 vai abordar outros aspectos do “estilo de vida 

brasileiro” que ele considera importante: 

 

“Seja como for, foi interessante para mim, o povo brasileiro, em geral, é 
interessante, um povo extrovertido. Eu sou um pouco introvertido e aqui me 
torno como todo mundo, porque todo mundo é extrovertido, então 
forçadamente tenho que ser também. Então você muda essa coisa, eu sei 
porque era... era... era melhor pra mim, em geral. É obvio que tem mais, 
como tem as pessoas, como encaram a vida é também uma coisa boa, quer 
dizer... Eu sou mais feliz agora, talvez antes sempre pensava sempre no 
futuro, agora penso mais um pouco no presente. E talvez, minha esposa 
que pensava mais no presente agora pense também no futuro, é uma troca 
boa que... acho que é uma troca em geral é sempre bom. O que tem mais? 
Acho que tem oportunidades, se uma pessoa quer aproveitar, ela aproveita, 
de uma forma ou de outra. Tem muitos italianos que reclamam da comida, 
mas a comida você faz sozinho, faz em casa, ou chega a ser como outros 
produtos que são daqui e eu coloco, por exemplo, a tapioca. Hoje minha 
esposa cozinhou um pirão de peixe que é muito bom, não se faz na Itália, 
mas é bom igualmente, são diferentes coisas... A carne é boa, o peixe é 
bom, tudo é bom e barato. É óbvio que você não vai encontrar o presunto 
cru que você encontrava na Itália ou o queijo que encontrava na Itália, mas 
me adaptei bem. E gosto do queijo coalho também [risos]” (Italiano12). 

 

Segundo o entrevistado, um aspecto positivo do povo brasileiro é a 

extroversão. Ele se considera uma pessoa introvertida e, inserido na cultura e no 

modo de vida de Natal, ele se viu obrigado a adotar um caráter, mas extrovertido: “o 

povo brasileiro, em geral, é interessante, um povo extrovertido. Eu sou um pouco 

introvertido e aqui me torno como todo mundo, porque todo mundo é extrovertido, 

então forçadamente tenho que ser também”. Ele avalia este fato como uma coisa 

boa para ele.  

Outra característica levantada como positiva é a forma como as pessoas 

encaram a vida. Nesta parte da narrativa, ele não especifica como seria “esta 

forma”, mas dá indícios quando faz uma comparação entre a forma como ele era 

antes e a troca de experiências que teve com a esposa: “talvez antes sempre 
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pensava sempre no futuro, agora penso mais um pouco no presente. E talvez, minha 

esposa, que pensava mais no presente, agora pense também no futuro, é uma troca 

boa”. 

Em seguida, o Italiano12 fala das oportunidades existentes e dos choques 

culturais em função das diferenças na culinária dos dois países. Segundo ele, 

existem coisas boas na culinária local, que muitas vezes os estrangeiros não sabem 

apreciar. Para ele, o principal é não comparar as comidas e aproveitar o que cada 

país oferece, considerando as diferenças. 

Há também, por parte dos moradores estrangeiros/outsiders, uma resistência 

ao modo de vida local e, em alguns casos, análises etnocêntricas e preconceituosas 

quanto ao comportamento dos moradores/estabelecidos: 

 

“Faz dez anos que eu tento de falar com os brasileiros, mas eles não 
querem ouvir que esse país é o número um do mundo. Só que o brasileiro 
não sabe. Aqui tem tudo e mais de tudo para ser o país número um. É que, 
infelizmente, o povo ainda não tem muita vontade de trabalhar. O que eu 
fico hoje impressionado aqui é quantas pessoas bebem. Para mim seria 
bom não vender mais cachaça dentro de um bar. É que o povo sábado e 
domingo fica tudo bêbado. Como é que pode desenvolver um país se esse 
povo bebe, bebe, bebe, bebe? Eu não consegui fazer amizade porque 
quando eu tentei entrar assim na turma dos brasileiros: ‘ei vamos sair?’ e 
eles: ‘pronto, vamos ficar embriagado?’ E eu: ‘não, por favor, eu sou 
saudável, gosto de fazer esporte, não tomo álcool, não uso drogas, não 
fumo’. Tenho quarenta e seis anos pareço um garoto, porque quero me 
cuidar e aqui é beber, beber, beber, por favor, não. Eu sempre tomo suco 
de laranja. E eu fiquei fora de tudo, porque aqui o povo é acostumado 
cervejinha, cervejinha, cervejinha. Não é para mim. Mas o país, 
independente ou não do povo está indo para frente. Há mudanças 
fortíssimas, vê que cada ano tem uma notícia bomba, petróleo, olimpíadas, 
jogo de futebol, ah aqui o país corre, quem consegue correr rápido como o 
país, fica na frente e o outro fica para trás” (Italiano18). 

 

Segundo o Italiano18, o motivo pelo qual o Brasil não é a primeira potência do 

mundo “é que, infelizmente, o povo ainda não tem muita vontade de trabalhar”. Este 

estereótipo construído acerca da capacidade de trabalho dos brasileiros 

corresponde a um imaginário comum aos povos do hemisfério Sul em relação aos 

do hemisfério Norte. Como argumentos para a corroboração deste estereótipo, o 

senso comum utiliza-se das diferenças no que tange ao desenvolvimento econômico 

e tecnológico dos países do Norte em relação aos do Sul, ignorando os aspectos 

históricos, políticos e sociais de subordinação a que foram submetidos os povos das 

Américas Latina e Central, África, entre outros. Na sequência, ele estigmatiza o 
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comportamento e as atividades de lazer dos moradores locais, associando-os 

apenas ao consumo de bebidas alcoólicas: “O que eu fico hoje impressionado aqui é 

quantas pessoas bebem. Para mim seria bom não vender mais cachaça dentro de 

um bar. É que o povo sábado e domingo fica tudo bêbado”. Novamente ele retorna a 

questão do desenvolvimento do país e associa o fato da população consumir uma 

grande quantidade de bebida alcoólica com o não desenvolvimento local: “Como é 

que pode desenvolver um país se esse povo bebe, bebe, bebe, bebe?”.  

Esta primeira parte da narrativa está caracterizada pela construção de uma 

“teoria explicativa”46
, também denominada como “motivos por quê”47, que são 

construções desenvolvidas pelo narrador com o intuito de explicar algum 

acontecimento pontual ou “mudanças ocorridas nos sentimentos ou na vida do 

informante” (WELLER, 2009, p.08). Pode-se considerar que esta teoria explicativa 

cumpre dois papéis importantes na narrativa do Italiano18. Primeiro estabelecer uma 

crítica ao comportamento dos moradores locais, tanto no que diz respeito à cultura 

laboral, quanto ao tipo de lazer identificado por ele. 

Segundo, e não menos importante, demarcar sua posição e “distinção48” 

cultural em relação a estes comportamentos. Na sequência da narrativa, ele vai 

explicar os motivos pelos quais não conseguiu inserir-se em nenhum círculo de 

amizades: “Eu não consegui fazer amizade porque quando eu tentei entrar assim na 

turma dos brasileiros: ‘ei vamos sair?’ e eles: ‘pronto, vamos ficar embriagado?’”. A 

distinção de suas preferências e gostos em relação às preferências da população 

local aparece na narrativa quando ele afirma: “e eu: ‘não, por favor, eu sou saudável, 

gosto de fazer esporte, não tomo álcool, não uso drogas, não fumo’. Tenho quarenta 

e seis anos, pareço um garoto, porque quero me cuidar e aqui é beber, beber, 

beber, por favor, não. Eu sempre tomo suco de laranja”. 

De acordo com Bourdieu, a distinção é uma ferramenta utilizada pelos 

agentes na busca em demarcar seu espaço social. Este, por sua vez, é uma 

representação abstrata do mundo social. No entanto, embora abstrata, isso não 

impede que os agentes que compõem este espaço ocupem posições distintas e que, 

muitas vezes, essas posições interfiram na vontade de transformá-lo ou de 

                                                           
46

 Schütze (1977). 
47 Weller (2009). 
48 Bourdieu (2008). 
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conservá-lo. “É assim que um grande número de palavras utilizadas pela ciência 

para designar as classes que ela constrói são emprestadas ao uso habitual em que 

servem para exprimir a visão – frequentemente polêmica – que os grupos têm uns 

dos outros” (BOURDIEU, 2008, p.162).  

A partir da identificação da existência de diferentes espaços sociais e da 

classificação destes, podem-se observar o habitus inerente a cada grupo e a forma 

como os agentes incorporam este habitus. Mas o habitus não serve apenas como 

um sistema de classificação das práticas sociais. Ele age, ao mesmo tempo, como 

um “princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis”. Desta forma, é “na 

relação entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade de 

produzir práticas e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de 

apreciar essas práticas e esses produtos (gostos), é que se constitui o mundo social 

representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida” (BOURDIEU, 2008, p.162). 

Em sua narrativa, o Italiano18 estabelece a diferença entre o seu estilo de 

vida e o dos moradores locais, imprimindo juízos de valor em ambos os estilos. 

Quando afirma: “eu fiquei fora de tudo, porque aqui o povo é acostumado cervejinha, 

cervejinha, cervejinha. Não é para mim”, ele contrapõe este estilo de vida, a um 

estilo saudável e demarca simbolicamente a distinção social e cultural existente 

entre si e os moradores locais. Neste caso, o gosto e a preferência por uma vida 

saudável, sem bebidas alcóolicas torna-se uma aptidão para a apropriação material 

e simbólica de um determinado estilo de vida que caracteriza o pertencimento ou 

não a uma determinada classe. Entre as três maneiras de se distinguir49, a 

alimentação é uma delas e no caso desta narrativa fica evidente a sua utilização 

como estratégia de distinção. 

O Francês2, também vai estabelecer, em sua narrativa, uma distinção entre o 

seu comportamento e o da população local, no que tange ao respeito à privacidade: 

 

“Sobre esse tema faz parte das coisas boas do Brasil e do Nordeste 
também, ou seja, dos próprios natalenses. É ainda tem essa facilidade para 
criar relacionamento, fácil assim. Eu não estava à procura de amigão, mas 
sim de uma vida social um pouco diversa sem me meter na vida dos outros 
e não querer as pessoas se metendo na minha e esse ponto aí já é 
diferente [risos]. Eu não consigo a me meter na vida dos outros [risos]. É 

                                                           
49 Segundo Bourdieu (2008) há três maneiras de se distinguir: pela alimentação (tipos de alimentos e 
locais que frequentam); pela apresentação (vestuário, calçado, cirurgia plástica e limpeza, penteado 
etc.) e pela cultura (livros, obras de arte, jornais, músicas, espetáculos, esportes etc.). 
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complicado, mas, é obvio, tem muitas pessoas que não tem nada para 
fazer, são pobres ou são pobres também intelectualmente, porque não 
tiveram muita educação, então não tem como se preocupar com a própria 
vida, então fica olhando a sua, comentando a sua, é essas coisas. Porém, 
quando você faz fila no supermercado sempre tem uma pessoa que vai dar 
um sorriso, isso daí é muito agradável para um estrangeiro” (Francês2). 

 

Interessante perceber que o início e o final da narrativa estão compostos de 

uma análise positiva em relação ao estilo de vida dos brasileiros, especificamente 

dos nordestinos, em relação aos estrangeiros. Segundo o Francês2, a 

espontaneidade e a abertura para iniciar uma relação de amizade são aspectos 

positivos da cultura local: “Sobre esse tema faz parte das coisas boas do Brasil e do 

Nordeste também, ou seja, dos próprios natalenses. É ainda tem essa facilidade 

para criar relacionamento, fácil assim”. Ao final ele reafirma esse comportamento 

como algo positivo, quando descreve o fato de que as pessoas sorriem umas para 

as outras em lugares públicos, mesmo que não se conheçam: “Porém, quando você 

faz fila no supermercado sempre tem uma pessoa que vai dar um sorriso, isso daí é 

muito agradável para um estrangeiro”.  

Entretanto, no meio da narrativa, o Francês2 distingue-se dos moradores 

locais no que diz respeito à intromissão das pessoas na vida privada umas das 

outras. Segundo ele, seu objetivo ao buscar estabelecer relações de amizade não 

era fazer um “amigão”, mas sim: “de uma vida social um pouco diversa sem me 

meter na vida dos outros e não querer as pessoas se metendo na minha e esse 

ponto aí já é diferente”. Nesta parte da narrativa ele marca a diferença entre o seu 

estilo de vida e o dos moradores locais. Para ele, há um comportamento geral, por 

parte da população local, em intrometer-se na vida alheia e este comportamento 

está associado à ociosidade, à falta do que fazer: “É complicado, mas, é obvio, tem 

muitas pessoas que não tem nada para fazer”. As diferenças de classe social e de 

grau de instrução também são apontadas como fatores que caracterizam este tipo 

de comportamento: “são pobres ou são pobres também intelectualmente, porque 

não tiveram muita educação, então não tem como se preocupar com a própria vida, 

então fica olhando a sua, comentando a sua, é essas coisas”.  

A partir destas narrativas, pode-se perceber como a ideia de que há um estilo 

de vida próprio dos brasileiros (nordestinos ou natalenses) é comum entre os 

moradores estrangeiros/outsiders e que, dentro deste estilo de vida, algumas 
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características são avaliadas como positivas e outras consideradas inadequadas. 

Pode-se inferir que os critérios para a classificação destes comportamentos estão 

pautados na identificação ou não destes com as classes sociais a que pertencem 

tanto os moradores locais, quanto os estrangeiros. Desta forma, os aspectos 

considerados positivos pelos moradores estrangeiros são facilmente assimilados em 

suas vidas cotidianas, e os negativos são rapidamente criticados e rechaçados por 

eles como forma de se distinguirem material ou simbolicamente dos grupos 

associados a estes comportamentos, demarcando assim seus espaços sociais na 

nova sociedade. 

Outro aspecto que também auxilia na compreensão das diferenças existentes 

nos estilos de vida é o conceito de nacionalismo. Segundo Anderson (2005), a ideia 

de nacionalismo é uma construção sociocultural ancorada na compreensão de que 

existem diferentes nações. Para ele, uma nação “é uma comunidade política 

imaginada – e que é imaginada ao mesmo tempo como intrinsecamente limitada e 

soberana” (2005, p. 25). Sua defesa de que esta comunidade é imaginada está 

pautada no fato de que os membros de uma determinada nação podem não 

estabelecer nenhum tipo de relação com a maioria dos outros indivíduos 

pertencentes a esta mesma nação e mesmo assim, sentirem-se parte deste grupo e 

identificarem-se com entre si por este pertencimento. Neste caso, a ideia de uma 

comunhão nacional entre os membros de uma mesma comunidade existe muito 

mais no imaginário social dos pertencentes a esta nação, do que em suas práticas 

cotidianas. “De fato, todas as comunidades maiores do que as aldeias primordiais 

onde havia contato cara a cara (e talvez mesmo estas) são imaginadas” 

(ANDERSON, 2005, p.26). A forma como estas comunidades se distinguem umas 

das outras não diz respeito às características comuns e específicas desta 

comunidade ou de seus membros, mas sim à forma como elas são construídas no 

imaginário coletivo. É a partir deste imaginário coletivo que as pessoas definem o 

que é ser alemão, brasileiro ou japonês e, em muitos casos, as características que 

são imputadas a estas diferentes nacionalidades, nem sempre correspondem a um 

comportamento comum por parte de seus membros. 

O autor defende que o nacionalismo não é produto exclusivo do 

enfraquecimento das certezas religiosas, ocorrido no século XVIII, nem muito menos 

cumpre o objetivo de substituí-las. Sua análise parte do pressuposto de que o 
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nacionalismo e a possibilidade de imaginar uma nação surgiram historicamente a 

partir de três concepções culturais que foram perdendo seu poder na explicação da 

realidade. São elas:  

 

[...] a ideia segundo a qual determinada linguagem escrita proporcionava um 
acesso privilegiado à verdade ontológica, [...], a crença de que a sociedade 
se encontrava naturalmente organizada em torno e abaixo de centros 
elevados [divindade dos reis], [...], a concepção da temporalidade na qual a 
cosmologia e a história eram indistinguíveis, na qual as origens do mundo e 
dos homens eram essencialmente idênticas (ANDERSON, 2005, p.56). 

 

Foi após o enfraquecimento destas concepções, aceleradas pelas mudanças 

econômicas, sociais e científicas do século XVIII, que deu-se início à busca por um 

novo elo de ligação entre os indivíduos, surgindo então o conceito de nação e 

nacionalismo. Segundo Anderson (2005, p.57), a principal mola propulsora desta 

concepção foi o capitalismo de imprensa, “que permitiu que um número de pessoas, 

que aumentava rapidamente, pensasse acerca de si mesmo e se relacionasse com 

as outras de formas profundamente novas”.  

Nas narrativas de muitos entrevistados podemos observar as características 

comuns que eles atribuem a estas diferentes comunidades imaginadas como, por 

exemplo, os alemães são associados ao trabalho e à disciplina, os italianos à 

comida, os brasileiros à música, à diversão e à alegria, os uruguaios e argentinos à 

tristeza e à insatisfação. 

 

“Para morar aqui tem que ser muito flexível. O alemão não aceitaria grandes 
coisas: ‘ah você é estrangeiro, você pode comprar novo uma peça’. Não, 
morar não, o alemão aqui? Já dificilmente mora na Itália, imagine aqui no 
Brasil, por isso o espanhol, o português já se sente mais a vontade porque é 
latino, já é diferente outra cultura, outro costume, aqui, é, Natal é muito 
parecido com a Itália do Sul, eu sou de Roma, do meio, a espontaneidade, a 
simpatia faz parte do povo nordestino, então é esse aqui muito é a 
disponibilidade é... a parte muito significativa, a pra ficar ou não ficar, 
porque eu morei também seis meses em Estolcomo, na Suécia, com uma 
bolsa de estudos, também morei mais três meses eu trabalhava na fábrica 
de automóveis, é carregar autopeças, assim, quando era adolescente, e lá 
na Suécia era bem diferente, tudo organizado, tudo funcionante, a 
sociedade perfeita para criar família, está tudo protegido só que você é 
completamente só, é uma solidão terrível, não tem aquela, aquela 
solidariedade que o povo latino tem, é difícil que o italiano se acostume a 
morar na Suécia, mais fácil o italiano se decidir morar em um país que seja 
mais perto com o pensamento com o estilo de vida, com abertura, e o Brasil 
é tudo isso é, o Brasil é enorme terrivelmente enorme, tem belezas naturais 
incrível” (Italiano4). 
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Com base na compreensão do que é ser um alemão, o Italiano4 afirma que 

esta “comunidade imaginada” não moraria no Brasil. Para contrapor esta ideia, ele 

afirma que o espanhol e o português se sentem mais a vontade no Brasil, porque 

são latinos e que o Sul da Itália se parece muito com Natal, fato que facilitou a sua 

adaptação, em comparação à experiência de viver em Estocolmo. A ideia de que os 

países agregam pessoas que possuem características comuns e gerais está 

presente em toda a narrativa. O fato do Italiano4 utilizar o termo “Brasil”, quando 

quer se referir a aspectos da cidade de Natal, confirma a compreensão de que as 

diferentes nacionalidades compartilham aspectos comuns entre seus membros e, 

por isso formam o que Anderson (2005) denomina de “comunidades imaginadas”. 

A narrativa da Uruguaia1 também demonstra como ela observa as diferenças 

existentes entre os uruguaios, argentinos e brasileiros: 

 

“Do Brasil, como que é um país de muita farra, muita diversão, caipirinha, 
sabe, nem cerveja, mais caipirinha, samba, carnaval, sabe, alegria, porque 
o uruguaio, nem tanto como o argentino, que o argentino reclama muito das 
coisas, no geral, e o uruguaio reclama também menos, mas o uruguaio eu 
acho que é até mais triste ainda que o argentino. São pessoas assim que 
você encontra, a gente se encontra: ‘ai está quente e tudo mais, que 
horrível’!, amanhã: ‘como chove, não sei o quê’, ‘ah e a crise não sei quê’, 
sempre reclamando. Aqui você pergunta a uma pessoa que você já sabe, 
pelo seu perfil, está cheia de problema: ‘e aí?’ ‘Ah tá indo’. Então assim o 
uruguaio tem essa imagem do brasileiro, e realmente é real, eu falava para 
meus amigos que aqui, crise, a crise, a crise, aqui ninguém falou de crise, 
não estão nem aí com a crise, então eu acho que a imagem é essa sabe, 
pelo menos até eu vir para aqui, a imagem nunca foi de um país 
desenvolvido, nunca foi do país com muita cultura, porque a gente associa 
com um Brasil que fica perto de nós, e não tem grandes capitais, as vezes a 
gente vai para, por exemplo, para Florianópolis, no veraneio, mas a gente 
não tem acesso assim fácil, eu tinha viajado para São Paulo, mas não é 
tudo mundo que faz essas viagens, então fiquei com aquela imagem da 
cidade pacata, do interior sem muito desenvolvimento, mas a imagem é 
essa, alegria” (Uruguaia1). 

 

A imagem do Brasil e consequentemente do estilo de vida dos brasileiros está 

associada, na narrativa da Uruguaia1, à “muita farra, muita diversão, caipirinha, 

sabe, nem cerveja, mais caipirinha, samba, carnaval, sabe, alegria”. Em 

contrapartida, a imagem dos uruguaios e dos argentinos está associada à 

melancolia e insatisfação: “porque o uruguaio, nem tanto como o argentino, que o 

argentino reclama muito das coisas, no geral, e o uruguaio reclama também, menos, 

mas o uruguaio eu acho que é até mais triste ainda que o argentino. São pessoas 
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assim que você encontra, a gente se encontra: ‘ai está quente e tudo mais, que 

horrível’!, amanhã: ‘como chove, não sei o quê’, ‘ah e a crise não sei quê’, sempre 

reclamando”. 

Estas características gerais que são associadas a uma determinada 

nacionalidade apareceram em várias narrativas, tanto dos moradores 

estrangeiros/outsiders, como também nas entrevistas dos moradores locais. É a 

existência deste imaginário social, que define o que é ser um “italiano”, ou um 

“espanhol”, ou um “brasileiro”, que permite o processo de estigmatização ou de 

distinção destes grupos, uma vez que pertencentes a estas comunidades 

imaginadas, há uma generalização dos comportamentos e características a todos os 

membros.  

Outra característica importante a ser analisada a respeito do conceito de 

“comunidades imaginadas” é que na condição de imigrante, a relação estabelecida 

com o país e com os seus conterrâneos se modifica. O simples fato de encontrar 

com uma pessoa de mesma nacionalidade no país em que está vivendo, já se torna 

um motivo para a busca, por parte deste imigrante, de uma associação ou de um 

encontro entre eles. Foi o caso do encontro entre a Inglesa1 e o jogador de futebol 

David Beckham.  

 

“Em geral, eu acho, assim, eu acho que Natal, assim, pensando no futuro, 
talvez com essa copa mundial e tudo... ai adivinha o que aconteceu comigo 
aqui? Natal, às vezes, tem surpresas, por exemplo, David Beckham eu 
conheci aqui ele, lá no Salsa bar só, uma noite entrei e ele estava lá, que 
coincidência David Beckham uma das pessoas mais famosas do mundo... 
Era uma segunda-feira, era normalíssimo não tinha nem segurança lá... 
Tinha uma mesa grande de pessoas, de estrangeiros, mas eu fui lá, meio 
assim, já bebi algumas cervejas, então tinha um pouquinho de coragem e 
fui lá falar com ele e eu pensei: ‘uau! Natal, às vezes, é surpreendente, né?’ 
Mas assim, e assim, pensando nisso, com a copa e tudo acho que talvez vai 
ser mais na marra e tudo isso. Mas assim, a minha família veio aqui 
gostaram demais, assim, ficaram bem, assim, pensaram: ‘não Natal não é 
aquele é... vila de pescadores?’ E ficaram assim: ahhhh! (suspiro de 
surpresa), assim totalmente, ‘mas é como Londres aqui!’, sabe? Então, tem 
aquela imagem que é tudo bem rústico, que não tem nada aqui e quando 
eles viram que tem tudo” (Inglesa1). 

 

É possível inferir, a partir desta narrativa, que se a casualidade de um 

encontro entre um cidadão qualquer e uma personalidade famosa acontecesse em 

algum local público do país de origem de ambos, no caso a Inglaterra, o 

comportamento destas duas pessoas seria diferente, em relação ao que sucedeu no 
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caso da Inglesa1. O fato de ela encontrar o jogador de futebol David Beckham em 

um lugar inusitado, ou seja, em um barzinho na cidade de Natal, fez com que ela se 

aproximasse e estabelecesse um contato efetivo com o ídolo e, em contrapartida, 

recebesse dele a mesma atenção. Desta forma, o fato de eles pertencerem a uma 

mesma nacionalidade e de se reconhecerem como pertencentes a esta 

“comunidade imaginada” fez com que eles se acercassem por estarem em um 

contexto inesperado. 

A pesquisa desenvolvida por Ribeiro (1999) mostra como o sentido de 

“comunidade imaginada” auxilia no estabelecimento de redes de solidariedade, na 

afirmação da identidade, na união e promoção de rituais comuns à comunidade 

brasileira que vive em São Francisco/EUA. Muitos encontros acontecem nas casas 

dos brasileiros, em bares e restaurantes que servem comida típica do Brasil, ao som 

de músicas brasileiras, ou latino-americanas e em igrejas católicas ou evangélicas, 

muitas vezes dirigidas por brasileiros. O autor caracteriza esses momentos como 

“[...] de socialização de informações práticas e da prática coletiva do idioma de 

origem”. Além disso, estes eventos quando direcionados para festas de despedida 

ou de recepção de algum migrante funcionam “[...] como ritos marcadores da 

liminaridade típica de quem deixa o conhecido e seguro pelo desconhecido e 

instável” (RIBEIRO, 1999, p.47). Segundo o autor, estes encontros funcionam como 

espaços de afirmação das características de “ser brasileiro”. Poder ser expressar em 

português, compartilhar os problemas cotidianos e ser compreendido por pessoas 

que vivem situações semelhantes são as motivações para a perpetuação destes 

locais. 

Mesmo verificando diferenças na formação das “comunidades imaginadas” 

entre os brasileiros de São Francisco e os moradores estrangeiros de Natal, foi 

possível observar que os empreendimentos e negócios desenvolvidos pelos 

estrangeiros servem de apoio ou espaços de sociabilidade entre eles. Por exemplo, 

os restaurantes italianos em Ponta Negra cumprem um duplo papel: divulgar a 

culinária italiana entre os moradores da cidade e proporcionar aos estrangeiros, 

especificamente italianos, um espaço para encontros e degustação da comida do 

país de origem. A Escola Francesa, localizada no bairro de Capim Macio, e o Centro 

Di Cultura Italiana Madrelingua localizada no bairro de Tirol, configuram-se espaços 

de convivência para os filhos dos imigrantes e de perpetuação do uso da língua dos 
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países de origem. As agências de turismo pertencentes aos estrangeiros são 

utilizadas por esta comunidade no auxílio das visitas de amigos e parentes, assim 

como, o contato para compra ou venda de imóveis entre eles são feitos pelos 

agentes imobiliários que também são estrangeiros. 

 

 

5.3. O olhar dos moradores estrangeiros/outsiders acerca das relações de 

sociabilidade 

 

No que diz respeito às relações de sociabilidade construídas pelos 

estrangeiros, buscou-se verificar como estão formados os círculos de amizades e as 

relações sociais por eles estabelecidas; quais são as suas principais atividades de 

lazer; se eles participam de alguma organização social, como por exemplo, 

associação de moradores, de empresários, sindicato e se há algum tipo de 

comunidade informal ou formal dos estrangeiros que vivem em Natal. A análise dos 

argumentos utilizados pelos entrevistados na construção de narrativas explicativas 

que justifiquem suas redes sociais, parte do pressuposto de que estas redes de 

relações não são dados naturais, como algo biologicamente intrínseco aos agentes, 

nem é um “dado social”, ou seja, determinado socialmente pelo grupo familiar ou 

pela definição genealógica das relações de parentesco, mas sim “o produto do 

trabalho de instauração e de manutenção que é necessário para produzir e 

reproduzir relações duráveis e úteis, aptas a proporcionar lucros materiais ou 

simbólicos” (BOURDIEU, 2007, p.68). 

O processo de adaptação à vida e ao cotidiano do bairro, assim como as 

relações estabelecidas com os moradores/estabelecidos foram aspectos que 

apareceram em todas as entrevistas. Nesse sentido, buscou-se compreender como 

os estrangeiros constroem suas narrativas acerca das dificuldades de adaptação e 

dos possíveis preconceitos enfrentados e se há algum tipo de comportamento 

coletivo, por parte deste grupo, no processo de estigmatização ou de aceitação da 

população local e de luta pelos espaços sociais no bairro. 

Sobre estas relações de sociabilidade, o primeiro aspecto comum observado 

nas narrativas dos estrangeiros/outsiders diz respeito às dificuldades com relação à 

imagem construída pelos moradores/estabelecidos de que eles possuem uma 



170 
 

condição socioeconômica superior. Segundo os moradores estrangeiros, a 

população local acredita que eles possuem uma fonte inesgotável de dinheiro e, por 

isso, devem pagar mais caro pelos produtos no comércio, principalmente o informal, 

ou devem ajudá-los financeiramente por meio de empréstimos ou doações. Em 

muitas entrevistas eles apontaram que, no contexto social do bairro de Ponta Negra, 

“gringo paga mais caro”. 

 

“Oh, a minha adaptação a esse, no início difícil, né, porque o estrangeiro é 
visto aqui, e acho que no Brasil, não só aqui, pelo menos no Nordeste, 
vamos falar do Nordeste, eu não conheço bem o Sul, é visto como um dólar 
que está andando, né, então o que dizer, ninguém pode imaginar que você 
é uma pessoa normal que trabalhou, que seu pai é um pai de família que 
trabalhou esforçado, tem você, por exemplo, ninguém pode imaginar que eu 
trabalhei muito né. Às vezes tem pessoas que fala comigo, e eu já estou 
vendo que pensa... achando, que está pensando né, e na verdade eu do 
outro lado penso na minha mente, se você tivesse sofrido quanto eu talvez 
você não tivesse nem aqui, então, assim, digo assim, no começo foi difícil 
porque todas pessoas né, isso é normal né, é induzida a explorar o, a 
estrangeiro, pelo menos, no meio assim do comércio, então fica difícil, você 
compra uma coisa de dois reais você paga três, então, você fica um pouco 
chateado. Aqui não pode se generalizar o brasileiro em si, aqui ou pelo 
menos o natalense, as pessoas que eu conheci, também, tive muitas 
pessoas que me ajudaram, que me acolheram, que me, que fizeram 
amizade, então assim, é, tudo é relativo, você encontra a pessoa que quer 
te explorar, mas também, é, muitas pessoas que me ajudaram é acima de 
tudo a minha esposa que me ajudou muito, mas, principalmente ela, na 
verdade, e o circulo de amizade dela, onde também... então assim, eu me 
adaptei muito bem porque a minha situação, é uma situação de, ah... classe 
média, mas eu comecei a trabalhar cedo com 14 anos, então assim, pra 
mim é muito fácil fazer amizade, trabalhar, dividir as coisas com os outros, 
então me adaptei muito bem” (Italiano3).  

 

O Italiano3 inicia sua narrativa dizendo que a adaptação inicial foi muito difícil, 

porque o estrangeiro é visto “como um dólar que está andando”. Em seguida, ele 

desenvolve uma “autodescrição biográfica50” com o intuito de desconstruir esta 

imagem: “ninguém pode imaginar que você é uma pessoa normal que trabalhou, que 

seu pai é um pai de família que trabalhou esforçado, tem você, por exemplo, 

ninguém pode imaginar que eu trabalhei muito né”. O fato de se afirmar como uma 

pessoal “normal”, associando esta imagem a alguém que trabalhou bastante e que 

seu pai é um “pai de família que trabalhou esforçado”, demonstra uma preocupação, 

por parte do Italiano3, em distinguir-se dos estrangeiros que são grandes 

investidores e que chegaram à Natal com um alto poder aquisitivo. Esta 
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 Schütze apud Weller (2009). 
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preocupação pode ser justificada tanto por sua condição real de classe, na qual ele 

mesmo se classifica como pertencente à classe média: “é uma situação de, ah... 

classe média, mas eu comecei a trabalhar cedo com 14 anos”, como também pode 

ser uma resposta ao convívio e às dificuldades enfrentadas pelo estigma construído, 

por parte da população local, de que os estrangeiros têm mais dinheiro: “no começo 

foi difícil porque todas pessoas né, isso é normal né, é induzida a explorar o, a 

estrangeiro, pelo menos, no meio assim do comércio, então fica difícil, você compra 

uma coisa de dois reais você paga três, então, você fica um pouco chateado”. 

Este caráter de “exploração” do estrangeiro não apareceu apenas nas 

narrativas referentes às relações de comércio entre estes e a população local. Nas 

relações de trabalho também há queixas, por parte dos moradores estrangeiros, de 

que seus empregados ou prestadores de serviços estabelecem uma relação de 

dependência ou de buscas por vantagens: 

 

“Porque sempre acham, a gente representa os gringos pra eles, então, tem 
que dá uma ideia positiva. Mas tem que dizer que é assim, pra eles a gente 
sempre é gringo e se você deixa a empregada fazer ela te come, sempre, 
‘ahh, meu marido está doente eu preciso ver ele’. Tem um livro de um 
americano, que falou sobre como viver no Brasil. E-x-a-t-a-m-e-n-t-e o que 
acontece. Você emprega uma empregada, uma semana depois o marido 
está doente, um mês depois o telhado está, está pingando, mas acontece, é 
assim, e precisa cuidar, porque é difícil pra gente, por exemplo, ano 
passado, ela precisava 800 reais, para um trabalho na casa dela, dia depois 
a gente comprou um carro eu já falei ‘desculpa, mas...’, e o meu 
companheiro falou assim: ‘a gente comprou um carro, e a gente não vai 
ajudar ela com 800 reais eu não me sinto bem’. Aí eu falei: ‘eu também. 
Vamos ajudá-la’. A gente foi embora ela começou a ligar para todos os 
meus amigos, ‘eu preciso mais mil, tá, tá, tá,...’ Ela acha que a gente 
PRECISA [ênfase no precisa] ajudar, coisas assim, que não são boas, faz 
parte, faz parte. Eles sempre tentam aproveitar, eles acham que a gente 
chega aqui com uma bolsa de dinheiro, cai numa árvore na Europa, mas 
não sabem o quanto a gente precisa trabalhar pra ter, isso é importante 
saber” (Belga1). 
 

A sensação de que são explorados e de que os moradores locais, que 

prestam serviços ou trabalham diretamente com eles, acreditam que há uma 

obrigação dos estrangeiros em ajudá-los apareceu bem marcada na narrativa do 

Belga1. Segundo ele, a sua empregada doméstica está sempre pedindo dinheiro: 

“Ela acha que a gente PRECISA [ênfase no precisa] ajudar, coisas assim”. 

Entretanto, a diferença socioeconômica entre eles faz com que, muitas vezes, ele 

mesmo se sinta impelido a ajudá-la: “dia depois a gente comprou um carro eu já falei 
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‘desculpa, mas...’, e o meu companheiro falou assim: ‘a gente comprou um carro, e a 

gente não vai ajudar ela com 800 reais eu não me sinto bem’. Aí eu falei: ‘eu 

também. Vamos ajudá-la’”. Observa-se então que não é apenas a população local 

que impõe este tipo de relação de dependência entre eles e os estrangeiros. Estes 

também se sentem envolvidos ou, muitas vezes, obrigados a cederem às 

solicitações de ajuda financeira. 

A narrativa do Belga2 aponta aspectos semelhantes às duas anteriores: 

 

“Ah mais é em tudo, se você vai, sei lá, você quer comprar uma coisa, uma 
água de coco na praia para o gringo é 2 reais e pro brasileiro é 0,50 
centavos, um exemplo bem simples. Mas vai até comprar um carro, uma 
casa, qualquer coisa, qualquer atividade que você faz, todo mundo quer te 
sacanear, isso é da cultura deles. Eles acham que o estrangeiro é nascido 
com 300 milhões no berço e que eles têm direito a um pedaço desse 
dinheiro. É assim. É a cultura. Agora eu estou sabendo, depois de 8 anos, 
você já sabe como eles pensam, sobre essas coisas” (Belga2). 
 

Segundo o Belga2, há uma cultura local de exploração dos estrangeiros, que 

aparece desde a simples compra de uma água de coco na praia até as atividades 

mais complexas, como a compra de terrenos ou imóveis. A ideia de que os 

estrangeiros possuem mais dinheiro e que, por isso, têm “obrigação” de pagar mais 

caro pelos bens e serviços ou manter uma relação de dependência com seus 

empregados foi um aspecto recorrente destas e de outras narrativas. 

 

“Porque sendo estrangeiro, a população local pensa o estrangeiro é tudo 
assim. É difícil superar esse primeiro impacto. Depois, eu que sou um 
estrangeiro super legal, se você vai falar com o gerente do meu banco, ele 
te fala: ‘ah você é o número um, nunca vi um como você’. Você vai na 
doutora onde estou fazendo fisioterapia, ontem mesmo ela me falou: ‘você é 
incrível, super legal, engraçadíssimo’. Só que num primeiro momento a 
cidade é divida em 2. Daquele brasileiro que quer aproveitar do estrangeiro, 
tanto é não somos muito desenvolvidos aqui, é difícil que encontre um 
estrangeiro que fale bem o português, então é fácil para uma parte da 
população aproveitar, explorar o estrangeiro, paga o dobro do táxi, pago o 
dobro da comida. Imagina que um advogado me pediu 5 mil reais para fazer 
um CPF que custa 5 reais, existe isso. Posso lhe contar centenas. E tem 
uma parte do povo que aproveita do estrangeiro e uma parte que nem quer 
saber que existe, fica um pouco complicado” (Italiano1). 

 

O Italiano1 também construiu, em sua narrativa, uma “autodescrição 

biográfica” para afirmar-se como um “estrangeiro super legal”. Esta preocupação em, 

ao ser ouvido por outra pessoa, no caso a entrevistadora, modificar a imagem que é 
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construída pelos moradores/estabelecidos sobre os estrangeiros foi um aspecto 

recorrente nas narrativas. Pode-se analisar este fato novamente, como uma busca 

pela inversão do “equilíbrio instável de poder51” entre os dois grupos, na medida em 

que o entrevistado busca modificar sua imagem individual, em decorrência do 

estigma que lhe é imposto por pertencer ao grupo dos “gringos”. Na sequência ele 

descreve a situação vivida com um advogado que queria cobrar-lhe cinco mil reais 

pela emissão do cadastro de pessoa física – CPF e, em tom de desabafo, afirma 

que: “tem uma parte do povo que aproveita do estrangeiro e uma parte que nem 

quer saber que existe”. 

Esta sensação de que os moradores/estabelecidos buscam vantagens 

apareceu também na relação de amizade estabelecida entre a Canadense1 e sua 

vizinha: 

 

“Não vou dizer resistência, porque não é isso. A gente percebe isso como 
resistência, às vezes, mas não é. Eu vi que... é bem interessante isso, é 
tipo, minha vizinha aqui, ela gosta muito da gente, né? Mas eu percebi que 
ela vem me buscar em casa só quando ela quer uma coisa, ela precisa de 
tecido para alguma coisa, aí ela sabe que eu vou ter e vou dizer sim, 
porque, né? Aí tudo bem. É tipo tem que tentar para ver se vai dar certo, se 
vai... mas não é porque ela não gosta de mim, ela não está me usando, é 
um tipo de... é quase uma sobrevivência. Se você tem a possibilidade disso 
e disso e isso é mais fácil, por que não? Aí eu sou esse negócio aqui, aí ela 
vem para ver se funciona, aí depois: haaa, ela vai procurar outra coisa, tá 
entendendo? Aí eu tive mais essas impressões assim. Aí você vê o pessoal 
na rua. O menino vai parar para pedir dinheiro, eu antes do moreno. Que eu 
seja brasileira ou não, eles sabem que eu não sou de Ponta Negra. Seja 
‘gringa’ ou não, né? Aí vai me pedir antes, porque sabe que tem mais 
probabilidade que eu vá dizer sim que o outro. Aí meio assim, não é... eu 
não sei se você entende a diferença, não é uma resistência, resistência de: 
‘não, eu não quero’, sabe? É mais eles têm o mundo deles e a gente faz 
parte lá na periferia, a gente está lá, mas não fazemos parte, uma parte 
integral da vida deles” (Canadense1). 

 

Neste caso, a relação que se estabelece não é laboral, nem de prestação de 

serviços ou comércio, mas sim uma relação social entre a uma moradora estrangeira 

e uma moradora local. Embora a entrevistada afirme que esta vizinha gosta muito 

dela e do marido, ao longo do tempo percebeu que seus contatos acontecem 

quando “ela quer uma coisa, ela precisa de tecido para alguma coisa, aí ela sabe 

que eu vou ter e vou dizer sim”. Em seguida, a Canadense1 justifica sua atitude de 

sempre atender à solicitação da vizinha com a expressão “porque, né?”. Esta 

                                                           
51 (ELIAS e SCOTSON, 2000) 
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expressão, associada à sequência da narrativa, demonstra que, muitas vezes, os 

moradores estrangeiros com o intuito de serem aceitos dentro da nova sociedade, 

acabam cedendo às solicitações dos moradores locais, sejam eles empregados, 

prestadores de serviços ou amigos.  

A questão é que tanto os moradores locais, quanto os próprios estrangeiros 

identificam uma superioridade econômica, social e cultural destes em relação 

àqueles: “mas não é porque ela não gosta de mim, ela não está me usando, é um 

tipo de... é quase uma sobrevivência”. Esta sensação de superioridade faz com que 

os moradores estrangeiros se sintam impelidos a ajudar: “aí vai me pedir antes, 

porque sabe que tem mais probabilidade que eu vá dizer sim que o outro”.  

É importante perceber que, novamente, a relação estabelecidos/outsiders se 

inverte ao analisarmos as experiências de exploração vividas pelos estrangeiros em 

Natal. Nos estudos sobre imigrantes brasileiros nos EUA52, por exemplo, as 

descrições das explorações sofridas pelos brasileiros são decorrências de este 

grupo ser social e culturalmente minoritário, economicamente instável, 

indocumentado e, por isso, obrigado a submeter-se aos piores trabalhos, com 

longas jornadas diárias, baixos salários etc. No caso dos moradores 

estrangeiros/outsiders a exploração dá-se exatamente pela condição contrária, isto 

é, pelo fato deste grupo ser considerado economicamente superior a maioria da 

população local e, muitas vezes, serem proprietários do próprio negócio o que os 

leva a ocupar um espaço social distinto e de destaque na nova sociedade. Por estas 

condições, os moradores/estabelecidos justificam o fato de que “gringo deve pagar 

mais caro” e, ao mesmo tempo, os moradores estrangeiros se sentem coagidos a 

pagar os preços solicitados. 

Mas esta relação não acontece sempre de forma harmônica entre os dois 

grupos. Em várias narrativas, os moradores estrangeiros apontaram as estratégias 

que eles utilizam para superar essas dificuldades e as situações em que se sentem 

prejudicados pelo fato de serem estrangeiros: 

 

“Bom eu acho que já falo português muito bem, de vez em quando, eu tento 
enganar que sou gaúcho, mas tudo bem, eu não sou. Tem que, sei lá, tentar 
escapar da sacanagem. Como? Depende. De vez em quando ela [a 
namorada que é brasileira] liga para ver outras coisas, para pedir telefone, 

                                                           
52 Ver os trabalhos apresentados em Sales (1999). 
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as coisas, sei lá, orçamentos, sei lá, concertar uma coisa, mas isso nunca 
vai mudar não” (Belga2). 

 

As estratégias de tentar se passar por brasileiro vindo de outro estado do 

país, ou de solicitar que a namorada, esposa, ou amigos ligassem para fazer uma 

pesquisa de preço ou um orçamento foram as mais recorrentes entre os 

estrangeiros, como é o caso do Italiano2 e da Uruguaia1: 

 

“Em geral um pouco, primeiro gringo paga mais e isso é verdade. Só a 
minha cara bem branquinha, narigudo, então parece que tem escrito aqui na 
cabeça ‘sou italiano’. Por exemplo, minha esposa, que é daqui, liga para 
mim para muitas coisas, obviamente, porque não podem escutar o meu 
sotaque o meu idioma mal falado. O que sei, outras vezes... tem muitas 
pessoas aqui no bairro que falam que os preços aumentaram aqui em Ponta 
Negra porque chegaram os estrangeiros, mas isso também, temos que 
dizer uma coisa, se agora essa casa vale 300 mil reais, a terra não é 
italiana, a terra é brasileira, então o dinheiro vai estar no bolso do brasileiro. 
Quer dizer, se aumentou o preço, quem que tirou proveito? Não foram os 
italianos, os italianos pagaram. No caso dos italianos, os espanhóis ou 
qualquer... Quer dizer, isso aqui é uma terra que tinha um valor justo, mas 
agora tem um valor sobre...” (Italiano2). 

 

O Italiano2 também utiliza a estratégia de solicitar à esposa que faça ligações 

perguntado o preço dos produtos. Segundo ele, sua aparência física já denuncia a 

nacionalidade e isso dificulta a tentativa de não passar por gringo. Nesta narrativa, 

ele também tenta justificar a valorização do mercado imobiliário ocorrida após a 

entrada de capital estrangeiro, dizendo que quem está se beneficiando com isso são 

os próprios brasileiros que vêm suas casas ou terrenos valorizados.  

Entretanto, estudos53 apontam que esta relação é mais complexa do que a 

simples análise do beneficiamento individual pela venda supervalorizada de um 

imóvel. Em muitos casos, os moradores/estabelecidos se vêm obrigados a vender 

suas casas para construtoras ou agentes imobiliários, por vários motivos como, por 

exemplo, os vizinhos já o fizeram e neste espaço será construído um edifício, 

estratégia frequente do mercado imobiliário. Mesmo que esta venda aconteça por 

um valor maior do que o imóvel normalmente valeria no mercado imobiliário, este 

valor não permite que o antigo proprietário adquira outro imóvel no mesmo bairro, no 

caso Ponta Negra. Sendo assim, muitos moradores locais acabam ocupando locais 

                                                           
53 Ver Clementino, Silva e Bentes Sobrinha (2006); Cavalcante (2006); Nobre (2001); Silva (2003); 
Silva (2006); entre outros. 
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irregulares nas inúmeras vilas54 existentes no bairro, ou nas dunas e reservas 

ambientais, pois seus trabalhos ou fontes de renda estão neste local e o 

deslocamento de outros bairros periféricos seria inviável. 

A Uruguaia1 também reclama do fato de que os preços são mais altos para 

os estrangeiros e solicita aos amigos que perguntem o valor do que será comprado: 

 

“Tem um preconceito no sentido de quem não conhece você, assim se você 
vai para a praia, obviamente, o primeiro preço que você vai ouvir pela 
cadeira de praia é 5 vezes mais do preço normal, qualquer lugar assim que 
não seja um supermercado, não seja uma coisa mais, onde o preço possa 
ser negociado. Realmente eu peço sempre quando tenho que perguntar 
preço de alguma coisa, eu sempre peço para meus amigos ligarem para 
algum lugar, porque comigo pelo meu sotaque já as coisas triplicam, e 
também como a gente fala errado assim, fala com sotaque e tudo, sempre 
fica como engraçado né, como uma criança falando, então a pessoa acha 
que a gente não é muito inteligente, porque associa a fala errada com você, 
sente esse preconceito, que a pessoa pode, sente como: ‘ah eu vou 
enganar’. No início principalmente, porque de fato você não tem informação 
suficiente, fala mais errado ainda, então realmente, eu como uma pessoa 
não burra no sentido literal, mas burra por falta de coisa, e muita gente se 
aproveita, eu já vi muita gente aqui se dar muito mal, principalmente 
europeus, porque dão com alguém daqui que vê, sabe, o golpe do baú e a 
pessoa vem da Europa com outro tipo de confiança e se dá muito mal, já vi 
isso. Mas com respeito à parte profissional essa parte ao contrário, eu acho 
que aqui você sobrevaloriza o estrangeiro, é como um mérito que você tem. 
Eu sou licenciada em comunicação social, faço isso e isso e isso, e sou de 
fora, sou estrangeiro, tipo, está entendendo, eu sinto isso que ser 
estrangeiro aqui é, depois que você passa esse período assim, é mais uma 
coisa boa que você tem, e línguas especificamente, porque você é nativo, 
então, eu brigo muito com isso, porque eu já tive e tenho colegas brasileiros 
e que são excelentes professores de espanhol, as vezes bem melhores que 
eu, as vezes não, muitas vezes bem melhores que muitos nativos, qualquer 
um que nasceu no Brasil não é professor de português, e eu pessoalmente 
por mais que eu fiz meu curso linguística, eu tenho um monte de coisa, eu 
tive que estudar muito para ser uma boa professora de espanhol sabe, 
então, e ainda assim tenho muito para estudar, então, mas você nativo, 
você fala a língua, não cobra tanto outras coisas porque, então tem essa 
coisa” (Uruguaia1). 

 

A narrativa da Uruguaia1 possui dois pontos focais, isto é, dois momentos 

distintos em que ela utiliza marcadores de finalização e inicialização de um novo 

tópico, em relação às suas experiências e vivências. O primeiro diz respeito às 

estratégias para conseguir burlar a regra de que os gringos pagam mais caro: 

“realmente eu peço sempre quando tenho que perguntar preço de alguma coisa, eu 

sempre peço para meus amigos ligarem para algum lugar, porque comigo pelo meu 

                                                           
54 As vilas são correres de casas, geralmente geminadas, com uma única via de acesso, encravadas 
no interior de um quarteirão ou em fundos de quintais (CAVALCANTE, 2006). 
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sotaque já as coisas triplicam” e de suas impressões a respeito da imagem que os 

moradores/estabelecidos têm dos estrangeiros em função das dificuldades com a 

língua ou com os códigos sociais no início da adaptação: “no início principalmente, 

porque de fato você não tem informação suficiente, fala mais errado ainda, então 

realmente, eu como uma pessoa não burra no sentido literal, mas burra por falta de 

coisa, e muita gente se aproveita”. De acordo com as experiências da entrevistada, 

ela já viu muitas pessoas “se dar muito mal, principalmente europeus, porque dão 

com alguém daqui que vê, sabe, o golpe do baú e a pessoa vem da Europa com 

outro tipo de confiança e se dá muito mal”. 

O segundo ponto focal está na inversão desta imagem quando se trata de 

relações laborais: “mas com respeito à parte profissional essa parte ao contrário, eu 

acho que aqui você sobrevaloriza o estrangeiro, é como um mérito que você tem”. 

Ela aponta que depois de rompida a primeira barreira com relação ao fato serem 

estrangeiros e desconhecidos, este mesmo aspecto passa a ser um mérito: “eu sinto 

isso que ser estrangeiro aqui é, depois que você passa esse período assim, é mais 

uma coisa boa que você tem”. Em muitos casos de concorrência em vagas de 

emprego, ela já observou que existe um melhor posicionamento no mercado de 

trabalho para os estrangeiros: “porque eu já tive e tenho colegas brasileiros e que 

são excelentes professores de espanhol, às vezes bem melhores que eu, às vezes 

não, muitas vezes bem melhores que muitos nativos”, mas que perdem na disputa 

pela vaga por não serem estrangeiros. 

Pôde-se perceber que se por um lado há uma tentativa, por parte da 

população local, em estigmatizar os moradores estrangeiros por meio da associação 

deste grupo às práticas que não são socialmente aceitas como prostituição, tráfico 

de drogas ou “lavagem de dinheiro”, por outro lado há, paradoxalmente, uma 

valorização e admiração em torno destes estrangeiros por eles serem de outros 

países, por falarem outras línguas, por possuírem outras características culturais e 

por terem, em muitos casos, uma situação econômica favorável. Este foi o segundo 

aspecto analisado a respeito das relações sociais estabelecidas entre esses dois 

grupos.  

O encantamento com o que é de fora do país, com os produtos importados e 

os imigrantes não é algo novo no imaginário dos brasileiros. A valorização dos 

estados do Sul do Brasil, em função da presença dos imigrantes europeus e 
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japoneses, aparece refletida nos jornais, literatura, relatos de viagens, entre outras 

fontes, desde a segunda metade do século XIX (ALBUQUERQUE, Jr. 2009). 

Segundo o autor, intelectuais como Oliveira Vianna e Dionísio Cerqueira já 

anunciavam a superioridade dos imigrantes, em detrimento de uma visão 

depreciativa do que era considerado nacional. Na pesquisa desenvolvida por 

Albuquerque Jr (2009), pôde-se perceber que havia uma diferenciação acentuada 

dos contextos sociais e econômicos entre as regiões Sul e Norte do país e que esta 

diferença, sempre foi atribuída à presença do trabalho imigrante no Sul e à ausência 

dele no Norte. 

Nas narrativas dos moradores estrangeiros esta visão valorativa do Sul do 

país e depreciativa em relação ao Nordeste também apareceu:  

 

“Eu acho, primeiro que você não pode dizer que Natal representa o Brasil. 
Natal é o Nordeste, Rio e São Paulo é outro mundo. Totalmente diferente. É 
o que eu gosto, mas isso é um pouco, é o que a gente ensinou, a não, o 
que a gente aprende aqui, que Rio Grande do Norte é ainda a parte mais, 
não vou dizer pobre, mas, mais atrasado do Brasil, menos evoluído, eu 
acho que é... Mas o que a gente aprende aqui é que no Rio Grande do 
Norte, quem foi que disse isso pra gente, esse final de semana a gente foi 
pra Galinhos, encontrou uma portuguesa que tem uma pousada lá, ela falou 
isso na frente dos amigos com quem a gente foi, que são daqui, ela falou: ‘a 
cabeça da gente daqui é mais pequena que...’ Mas eu acho, que é verdade, 
a gente aqui não são muito inteligente, desculpa que eu disse isso, você é 
daqui, [risos]” (Belga3).  
 

A narrativa do Belga3 representa uma construção imaginária do que seria o 

Rio Grande do Norte em relação aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Segundo o entrevistado, ele “aprendeu” que o Rio Grande do Norte é “ainda a parte 

mais, não vou dizer pobre, mas, mais atrasado do Brasil, menos evoluído”. A 

confusão apresentada na fala entre “o que a gente ensinou” e “o que a gente 

aprendeu” pode ser interpretado como uma intencionalidade implícita à narrativa, 

isto é, ele não apenas “aprendeu” acerca da realidade norte rio grandense, como 

apreendeu essa informação e a reproduz “ensinando” e perpetuando esta identidade 

regional construída. A sequência da narrativa confirma a sua posição quando ele 

afirma: “mas eu acho, que é verdade, a gente aqui não são muito inteligente, 

desculpa que eu disse isso, você é daqui”.  

Segundo Albuquerque Jr., (2009, p.54) “esses relatos do estranhamento 

funcionam também no sentido de criar uma identidade para a região de quem fala, 
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em oposição à área de que se fala”. As construções estereotipadas do que vem a 

ser o “nordestino”, ou o “paulista” e até mesmo o “estrangeiro”, visam marcar as 

diferenças entre esses grupos, sem considerar as especificidades de cada indivíduo 

ou as diferenças internas de cada grupo. Desta forma, “o que se descreve são 

aspectos, costumes encontrados em um Estado ou uma área que são apresentados 

e descritos como “costumes do Norte ou do Nordeste” ou “costumes de São Paulo”” 

(ALBUQUERQUE Jr., 2009, p.54). 

A ideia de que o Sul do Brasil é mais desenvolvido pela presença do imigrante 

apareceu na narrativa do Italiano9: 

 

“Quase que eu, quando fui de Porto Alegre a Santa Maria de Carmo, ainda 
não falava bem português, parava em um posto, parava em um restaurante 
para pedir informação, e falava: ‘escusa oh, como é que faço’, e todo mundo 
falava italiano. ‘Ei amigo io parlo italiano’. ‘Ma como?’ ‘É aqui é tudo 
imigrante’. Até a placa, Nova Treviso, Vale Veneto, tudo italiano. E fiquei 
estudando a história do Brasil e vi que essa mão-de-obra qualificada, 
italiana, polonesa, alemã, ajudou muito o Brasil a desenvolver. Eu pensei 
agora eu vou ser mais um italiano que pode levar seu conhecimento, 
experiência assim, para continuar trabalhando na área de turismo” 
(Italiano9). 

 

Esta narrativa marca claramente não apenas uma visão idealizada da 

presença do imigrante que “construiu” o Sul do Brasil: “e fiquei estudando a história 

do Brasil e vi que essa mão-de-obra qualificada, italiana, polonesa, alemã, ajudou 

muito o Brasil a desenvolver”, como também caracteriza a superioridade com que os 

moradores estrangeiros, em muitos casos, se apresentam diante da população local: 

“agora eu vou ser mais um italiano que pode levar seu conhecimento, experiência 

assim, para continuar trabalhando na área de turismo”. 

A narrativa do Italiano1 também evidencia o estereótipo existente sobre o Sul 

e o Norte e faz uma comparação entre esta visão e a imagem construída, pelos 

italianos, acerca dos imigrantes brasileiros: 

 

“Na verdade, o que acontece eu não critico os brasileiros, porque acontece 
a mesma coisa na Itália. Por quê? O brasileiro que está, ou o italiano que 
vem para cá, na parte Norte do Brasil, porque eu acho que o italiano, eu 
tenho um amigo, mais que um irmão, em São Paulo, e ele sempre fala 
assim: ‘deixa Natal e vem morar no Sul, que é outro país’. Eu falo: ‘ah mas 
aqui o clima é belo, já sou acostumado, tenho muitos amigos’. Mas ele me 
fala: ‘o povo do Nordeste olha para o estrangeiro de uma forma diferente, no 
Sul somos mais respeitados aqui, é diferente’. Exatamente o que acontece 
na Itália. Porque todo o brasileiro, tem tanto brasileiro que vai para a Itália e, 
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infelizmente, quando uma brasileira se apresenta, você pergunta: ‘faz o 
quê?’ ‘Bailarina’. O povo de lá acha: ‘tudo bem é prostituta’. ‘Faz o quê, 
garçonete?’ Prostituta. ‘Faz o quê, modelo?’ Prostituta. Tem o mesmo 
preconceito ao contrário” (Italiano1). 
 

A valorização do imigrante e a ideia de que o Sul do Brasil “é outro país” é 

percebida tanto pelo entrevistado, como anunciada por seu amigo: “o povo do 

Nordeste olha para o estrangeiro de uma forma diferente, no Sul somos mais 

respeitados aqui, é diferente”. A generalização existente na expressão “o povo do 

Nordeste” demonstra a tentativa de construção de uma identidade para a região 

(ALBUQUERQUE Jr., 2009). Na sequência, ele compara o julgamento feito pelos 

italianos sobre as mulheres brasileiras que migram para a Itália: “você pergunta: ‘faz 

o quê?’ ‘Bailarina’. O povo de lá acha: ‘tudo bem é prostituta’”, com o julgamento 

feito pelos moradores locais acerca dos estrangeiros que moram em Natal: “tem o 

mesmo preconceito ao contrário”. 

Foi possível observar, nas narrativas dos estrangeiros/outsiders, um 

imaginário sobre o que é o Nordeste e as diferenças entre este e o imaginário do 

que seria o Sul do Brasil. Partindo da tese de Albuquerque Jr. (2009, p.341-343) de 

que “o Nordeste é uma invenção recente na história brasileira” e não um recorte 

natural, político ou econômico, esta “construção imagético-discursiva” está em 

constante movimento e transformação. Desta forma, vê-se refletido nas análises dos 

estrangeiros, muitas vezes recheadas de pré-conceitos ou etnocentrismos, a 

idealização dos espaços identificados por eles como representantes de suas 

culturas originárias, como, por exemplo, a presença de italianos no Sul, e uma não 

identificação de características estranhas a eles, presentes na cultura local. 

No que diz respeito aos círculos de amizades e as relações sociais 

estabelecidas pelos moradores estrangeiros, foi possível perceber que embora 

durante a construção das narrativas eles afirmassem, em geral, que não tiveram 

dificuldades de relacionamento com a população local, ao descreverem seus grupos 

de amigos, eles eram formados majoritariamente por estrangeiros. Mesmo entre 

os(as) que eram casados(as) ou que namoravam brasileiros(as), ainda assim, as 

amizades concentravam-se entre os estrangeiros. 
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“Então eu criei um círculo muito legal de amigos, ah.. agora são mais 
estrangeiros. Mas no início era igual, brasileiros e estrangeiros, só que 
assim, claro você atrai mais pessoas de fora porque... porque eles têm 
mais... e é assim, então, agora eu tenho um círculo bem legal de amigos e 
tudo, então isso, e um namorado, namorado brasileiro, gaúcho. Então isso 
faz a vida mais gostosa, né? Porque é tipo minha família aqui. Mas maioria 
é inglês, canadense, quem mais? Uruguai. Também não sou de, de, de 
língua inglês, né? É... sim o quê mais? Daqui também, daqui também, 
sabe? Mais do Sul, mas não de Natal e assim, de São Paulo, de Minas 
Gerais, de outros lugares. Tem alguns daqui também, mas menos, poucos. 
Porque aqui eu senti que tem uma... um pouquinho de uma... um pouquinho 
de xenofobia também assim, e um pouquinho de uma barreira, mais das 
pessoas que estão no meu lugar, separados que quebrou um pouquinho 
aquele padrão da sociedade, que são mais abertos assim. Eu acho que 
também, eu vejo bem pior para os homens estrangeiros, porque eles 
realmente com essa coisa de turismo sexual, é muito... é difícil... eles entrar 
na..., ser integrado na sociedade aqui, eu acho muito difícil. Eles tipo, às 
vezes, eu acho que as pessoas aqui tem um complexo de inferioridade, que 
eles colocam como superioridade, mas embaixo é porque eles se sentem 
inferior. Que tudo de fora é melhor, tudo... sabe? E de certa forma é uma 
pena, porque as coisas de qualidade, algodão, por exemplo, ou chocolate, 
sei lá o que é, melhores são de lá, mas são produzidos aqui muitas vezes, 
entendeu? Mas o mundo é assim, meio doido” (Inglesa1). 

 

Em sua narrativa, a Inglesa1 coloca que a maioria de seus amigos é de 

estrangeiros e alguns brasileiros, mas estes são especificamente de outros estados 

ao Sul do país: “mas maioria é inglês, canadense, quem mais? Uruguai. Também 

não sou de, de, de língua inglês, né? É... sim o quê mais? Daqui também, daqui 

também, sabe? Mais do Sul, mas não de Natal e assim, de São Paulo, de Minas 

Gerais, de outros lugares”. Em seguida, ela constrói uma “teoria explicativa55” acerca 

dos motivos pelos quais os natalenses não se relacionam com os estrangeiros. 

Segundo a Iglesa1, “há um pouquinho de xenofobia” principalmente com as pessoas 

que rompem com os padrões socialmente estabelecidos, no seu caso, o fato de ser 

divorciada e, no caso dos homens estrangeiros, pela vinculação destes com turismo 

sexual. De acordo com sua teoria explicativa, “as pessoas aqui tem um complexo de 

inferioridade, que eles colocam como superioridade, mas embaixo é porque eles se 

sentem inferior”. A valorização das coisas que “vêm de fora” é apontada, pela 

entrevistada, como uma característica da população local e este fato evidenciaria o 

“complexo de inferioridade” apontado por ela. 

Na entrevista da Canadense1 pode-se observar uma auto-avaliação da 

narrativa quanto à sua contradição por ter comentado que os moradores de Ponta 

                                                           
55

 Schütze apud Weller (2009). 
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Negra não são fechados e, ao mesmo tempo, afirmar não ter muitos amigos 

natalenses:  

 

“Bom, isso já é uma coisa muito interessante, porque sendo é é é, tendo 
dito tudo isso sobre o pessoal de Ponta Negra que eles NÃO [ênfase no 
não] estão fechados, eu tenho muito poucos amigos que são ééé 
NATALENSES [ênfase no natalenses] mesmo, sabe? Eles ficam mais na 
deles, sabe? É mais: ‘ah, não, é gringo e tal’; aí de um jeito... isso não me 
incomoda, isso eu acho muito comum. Todo o pessoal de fora vai te dizer 
isso: ‘ah, o pessoal que eu prefiro como amigo são brasileiros que vem de 
outros cantos’. Acho que o gringo se queixa muito, muito, sem razão, né? 
Não sei, olha, se você não gosta... vá embora, porque realmente, né? Aí o 
brasileiro normalmente quando chega aqui é mais, sei lá, acho que ele não 
se queixa tanto. Também não aceita as coisas. O gringo vai aceitar se 
queixando (risos), enquanto que o brasileiro fala: ‘não, eu não quero! Eu vou 
no PROCON’. Sei lá, né? Já é outra coisa. Mas nós temos muitos amigos 
que vem do Sul e eu tenho um grupo de amigas que são mulheres, que são 
todas gringas também. Aí fica num bate papo assim” (Canadense1). 

 

A Canadense1 atribui os poucos amigos natalenses que possui a uma 

resistência desta população, pelo fato de ela ser estrangeira: “Eles ficam mais na 

deles, sabe? É mais: ‘ah, não, é gringo e tal’”. Ela constata que a maioria dos 

estrangeiros prefere se relacionar com brasileiros de outros estados do país, ao 

invés de estabelecer vínculos de amizade com os nativos ou até mesmo com outros 

estrangeiros: “todo o pessoal de fora vai te dizer isso: ‘ah, o pessoal que eu prefiro 

como amigo são brasileiros que vem de outros cantos’”. Segundo ela, os 

estrangeiros reclamam muito da realidade encontrada em Natal, mas não se sentem 

motivados ou aptos a mudar as coisas. No caso dos brasileiros que são de outro 

local do país, quando eles se sentem lesados, buscam seus direitos junto aos 

órgãos competentes como o PROCON. Desta forma, a narrativa da Canadense1 

demonstra que ela possui amigos brasileiros oriundos do Sul do Brasil e pertence 

também ao grupo de mulheres que foram entrevistadas que são: a Inglesa1, a 

Inglesa2, a Americana1, a Uruguaia1 e a Italiana1. Entre as mulheres pesquisadas, 

apenas a Portuguesa1 e a Francesa1 não faziam parte deste grupo. 

O Belga2 também se relaciona somente com estrangeiros ou com brasileiros 

de outros estados do país: 

 

“Com estrangeiros, só. Tenho um amigo, mais ou menos, um amigo 
brasileiro, carioca. Estou aqui há 8 anos e olha que eu sou social viu. Não 
dá. As pessoas aqui não querem fazer amizade com você, não querem. 
Eles são muito... ou são, com todo o respeito, farofeiro, classe baixa, 
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cachaceiro, mais para baixo, não tem nada para perder, só para aproveitar 
e não tem cabeça, lógico que eles querem ser seu amigo por isto aqui [faz 
um sinal simbolizando a dinheiro]. Isso não existe, ao contrário, a família 
dela [referindo-se a namorada que o acompanhou na entrevista] é daqui, 
eles falaram: ‘você está louca, você vai namorar um estrangeiro, um gringo, 
você está louca, o cara vai sei lá, sequestrar ou matar’. E são pessoas de 
nível viu, assessora da Wilma [governadora] não sei o quê. Quando ela 
entrou pela primeira vez no meu carro, para sair a noite, a tia dela ligou para 
São Paulo, para avisar a mãe, olha sua filha estar entrando num carro com 
um gringo. Eu nem sei quem são meus vizinhos, eu nunca vi meus vizinhos, 
moro aqui 8 anos e nunca vi nenhum deles. Você sente quando jogo tênis, 
você vai na praia, o cara me olha assim, gringo, olha assim. Você está fora 
da história” (Belga2). 

 

Na entrevista concedida pelo Belga2 ele apresentou uma grande insatisfação 

com sua experiência enquanto imigrante em Natal. Sua namorada, oriunda de São 

Paulo, mas que vive com os tios em Natal, o acompanhou durante a entrevista. 

Segundo eles, isto se deu para que ela verificasse em que consistia a entrevista e 

quem era a entrevistadora, no intuito de protegê-lo de qualquer eventualidade. Sua 

frustração com a cidade e seus habitantes dava-se, principalmente, pelas 

experiências mal sucedidas nos negócios que empreendeu desde que chegou, 

como uma agência de turismo que durou apenas três anos e investimentos no 

mercado imobiliário por meio de compra e venda de terrenos e imóveis. Além disso, 

ele alegou ter sofrido inúmeras ameaças, violências e atentados contra a sua própria 

vida e o seu patrimônio como, por exemplo, segundo ele, furaram o pneu do seu jipe 

quarenta e três vezes. 

Mas, no transcorrer da entrevista, ele foi apresentando um segundo, e não 

menos importante, motivo pelo qual estava insatisfeito com a vida em Natal, a 

dificuldade em estabelecer relações sociais. Segundo ele: “as pessoas aqui não 

querem fazer amizade com você, não querem”. Ele coloca que há um grupo de 

pessoas que tem interesse em relacionar-se com os estrangeiros, mas que são 

desqualificadas e só buscam vantagens financeiras nesta relação: “eles são muito... 

ou são, com todo o respeito, farofeiro, classe baixa, cachaceiro, mais para baixo, 

não tem nada para perder, só para aproveitar e não tem cabeça, lógico que eles 

querem ser seu amigo por isto aqui”. A tentativa em distinguir-se de certos 

comportamentos e de classificar estas pessoas como “farofeiros”, “classe baixa” e 

“cachaceiro” explicita um julgamento de valor, por parte do entrevistado, em relação 

à população local, principalmente a de baixa renda.  
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Em seguida, o Belga2 fala sobre a resistência da família de sua namorada em 

aceitá-lo. Sua surpresa com relação a este comportamento dá-se pelo fato de ele 

considerar esta família “de nível”, ou seja, eles não são social e economicamente 

inferiores, como o primeiro grupo que ele classificou de “classe baixa”: “a família dela 

é daqui, eles falaram: ‘você está louca, você vai namorar um estrangeiro, um gringo, 

você está louca, o cara vai sei lá, sequestrar ou matar’. E são pessoas de nível viu, 

assessora da Wilma não sei o quê”.  

O não reconhecimento social por parte dos vizinhos, dos colegas que 

praticam tênis no mesmo local que ele, ou o julgamento das pessoas nos locais 

públicos, como a praia, faz com que o Belga2 sinta-se uma pessoa “fora da história”: 

“eu nem sei quem são meus vizinhos, eu nunca vi meus vizinhos, moro aqui 8 anos 

e nunca vi nenhum deles. Você sente quando jogo tênis, você vai na praia, o cara 

me olha assim, gringo, olha assim. Você está fora da história”. 

Muito semelhante à narrativa anterior, o Português2 também afirma que 

possui poucos amigos em Natal e que esta é a sua maior frustração: 

 

“Existem núcleos fechados na cidade de pessoas que só se dão com 
pessoas por causa de interesses comerciais e políticos, então, você não 
consegue chegar, você não consegue abrir amizade com a classe média e 
a classe alta daqui da cidade. E também hoje eu cheguei num ponto que 
também eu acho que não é interessante pra minha vida ter amizade com a 
classe média e alta da cidade, porque essa classe média e alta, ela se gere 
por interesses e não por, por amizades, entendeu? Então hoje os meus 
amigos que eu tenho aqui são, vários são estrangeiros que moram aqui, 
alguns, porque também tem alguns estrangeiros aqui, que moram aqui, que 
também não é interessante de ter amizade com eles, porque hoje levo uma 
vida completamente diferente da vida que eu levava na Europa e eles não 
têm...sei lá, eles vieram aqui para levar uma vida alienada, levar uma vida 
completamente alienada da nossa. Então, mas eu hoje ainda consigo ter 
alguns amigos estrangeiros aqui, poucos, talvez eu tenha uns cinco ou seis 
amigos estrangeiros aqui, alguns brasileiros do Sul do Brasil, São Paulo, 
Rio, alguns conhecimentos de pessoas daqui ligadas ao trabalho, do Rio 
Grande do Norte, povo local mesmo, a nível do prestador de serviços que 
eu mantenho uma atuação, não posso dizer que gosto de frequentar a casa 
deles, mas uma atuação muito boa de convivência normal, de divulgação, 
parceria, mas não posso falar que estou, assim, acho que a maior 
frustração que eu tenho da vida daqui é não ter criado o núcleo de 
amizades que eu gostaria, entendeu? O que já, o que já acontece no Sul do 
Brasil. Hoje em dia eu tenho mais amizade em talvez em dois anos que eu 
tenho de convivência de ficar Rio/São Paulo, São Paulo/Natal. Em dois 
anos eu consigo ter pessoas que são mais minhas amigas e já me 
mostraram mais amizade em dois anos do que em oito anos aqui, 
entendeu? Aí é bem complicado (Português2).  
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Segundo o Português2, a classe média e alta de Natal é muito fechada e não 

permite a inserção de novas pessoas como os imigrantes. Para ele, a relação entre 

os pertencentes a estas classes está pautada “por interesses e não por, por 

amizades”. Desta forma, ele justifica o fato de que, atualmente, ele mesmo não tem 

interesse em relacionar-se com este grupo. 

Seu grupo de amizade está formado por estrangeiros e por alguns brasileiros 

do Sul do Brasil. No que tange aos estrangeiros, ele afirma que alguns não são 

interessantes para estabelecer uma amizade: “porque hoje levo uma vida 

completamente diferente da vida que eu levava na Europa e eles não têm...sei lá, 

eles vieram aqui para levar uma vida alienada, levar uma vida completamente 

alienada da nossa”.  

Quanto à população local, os relacionamentos ficam apenas no âmbito do 

trabalho, uma vez que o Português2 possui uma agência de turismo receptivo e 

necessita de prestadores de serviços: “povo local mesmo, a nível do prestador de 

serviços, que eu mantenho uma atuação, não posso dizer que gosto de frequentar a 

casa deles, mas uma atuação muito boa de convivência normal, de divulgação, 

parceria”. Em seguida ele afirma que a maior frustação que possui da vida em Natal 

é de não ter conseguido criar um círculo de amizades e termina a narrativa 

afirmando possuir mais amigos no Rio de Janeiro e em São Paulo, do que no Rio 

Grande do Norte. 

Neste aspecto das relações de sociabilidade entre os 

moradores/estabelecidos e os moradores estrangeiros/outsiders, a configuração 

estabelecidos/outsiders estudada por Elias e Scotson (2000) se confirma. Segundo 

os dados das entrevistas concedidas por ambos os grupos, a população local tende 

a dificultar o acesso dos moradores estrangeiros nos círculos de amizade, de 

trabalhos e negócios, com o intuito de manter seus espaços sociais e o “equilíbrio 

instável de poder”. Estas estratégias são frequentemente utilizadas pelos 

moradores/estabelecidos com o intuito de estigmatizar o grupo outsider e de 

dificultar a sua inserção social, uma vez que sua inserção econômica na sociedade 

natalense acontece independentemente da vontade dos moradores/estabelecidos.  

A formação ou participação em associações civis, grupos religiosos, ou 

políticos também é uma forma de inserção dos imigrantes à vida social na nova 

localidade. Em muitos casos, estes grupos auxiliam na afirmação da identidade do 
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migrante, como é o caso dos grupos formados por brasileiros em São Francisco56 ou 

das organizações sociais de imigrantes poloneses em Curitiba57. 

No caso dos estrangeiros que vivem em Natal, este tipo de participação não 

se configurou um aspecto representativo. A minoria afirmou fazer parte de alguma 

associação civil, sindicato ou grupos religiosos. Apenas oito entrevistados participam 

de alguma organização civil, sendo que uma entrevistada é membro, mas participa 

esporadicamente de uma associação de moradores, outro é fundador de uma 

organização não-governamental (ONG) que atua como creche para crianças na 

Zona Norte de Natal, outro é diretor de uma ONG que combate a violência infantil, 

outro faz parte da Associação Brasileira de Viagens, outro da Associação de Bares e 

Restaurantes, outro é membro da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e por fim, um 

casal entrevistado faz parte do movimento budista. 

De acordo com a narrativa da Italiana1, o fato de ela fazer parte do 

movimento budista facilitou muito na sua adaptação em Natal: 

 

“Eu tenho, oh aqui a maioria dos meus amigos são até de outros lugares do 
Brasil, e eles falam a mesma coisa, que às vezes eles mesmos se sentem 
estrangeiros na própria terra brasileira, tem uma resistência. A minha sorte 
foi que eu faço parte de um movimento budista e que tem associados no 
mundo todo, então quando eu cheguei aqui, eu procurei contato com 
alguém. Foi um pouco difícil porque primeiro foi no Rio, do Rio me indicaram 
um número em Recife, de Recife para cá. Assim que eu tive os primeiros 
apoios de, de assim de apoio prático, para pessoas que eu pudesse confiar, 
para... para ter uma informação qualquer, um médico, um artesão, um 
pedreiro que pudesse fazer uma obra sem pedir um absurdo, só porque eu 
era estrangeira, a gente passou assalto, a gente passou muita coisa assim” 
(Italiana1). 
 

A participação em algum grupo, como é o caso do movimento budista para a 

Italiana1, pode ser considerado um facilitador no processo inicial de adaptação dos 

imigrantes, uma vez que estes, ao chegarem a um novo lugar, se deparam com uma 

realidade já estabelecida, com pessoas cujos vínculos sociais já estão formados e, 

com isso, a inserção inicial, sem a presença de um grupo identitário comum, torna-

se mais difícil. A possibilidade de confiar em alguém ou nas informações 

transmitidas por estas pessoas também é um aspecto importante: “assim que eu tive 

os primeiros apoios de, de assim de apoio prático, para pessoas que eu pudesse 
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confiar, para... para ter uma informação qualquer, um médico, um artesão, um 

pedreiro que pudesse fazer uma obra sem pedir um absurdo, só porque eu era 

estrangeira”. 

Por fim, em Natal não foi possível observar nenhuma comunidade formal ou 

informal dos moradores estrangeiros. Todos os entrevistados afirmaram 

desconhecer qualquer tipo de grupo que seja dividido, exclusivamente, por 

nacionalidade ou grupos de estrangeiros que se encontram periodicamente com 

alguma finalidade. Mas isto não significa que os estrangeiros não estejam 

organizados, que não formem nenhuma rede social ou que não estabeleçem 

contatos entre si. A diferença entre esta e outras pesquisas58 que apontam uma 

organização mais formal de imigrantes é que as organizações e redes existentes 

entre os imigrantes que moram em Natal possuem um caráter mais volátil, isto é, 

elas se formam e se desfazem muito rapidamente dependendo das necessidades de 

cada estrangeiro. Além disso, não foi possível identificar a existência de apoio 

financeiro entre os imigrantes já consolidados em Natal e os novos imigrantes. 

Muitas vezes, este apoio se dá de maneira simbólica, por meio da convivência e da 

troca de experiências entre os estrangeiros, o que confirma a natureza volátil das 

redes ou organizações entre eles. 

                                                           
58 Assis (1999), Ribeiro (1999), entre outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crítica e a reavaliação de teorias consolidadas em busca de novas 

abordagens para os fenômenos a serem estudados é uma tarefa difícil, mas, ao 

mesmo tempo, necessária para a oxigenação do debate acadêmico. É no 

movimento de construção, desconstrução e reconstrução dos saberes consolidados 

que o conhecimento científico vai se descortinando e sendo lapidado. Foi nesse 

sentido que busquei, com o presente trabalho, lançar uma alternativa teórico-

metodológica para os estudos sobre as relações de sociabilidade construídas em 

contextos urbanos. 

O primeiro desafio com o qual me deparei neste processo foi o de introduzir 

aos estudos da cidade e do modo de vida de seus habitantes, uma análise a partir 

das relações que eles estabelecem entre si, considerando que ambos são produto e, 

ao mesmo tempo, produtores desta dinâmica (ELIAS, 1994a). Esta perspectiva 

permitiu o desenvolvimento de um olhar atento às estruturas que ligam essas duas 

dimensões e, consequentemente, um rompimento com as relações de causas e 

efeitos ou de meios e fins, presentes em diversos estudos. Deste modo, assim como 

definiu Elias (1994a) no debate acerca da relação indivíduo/sociedade que o que 

existe são os elos que ligam os indivíduos uns em relação aos outros, na relação 

cidade/habitante o que existe são as redes de funções que os habitantes 

desempenham uns em relação ao outros no espaço materializado da cidade. 

Desta forma, foi possível perceber, ao longo da pesquisa, que as mudanças 

nas estruturas da cidade de Natal e, especificamente, do bairro de Ponta Negra, por 

meio da presença de novos moradores e de um aumento de investimentos público e 

privado, influenciaram nas mudanças ocorridas na dinâmica espacial do bairro, bem 

como no modo de ser e de viver de seus habitantes. Entretanto, essas mudanças 

não devem ser compreendidas como uma determinação do espaço físico sobre seus 

habitantes e vice-versa, mas sim como uma resultante da relação existente entre 

eles. Ao mesmo tempo em que as mudanças estruturais que ocorreram no bairro de 

Ponta Negra, por meio da valorização do mercado imobiliário, revitalização das 

áreas nobres, como a parte da orla de Ponta Negra e a criação do Alto de Ponta 

Negra, entre outros, imprimiram novas formas de ser e agir aos habitantes, tanto os 
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antigos moradores como os novos, estes, por sua vez, (re)significaram estes 

espaços e as relações que estabeleciam antes e depois das mudanças dando 

origem a novas configurações. 

Foi nesse sentido que a relação entre os moradores antigos do bairro de 

Ponta Negra e os estrangeiros migrantes foi analisada e apreendida. Os conflitos 

existentes e os mecanismos de estigmatização utilizados por ambos, na busca por 

aumentarem seus espaços de poder, demonstraram como a convivência cotidiana 

une e separa diferentes grupos, tornando-os interdependentes entre si. 

Um aspecto importante a ser ressaltado foi a inversão observada, durante a 

pesquisa de campo, da configuração estabelecidos/outsiders (ELIAS e SCOTSON, 

2000). Embora os moradores/estabelecidos tenham atribuído aos 

estrangeiros/outsiders os problemas acerca da violência, do tráfico de drogas, da 

prostituição e de lavagem de dinheiro que vêm ocorrendo e aumentando no bairro 

nos últimos anos, a autoimagem dos moradores/estabelecidos não é construída 

como sendo superior a dos estrangeiros/outsiders. Ao contrário, eles sentem-se 

desvalorizados, não só mediante o contato com esse grupo, como também em 

relação aos atendimentos oferecidos nos comércios e serviços locais.  

Essa inversão se dá pela estigmatização grupal existente no bairro de Ponta 

Negra quanto à imagem construída de ambos os grupos. Dessa forma, foi possível 

compreender o porquê da inversão de poder e da autoimagem de superioridade 

existente entre os estrangeiros/outsiders, uma vez que eles fazem parte de um 

grupo que, historicamente, possui um status superior, pois eles são, em sua maioria, 

europeus que migraram voluntariamente e em condições econômicas favoráveis. 

Além disso, os principais espaços do bairro, como a praia, o calçadão, os 

restaurantes e as localizações privilegiadas das residências, foram sendo 

gradativamente direcionadas e ocupadas pelos estrangeiros/outsiders, o que 

evidencia ainda mais esta relação de superioridade. Estas características modifica a 

configuração formada entre os estrangeiros e a população local, fazendo com que 

um equilíbrio instável de poder seja constantemente disputado e invertido. 

Outro aspecto que corrobora esta luta pelo equilíbrio de poder entre os grupos 

ocorreu durante as entrevistas feitas com os estrangeiros. Nelas pude perceber uma 

grande preocupação por parte da maioria dos entrevistados em, ao ser ouvido por 

outra pessoa, tentar modificar a imagem que é construída pelos 
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moradores/estabelecidos sobre eles. Esta tentativa está marcada na diferenciação 

construída por eles entre os turistas e os estrangeiros que vivem na cidade. 

Segundo os estrangeiros/outsiders, a prostituição, o tráfico de drogas e as 

transações econômicas que envolvem “lavagem de dinheiro” são aspectos 

presentes na sociedade natalense e anteriores à vinda deles para a cidade. Estes 

são problemas sociais recorrentes em todo o Brasil e não consequências da 

imigração. Além disso, eles destacaram as diferenças existentes entre o 

comportamento dos turistas que visitam Natal em busca, exclusivamente, de 

relações sexuais e o comportamento dos estrangeiros que moram na cidade. Para 

eles, o público alvo das prostitutas são os turistas e vice-versa. Suas condições de 

moradores permanentes, que vivenciam o cotidiano do bairro e os problemas 

oriundos da estigmatização e da associação de suas imagens à prostituição, às 

drogas e à lavagem de dinheiro, fazem com que eles mesmos procurem manter uma 

conduta social e moralmente aceita, na busca por desfazer estas associações 

existentes entre a figura do estrangeiro e de atividades ilícitas. 

A espontaneidade em que a maioria falou de sua vida pessoal, muitas vezes, 

expondo aspectos íntimos, demonstrou que havia, por parte dos estrangeiros, uma 

necessidade em ser ouvido, em expor seu ponto de vista sobre as suas vivências e 

a realidade na qual estavam inseridos. Muitos chegaram a enfatizar, ao final das 

entrevistas, que gostaram muito desta oportunidade de expor suas ideias e 

pensamentos e, em alguns casos, usaram deste espaço para denunciar ou buscar 

mudanças que eles acreditavam que poderiam acontecer, caso suas informações 

fossem divulgadas. 

No que diz respeito à nova configuração59 formada pelos estrangeiros que 

moram em Natal, foi possível analisar as diferenças existentes entre a migração em 

massa ocorrida no Sul e Sudeste do Brasil nos séculos passados e a imigração 

contemporânea estudada em Natal, a partir dos dados apresentados sobre os fluxos 

de imigrantes e das narrativas construídas pelos estrangeiros/outsiders. Esta nova 

configuração caracteriza-se por inúmeros aspectos que diferenciam ambos os tipos 

de imigração como, por exemplo, a relação estabelecida pelos imigrantes tanto com 

seus países de origem, como os de destino; a formação ou não de redes sociais que 
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oferecem suportes, aos recém-chegados e aos já estabelecidos; as relações de 

sociabilidade entre os imigrantes; as possibilidades de reversibilidade da imigração e 

as relações de pertencimento com o espaço, visto que o contato com o país de 

origem passou por mudanças significativas com a intensificação dos meios de 

transporte, principalmente o aéreo, e a diminuição de seus custos e com as 

facilidades oferecidas pelos meios de comunicação como a internet, televisão e 

telefone. 

Desta forma, em vários momentos das entrevistas, os estrangeiros/outsiders 

buscaram diferenciar-se dos imigrantes italianos e alemães que vieram no século 

passado para o Sul e Sudeste do Brasil. Segundo eles, estes seriam os verdadeiros 

imigrantes, pois vieram motivados pela busca de novas oportunidades de emprego, 

em situações econômicas pouco favoráveis e mantiveram muito pouco contato com 

seus países de origem. Segundo os estrangeiros entrevistados, o fato de que eles 

vieram em condições econômicas mais favoráveis e que estabelecem contatos 

frequentes com o país não permite que eles desenvolvam o mesmo sentimento 

nostálgico característico dos imigrantes que saíram da Europa nos séculos 

passados. 

Outra tentativa de diferenciação por parte dos entrevistados foi quanto aos 

imigrantes latinos, africanos ou asiáticos que migram para os países da Europa. 

Segundo os estrangeiros/outsiders, estes imigrantes são pessoas que saem de seus 

países de origem em condições desfavoráveis, em busca de melhores condições de 

vida em outros países e, por este motivo, são onerosos aos lugares de destino, 

causam problemas para a economia local, uma vez que necessitam do amparo do 

Estado para conseguir inserir-se na sociedade. Ao contrário, em suas narrativas, os 

estrangeiros/outsiders se veem como pessoas que levam investimentos e benefícios 

à cidade de Natal, que promovem o desenvolvimento local e, por este motivo, devem 

ser considerados como “estrangeiros” e não como “imigrantes”, uma vez que não se 

identificam com a imagem que eles mesmos têm do que é ser um imigrante. 

Na busca por compreender esta nova categoria, reivindicada pelos 

entrevistados/outsiders, de “estrangeiro”, diferenciando-se da categoria “imigrante”, 

travei um diálogo com o conceito de transnacionalismo, desenvolvido por diversos 

autores que estudam as migrações contemporâneas. A partir desse diálogo, foi 

possível analisar que uma das primeiras definições de transnacionalismo foi 



192 
 

desenvolvida por um grupo de antropólogas que analisaram o fenômeno como 

sendo “o processo pelo qual os transmigrantes, mediante as suas atividades 

quotidianas, forjam e mantêm relações sociais, econômicas e políticas a vários 

níveis que ligam as suas sociedades de origem e de acolhimento, e através das 

quais criam campos transnacionais que cruzam as fronteiras nacionais” (BASCH et. 

Al. 1994, p. 6 apud PORTES, 2006, p. 203). De acordo com essa definição, fica 

difícil categorizar os imigrantes que moram em Natal como transmigrantes, visto que 

não foi possível identificar indícios de que eles mantêm relações econômicas e 

políticas com seus países de origem, apenas relações sociais. Mesmo considerando 

que a maioria dos estrangeiros entrevistados é empresária e que suas atividades 

estão voltadas para o ramo do turismo e do mercado imobiliário, não há como 

afirmar que suas relações econômicas direcionam-se, majoritariamente, às suas 

sociedades originárias. 

Outra definição para o termo transnacional refere-se às “atividades iniciadas e 

mantidas por atores não-institucionais, sejam eles grupos organizados ou redes de 

indivíduos, através das fronteiras nacionais” (PORTES, 2006, p.210). Essa definição 

possui um caráter mais abrangente, uma vez que ela não limita a natureza das 

atividades desenvolvidas, nem os tipos de fronteiras nacionais. Desta forma, pode-

se inferir que as relações estabelecidas entre os estrangeiros/outsiders, tanto com 

seus países de origem, quanto com outros países, na busca por contatos, 

informações, clientes, mercado consumidor, entre outras, são de caráter 

transnacionais. Iniciativas como a fundação de uma organização não-governamental 

que atua como creche para crianças na Zona Norte de Natal, dirigida por um italiano 

e financiada por grupos ou pessoas que moram na Itália e a atuação da ONG 

Resposta que combate a violência sexual de crianças e adolescentes e é dirigida por 

um francês podem ser consideradas como atividades transnacionais, de acordo com 

a definição citada. 

Entretanto, a falta de unicidade existente em torno do conceito de 

transnacionalismo, bem como a carência de dados, nesta pesquisa, que 

elucidassem melhor esta questão, conduziu-me à supressão desse diálogo na 

definição das características da nova configuração formada pelos estrangeiros que 

vivem em Natal. A dificuldade em definir se as ações destes imigrantes são ou não 

transnacionais, sob pena de não oferecer as devidas evidências e, com isso, 
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banalizar o conceito, como muito bem atenta Portes (2006, p.202): “se sob o termo 

de “transnacionalismo” englobarmos tudo aquilo que os grupos de imigrantes fazem, 

o conceito passa a nada definir em particular e acaba, sobretudo, por reetiquetar 

aquilo que já era conhecido sob outros termos”, legitimou esta decisão. Neste caso, 

a discussão sobre a presença ou não de uma imigração transnacional na capital 

potiguar é um ponto que merece maior aprofundamento por meio de novas 

investigações, para que se possa analisar melhor o fenômeno e a aplicabilidade 

deste conceito junto a estes imigrantes. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado diz respeito à ideia de que há um 

estilo de vida próprio dos brasileiros (nordestinos ou natalenses) e que, neste estilo 

de vida, algumas características são avaliadas como positivas e outras consideradas 

inadequadas, por parte dos estrangeiros/outsiders. Os critérios utilizados pelos 

estrangeiros para classificar estes comportamentos estão pautados na identificação 

ou não destes com as classes sociais a que pertencem tanto os moradores locais, 

quanto os estrangeiros. Desta forma, os aspectos considerados positivos pelos 

moradores estrangeiros são facilmente assimilados em suas vidas cotidianas, e os 

negativos são rapidamente criticados e rechaçados por eles como forma de 

distinguirem-se material ou simbolicamente dos grupos associados a estes 

comportamentos, demarcando assim seus espaços sociais na nova sociedade. 

Ainda, no que diz respeito à configuração estabelecidos/outsiders, outro 

aspecto que caracteriza a sua inversão ficou evidenciado durante a pesquisa. Em 

geral as relações de exploração sofridas por imigrantes decorrem do fato de este 

grupo ser social e culturalmente minoritário, economicamente instável, 

indocumentado e, por isso, são obrigados a submeterem-se aos piores trabalhos, 

com longas jornadas diárias, baixos salários etc. No caso dos moradores 

estrangeiros/outsiders a exploração dá-se exatamente pela condição contrária, isto 

é, pelo fato deste grupo ser considerado economicamente superior à maioria da 

população local e, muitas vezes, serem proprietários do próprio negócio, o que os 

leva a ocupar um espaço social distinto e de destaque na nova sociedade. Por estas 

condições, os moradores/outsiders afirmam que nas relações comerciais “gringo 

sempre paga mais caro” e, muitas vezes, eles se sentem coagidos a ajudar as 

pessoas nas ruas ou com as quais se relacionam profissionalmente e a pagar mais 

caro pelos bens e serviços que consomem. 
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Foi possível observar, nas narrativas dos estrangeiros/outsiders, um 

imaginário construído acerca do que é o Nordeste e as diferenças entre este e o 

imaginário do que seria a região Sul do Brasil. Segundo os entrevistados, o Sul do 

Brasil é mais desenvolvido em função da forte presença de imigrantes italianos e 

alemães, que povoaram o local nos séculos XIX e XX. Entretanto, essas imagens 

construídas devem ser consideradas, de acordo com a tese de Albuquerque Jr. 

(2009, p.341-343), como “uma invenção recente na história brasileira” e não um 

recorte natural, político ou econômico. Deste modo, estas “construções imagético-

discursivas” demonstram que a idealização dos espaços, caracterizados pela forte 

presença de imigrantes europeus, representa uma busca na valorização da cultura 

hegemônica europeia. Ao mesmo tempo, as análises a respeito da realidade 

nordestina, muitas vezes perpassadas por pré-conceitos ou etnocentrismos, 

demonstram uma não identificação e resistência aos aspectos considerados 

característicos da cultura local. 

No que tange às motivações dos estrangeiros em migrarem para Natal foi 

possível observar que estas nem sempre pautavam em condicionantes econômicos. 

Justificativas baseadas nas relações conjugais, afetivas ou influência de amigos 

fizeram-se presentes em muitas narrativas. Ao analisar as relações conjugais a partir 

da comparação das narrativas das mulheres entrevistadas, foi possível perceber que 

as características da imigração feminina, presentes nesta pesquisa, diferenciam-se 

da imigração masculina. A importância das relações matrimoniais aparece como um 

fator comum e predominante no processo imigratório das mulheres. Todas as 

entrevistadas que migraram para Natal vieram casadas, o que demonstra que a 

ideia de aventurar-se sozinho e solteiro para um país desconhecido descortinou-se, 

nesta pesquisa, como uma característica eminentemente masculina, uma vez que 

dos trinta e três homens entrevistados vinte e oito vieram solteiros. Posteriormente, 

vinte e três casaram-se com brasileiras e sete continuaram solteiros. 

Quanto às justificativas baseadas em relações de amizades ou afetivas, 

apontadas pelos estrangeiros/outsiders, foi possível verificar que a influência e 

incentivo por parte dos imigrantes já estabelecidos nos países receptores, para 

atraírem novos imigrantes, constituiu-se um fator importante no movimento 

populacional de estrangeiros para a cidade de Natal. O êxito dos amigos em seus 
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projetos migratórios serviu, em muitos casos, de estímulo e incentivo para que novos 

migrantes acreditassem na possibilidade de recomeçar a vida em outro país. 

Por fim, também foram identificados como motivação para o processo 

imigratório os fatores econômicos, de busca por melhores condições de vida e 

trabalho. Estes fatores apareceram associados a uma análise criteriosa da cidade de 

Natal como alternativa para fixarem residência no Brasil. Todos os entrevistados 

conheceram Natal antes de migrarem, como turistas, e este fato aparece nas 

narrativas como um dos mais importantes critérios na decisão de concretizarem o 

projeto migratório. A perspectiva de crescimento econômico e de investimentos em 

um mercado em ascensão também apareceu como outro critério de escolha. 

Quanto às relações de sociabilidade construídas pelos estrangeiros/outsiders 

foi possível observar mudanças influenciadas por suas vivências e experiências em 

Natal. Estas mudanças não significaram, contudo, um enfraquecimento dos laços 

sociais, ou em um aumento da individualização dos sujeitos60. Independentemente 

das motivações e dos lugares de destino, a concretização do projeto migratório 

interfere e modifica a posição dos indivíduos dentro da nova sociedade, uma vez 

que suas referências sociais e culturais ficam alteradas. Desta forma, constatou-se 

nas narrativas dos moradores estrangeiros que suas relações sociais sofreram 

mudanças ao longo dos anos em que moraram e compartilharam o cotidiano em 

Natal, ganhando novos contornos. Estas mudanças dizem respeito tanto aos 

impactos e influências do meio social em seus modos de vida, como também às 

mudanças na dinâmica física e social da cidade e do bairro de Ponta Negra, devido 

à presença destas novas pessoas neste contexto.  

Desde profundas transformações no comportamento dos maridos e nas 

dinâmicas familiares, apresentadas nas trajetórias das mulheres entrevistadas, às 

novas possibilidades de relacionamentos por meio dos casamentos entre os 

estrangeiros e as mulheres brasileiras, esta pesquisa demonstrou que a presença 

dos estrangeiros/outsiders na sociedade natalense modificou as sociabilidades já 

existentes, bem como transformou a dinâmica e a espacialização do bairro e a sua 

relação com a cidade. Desde que os estrangeiros se instalaram em Ponta Negra, 

muitos moradores/estabelecidos afirmaram que não frequentam mais a praia e os 
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espaços públicos do bairro. Este aspecto também apareceu em algumas entrevistas 

dos estrangeiros/outsiders. Estes, diferentemente dos moradores locais, 

responsabilizam a pouca iniciativa por parte do governo local, em recuperar espaços 

degradados e a falta de fiscalização e repressão por parte da polícia, no que diz 

respeito à violência, à prostituição e ao tráfico de drogas. 

Ao estudar as relações sociais por meio das narrativas dos estrangeiros que 

moram em Natal a respeito de seus cotidianos e de suas vivências, buscou-se 

compreender a pluralidade de sentidos impressos por estes sujeitos em suas ações. 

Essa abordagem coaduna com a crítica desenvolvida por Lefebvre (1991a) quanto 

ao fato de que alguns estudos filosóficos consideravam as rotinas do dia-a-dia 

irrelevante ou secundária. Ao contrário, este trabalho buscou considerar as 

experiências diárias narradas pelos estrangeiros como o elemento principal para a 

compreensão de suas vivências, outorgando a eles o direito a voz e a visibilidade. 

Se as relações sociais são constituídas de sentido na prática da vida cotidiana, não 

há como compreendê-las deslocadas deste contexto. 

Sendo assim, este trabalho buscou dar visibilidade aos estrangeiros que 

moram em Natal, que vivenciam a dinâmica do bairro de Ponta Negra e que 

(re)constroem cotidianamente suas relações de sociabilidade neste espaço. De fato 

a presença dos estrangeiros neste contexto urbano possibilita a construção de 

novas configurações tanto no que diz respeito ao espaço físico do bairro, que vem 

sendo modificado pelo processo de turistificação e pelo mercado imobiliário que 

molda-se para atender a esta demanda, como também em sua esfera social, no que 

diz respeito às relações estabelecidas entre os moradores estrangeiros/outsiders e 

os moradores/estabelecidos. Ao buscar caracterizar essas experiências migratórias, 

evidenciando-a em diferentes momentos históricos, políticos, econômicos e sociais, 

pode-se compreender como se configura este novo processo imigratório e quais as 

características estabelecidas por ele que permite afirmar a existência de uma nova 

configuração social presente na cidade de Natal, caracterizada pela presença dos 

estrangeiros. 
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ANEXO 

 

Dados gerais sobre os entrevistados: 

 

Nacionalidade 
Nacionalidade do 

cônjuge ou ex-cônjuge Ocupação 

Tempo de  
moradia em 

anos 

Italiano1 Brasileira Empresário/Restaurante 8 

Italiano2 Brasileira Empresário/Turismo 17 

Italiano3 Brasileira Empresário/Professor 15 

Italiano4 Solteiro Empresário/Turismo 3 

Italiano5 Italiana Empresário/Indústria de Queijo 12 

Francês1 Brasileira Diplomata 3 

Francês2 Brasileira Empresário/Imobiliário 6 

Espanhol1 Solteiro Empresário/Imobiliário 2 

Francesa1 Brasileiro Empresária/Professor 12 

Francês3 Brasileira Diretor Ong 3 

Belga1 Solteiro Empresário/Turismo 8 

Italiano6 Brasileira Empresário/Turismo 9 

Português1 Divorc./Portuguesa Aposentado 5 

Italiano7 Brasileira Empresário/Imobiliário 12 

Italiano8 Brasileira Empresário/Turismo 19 

Inglesa1 Divorc./Brasileiro Professora 7 

Italiano9 Brasileira  Empresário/Restaurante 4 

Italiano10 Brasileira Empresário/Imobiliário 15 

Italiano11 Brasileira Empresário/Turismo 26 

Belga2 Solteiro Empresário/Publicitário 3 

Inglesa1 Divorc./Brasileiro Professora 7 

Belga3 Solteiro Empresário/Imobiliário 6 

Italiano12 Divorc./Brasileira Empresário/Restaurante 18 

Italiano13 Brasileira Empresário e Professor 15 

Canadense1 Brasileiro Professora 3 

Americana1 Divorc./Brasileiro Professora 6 

Italiano14 Brasileira 
Empresário/Restaurante e 

Turismo 34 

Uruguaia1 Uruguaio Professora 7 

Português2 Brasileira Gerente de Pizzaria/Tomatino 8 

Italiano15 Brasileira Empresário/Imobiliário 18 
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Português3 Brasileira Empresário/Turismo 8 

Italiano16 Brasileira 
Empresário/ Exportação de 

Frutas 4 

Italiano17 Brasileira Empresário/Imobiliário 9 

Português4 Brasileira Empresário/Imobiliário 7 

Grego1 Americana Empresário 3 

Italiana1 Italiano Empresário/Indústria de Queijo 12 

Espanhol2 Solteiro Empresário/Imobiliário 4 

Português4 Brasileira Empresário/Fotografia 22 

Italiano18 Brasileira Empresário/Bar/Restaurante 7 

Sul Africano1 Solteiro Empresário/Pousada 3 Natal 

Portuguesa1 Português Empresária/Pousada 8 
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