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CAJUEIRO

Cajueiro terra bela 
Foi aqui que eu nasci 

Espero que nunca seja preciso 
De te um dia ter que partir 

Paraíso  natural 
De esplêndida beleza 

És a atração da região 
Em ti se  escondem grandes  riquezas 

Belos montes, bela praia 
O azul do mar, beleza encerra 

O colorido da natureza 
E a produção da boa terra 

Quem vem aqui, jamais esquece! 
Volta sempre a te rever 
E quem ouve de ti falar 

Sente vontade de conhecer 
Se  um dia ó  Cajueiro 
Tiver que daqui partir 

Levarei muitas saudades 
Dos belos dias que em ti vivi 

Grupo de idosos de Cajueiro 



Viver  e não  ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a 

beleza de ser um eterno aprendiz 

Gonzaguinha

“Começar de novo e contar comigo vai valer apenas ter aamanhecido”.  

Gonzaguinha

“ É só você querer, amanhã assim será”                                   

Campanha de lula 2002
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RESUMO

Os seres humanos ao se reproduzirem como espécie e ao produzirem seus bens 

materiais, produzem o espaço geográfico. Historicamente, o espaço vem sendo produzido 

em função do processo produtivo geral da sociedade. Partindo dessa abordagem, o 

trabalho em foco destina-se a fazer a análise da produção do traçado urbano de um 

simples povoado do litoral norte-riograndense, denominado Cajueiro, no qual observa-se 

uma total despreocupação com a composição urbanística da área, pelo fato da sua 

construção seguir os caminhos naturais vivenciados pelos seus moradores, mediante o 

atendimento das suas necessidade de sobrevivência ao longo dos anos. Para melhor 

entender  historicamente a produção desse espaço litorâneo, optou-se por caminhar pelas 

suas ruas, becos e veredas, buscando através de entrevistas dirigidas e ‘bate papos 

espontâneos’, explicações para a sua atual configuração urbana.Atualmente, esse 

parcelamento desordenado do solo, constitui-se num emaranhando tanto de ruas, como de 

casas que avançam sobre o leito das vias, provocando, assim, uma composição 

desordenada do espaço de circulação, fato esse que se constitui num problema de fluidez 

de veículos e pessoas que percorrem esses caminhos estreitos e tortuosos, os quais, muito 

se assemelham a um verdadeiro labirinto urbano, pelo fato de ruas apresentarem linhas 

sinuosas entrelaçadas e intrincadas.

Palavras-Chave: Cajueiro-Touros (RN) – Povoado – Labirinto urbano – Imaginário 

social- Produção do espaço -Memória do lugar - Hábitos e costumes.  



MIRANDA, Levi Rodrigues de. Entre les chemins et l’ images  du labyrinthe urbain 
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RÉSUMÉ 
Les êtres humains, en se reproduisant en tant qu´espèce et en produisant 

leurs biens matériels, produisent l´espace géographique. Historiquement, l´espace est 
donc le fruit du processus productif de la société. A partir de cette approche, la 
dissertation veut analyser la production du tracé urbain d´un simple village du litoral de 
l´Etat du Rio Grande do Norte, appelé Cajueiro, où l´on observe une totale absence de 
préoccupation quant à la composition urbanistique de l´espace, puisque sa construction 
suit les chemins tracés par les habitants, en function de leurs besoins de survivre au long 
des annés.

Actuellement, le parcellaire desorganisé se constitue en une confusion de 
rues, de maisons dont les murs avancent sur la rue, provoquant une composition spatiale 
confuse em termes de circulation des personnes et des véhicules qui passent par ces 
chemins tortueux et étroits, dont l´apparence est celle d´un veritable labyrinthe urbain, 
justement à cause des rues sinueuses et embrouillées.  

Mots Clé: Cajueiro – Touros ( RN) – Village – Labyrinthe urbain – Imaginaire 
social –    Production de l´espace – Mémoire di lieu – 
Habitudes et costumes.  
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EM BUSCA DO LABIRINTO 

Adentrando-se no labirinto 

 pesquisa por nós realizada  tem como título "Entre os caminhos e 

Imagens do labirinto urbano de Cajueiro" e está vinculada a 

alguns questionamentos que passamos a fazer em relação à forma 

do traçado urbano de um pequeno povoado1 potiguar denominado de Cajueiro, o qual nos 

chamou a atenção pelo grande emaranhado de suas ruas e casas que se cruzam e/ou se 

fecham, formando um verdadeiro labirinto urbano. A partir desse momento, vamos adentrar 

esse labirinto, para melhor vivenciarmos essa interessante configuração urbana. 

Desse modo, este nosso estudo sobre a praia de Cajueiro, ressaltando a sua 

forma urbana construída, evidencia a maneira pela qual se deu a ocupação do espaço de uma 

comunidade litorânea, que, na atualidade apresenta, uma configuração urbana bastante 

excêntrica, fato este que não está isolado, pois encontramos outros casos de ocupação 

semelhante na faixa costeira do Rio Grande do Norte. 

Procuramos, desse modo, (re)construir a história da formação desse território. 

Esmiuçar algumas filigranas dessa área geográfica, a partir do uso do solo de Cajueiro, 

povoado pertencente ao município de Touros, que analisamos. Temos assim, por objetivo, 

realizar uma análise da organização do espaço urbano construído por essa comunidade, 

considerando a sua configuração urbanística e paisagística produzida por seus habitantes ao 

longo do seu processo histórico de ocupação. 

A forma urbana do povoado de Cajueiro/Touros – RN constitui-se, em nosso 

objeto de análise, em face da produção do espaço construído nessa comunidade, apresentar-se 

de forma desordenada, quando considerados os atuais critérios de ordenamento territorial 

urbano da atualidade. 

1 A prefeitura de Touros não elevou oficialmente a categoria de distrito nenhum aglomerado humano, localizado em 

sua área administrativa; sendo, portanto, todos eles considerados como povoados. 

A
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Embora a pesquisa em tela contemple, do ponto de vista processual, um 

período temporal mais longo da construção histórica de Cajueiro, buscando suprir as lacunas 

de fatos históricos relacionados à ocupação da área, procuramos neste estudo, dar um maior 

enfoque ao período que compreende desde o início da década de 90 até os dias atuais, no qual 

se observa o surgimento de um novo momento da produção espacial, com sucessivas 

edificações residenciais que, mantendo uma forma aleatória de construção, dificultam o 

acesso de veículos e até mesmo de transeuntes. 

Além do mais, é nesse período que observamos o surgimento com mais 

intensidade das casas de veraneio, dando assim um novo direcionamento à configuração 

espacial, principalmente na área litorânea, onde acontece a edificação “monumental” dessa 

segunda residência, parte delas ocupando a linha de praia, destoando, dessa forma, da anterior 

paisagem bucólica, típica das primitivas colônias de pescadores. Ato contínuo, muitas dessas 

construções avançaram sobre o leito das ruas, agravando ainda mais a confusa configuração 

urbana do povoado, favorecendo assim a formação de um verdadeiro labirinto. 

A pesquisa proposta justifica-se, inicialmente, por realizar uma análise 

histórico-territorial de uma comunidade pesqueira, que apresenta precária situação básica 

infraestrutural, mas que vem se inserindo num espaço de interesse turístico para o Estado, 

estabelecido pelo Prodetur II (Programa de Desenvolvimento do Turismo). 

Na contramão disso, há uma área territorial em que o seu uso e a ocupação do 

solo pouco estão em sintonia com o desenvolvimento econômico que vem emergindo nessa 

área litorânea. 

Estudar o processo de disposição e organização do espaço do povoado de 

Cajueiro, resultantes das atividades dos grupos humanos agregados na comunidade, é o centro 

primordial da nossa investigação, pois a conformação de um povoado pacato, simples, sem 

grandes inovações técnico-científicas, para nós, é de suma importância à realização deste 

estudo, face às expectativas da emancipação municipal do povoado em análise, conforme 

minuta de projeto preliminar em discussão na Assembléia Legislativa Estadual, para estudo 

sobre a viabilidade do processo emancipatório do referido povoado. (anexo A)

Este trabalho, faz uma reflexão sobre a organização do tecido urbano dessa 

área, analisando a apropriação e construção do território escolhido para este estudo, mediante 
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as adaptações feitas pelo homem em relação à natureza no transcorrer dos anos, os quais 

propiciam a sua reprodução enquanto espécie humana. 

Trata-se de uma temática de grande relevância e viabilidade científica, pois o 

entendimento da construção territorial necessita de uma reflexão acerca da realidade concreta. 

No caso específico de Cajueiro, devemos considerar o momento atual que se apresenta 

bastante rico em suas características socioespaciais. 

Para tanto, pretendemos nesta pesquisa investigar, no povoado da praia de 

Cajueiro, a desordenada morfologia urbana decorrente da adequação às funções de produção, 

de consumo, de troca e de gestão na sua enorme diversidade, fato este que possa vir a 

comprometer o equilíbrio natural da paisagem, além das próprias condições ambientais 

propícias à reprodução humana. Além do que, essa área, ainda com traços de simples 

comunidade pesqueira, vem recebendo nos últimos anos incentivos de infra-estrutura, tais 

como: calçamento de suas principais ruas; uma maior facilidade de acesso à comunidade 

através da complementação em 1998, da BR–101, no trecho compreendido Natal-Touros, 

tendo esta rodovia seu início na ponta do Calcanhar, onde se situa o maior farol da América 

Latina, importante ponto turístico do Município, localizado no perímetro urbano de Cajueiro; 

outro fato, é a recém-construída  RN-221, rodovia estadual asfaltada que dá acesso à cidade 

de São Miguel do Gostoso, cidade que foi emancipada recentemente em 1997, passando à 

rodovia no entorno da comunidade em estudo, ou seja, mais precisamente no início da 

principal rua de acesso de  automóveis para o centro do povoado.  

Tais fatos contribuíram para alterar a morfologia paisagística, com perspectivas 

de surgimento de novas unidades arquitetônicas e deslocamento populacional, carecendo 

haver dessa forma um estudo necessário à manutenção do equilíbrio ambiental. Para tal, faz-

se mister entender as transformações paisagísticas que vem ocorrendo na praia de Cajueiro, 

considerando os processos que interferem nessas adaptações do espaço. 

Desse modo, serão analisadas as condições socioespaciais da referida 

área, no intuito de contribuir, de acordo com esse aspecto, para a melhoria da 

qualidade de vida das futuras gerações, no que tange ao atendimento das suas 

necessidades básicas de consumo, educação, saúde e condições ambientais, fazendo 

assim algumas considerações sobre uma melhor racionalização no uso e ocupação do 

solo, como também sobre a fixação do cidadão local (pescador) na costa litorânea, 

contribuindo desse modo, para a preservação da identidade da população local. 
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O nosso interesse nessa aventura

O nosso interesse, inicialmente nesta empreitada deveu-se à nossa participação 

no mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e 

também por  acreditarmos que esse tema do trabalho coaduna-se perfeitamente com a área de 

concentração “Forma Urbana e Habitação”, relacionado à linha de pesquisa “Gestão e 

políticas físico-territoriais”, tendo em vista estar em consonância com os objetivos 

propugnados pelas investigações científico-acadêmicas desenvolvidos por essa linha de 

pesquisa. A referida linha de pesquisa propõe-se a estudar as políticas urbano/ambientais e de 

habitação/saneamento, associados às condições de vida e moradia, pois se trata de uma 

pesquisa que tem como objeto de estudo a configuração espacial desse pequeno  aglomerado 

rural2.

Mesmo que o nosso objeto de estudo se refira a um pequeno povoado, uma 

análise sobre a ótica do urbanismo deve estar presente, pois ele abrange as diversas 

peculiaridades que existem na relação contínua do espaço e sociedade, numa simultaneidade 

de influências no uso e ocupação do solo, independentemente do tamanho ou da forma da área 

pesquisada. Uma vez que entendemos o urbanismo como o “estudo das relações entre 

determinada sociedade (cultura, tradição, poder, história,) e o espaço que abriga (ruas, 

construções, limitações geográficas,...) bem como das formas de sua organização e 

intervenção sobre elas com determinado objetivo”.(CARSTENS et al, 1980, p.18).

Embora Cajueiro tenha sido definido pelo IBGE como aglomerado rural, no 

decorrer do nosso estudo entendemos esse povoado como urbano, levando-se em conta o 

modo de vida de seus moradores, com a assimilação dos atuais símbolos da vida urbana das 

grandes cidades, tais como: o uso na cozinha do botijão de gás, em vez do tradicional fogão a 

lenha; o consumo da água mineral em botijão de 20 litros, entregue em domicilio, 

substituindo assim o velho pote d’água; a utilização de salas de videogames para 

entretenimento; cursos particulares de informática; o consumo do iogurte, da coca-cola, do 

2 De acordo com o IBGE, no Manual de Delimitação dos Setores do Censo de 2000, Cajueiro é considerado um povoado, 
constituindo-se num dos subtipos de aglomerado rural isolado, caracterizado pela existência de serviços ou equipamentos, 
para atender aos moradores do próprio aglomerado ou de áreas rurais  próximas. Esses aglomerados devem  possuir pelo 
menos um  estabelecimento comercial de venda de bens e consumo e pelo menos dois dos três  seguintes serviços: um 
estabelecimento de ensino de 1º grau, um posto de saúde ou um templo religioso. 
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frango hormonizado; bem como outros produtos em diversos ramos do consumo necessário 

ao bem estar social, em substituição aos antigos padrões de vida considerados atualmente 

“fora de moda”, porém mais naturais. 

Pensar o fato urbano como modo de vida é um discurso bastante 

problematizado por vários estudiosos do tema. No que se refere à produção do espaço urbano 

de Cajueiro, nossas reflexões baseiam-se no pensamento de Carlos (1994, p.84), que  afirma 

ser o urbano “mais que um modo de produzir, é também um modo de consumir, pensar, 

sentir; enfim é um modo de vida”. 

Ressaltamos, ainda, que este trabalho poderá servir de referencial para a 

realização de outras pesquisas na área estudada e/ou similares, pelo fato de ser um dos poucos 

a tratar da construção do espaço num pequeno aglomerado populacional, sendo esta pesquisa 

a primeira a enfocar esse tema na área em estudo. 

Constitui ainda um dos motivos para a concretização desse trabalho 

acadêmico, a nossa manutenção até hoje de laços familiares na referida praia, o que nos 

permitiu o surgimento de nosso interesse pessoal pela área em estudo. O fato de estarmos 

constantemente interagindo nessa localidade ao longo dos anos, proporciona-nos um maior 

envolvimento com a vida diária dessa comunidade, fazendo emergir o interesse em estudar a 

sua transformação social, observando diretamente as determinações físicas da forma urbana 

decorrentes da ocupação desordenada desse espaço litorâneo, motivada por fatores internos: a 

ação da população nativa na produção espontânea do seu espaço de vida; como também os 

externos: veranistas e visitantes; e possivelmente num futuro bem próximo, os turistas. 

O que nos autoriza fazer esta afirmação é o fato de que, no atual contexto, a 

atividade turística, a cada dia, busca novas áreas para sua implementação, principalmente nas 

áreas litorâneas onde ainda existem, praias e dunas ou outros ambientes pouco explorados e 

com clima ameno, como é o caso de Cajueiro, propício à difusão do turismo baseado no sol e 

mar, ecoturismo e turismo de aventura. Voltando mais uma vez a salientar que, essa área 

juntamente com as praias do litoral oriental do RN, está inclusa na área de intervenção 

turística do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Pólo Costa das Dunas, direcionada pelo 

Prodetur II, atendendo aos interesses dos órgãos governamentais, tendo em vista um maior 

dinamismo da economia estadual. 
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Esse nosso envolvimento com a área estudada pode caracterizar uma forma de 

interacionismo simbólico do pesquisador com a sua realidade. Sobre isso nos afirma 

Goldemberg (1998, p.27)

O pesquisador só pode ter acesso  a esses fenômenos  particulares, que são 
as produções sociais significantes dos indivíduos, quando participa  do 
mundo que se propõe estudar[...] O interacionismo simbólico destaca a 
importância do indivíduo como intérprete do mundo que o cerca e, 
conseqüentemente, desenvolve métodos de pesquisa que priorizam os 
pontos de vista dos indivíduos[...] Como a realidade só aparece sob a forma 
de como os indivíduos vêem este mundo, o meio mais adequado para captar 
a realidade é aquele que propicia ao pesquisador ver o mundo através 'dos 
olhos dos pesquisados'. 

Nesse contexto, o pesquisador procura entender o mundo através do olhar dos 

atores sociais da comunidade e dos sentidos, valores, crenças, gestos e ações que eles 

atribuem aos objetos e ações sociais que realizam. 

O plano da rota e os orientadores 

Traçando-se um plano para melhor compreender a trajetória da construção do 

labirinto cajueirense, procuramos uma orientação que considerasse as categorias dialéticas 

tempo–espaço, por entendemos tratar-se de um processo dinâmico, permeado de conflitos e 

contradições no uso e ocupação do solo. 

Normalmente, esses conceitos estão sempre associados aos estudos sobre o 

desenvolvimento da forma urbana. Assim sendo, isso nos permitirá uma melhor compreensão 

da formação do traçado urbanístico do povoado de Cajueiro. 

Partindo do pressuposto de que este trabalho expressará a interação entre as 

relações Natureza e Sociedade, logo o caminho teórico que se trilhará põe em evidência os 

elementos de explicitação dessa realidade cotidiana, isto é, trabalhar-se-á a partir de uma 

descrição analítica, observando as contradições dessa realidade. Esse procedimento teórico–

metodológico norteará essa investigação científica.

Entendemos que, para fazer uma análise de uma determinada realidade 

socioespacial, necessitamos da compreensão multidimensional da sua totalidade. Utilizamos, 
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portanto, como orientadores da rota labiríntica alguns estudos locais, regionais e nacionais já 

realizados, que abordem uma problemática social e espacial, que seja semelhante ao da área a 

ser pesquisada, diferenciando-se apenas no grau, intensidade e características locais. 

Esperamos que tal procedimento venha nos possibilitar uma análise da configuração espacial, 

com destaque, nesse caso, para a dimensão urbana, uma vez que se constitui em nosso objeto 

de investigação. 

Inicialmente, propomo-nos a fazer uma leitura da paisagem do povoado, 

partindo assim da observação da paisagem, isto é, da aparência, e a partir desse ponto, com o 

auxílio das entrevistas e referenciais teóricos, baseados nos conceitos de paisagem em 

primeira instância, como também no de espaço, de território, e principalmente de lugar, 

buscamos chegar próximo da essência da configuração urbana produzida em Cajueiro. Vale 

ressaltar que o espaço reflete as relações sociais e as mediações que permeiam essas relações, 

as quais se materializam num esperado resultado: o espaço construído. 

Ao ancorar-se no conceito de paisagem, este estudo busca na sua interpretação 

a forma que melhor venha contribuir para a análise da configuração paisagística dessa 

localidade, ou seja, a paisagem não como produto da história, mas também condição da 

história, da ação humana na produção do seu espaço de trabalho, moradia e vivência. Sobre 

isso, Carlos (1994, p.43) afirma “ a paisagem de hoje guarda momentos diversos do processo 

de produção espacial, que permite-nos vislumbrar elementos para a discussão da evolução da 

produção espacial, remetendo-nos ao modo pelo qual foi produzida”. 

Um outro conceito fundamental, para este estudo, é o de território, o qual é 

utilizado como forma de explicar as questões que permeiam o controle e o monitoramento 

dessa área, através de relações de poder externadas pela organização e pela apropriação 

espacial desigual. 

A propósito do conceito de território, Sack (1986) enfatiza que constitui uma 

área demarcada como de influência e de controle, e que este necessita ser monitorado, o que 

envolve não só uma ação presente, como também futura por parte de indivíduos ou grupos 

que estejam exercendo os seus controles. Nesse sentido, o território de Cajueiro pode ser 

analisado a partir das relações que são estabelecidas por indivíduos ou grupos que produzem 

esse território.  

Além do conceito de território, remetemo-nos, também, ao conceito de 

desterritorialidade, quando entendemos que novos fatores sócio-econômicos têm procurado 
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moldar e controlar o modo de vida e as pessoas do povoado, os quais passam a assumir novas 

posturas comportamentais e profissionais frente ao novo que se apresenta. Assim aceitamos o 

pensamento de Corrêa (1998, p.254), quando assinala que a “desterritorialidade implica em 

alterações no mercado de trabalho, nos impostos e em outras atividades”. 

Num outro momento, ressaltamos a importância do conceito de lugar, tendo em 

vista tratar-se de uma comunidade com identidade própria, expressa pelos sentimentos e 

reprodução da vida humana, assentada em experiências comunitárias, o que tem levado a uma 

conformação espacial, vinculada a uma forma peculiar de organização do espaço urbano, ora 

construído. Procuramos nos apoiar teoricamente no pensamento do grande mestre Santos 

(1996, p.258) e seus seguidores. Para esse autor, o lugar é visto como o “cotidiano compartido 

entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições – cooperação e conflito são à base da vida 

em comum[...]”. Por outro lado, Damiani (1999, p.169 ) expressa que o “ lugar, acima de 

tudo, não é o particular, perdido do mundo, é o diferente”.

Ainda refletindo sobre o conceito de lugar, consideramos importante o 

pensamento de Carlos (1996, p.20 ),que entende o lugar como a “base da reprodução da vida e 

pode ser analisado pela tríade habitante-identidade-lugar. [...] É o espaço passível de ser 

sentido, pensado, apropriado e vivido pelo corpo”.

Esses conceitos são considerados referenciais e relevantes para se entender e 

explicar as questões pertinentes à problemática, orientando-nos assim no rumo certo do 

caminho a ser percorrido. 

Ancorando-se, também, em referenciais teóricos e conceituais que se remetem 

ao estudo do imaginário social, faremos uma leitura do povoado de Cajueiro, no que se refere 

ao seu imaginário popular, a partir do ouvir e registrar as histórias do cotidiano desse pequeno 

lugar, uma vez que as imagens/imaginário revelam um sentido ou nos dá um significado que 

vai além do aparente. Desse modo, buscamos explicações para a atual configuração urbana 

desse povoado, cabendo, assim, fazer algumas reflexões, relativas à forma de ocupação do 

solo e o modo de vida dessa comunidade no passado que, com certeza, tem seus reflexos na 

atual organização do traçado urbano deste povoado. Comprovação esta que atestamos no 

transcorrer da pesquisa, possibilitando, dessa forma, respostas para as nossas expectativas. 

Mediante tais aspectos, objetivamos, na nossa pesquisa, além de analisar a 

essência da formação desse espaço, apontar sugestões para uma reorganização urbana que 

propicie uma melhor qualidade de vida para a comunidade.
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Onde queremos chegar? 

Em face da exposição contextualizada da realidade socio-espacial do povoado 

de Cajueiro, fizemos as seguintes indagações: 

Como se explica a atual configuração urbana da praia de Cajueiro? 

Que fatos levaram a comunidade a se organizar espacialmente da atual forma? 

Quais as transformações que vêm ocorrendo nos dias atuais na paisagem 

urbana? 

Quais os fatores que interferem na construção do espaço em tela? 

Que soluções poderiam ser apontadas com vistas a uma reorganização espacial 

que propicie uma melhor qualidade de vida às populações, sem comprometer a 

identidade local? 

Para responder tais questões, alguns objetivos foram traçados, tomando como 

fio condutor a análise da atual configuração urbana de Cajueiro e suas implicações na 

qualidade de vida da população. Desse modo objetivamos especificamente:  

a) Analisar o processo de construção do território de Cajueiro; 

b) Resgatar o processo de construção do lugar a partir da história de vida; 

c) Analisar as condições socioespaciais da praia de Cajueiro e seus reflexos 

     na reprodução social; 

d) Refletir sobre as mudanças socioespaciais que vêm ocorrendo na praia de 

     Cajueiro, a partir dos anos 90 e suas interferências na reprodução do lugar. 

Para darmos respostas às indagações levantadas, como também aos objetivos 

propostos, recorremos ao estudo da paisagem enquanto expressão material do processo de 

produção do espaço, do lugar enquanto espaço de reprodução das relações cotidianas, e do 

território enquanto produto dessas relações de poder, cujo entendimento de cada um dos 

conceitos mencionados já foi anteriormente colocado. 



MIRANDA, L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN–2002 26

As etapas do percurso 

Para chegarmos ao destino final, trilhamos por três etapas, subdivididas cada 

uma delas em dois tópicos. Tal procedimento, porém, não deve ser compreendido como uma 

fragmentação do trabalho, mas como uma opção metodológica significativa para a melhor 

compreensão da questão analisada. 

Preocupamo-nos em desenvolver um enfoque histórico sobre a produção do 

território cajueirense. Numa abordagem espaço-temporal, discutimos a produção do espaço 

como testemunho de processos realizados pelo homem no passado e presente, ação realizada 

de forma espontânea, necessária à sobrevivência ou idealizada pela necessidade de atingir 

uma simples meta de melhor adaptação do espaço a ser construído.  

Desse modo, procuramos entender historicamente a ocupação dessa faixa 

litorânea, e principalmente a construção do território cajueirense, por meio de relatos e/ ou 

escritos dos historiadores do tema e principalmente na fala do povo autóctone do lugar. Este, 

como sujeito construtor do território e da sua história, tornou-se a principal fonte de 

informações para resgatarmos e registrarmos a historiografia local. Caracterizou-se também 

geograficamente o espaço em estudo, como melhor forma para se compreender o quadro 

natural no qual se desenvolveu a pesquisa. 

Seqüenciando essa etapa, buscamos entender a produção do espaço 

cajueirense, a partir das formas de vivência e das relações de trabalho desenvolvidas pelos 

moradores do povoado que de modo espontâneo, influenciaram na organização do arranjo 

espacial do lugar, deixando através das marcas, tanto pretéritas como atuais, as adaptações  no 

espaço que se apresentam na atualidade, num confuso traçado urbano que é como um labirinto 

de casas, becos e ruas, divergindo totalmente da lógica moderna dos arquitetados urbanos, 

implementados, principalmente, nas grandes cidades, e seguidos pelas demais urbes de menor 

porte, as quais objetivam um favorecimento ao tráfego de transeuntes e de automóveis, 

contraditoriamente ao quadro que hoje se apresenta na configuração espacial de Cajueiro. 

Na etapa seguinte, recorremos, através do viés teórico do imaginário social  do 

lugar, a algumas explicações que nos permitissem uma melhor compreensão do atual 

parcelamento do solo que, de forma direta ou indiretamente, intervém na forma de ocupação e 

construção desse povoado. 
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Começamos por resgatar, nas imagens, símbolos e costumes do imaginário 

social do lugar, as diversas formas para explicações das ações que o homem desenvolve na 

arrumação do seu ambiente de vivência. Podemos, pois, através do grau de espontaneidade do 

imaginário, refletido nas imagens e representações simbólicas do povoado, entender as 

adaptações aplicadas na construção e reconstrução do território cajueirense. 

Continuando nosso raciocínio, elucidamos, no momento seguinte, algumas 

considerações sobre as fantasias, sonhos e lendas que permeiam o mundo do imaginário 

coletivo dos cajueirenses, interpretando a realidade cotidiana através da subjetividade, assim 

como buscamos, na expressão simbólica da “força imaginal”, explicações necessárias ao 

entendimento da identidade local que, baseado em suas práticas sociais coletivas, dá um 

sentido particular à construção do lugar.

A reprodução socioespacial do lugar é o enfoque abordado na terceira etapa. A 

partir das entrevistas realizadas, das observações in loco e das leituras efetuadas, procuramos 

analisar o atual momento sócio-econômico do povoado e as condições de vida da população, 

relacionando essa realidade presente em Cajueiro, hoje, não só as influências locais, internas, 

como também as externas. Pois, apesar de dimensionalmente caracterizar-se como uma 

pequena povoação, Cajueiro está inserido numa sociedade capitalista de consumo que se 

reproduz em seus mais variados graus e formas. 

Em princípio, fazemos uma análise da realidade socioespacial da comunidade, 

tecendo comentários sobre as condições de vida da população local, as novas formas de 

reprodução do trabalhador local e o papel que essas novas mudanças tiveram na forma de 

viver e de se reproduzir. 

Dando continuidade a essa etapa do trabalho, num primeiro momento, 

trataremos teoricamente da produção espacial de como a sociedade capitalista produz e 

reproduz a sua existência, apoiando nosso pensar em alguns estudiosos do assunto, 

orientadores da direção a ser seguida, tais como: Milton Santos, Ana Fani Carlos, Gottdiener e 

outros; e no segundo momento, delineamos as recentes mudanças e impactos que afligem, nos 

dias atuais, a comunidade cajueirense e seus reflexos na configuração urbana do povoado.
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A dimensão do labirinto 

O universo da pesquisa abrange o povoado de Cajueiro-Touros/RN, incluindo 

na área construída um total de 656 casas. A pesquisa quantitativa se constitui numa das 

formas de obtenção de informações a respeito de Cajueiro. Esse tipo de procedimento tornou-

se necessário, tendo em vista que os dados censitários são insuficientes e não atendiam às 

nossas demandas, uma vez que a maioria dos dados oficiais referentes ao povoado de Cajueiro 

está incluída no cômputo total do município de Touros. Enveredamos, assim, por um trabalho 

de caráter mais exploratório em campo, fato esse que nos deu um caráter especial, um tanto 

empírico a nossa pesquisa. 

Por essa razão, juntamente com as conversas espontâneas realizamos 

entrevistas dirigidas com os moradores de Cajueiro, que nos forneceram informações sobre 

suas condições sociais de sobrevivência, seus anseios e perspectivas em relação ao 

desenvolvimento do povoado. Com base em seus depoimentos, podemos tratar os dados 

estatisticamente. 

Lançamos, então, mão de pesquisa por amostragem, tendo como referência 

Barbetta (1994). Assim a pesquisa quantitativa, utilizando a entrevista, abrange 274 

residências, sendo redimensionada posteriormente para 217, tendo sido 02 o intervalo 

considerado, com um erro amostral de 0,05. 

Num primeiro momento, pretendíamos aplicar as entrevistas dirigidas com a 

quantidade conforme fora delimitada pela amostragem estipulada, mas no transcorrer do 

processo de pesquisa, a amostra foi reduzida para 217 entrevistas, tendo em vista termos  

percebido que os moradores ocasionais, os veranistas, pouco tinham a contribuir com os 

nossos objetivos propostos, uma vez que desconhecem a historiografia local. Assim 

acreditamos que a amostragem seria mais validada, se aplicada apenas com os moradores 

fixos do povoado. Por outro lado, outras informações significativas foram obtidas, através de 

entrevistas, conversas informais, 'os bate-papos' e depoimentos de pessoas mais antigas ou de 

influência na comunidade. 

Salientamos, ainda, que dos 217 questionários aplicados nos imóveis 

selecionados, somente 187 foram respondidos pelos moradores, uma vez  que em 

determinadas ocasiões inseriam-se no intervalo estipulado, escolas ou outro tipo de 
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equipamento urbano, sendo que ainda 01 residente não quis responder às questões e 21 das 

casas escolhidas encontravam-se fechadas, devido seus moradores, digo, chefes de família, 

(marido ou esposa) alvo da entrevista, encontrarem-se na labuta diária no mar, no roçado, nas 

escolas ou em visita às casas de seus assemelhados. 

No entanto, somente a pesquisa  quantitativa não foi suficiente o bastante, para 

responder às questões centrais de nosso trabalho. Por isso, utilizamos também a pesquisa 

qualitativa. Nesse caso, alguns sujeitos foram selecionados, observando para tal, o tempo de 

moradia em Cajueiro e a participação nas decisões políticas do povoado; a priori, tais sujeitos 

são os antigos moradores, diretores de escolas, presidente da colônia de pescadores, 

representante político e demais pessoas que contribuem para a construção da história de vida 

de Cajueiro. 

Sobre essa combinação de metodologias, Goldemberg (1998, p.62) afirma, 

 A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o 
pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões, de modo, a ter maior 
confiança que seus dados não são produto de um procedimento específico 
ou de alguma situação particular [...] a escolha de trabalhar com dados
estatísticos ou com um único grupo ou indivíduo, ou ambos, depende das 
questões levantadas e dos problemas que se quer responder. 

Além da pesquisa qualitativa e quantitativa, recorremos ainda aos seguintes 

procedimentos: levantamentos bibliográfico e documental, análise e fichamento de textos, 

registro fotográfico da área, produção de imagens em VHS, realização de entrevistas com 

gravação de relatos orais, levantamento cartográfico, coleta de dados em diversas instituições, 

tais como: igreja matriz de Touros, cartórios, prefeitura municipal de Touros, INSS, SIC/RN, 

FNS, FIBGE, DNER, DER, Idema, SAE, Biblioteca Câmara Cascudo, jornal Folha do Mato 

Grande, como também palestras para a comunidade visando a uma reflexão e discussão sobre 

a construção do lugar. 

Quando da realização das nossas entrevistas dirigidas, observamos alguns fatos 

interessantes. Dos sujeitos entrevistados, 80 % foram as mulheres, pois durante o dia, os 

homens do povoado estão em sua maioria na luta diária fora da sua residência, permanecendo 

em casa sua companheira com as ocupações domésticas e/ou noutras atividades. Outro fato é 

que as entrevistas foram aplicadas no período matutino regularmente, porém no turno 

vespertino só foram realizadas após as 15 horas, devido a prática diária e obrigatória da 
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madorna (siesta), após o almoço, um costume antigo de quase toda comunidade, inclusive do 

comércio do centro que permanece fechado por todo esse período. 

Como forma de suavizar a linguagem técnica do trabalho, em alguns momentos 

optamos por uma leitura subjetiva, carregada de abstração no sentido de se entender o traçado 

urbano do povoado como um labirinto a ser percorrido. 

Para uma melhor compreensão do texto, elaboramos um glossário com termos 

utilizados comumente pelos moradores do lugar, porém pouco conhecidos pela academia. As 

fotografias têm objetivos de ilustração, para uma  melhor assimilação do texto, como também 

para uma leitura mais qualitativa das informações.
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1 A PRODUÇÃO DO LABIRINTO 

CAJUEIRENSE
UMA ABORDAGEM ESPAÇO TEMPORAL
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1 - A PRODUÇÃO DO LABIRINTO CAJUEIRENSE: 

      UMA ABORDAGEM ESPAÇO TEMPORAL 

Ao criar o território estamos 
criando também um  tipo de lugar.  

Robert   Sack

1.1 A trajetória da construção do labirinto

bjetivando resgatar a trajetória da construção do labirinto 

cajueirense, procuramos, portanto, evidenciar as imagens e os 

caminhos traçados pelos moradores desse pequeno lugar, que, a 

nosso ver, tais caminhos resultaram  num verdadeiro labirinto urbano, coadunando-se com a 

idéia da epígrafe acima. Isto é, a de que a criação e recriação territorial são, ao mesmo tempo, 

uma especificidade dos lugares geográficos, fato esse evidenciado no povoado de Cajueiro, 

através da singularidade especial da construção desse lugar, notoriamente típica das 

comunidades pesqueiras. 

A paisagem urbana de Cajueiro, através da sua configuração espacial, chama a 

atenção até dos menos atentos, pela  sua “desorganização” espacial, ou seja, a forma como os 

equipamentos urbanos e moradias construídas sem qualquer padrão urbanístico moderno, 

estão dispostos espacialmente. Perseguindo esse sentido, tal forma, na sua aparência, está 

totalmente fora da “lógica da organização espacial”  que se configura na atualidade exigida 

pelo capital. 

Pois, como observamos nos dias atuais, principalmente na urbe moderna, há 

uma predominância de um traçado rigoroso da trama urbana, com ruas retas, amplas avenidas, 

grandiosos “bulevares”, como se essa concepção urbanística fosse marcada pela régua dos 

seus construtores, enfatizando a ordem, a harmonia e a simetria. Essa forma de conceber e 

pensar o espaço, dentre outros objetivos, procura buscar melhores formas de acessos, 

principalmente do fluxo crescente do automóvel, tido como a “alavanca da expansão”, na 

medida em que “a cidade moderna entregou-se à tirania do tráfego com demasiada 

freqüência”.(GOITIA, 1982, p.195). Assim sendo, torna-se necessário, portanto, a abertura de 

O
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largas avenidas em contraposição às antigas ruas estreitas, causadoras de problemas viários 

diante dos novos meios de locomoção, do aumento populacional e da  ideologia funcional e 

sanitária.

Entendemos que a formação do território deve ser estudada a partir da análise 

das formas de apropriação da natureza natural, associada a uma relação histórica, política e 

social, pois a produção do espaço dá-se a  partir do desenvolvimento da sociedade no uso e 

ocupação do solo ao longo dos tempos. É de acordo com a história dos seres humanos e das 

sociedades, com base na história de suas relações sociais, repleta de contradições, que o 

espaço geográfico é produzido, pois, 

[...] nesse momento a natureza deixa de comandar as ações dos homens e a 
atividade social começa a ser uma simbiose entre o trabalho do homem e 
uma natureza cada vez mais modificada por esse trabalho... o ato de 
produzir é igualmente o ato de produzir o espaço... Produzir significa tirar 
da natureza os elementos indispensáveis à reprodução da vida. A produção, 
pois, supõe uma intermediação entre o homem e a natureza, através de 
técnicas e dos instrumentos de trabalho inventados para o exercício desse 
intermédio.(SANTOS, 1978, p.161-162).

Se o modo através do qual o ser humano produz sua existência acha-se 

intrinsecamente relacionado ao processo de produção do espaço, afirmamos que cada espaço 

assume as características do  modo de produção que  lhe deu origem,  “isso se explica porque 

o uso do tempo e do espaço não é feito jamais da mesma maneira, segundo os períodos 

históricos e segundo os lugares e muda, igualmente, com os tipos de produção” ( Santos. 

1978, p.162). Salientamos, portanto, que esse ser humano está inserido numa sociedade de 

classes e que nesse processo de produção do seu espaço, tem lutado em busca da superação 

das contradições socioespaciais pertinentes a sua existência. 

Tendo como referência o conceito de produção do espaço, vamos (re) construir 

a história da formação desse território, tomando como elemento explicativo e de análise o uso 

do solo de Cajueiro, por entendermos que tal processo reproduz os diversos momentos 

vivenciados e experienciados por uma dada sociedade.

Para tal tarefa, ser-nos-á bastante útil à discussão das poucas fontes   históricas 

dessa territorialidade, ancorando-se nas contradições criadas e recriadas pelo modo de 

produção vigente, as quais, através da materialização dos processos de trabalho, visíveis nas 

formas territoriais, ainda que frágeis e incipientes, refletem-se no nosso objeto de estudo: a 

construção do território de Cajueiro na sua totalidade. 
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A compreensão e análise do processo de construção do território nos trazem a 

imposição de mais uma reflexão teórica sobre esse conceito, além da observação de Sack,  

citada anteriormente neste trabalho. Desta feita, o território aqui entendido por Corrêa ( 1998, 

p.251), é aquele que nos diz ser terra apropriada por alguém, pois:

[...] essa apropriação, por sua vez, tem um duplo significado. De um lado 
associa-se ao controle de fato, efetivo, por vezes legitimado, por parte de 
instituições ou grupos sobre um dado segmento do espaço...por outro lado, pode 
assumir uma dimensão afetiva, derivada das práticas  espacializadas por parte 
de grupos distintos definidos segundo renda, raça,religião, sexo, idade ou outros 
atributos[...[ o território é o espaço revestido da dimensão política, afetiva ou 
ambas. 

Sendo o território definido como espaço apropriado, como compreendermos, 

então, o conceito de espaço e a sua produção?  São várias pois, as definições dadas pelos 

estudiosos ao conceito de espaço, formando um amplo leque de objetos e significações. 

Porém para nós, o espaço  social é o que nos interessa, porque ele “contém ou é contido por 

todos esses múltiplos de espaço” (SANTOS, 1978, p.120). 

Entendemos, assim, que o espaço testemunha um momento de um modo de 

produção espaço-temporal, constituindo-se na memória das ações realizadas na construção do 

espaço. Nesse sentido, Santos (1978, p.128),  afirma: 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações  realizadas 
através de funções e de forma que se apresentam como testemunho de uma 
história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se 
define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do 
passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais 
que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através 
de processos e funções. 

Perseguindo esse pensamento, podemos dizer que o espaço produzido  pelo 

trabalho humano traz as marcas das temporalidades pretéritas e presentes. Daí porque torna-se 

necessário que este estudo priorize o entendimento do modo pelo qual a comunidade 

cajueirense vem desenvolvendo as  atividades de reprodução humana, dando suporte à origem 

e à sobrevivência do povoado para, em seguida, podermos entender a natureza da construção 

desse lugar geográfico.

De acordo com o nosso conhecimento, é através das relações de trabalho que 

os homens se relacionam, produzindo as diversas formas de produção do seu território e de 

sua sobrevivência. Assim sendo, torna-se importante dizer, como assinalam Carvalho e Paulo 
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Netto( 1996, p. 15) que “a vida de todos os dias não pode ser recusada ou negada como fonte 

de conhecimentos e prática social”. 

Recorrendo à abordagem de Santos (1991), numa incursão pelos “fixos e 

fluxos” do povoado cajueirense, deparamo-nos com uma construção espaço-temporal que leva 

as marcas do povo desse lugar. No transcorrer da sua história, a construção de abrigos para 

inúmeras atividades transformaram o interior desse lugarejo (sem grandes novidades). Essas 

atividades dizem respeito à produção,ao consumo, ao controle, e a troca. Portanto, o povoado, 

foi construído levando-se em conta tão somente os conhecimentos de vida dos autóctones.  

Os elementos fixos se relacionam à (re)produção do espaço, realizada pelo 

homem com suas técnicas e instrumentos no atendimento às suas necessidades, tais como: 

abrigo, alimentação, etc. Enquanto os fluxos são as relações sociais que se manifestam através 

dos processos e funções no uso e ocupação do solo. Nesse sentido, Santos (1991, p.77) 

compreende que o espaço é constituído pelos fixos e pelos fluxos.  

[...] os fixos são os próprios instrumentos de trabalho e as forças produtivas 
em geral, incluindo a  massa dos   homens. Não é por outra razão que os 
diversos lugares, criados para exercitar o trabalho, não são idênticos e o 
rendimento por eles obtido está em relação com a adequação dos objetos ao 
processo imediato de trabalho. Os fluxos são  o movimento, a circulação e 
assim ele nos  dão, também, a explicação dos fenômenos da distribuição e 
do consumo.

É com base na vida do homem cajueirense, sujeito construtor do território e da 

sua história, que podemos resgatar as formas de apropriação e monitoramento do espaço, para 

o atendimento de suas necessidades socialmente definidas. Em face disso, em diversas 

oportunidades, a fala do povo cajueirense, tornou-se uma das fontes mais importantes de 

informação, não só por inexistirem relatos escritos sobre a história de vida cotidiana de 

tempos passados desse povo, mas por essa fala se constituir num momento de resgate e 

registro da história local, apoiando-se  em relatos do cotidiano do seu povo. Como nos diz  

Heller (1985, p.60 ),  “o cotidiano é a vida de todos os dias e de todos os homens em qualquer 

época histórica  que possamos analisar”. 

Várias são as histórias (ou estórias) contadas pelos moradores do pequeno 

lugarejo para evidenciar a sua origem, o que provavelmente tenha se dado no século XVII . 

Contam os moradores mais antigos que o povoado de Cajueiro tem sua origem e denominação 

vinculadas à existência de um grande cajueiro, localizado na faixa litorânea, que servia  tanto 

de abrigo para os pequenos jangadeiros, como também de ponto de referência para os 
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viajantes que vinham do sertão ou principalmente para as pessoas que residiam na 

comunidade situada às margens da lagoa do Coelho ( figura 1). Essa localidade distava 

aproximadamente, 1,5 km da costa litorânea, onde a população vivia da agricultura de 

subsistência e da pesca tradicional.

Foto Levi- 2002
            
                         Figura 1- A lagoa do Coelho – porta de entrada do labirinto cajueirense.

A sombra desse grande cajueiro servia, também, de lugar para o descanso dos 

que se aventuravam chegar à vila de Touros e/ou, em seguida, à capital do Estado, Natal, pela 

orla marítima, montados a cavalo e/ou muitas  vezes a pé, percurso que durava até quatro dias, 

atravessando pela frente várias barras de rios. Relataram os moradores mais antigos que 

muitos dos rios colocavam em risco a própria vida dos caminhantes, como, por exemplo, o da 

barra “grande”, como se referiam ao rio Ceará-Mirim. Assim nos disse D. Aurora Ribeiro, 

uma das moradoras, que, por sinal, é a minha  avó: “ Antigamente quando não tinha transporte 

direto para Natal, a gente ia a pé pela beira da praia atravessando vários barras de rio, eu ainda me 

lembro que uma vez quase que eu morria na travessia da barra  grande, minha mãe que era uma 

mulher muito alta  me puxou  para  cima, por que a correnteza era muito forte e me arrastava para o 

mar, ainda me lembro como se fosse hoje era um sacrifício chegar a Natal”. 
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Outrora, até os meados do século passado, o povoado de Cajueiro ficava 

distante da capital do estado, uma vez que inexistiam quaisquer infraestruturas, as quais 

facilitassem a redução desse percurso. Isso dificultava até mesmo a chegada da 

"modernização" para esse território. As poucas estradas de rodagens, como eram conhecidas 

pelos moradores, eram de barro, esburacadas, que aumentava a duração de ida e vinda dos 

moradores desse povoado a Natal, Mesmo assim, a única estrada de acesso ao povoado só 

veio a ser aberta no início do ano 1950 (Figura 2). Antes dessa data, as viagens eram feitas a 

pé, ou no lombo dos animais, conforme falamos anteriormente. Também se utilizava a 

navegação marítima através dos botes movidos a vela, principalmente os pequenos 

comerciantes que se utilizavam desse meio para fazer compras de mercadorias em Natal. 

Foto Levi, 2002 

Figura 2: A antiga rodagem dificultava o acesso ao povoado.

Entrementes, esse povoado hoje parece ter se aproximado da capital, em 

decorrência das novas vias de acessos rodoviários construídos no transcorrer dos tempos, 

principalmente a partir de ano de 1998. Por isso, como forma de melhor situarmos  esse 

povoado em estudo, sobre o qual  os mais antigos diziam caminhar tanto para chegar a Natal e 

saber de fato onde  vive esse povo simples e de fala macia; procuraremos, a partir desse 
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momento, encontrar o melhor caminho para localizá-lo espacialmente no mapa do Rio Grande 

do Norte. 

Pois é, como sabemos, muito se tem falado sobre a "cidade-esquina do 

continente", que alguns afirmam ser Natal,  outros ser a cidade de Touros, já cantada em prosa 

e verso pelos artistas e escritores potiguares. 

Natal pode até assumir o título de “capital esquina do continente” uma vez que 

é a sede estadual mais próxima desse acidente geográfico. Quanto a Touros também 

aceitamos ser a “cidade esquina do continente”, devendo-se ao fato de ela ser o único núcleo 

urbano emancipado mais próximo da “esquina continental”. 

Porém, ao fazermos uma leitura mais detalhada no mapa geográfico do litoral 

norte-rio-grandense, poderemos constatar que é o povoado de Cajueiro, o mais preciso 

aglomerado populacional situado na tão famosa “esquina do continente”, pois esse lugarejo 

localiza-se apenas a 2 km, aproximadamente, da Ponta do Calcanhar, acidente geográfico que 

marca a mudança do litoral do Rio Grande do Norte. ( figura 3 ).
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                        Figura 3- Localização de Cajueiro no município de Touros/RN
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Então, para melhor entendermos a situação do povoado de Cajueiro nesse 

contexto maior, faremos inicialmente um levantamento dos aspectos relativos à situação 

geográfica do território municipal de Touros, município onde está inserido o povoado de 

Cajueiro. Com uma extensão territorial de 821,6 km², equivalente a 1,54% da superfície 

estadual, Touros situa-se a uma altitude média de 2 metros acima do nível do mar, disposto 

sob as coordenadas geográficas de 5º 11’ 56”de latitude Sul e 35º 27’ 39” de longitude oeste. 

Limita-se ao norte com o Oceano atlântico; ao sul, limita-se com os municípios de Pureza e 

João Câmara; ao leste, com o município de Rio do Fogo e a oeste, com os  municípios de São 

Miguel do Gostoso, João Câmara e Parazinho. 

O território cajueirense, segundo o censo da FIBGE (2000), possui uma 

extensão territorial de 0,4191 km2, equivalendo  a 0,051 % da superfície municipal de Touros. 

Constitui ele uma das 23 fragmentações territoriais dessa localidade, situado na mesorregião 

Leste Potiguar; inserido na microrregião do Litoral Nordeste do RN que, conforme  o IBGE, 

além de incluir Touros, também fazem parte dessa microrregião os municípios de São Miguel 

do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pedra Grande e Taipu. Localmente, essa área 

também é conhecida como parte integrante da região do Mato Grande3.

Distante aproximadamente 90 Km de Natal, o acesso ao povoado dá-se 

principalmente através das rodovias: BR-406, através do trecho Natal até Ceará-Mirim, 

seguindo-se pela RN-064 até Touros; ou com maior fluidez através da BR-101, recentemente 

concluída em seu trecho inicial, que vai de Natal até o farol de Touros, situado no entorno de 

Cajueiro, complementando-se ainda esse trajeto com a RN-221, rodovia estadual asfaltada, 

recém-construída, que leva à cidade São Miguel do Gostoso, passando esta via na principal 

entrada do povoado em estudo. Outra forma mais aprazível para se chegar ao povoado, dá-se 

pela faixa litorânea, aproveitando o baixo mar, através de transporte apropriado, 

contemplando a beleza das 17 praias ao longo da costa do litoral oriental do Estado, ao norte 

da sua capital Natal até Cajueiro.( ver figura 4).

3  A região do Mato Grande compreende uma área do nordeste norte riograndense, composta pelas seguintes cidades:  
Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará Mirim, Taipu, Pureza, Poço Branco, Bento Fernandes, João Câmara, Jardim de 
Angicos,Caiçara do Rio dos Ventos, Lajes, Pedro Avelino, Jandaíra,Parazinho, Pedra Preta, Galinhos, Caiçara do Norte, São 
Bento do Norte, Pedra Grande, São Miguel do Gostoso  



MIRANDA, L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN 41

Lagoa  do  Sal

São José

Touros

L agoa  do 
Boqueirão

R
io

d
o

F
o

g
o

P
u

r
e

z
a

P
a

r
a

z
i

n
h

o

J
o

ã
o

C
â

m a r a

S ã o
M i g u e l d

o

o
s

G
s

t
o

o

Cajueiro

L agoa do 
Coelho

1 0 1 2
E S C A L A  G R Á F I C A

km

O c e a n o

t i

A
t l â

n

c
o

Elaboração: Francisco Juscelino Santos da Silva, 2002
Fonte: Fundação IDEC/RN - 1991

N

Figura 4 – Localização geográfica de Cajueiro- vias de  acesso ao povoado

O quadro natural proporciona uma paisagem de um visual incomparável, 

destacando-se as lagoas costeiras e as dunas de areias finas e brancas  em direção ao 

farol do Calcanhar. Paisagem que é emoldurada por uma bela praia de traços ainda 

selvagens repleta de coqueiros, abraçada a um mar de um azul intenso, de uma água 

pura e cristalina, de temperatura sempre agradável, repleto de barcos pesqueiros, 

contrastando com os escuros rochedos litorâneos, oferecendo, assim, o desfrute de  um 

ar puro e um sol constante o ano inteiro. 

O privilégio de dispor dessa bela paisagem deve-se  aos condicionantes 

naturais da localização do povoado de Cajueiro que, mesmo inserido numa área 

próxima do clima semi-árido, segundo estudos de Köopen ( apud ROLIM, 1991, p.58), 
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tem suas condições climáticas amenizadas por situar-se na zona costeira. A influência da 

maritimidade o torna mais úmido, de  modo que o índice pluviométrico nessa parte litorânea 

varia de 800 a 2000 mm anuais, sendo  as precipitações pluviométricas mais intensas no 

período de março a junho. Beneficiando-se da brisa marítima, a temperatura da área é 

confortável, variando entre 23º e 30º C. A sua  formação geológica pertence ao grupo 

“barreiras da idade terciária”, recoberta pelos sedimentos eólicos de origem marinha, 

formando, assim, um belo espetáculo colorido pelas dunas de tonalidade  branco-amareladas, 

enfeitadas por  uma vegetação verde arbustiva, entremeada com árvores de  pequeno porte, 

típicas dos tabuleiros, praias e dunas.(ver figura 5). 

Foto: Levi/2002 

Figura 5: A beleza  natural da  paisagem de Cajueiro 

Completando o colorido desse quadro natural, aparecem  as lagoas 

interdunares, de águas azuladas ou mais escuras, surgidas durante todo o período chuvoso. 

Cajueiro  não dispõe de rios, porém é significativa para o povoado a presença da Lagoa do 

Coelho, de caráter permanente, pois esta tem uma importância fundamental para a 

comunidade, em virtude da  prática da agricultura e da pesca, principalmente nos períodos de 

cheia.

Essas condições naturais que definem o sítio urbano do povoado de Cajueiro 

tiveram inicialmente uma relação direta na configuração do espaço construído, juntamente 

com a disponibilidade da matéria prima própria do espaço natural da região, utilizada na 

edificação das moradias, como o barro e a palha do coqueiro. A aglomeração populacional 
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influenciou a localização da comunidade próxima à área de praia e lagoa, como exigência 

para o abastecimento alimentar e também como meio de comunicação com as outras 

comunidades litorâneas. Da mesma forma, o desenho do arruamento, amoldou-se às 

características físicas do terreno, disposto em pequenas elevações de areia. Tais fatos refletem 

a  observação assinalada por Munford( apud SERRA,1987, p.53), tomando como base o 

nascimento da cidade grega; “em toda parte, o solo, o clima, a formação geológica, a 

vegetação, a matriz regional deixaram suas marcas até mesmo na saúde dos habitantes, bem 

como nas suas atividades econômicas e na sua visão geral da vida”. Corroborando com essa 

assertiva, Serra (1987, p. 53) complementa, “a forma do espaço natural não apenas determina 

a localização das aglomerações de adaptações do espaço, mas também a própria forma da 

cidade”.

Ao fazermos essas referências à influência do espaço natural no processo de 

construção do espaço cajueirense, não estamos fazendo nenhuma apologia ao determinismo 

ambiental. Isto porque, na nossa compreensão, o espaço natural deve ser entendido como uma 

das variáveis na conformação do espaço humano; porém, outros fatores, principalmente os 

sociais e históricos interferem também nas formas do espaço. Por isso, para um melhor 

entendimento da construção desse aglomerado populacional, faremos inicialmente algumas 

considerações históricas sobre a ocupação dessa  faixa litorânea brasileira, com base nos 

relatos e/ou  escritos de alguns historiadores potiguares. 

As primeiras referências para a nossa análise foram-nos fornecidas pelo Sr.  

Nilson Patriota, um conhecido historiador de Touros,  autor de um livro intitulado “Touros - 

uma cidade do Brasil”. Embora seus escritos sejam bastante ricos de informações, 

consideramos interessante também entrevistá-lo. Como se deu a formação do território? Essa 

foi uma das nossas primeiras indagações. Ele nos confirmou a versão oficial documentada nos 

livros de história dedicados ao assunto, relatando-nos que o primeiro indício de povoamento 

de Touros deve-se à presença de uma esquadra  portuguesa comandada por Gaspar de Lemos 

que, em 1501, desembarcara no litoral do município, onde fixara um marco feito em pedra- 

mármore com o desenho da cruz da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, a cruz de malta, 

oficializando assim seu domínio sobre as novas terras conquistadas.

Tanto na fala dos estudiosos como nos relatos escritos, esse marco, chantado na 

divisa de Touros com o município de Pedra Grande, atualmente com a cidade de São Miguel 

do Gostoso,  é considerado o monumento colonial mais antigo do Brasil, sendo deixado por 
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muito tempo esquecido de qualquer referência por parte dos historiadores. Em 1974, deu-se a 

transladação do marco para o forte do Reis Magos em Natal, com grande reação por parte dos 

habitantes dos povoados de Acauã, Morros dos Paulo e dos Martins, e Exu Queimado, os 

quais tentaram obstruir a retirada  do “cruzeiro” que simbolizava fé para os nativos 

religiosos.(ver figura 6). 

                                                              Fonte: MARINHO e NORONHA,1991,p.18. 

Figura 6- O  marco de Touros- de símbolo de demarcação de terras a símbolo de fé. 

A respeito desse marco de posse, Seu Cruz, um antigo nativo de Cajueiro, 

pastor da Igreja Evangélica  por muito tempo, afirma que, além do famoso  marco de posse de 

Touros, outra demarcação de terra foi deixada no povoado de Cajueiro, porém ele afirma não 

saber exatamente se esta foi deixada realmente  pelos portugueses. Esse monumento, ainda 

hoje, encontra-se no local  original da sua implantação. Trata-se de um cruzeiro, chantado 

numa pequena colina no centro da comunidade, próximo à praia, sendo essa pequena elevação 

conhecida atualmente, pelos moradores locais, como Morro da Santa Cruz. Anteriormente, 
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afirma o entrevistado, esse cruzeiro “chamava-se Santa Cruz dos Anjos”, pelo fato de no local 

se enterrarem os defuntos infantis. Continua ele: “o povo fizeram objeto de adoração, o povo 

freqüentava fazia festa em 3 de maio, de joelho, orando”. Hoje ainda existe uma cruz no 

mesmo lugar, erguida em concreto armado pela população contemporânea. A primitiva cruz,  

ele ainda afirma, “era feita em pau-d'arco, que era pau forte, mas com o passar dos tempos 

apodreceu”.

Sobre esse monumento, D.Chiquinha Baltazar, uma das moradoras mais 

antigas de Cajueiro, com muita lucidez, no auge dos seus 81 anos, tem outra história para 

contar. Assim conta-nos ela:

_ “Quando eu me entendi de gente assim com uns cinco anos, quando  

brincava com um bando de meninas, a gente tinha medo de vir ali para o morro da cruz, 

porque diziam  que tinha alma, minha vó contava que o frade João que andou por aqui 

fazendo as missões, achou de bom botar um cruzeiro ali em cima daquele morro, que era 

alto, cheio de cajueiro, lá as mulheres tiravam o terço, lá tinha a quaresma, era um lugar de 

oração”.

Continuando ainda nosso bom papo com o pesquisador de Touros, demonstrou 

ele durante toda nossa entrevista, ter um profundo conhecimento da forma como foi ocupada a 

região de Touros, disse-nos ele que:

__“A região do litoral de Touros começou a ser explorada a partir de 1666, 

quando Dom Fernandes Vieira, que fora governador da Paraíba, solicitou para ele as 

sesmarias de Touros, que compreendiam 10 léguas de litoral, a partir da Barra de 

Maxaranguape até o porto de Touros, e mais 10 léguas para o interior,  indo até o rio Ceará-

Mirim, exemplo este seguido  por outros sesmeiros, que tiveram que enfrentar a reação dos 

índios. Os potiguares ao unirem-se aos tapuias para defender o sertão da chegada dos 

fazendeiros, deixaram a faixa litorânea  descoberta de proteção, facilitando assim a 

ocupação desta área por parte dos colonos”. 

Como se constata na citação, o processo de ocupação e produção do litoral de 

Touros não se deu diferente das demais áreas litorâneas norte-rio-grandenses. A exemplo de 

outros municípios litorâneos, Touros teve sua ocupação facilitada, em decorrência das 

constantes lutas dos indígenas potiguares  para defender o território do interior do Estado. 

Dentre as raras obras existentes sobre a história de Touros, extraímos, de um 

livro intitulado "A meia tinta", publicado em 1975 pelo historiador Gonzaga, informações 
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importantes que nos serviram para a montagem da história da origem de Touros e, por 

conseguinte, da localidade de Cajueiro. Tais como: 

[...]o povoamento (de Touros) fugiu ao regime do patriarcado, sem o 
estabelecimento de um grande engenho como ponto de origem, a chamada 
casa grande do senhor rural... predominou o mestiço e pouquíssimos 
índios...se encontrava situada uma clientela de pescadores e  caboclos do 
mato, vivendo na pobreza, tirando seus sustentos do mar e da terra... o traço 
de raça africana, de mestiçagem com o índio e mameluco, responde pois 
pela índole e mentalidade do primitivo caboclo de Touros  e o branco 
recém-chegado, colocado em minoria e sem comando sobre o poviléu.         
( GONZAGA,1975.p.85)

Certamente, tais condições naturais não foram propícias ao desenvolvimento de 

uma estrutura social semelhante a que ocorria nas áreas de cana-de-açúcar. A base geológica 

da área formada pelo “grupo barreiras”, recobertos por dunas, sem dúvida, não se constituiu 

num fator favorável ao tipo de solo apropriado à cultura da canavieira, como ocorreu noutros 

municípios próximos, como Ceará- Mirim e Extremoz, que tiveram por muito tempo o 

engenho de açúcar como alavanca principal para povoamento e desenvolvimento econômico 

da área, no transcurso do século XVII. Touros, portanto, ateve-se à produção agrícola e à 

pesca, como base para a ocupação e evolução econômica. 

 Indagamos ainda ao historiador tourense Nilson Patriota sobre o povoamento 

da área. Continuou a nos relatar fatos históricos afirmando que:  

__”Outro fato sobre povoamento da  região se dá em 1638, com o 

desembarque de Luis Barbalho Bezerra, chefiando 1400 homens que não conseguiram 

aportar em Olinda devido a presença holandesa e  prosseguiram sua viagem marítima até a 

Praia do Marco, no Rio Grande do Norte. Quando as tropas partiram para Salvador por 

terra, deixaram  na praia quatro canhões, três dos quais se encontram hoje no município. 

Supõe-se que no itinerário inicial deixado talvez por indígenas, já existisse uma vereda até a 

localidade denominada Souza, a três quilômetros da sede, onde foi encontrada mais tarde 

uma das bocas de fogo da expedição” .

Esse fato, com certeza, muito contribuiu para a efetivação da ocupação dessa 

região litorânea, e como testemunho da presença desses aventureiros em terras tourenses, 

ainda hoje podemos observar em frente à matriz da cidade, as antigas peças da artilharia 

deixadas naquela época.
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Tais relatos levam-nos a inferir que o povoado de  Cajueiro, provavelmente, 

conta hoje com mais 300 anos de existência, isto é, durante o período em que os índios 

travaram uma luta em reação à presença do elemento colonizador no sertão norte-rio-

grandense, denominada de Guerra dos Bárbaros, aqual se estendeu pelos anos de 1680 até 

1730. Obtivemos, por meio de relatos históricos, informações de que naquele período a área 

compreendida de Guamaré até Natal, já contava com várias povoações espalhadas ao longo 

do litoral e que, conforme afirma o historiador tourense na  sua entrevista:  

_“...em 1680 os moradores de Cajueiro e  os de Lagoa do Sal, conforme 

documentos, ganharam uma ação contra um sesmeiro que tentavam impedi-los do acesso  ao 

recolhimento do sal e prática da pescaria, este fato vem a comprovar que na área já existia 

uma razoável população na época”.

Conforme depoimento desse historiador, a comunidade cajueirense, juntamente 

com os lagoanos (habitantes do povoado vizinho), naquela época já buscava alternativas de 

sobrevivência através da coleta do sal, na várzea da lagoa interdunar que, no passado, tinha 

contato direto com o mar, e também da pescaria na lagoa e no mar aberto, sendo essa última 

atividade até hoje exercida pelos moradores das duas comunidades. 

A migração da população do sertão para o litoral também constituiu-se no vetor 

de povoamento da área. No entanto, é bom ressaltar que esse processo migratório, nos 

primórdios da ocupação da área, sempre esteve atrelado à produção agrícola da área e às secas 

que ocorriam no sertão. Sobre essa questão, assim nos fala o Sr. Nilson Patriota:   

_“A expansão agrícola de Ceará-mirim e Extremoz  no início do século XVIII 

contribuiu  para o desenvolvimento do território de Touros. Durante  a grande seca de 1792 

a 1796 a área do litoral de Touros recebeu um grande contingente vindo do interior sertanejo 

para viver da pescaria e agricultura”.

O processo migratório a que se refere o escritor mencionado, pode ser 

comprovado pelos depoimentos de alguns moradores mais antigos por nós entrevistados; na 

oportunidade alguns afirmaram terem vindo para Cajueiro, acompanhados dos pais, em 

virtude da fome que passavam em suas cidades de origem, localizadas em sua maioria na zona 

sertaneja do Estado, decorrentes dos longos períodos de estiagem que assolaram a região. 

Viam esses retirantes o mar como a solução para a sua sobrevivência e da sua família, 

dedicando-se esses à pescaria e a pequena lavoura. 
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Assim nos contou uma senhora octogenária, antiga moradora do lugar, sobre a 

vinda de sua família da região de Pau dos Ferros para Cajueiro em 1877. disse- nos ela,  

_“Meus avós vieram da banda do sertão em 77 do século passado [referindo-

se ao século XIX] num ano seco demais, foram  três anos de seca, ai veio esse povo e 

chegaram em Boqueirão [outro povoado de Touros] e ficaram 'mode' a água, dizem que meu 

avó quando viu a água, disse: nós  vamos ficar aqui. Com aquela lagoa grande 'né' e ele 

muito trabalhador de roçado aí ficava ali, depois ele começou vir comprar peixe na praia 

daqui e se agradou aí veio se embora 'prá qui'[ Cajueiro]”.

Devido a esse grande volume de migrantes de outras áreas, em decorrência da 

seca, Touros teve um grande crescimento populacional, no século XIX, propiciando a sua 

evolução política, instalando-se assim oficialmente o município. Inicialmente, foi denominado 

em 1832 de freguesia do Bom Jesus dos Navegantes do Porto de Touros, e em  11 de abril de 

1833 foi criado o município de Touros, confirmado em 1835. Porém, só em 1938 a vila de 

Touros passa a condição de cidade emancipada. Seu território, posteriormente, foi 

desmembrado dando origem às seguintes cidades: João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, 

São Bento do Norte, Galinhos, Maxaranguape, Pureza, e mais recente São Miguel do 

Gostoso. E sobre a criação da freguesia de Touros, transcrevemos a seguir a cópia do decreto, 

em seu texto original, citado por Gonzaga (1975, p. 38):  

[...] regência, em nome do imperador o Sr.D.Pedro II, há por bem sancionar 
e mandar que se execute a seguinte (sic) resolução da assembléia geral 
legislativa, tomada sobre outra do conselho geral da província do Rio 
Grande do Norte: 

“art 1º - que a freguezia de Vila Extremoz seja dividida em duas, huma, a 
mesma atual, a outra, na povoação do Porto de Toiros. 

“art 2º - que seja a divisão delas do rio Maxaranguape, principiando da 
pancada do mar, seguindo pelo mesmo até Carnaubinha, que é sua nascente;  
e daí procurando em linha reta o riacho fundo, continua por ele até a 
fazenda Lages, ficando a parte leste e norte para a nova freguezia; ao sul e 
oeste para a atual. 

“art 3º - que a freguezia que se passa a crear, seja creada com a 
denominação de freguezia do Senhor Bom Jesus dos Navegantes do Porto 
de Toiros, e a igreja, alí erigida, seja a sua matriz; e a freguezia de Nossa 
Senhora dos Prazeres, e São Miguel, é a matriz que já existe. 

“art 4º - que o paracho da nova frequezia perceberá as mesmas conhecenças, 
e mais direitos parochias que percebem os da freguezia mãe. 



MIRANDA, L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN 49

No que se refere à denominação da cidade, alguns questionamentos são feitos 

pelos historiadores a respeito da origem do nome do município que é desconhecida, 

provavelmente seu nome foi dado pelos portugueses que, ao desembarcarem no séc. XVIII, 

encontraram ali o “tourinho”, devido a presença de uma  formação rochosa na praia que, vista 

do mar, tinha semelhança com  a cabeça de um touro. Já outros historiadores defendem que o 

nome Porto de Touros foi  colocado pelos portugueses numa referência a um grande  rebanho 

de gado existente na região em meados do século XVIII. Ainda no século XVIII, chegou  à 

região  a imagem do Bom Jesus dos Navegantes, não se sabendo porém, se esta veio por mar,  

se foi doação ou promessa. No ano de 1800, foi construída a capela da vila, hoje a matriz do 

Bom Jesus dos Navegantes. 

Após fazermos uma trajetória pela história na ocupação e povoamento do 

território tourense, faremos nesse momento, em particular, algumas considerações sobre a 

construção do povoado de Cajueiro, nosso objeto de investigação, apoiando-se principalmente 

nas falas dos atores locais, buscando assim compreender como se deu a forma de uso e 

ocupação desse território. 

Conforme afirmamos anteriormente, numa incursão pelo povoado, os 

moradores, sujeitos construtores da história e do território, em particular os mais antigos, 

sempre afirmaram que a origem e evolução do lugar tomou como base a presença de um 

grande cajueiro, situado na orla marítima. 

Esses moradores assim se referiam, quando perguntamos sobre o assunto: 

                        _“ As pessoas iam se casando e formando as casas através do cajueiro na 

praia, onde fazia sombra para os pescadores”.

                        _“Na praia tinha um cajueiro muito grande, minha mãe me contava que o 

povo do Coelho vinha esperar as navegações... a praia era mais longe, a gente fazia uma 

fogueira para esperar as jangadas de rolo, naquele tempo tinha tanto peixe que apodrecia na 

praia, a maré hoje comeu o terreno, a praia era lá fora, prá lá das pedras.”.

                         _“ Minha 'vó' falava isso suficiente, que  nome do lugar era São Francisco, já 

tinha algumas casinhas, como São José e São Miguel que é o Gostoso... agora pro mode o 

cajueiro na praia “gavou” o nome do lugar de Cajueiro. Tinha um cajueiro na praia, aí foi 
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se situando algumas pessoas que falavam 'vamos fazer uma casinha perto do Cajueiro' e por 

Cajueiro levou esse nome até hoje”. 

                        _“Esse beco que vai para a beira da lagoa, era muito diferente de hoje, eu 

alcancei a beira da lagoa com uma areia branca e bem limpinha, cheia  de cajueiro, e nós ia 

bater lá, para  brincar  e apanhar caju”. 

Ainda quando perguntamos a alguns moradores sobre a origem do povoado, 

obtivemos a seguinte resposta:  

_” Cajueiro era uma capoeira escrita, só tinha pé de mato, tinha dois becos e 

beira da praia, com uma fileira de armazéns de palha, com samburá, rede de pescar e cestos, 

os meninos eram bichentos e as casas era de aterro, era tudo de palha, depois é que fizeram 

de taipa e depois tijolo”.

                          _“Aqui era o porto de pescaria, o lugar daqui antigamente era no Coelho, o 

povo de Generina [ uma velha senhora muito religiosa, já falecida] que morava lá, dizia: 

vamos lá para o cajueiro, era um cajueiro grande na praia, que os pescadores vinham se 

assombrar debaixo dele... aqui não entrava carro, o povo daqui ia para o Coelho para pegar 

carro para Touros que era a vila..”. 

Foi, com certeza, essa grande árvore situada no litoral que, conforme as  falas 

desses moradores do povoado, serviu como ponto de origem para o povoamento espontâneo 

da área e ponto de referência para a construção do  imaginário coletivo. As pessoas que iam 

chegando, apossavam-se dos terrenos ao seu redor e construíam suas casas vernáculas de 

forma aleatória, com a matéria prima da área; porém, sem a mínima preocupação com 

ordenamento espacial da futura localidade.  

Depreendemos ainda dessas falas que o lugar era uma localidade simples e sem 

acesso a qualquer sistema de locomoção motorizado, dispondo apenas do transporte feito no 

lombo dos animais ou em embarcações rudimentares, em condições precárias para o conduzir 

às  mercadorias para o pequeno comércio local. Assim nos disse D. Chiquinha de Baltazar, 

uma das mais antigas moradoras do lugar: 
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_ “..para fazer compras seu avô, [Lourival de Castro, pai da minha mãe] ou ia 

de bote à vela, a pano, pra Natal ou ia para Ceará Mirim à cavalo para trazer mercadorias. 

O povo ia daqui de cavalo para feira e vinham carregados de mercadorias, três cavalos 

carregados.....pra Natal também ia a pé ou então ia para Ceará-Mirim pegar o trem”. 

Esse quadro se prolongou até a década de 40 do século XX, entretanto, mesmo 

nos dias atuais, essa comunidade pouco evoluiu nas condições de infra-estrutura urbana. Se 

por um lado, melhorou o acesso para os transportes, com uma melhor abertura da rua 

principal; por outro lado, outros setores básicos ainda se mostram incipientes. 

Podemos dizer que esse povoado tem como atividades econômicas 

proeminentes, desde as suas origens, a plantação de feijão, batata doce, macaxeira, mandioca, 

milho, caju, coco, dentre outros.  “Tinha duas vendinhas no centro que vendia farinha, milho 

e feijão branco, que só dava na época do inverno, feijão de outra qualidade, só apareceu 

depois de 40, arroz não existia, agente não conhecia, só se comia muito peixe com pirão”,

afirma uma moradora antiga do povoado. 

Asseguramos, assim, que essa comunidade emergiu, pelo dizer dos moradores, 

do desenvolvimento dessas atividades econômicas, comumente aliada à farta produção 

pesqueira artesanal, realizada exclusivamente em jangadas de cinco paus, como também a 

pesca de tresmalhos “arrastão”.Além dessas atividades mencionadas,  também esteve presente 

a criação de gado, a fabricação de farinha de mandioca, a criação de aves e confecção de 

labirintos. Isso constituiu-se no mote que deu suporte à construção e reconstrução do território 

de Cajueiro. 

Quando, na entrevista, questionamos sobre as limitadas transações comerciais 

do inicio do povoamento, um antigo morador nos respondeu:... “vinha embarcação de fora 

pra comprar inhame aqui.... o povo vinham do Geral, do Cambinda e da Caiana [outros

povoados  próximos] para comprar peixe aqui, que naquela época era mais farto...”,

complementa um outro morador de idade já avançada, “... o peixe era demais, dava para 

sobreviver e sobrar, era tanto peixe que apodrecia na praia”.

Nas falas citadas, fica evidenciado o papel importante que Cajueiro 

desempenhou nas relações comerciais daquela área, abastecendo de peixe os povoados 

localizados na região mais interiorana do município de Touros, uma vez que  Cajueiro sempre 

dispôs de um mar aberto e limpo, propício à pescaria de peixes em jangadas e em tresmalho, 

como também de outros frutos do mar. 
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Apesar de hoje Cajueiro ainda dispor de um mar propício à produção 

pesqueira, a comunidade apresenta um elevado índice de desemprego, provocado, 

principalmente, pela falta de incentivo à pescaria de peixe, visto que atualmente os pescadores 

dedicam-se, em sua maior parte, à pesca da lagosta, tendo em vista o seu maior valor 

comercial.  

Distante de Touros, sede do município a aproximadamente 7 Km (ver figura 7), 

o povoado originalmente formado por pescadores e seus familiares, vem recebendo nas 

últimas décadas, a presença de vários “forasteiros”. São os intermediários no comércio do 

pescado e vendedores ambulantes de vários produtos, como também, em especial na alta 

estação, alguns veranistas, oriundos de Natal, Ceará- Mirim e João Câmara. Porém, poucos 

são ainda os turistas que descobriram a beleza natural da praia.  
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O fato é que, na atualidade, Cajueiro é um povoado importante para o 

município de Touros, uma vez que, pelas suas características ambientais, apresenta um 

elevado potencial turístico. “É a menina dos olhos do turismo de Touros”, afirmou um 

funcionário da Secretaria de Turismo tourense.  

Cajueiro, no entanto, apesar dos seus atrativos naturais e da proximidade da 

sede municipal, não acompanhou o elevado crescimento populacional da cidade de Touros, 

pois o número de habitantes de Cajueiro, excluindo os moradores ocasionais do veraneio, em 

1996, era de 1922 habitantes, segundo a contagem populacional do IBGE,  sendo desse total 

948 homens e 974 mulheres. Atualmente estima-se um total de 3000 mil habitantes. 

Em pesquisa feita no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande 

do Norte, constatou-se um dado interessante relativo à contagem dos habitantes de Cajueiro. 

Conforme se constata no dicionário de autoria de Antônio Soares (1930), a comunidade 

cajueirense, em 1920, já contava com uma povoação de 559 habitantes, fato esse que atesta 

um lento crescimento populacional no decorrer de 80 anos, devendo-se este fato 

possivelmente à carente infraestrutura básica disponível a essa comunidade praiana, aliada a 

um elevado índice de desemprego, refletindo, dessa forma, numa ausência de melhores 

perspectivas de vida da população local que, na esperança de um futuro melhor, migrou para 

Touros ou para a Natal.

Com base na tabela abaixo, segundo os dados censitários de 1996, do IBGE, no 

que se refere à ocupação dos imóveis, das 595 edificações existentes no povoado, 66,3% são 

ocupados por residências dos nativos e apenas 12,6% são ocupadas ocasionalmente, ou seja, a 

construção da 2ª residência, constituída por veranistas, ainda é inexpressiva diante da 

população local, muito embora a cada dia venha se observando um número crescente desse 

tipo de moradia, na medida em que as pessoas vão tomando conhecimento desse paraíso, 

ainda semi-desconhecido tanto pela população estadual, como pelo trade turístico da região. 



MIRANDA, L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN 54

Tabela 1 

Uso e Ocupação de Imóveis em Cajueiro-1996 

Nº de edificações 
Condição de uso do imóvel 

v.  absoluto %

Ocupados 394 66,3 

Fechados 5 0,8 

Vagos 36 6,0 

Não residenciais 85 14,2 

Uso ocasional 75 12,6 

Coletivo 1 0,1 

Total 595 100,0 

Fonte: Contagem de população do IBGE -  1996 (caderneta do recenseador ) 

Observando o dado na tabela referente às edificações não residenciais, 

constatamos que, esse tipo de imóvel alcança 14,2% do total das edificações, evidenciando 

um pequeno índice dos serviços oferecidos para a comunidade, apesar de que é perceptível o 

crescimento do setor terciário na economia do povoado. Cabe aqui ressaltar que, boa parte 

desse percentual, refere-se ao crescimento do comércio de pequeno porte, o qual se acentua na 

atualidade como forma de complementação da renda familiar, em virtude da crescente 

redução do rendimento oriundo da pesca da lagosta e da falta de outras perspectivas de 

trabalho.

A apropriação natural do território cajueirense deu-se a partir da construção das

primeiras moradias próximas ao mar, fonte permanente de sobrevivência de boa parte dos 

nativos do lugar. Hoje, esse espaço geográfico, apropriado inicialmente com as residências, 

cedeu seu lugar em maior  parte para os imóveis não-residenciais: comércios, escolas, posto 

de saúde e outros se situam na Rua São Sebastião, principal via de circulação do povoado, 

desde os primeiros indícios de povoamento da localidade, assim nos falou, Lilia, uma antiga 

moradora:

 _“...essa rua aqui [atual rua principal] era um caminho cheio de velame, pé de 

pinha, aqui era uma carreira de coqueiro, com uma cerca 'entramelada' de capacho ... era 

uma estrada prá lá e  outra pra cá”. 
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Foi a partir dessa rua, que teve seu inicio, na praia próxima ao extinto cajueiro, 

o qual deu nome ao lugar, que o povoado se espraiou em diversos caminhos e trilhas abertas 

pelos habitantes nativos, formando hoje um “dédalo” de ruas e casas.São essas veredas 

abertas em vários rumos pelo cajueirense primitivo, em busca de meios para a sua 

sobrevivência, que conheceremos no capítulo a seguir. 

1.2 -  Que caminho seguir?

                       Cajueiro é um lugar geográfico, que “se reproduz a partir de determinações 

históricas específicas” (CARLOS, 1994. p,40) . Assim,  passamos a olhá-lo, não somente na 

sua aparência, mas  sobretudo, interpretando e refletindo sobre a essência de sua configuração 

espacial, especialmente através da sua morfologia urbana. Esta, dadas as suas características 

peculiares, assemelham-se a um verdadeiro labirinto urbano, com caminhos, ruas e becos 

tortuosos, que dificultam a circulação  de pedestres, impedindo o tráfego de veículos no 

interior do povoado, deixando-nos assim numa dúvida: qual o caminho que devemos seguir?  

Chama a atenção que tal fato tem se tornado um transtorno para aqueles que se 

dirigem a Cajueiro de ônibus, ou em outros automóveis de maior porte, como, por exemplo, 

os caminhões que transportam mercadorias para o abastecimento do comércio local e, 

particularmente, os ônibus de turistas de finais de semana. Devido ao estreitamento das ruas, 

esse movimento não permite o acesso desses veículos à área de praia e principalmente à única 

pousada do lugar, por  esta localizar-se na orla marítima, numa área relativamente distante o 

centro do povoado e o porque seu acesso dá-se através de caminho estreito que propicia o 

acesso apenas a automóveis pequenos.  

Em dissonância com essa realidade cajueirense, o urbanismo moderno, do 

início do século passado, via a cidade 'industrial' funcionar "com a lógica de uma máquina, 

com eficiência, racionalidade, precisão e sincronismo”(CARSTENS e al., 1980, p. 39). Tais

idéias seguiam orientação da "Carta de Atenas" que, visando uma maior racionalização no uso  

e ocupação do solo, olhava a cidade através de uma compartimentalização em zonas 
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funcionais. A cidade, entendida independente das diferenças culturais ou políticas, poderia ser 

implantada em qualquer ponto da terra.  

Esses princípios que regem a teoria urbanística da era industrial, atualmente, 

são merecedores de questionamentos, além de várias outras idéias terem surgido, apontando 

novas soluções urbanas. A homogeneidade e a padronização foram descartadas, dando lugar 

agora à diferenciação e à personalização, em vez da massificação. Pensando-se dessa forma, 

podemos afirmar que o traçado urbano cajueirense baseia-se nessa concepção resgatada de 

alguns aspectos do urbanismo medieval, na qual a rua deve funcionar “enquanto espaço de 

convívio, contrariando a visão funcionalista, em que a rua é apenas canal de circulação, sem 

vida em si mesma”. (CARSTENS, et al., 1980, p.51). 

É, mesmo uma concepção, que valoriza o particular, não pode ser operacionalizada, dentro da 

realidade de Cajueiro. Para termos uma idéia desse labirinto, a mobilidade dentro de Cajueiro 

não é uma tarefa fácil. Muito mais dificuldade, conforme explicitamos, têm aqueles que 

transportam mercadorias para o comércio, ou noutra situação que implique o uso de um 

transporte de maior carregamento para as ruas secundárias. 

Entendendo ser as formas de vivência e do trabalho concentrados em suas 

atividades peculiares, que  provocam e favorecem a formação e a estruturação dos espaços, as 

características acima mencionadas somente poderão ser apreendidas, mediante a análise do 

tipo de ocupação exercida pelos seus habitantes ativos, num sistema de relações sociais e 

econômicas,  desenvolvendo estes cidadãos  ações de forma espontâneas e características 

deste povoado, que ao nosso ver se refletem nas imagens e representações do imaginário 

social do lugar. 

A análise de  Serra (1987, p 49-50), sobre a questão, confirma o nosso pensar, 

quando assinala:

As adaptações do espaço são instrumentos fixos 

destinados ao atendimento das necessidades humanas de abrigo 

ou à produção de outras coisas também destinadas ao 

atendimento de necessidades humanas. Os instrumentos fixos, 

vale dizer as adaptações do espaço, são criações coletivas, 

construídas por gerações ao longo do tempo, reunindo intenções 

e objetivos diferentes, e, dessa forma, incorporando em si a 
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história da coletividade[....] a história está, de certa forma, 

cristalizada nos espaços construídos. 

Desse modo, como nos explica a afirmação acima, as relações natureza-

sociedade implementadas no processo de construção do território e na reprodução do lugar, 

vão depender do nível de desenvolvimento da comunidade, na capacidade do ser humano de 

introduzir modificações no meio ambiente, construindo adaptações no espaço. 

No caso de Cajueiro, a exemplo de outras comunidades litorâneas, constitui-se 

num simples lugarejo de pescadores de vida pacata, destituídos de elevada tecnologia, mas 

que promoveram uma adaptação do espaço natural, por parte dos seus habitantes, de forma 

proporcional à necessidade de moradia e de desenvolvimento do processo produtivo. 

Então, para entendermos a construção territorial desse labirinto construído, 

buscamos, na interpretação da paisagem local, o significado de um cabedal de imagens  

peculiares que, possivelmente, expliquem  a sua atual configuração espacial. 

Buscando os diversos rumos na tentativa natural de superação das necessidades 

básicas, seus primeiros moradores foram aos poucos organizando o arranjo espacial do seu 

lugar, acompanhando os caminhos surgidos naturalmente e que, posteriormente, vieram a ser 

transformados em ruas, de modo que nos dias atuais, esse lugar se assemelha a um grande 

cajueiro, cujos galhos são espraiados em todos os sentidos, expressando, para aqueles que 

chegam, e principalmente para os moradores da grande cidade, um espaço totalmente 

desorganizado, numa percepção cuja referência é o urbanismo racional das grandes cidades.

Porém, essa “desorganização” pode ser explicada a partir do cotidiano  

vivenciado pelos seus habitantes,, que se configura em hábitos e costumes, os quais pouco a 

pouco foram imprimindo marcas e formas na paisagem urbana. Sendo, então o labirinto 

urbano, já mencionado, o resultado concreto da ação espontânea dos primitivos, como 

também dos atuais construtores do lugar. Considerando essa realidade, convém citarmos  

Carlos (1994, p. 48 ) quando assinala:

essa paisagem é humana,  histórica e social e se justifica: existe pelo 
trabalho do homem, ou melhor, da sociedade que a cada momento 
ultrapassa a anterior. É produzida  e justificada pelo trabalho considerado 
como uma atividade transformadora do homem social, fruto de determinado 
momento do desenvolvimento das forças produtivas, e que aparece aos 
nossos olhos, por exemplo, através do tipo de atividade, do tipo de 
construção, da extensão, da largura das ruas, estilo e arquitetura....
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Em virtude dessa espontaneidade marcante na configuração paisagística  do 

povoado de Cajueiro, transparecendo dessa maneira uma  desorganização do traçado urbano, 

principalmente para “os de fora”, parte do seu arruamento apresenta construções de 

minúsculas casas, as quais fogem totalmente do alinhamento das ruas, invadindo o seu leito,  

estreitando-as e/ou  dificultando o acesso de veículos e até mesmo de transeuntes, 

constituindo-se assim num emaranhamento espacial, pelo fato da sua expansão ter seguido os 

caminhos naturais percorridos por seus moradores. 

Desse modo, foram os caminhos que levavam às cacimbas de água para beber, 

que estavam situadas no barreiro das “mãeanas”, que as donas de casa percorriam 

diariamente, equilibrando seu pote na “rodia” da cabeça, antes do romper da aurora, 

chegando em casa a tempo de preparar o café matutino, regado de tapioca, cuscuz,  manguzá 

no leite de coco, bolo de batata, carimã, beleza e bolacha de leite; o caminho da maré, que 

seus maridos faziam antes do amanhecer do dia, empunhando nas costas o samburá e o 

bicheiro, pendurados pelo remo e na mão uma barrica d’água para saciar a sede e uma sacola 

com um pedaço de tapioca, rapadura e peixe assado na brasa, para abrandar a fome; partiam 

eles para o mar ainda escuro, em pequenas jangadas de cinco paus movida a remo e vela; o 

caminho do pequeno roçado de plantio para subsistência, que os agricultores percorriam, 

levando consigo sua enxada e um cabaço d’água; as veredas originadas do pisoteio do gado 

do pasto ao curral da tamarineira, para a tirada do leite in natura nas primeiras horas da 

manhã; o caminho para o banho doce na Lagoa dos Homens, interdunar, ou para a Lagoa do 

Coelho para a pescaria de ‘pilatos’ (tilápias) e pitu; os  atalhos que se abriam no mato em 

busca de guajirú, mangaba, murici, guabiroba, azeitona, ubaia, araçaçu, pitanga, caju, araçá e 

ameixa silvestre, frutas essas, típicas do lugar, coletadas nas dunas e tabuleiros litorâneos; as 

trilhas que se seguiam até à casa de farinha, para a fabricação de tapioca, beiju, grude e a 

própria farinhada, feita artesanalmente num trabalho coletivo pela comunidade, num antigo 

forno a lenha; ou ainda os becos de acesso aos povoados vizinhos, Lagoa do Sal e o Coelho; 

ou, então, trilhas abertas na busca de lenha para cozinhar ou para se chegar a outros barreiros 

d’água doce. 

Referindo-se a esses caminhos surgidos em decorrência das atividades  

cotidianas da  comunidade cajueirense, fala-nos uma das moradoras mais velhas do povoado: 

_ “...esse beco que entra aqui ia para a feira de Pau-ferro [atual Pureza] e 

Baixa Verde [atual João Câmara], meu pai ia a cavalo, ia para o Geral [povoado próximo de 
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Cajueiro], aquele outro beco ia para a Lagoa do sal e para os roçados, essa rua principal 

era cheia de cajueiro, era um pequeno beco onde tinha uma casa de farinha”.

Essas veredas que levavam os moradores aos mais diversos destinos, com o 

passar dos tempos, e com o aumento gradativo populacional, vão sendo ocupadas 

inicialmente com casebres mais espaçados no solo; em seguida, num maior adensamento, 

fazendo surgir as ruas de forma espontânea, sem alinhamentos e direções previamente 

estabelecidas, apenas seguindo a ordem natural dos espaços restantes entre as diversas 

árvores existentes no local, tais como: cajueiros, coqueiros, mangueiras, tamarineiras e 

outras. Ou ainda contornando as adaptações realizadas pelo homem sobre o espaço natural, 

ao longo da história, antes mesmo das construções das moradias, tais como: currais, sítios, 

cacimbões e outras. 

Tais constatações dessa realidade remete-nos ao pensamento do grande 

arquiteto francês Le Corbusier, (apud ADSHEAD, 1992, p.203 ), quando refere-se ao 

surgimento das primitivas construções urbanas européias. Assim ele diz:

[...]nas terras em que as populações pouco a pouco se infiltravam, a carroça 
se arrastava à mercê das lombadas e dos buracos, da lama e do 
cascalho...assim nasceram os caminhos e as trilhas. No cruzamento das 
rotas, à beira d'água construíram-se os primeiros casebres, as primeiras 
casas  e os primeiros burgos; as habitações alinharam-se ao longo das rotas, 
ao longo do caminho dos burros (séculos depois)[...] No local por onde 
entrava o caminho dos burros, fizeram os portões da cidade[...] O burgo 
tornou-se uma grande capital. Paris, Roma, Istambul foram construídas com 
base no caminho dos burros.

Buscando ainda explicações empíricas sobre a construção do povoado, a  partir 

da fala de um dos sujeitos construtores da história de Cajueiro,  vem a confirmação do nosso 

pensamento sobre o surgimento das ruas desse povoado, pelo fato deste ter se dado 

naturalmente por circunstâncias necessárias e práticas. Diz ele: “esse caminho [ referindo-se a 

uma das ruas do povoado]  ia daqui pra lá, de lá pra cá não vinha, saía na Lagoa do Mato 

[uma pequena fazenda], onde povo ia comprar batata, o lugar  dava muita batata porque 

tinha estrume. Refletindo ainda sobre a fala desse morador, entendemos que o sentido do 

direcionamento do caminho dos burros descrito por ele, o qual partia de Cajueiro em direção a 

outros rumos, fez surgir novos investimentos nessas trilhas com o crescimento do povoado, 

como; a construção de casas e o alargamento dessas veredas, surgindo assim, de forma 

espontânea e desordenadas, as ruas de Cajueiro.
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Pelo visto, desde a origem desse aglomerado populacional, a organização 

espacial de moradias, casas comerciais, igrejas, escolas, não seguiu nenhum plano regulador 

de ordenação espacial. Seguiu, na verdade um plano espontâneo decorrente da necessidade de 

sobrevivência, pois essas construções fixavam-se próximas aos pequenos roçados ou  da zona 

costeira, onde  as famílias labutavam em busca de sua sobrevivência. Remetendo-se à 

formação das antigas cidades, Martim (1992, p.185 ), assim nos fala: “as ruas são criadas 

pouco a pouco, pelo desenvolvimento gradual das principais vias de circulação, que ligam o 

campo ao seu centro natural”.  

Presenciamos, hoje, em trabalho exploratório, que as formas, os conteúdos, as 

estruturas e os processos espaciais dessa comunidade, parecem seguir a lógica da vida 

cotidiana, permeada de espontaneidade e contingências dos moradores nativos de Cajueiro. 

Tal como as ruas das cidades antigas, que se apresentavam bastante sinuosas, pois elas 

“provinham, geralmente, de causas bem práticas. Era preciso adaptar o traçado da rua ao 

terreno, poupar uma construção existente, evitar um curso de água, etc”. (MARTIM,1992, 

p.187).

Entendemos que esse fato decorre, porque  o homem, no desejo de  atender às 

suas necessidades básicas, exerce uma série de ações sobre a natureza, em consonância com 

seus interesses, distinguindo-se, assim, dos outros animais pelo fato de ter, além das 

necessidades biológicas, as necessidades sociais e culturais. Ou seja, ao atuar sobre a natureza 

para atender os seus próprios desígnios, os homens produzem conscientemente adaptações no 

espaço para a produção, além de abrigo, e de outras ações no atendimento de suas 

necessidades. Entretanto, as modificações provocadas no meio ambiente implicam, com 

freqüência, em resultados negativos inesperados, pois, “a capacidade de decidir  e a reflexão 

sobre situações futuras, isto é, a formulação de cenários sobre a conseqüência dessas ações 

modificadoras, desenvolvem-se paralelamente à consciência de resultados imprevistos e 

negativos” ( SERRA,1987, p.50). 

Em Cajueiro, a produção do espaço, além das contradições inerentes ao próprio 

processo, apresenta também características contraditórias na perspectiva urbanística atual, 

uma vez que esta considera importantes algumas variáveis nas adaptações do espaços às 

necessidades básicas, tais como: a insolação e ventilação, sistema de caminhos, rede de 

infraestrutura e drenagem, as quais, de forma alguma, foram contempladas ou priorizadas em 
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Cajueiro. Na realidade, o que presenciamos em cajueiro é um desordenamento espacial que 

interfere na circulação, no fluxo e no conforto térmico. 

No entanto, justifica-se tal fato devido às formas das adaptações efetuadas no 

espaço dependerem, muitas vezes, dos materiais disponíveis, do sítio locacional e das 

tecnologias empregadas, cabendo assim ao desenvolvimento tecnológico determinar as 

formas de produção espacial em maior ou menor grau sobre o meio ambiente.  No caso de 

Cajueiro, fica evidente que a construção do espaço urbano, baseou-se em técnicas primitivas, 

desprovidas de cálculos urbanísticos, ou de  qualquer uma outra atividade planejada. 

                          Outro fator importante que contribuiu para a construção desse tecido urbano 

foi o sentimento de pertencimento a uma grande família, na qual as relações sociais implicam 

num maior ajuntamento das pessoas que a compõem, como forma necessária para as trocas 

materiais, alimentos e apetrechos, cooperação na defesa e nos instrumentos de trabalho 

necessários à sobrevivência da coletividade, e ainda o prazer dos mais antigos em contar suas 

hi(e)stórias aos seus “familiares” mais novos. Isso se explica pelas relações cotidianas da vida 

social dessa comunidade, onde o programado cede lugar ao informal, ao espontâneo, 

incluindo-se aí o “vivido, a subjetividade, as emoções, os hábitos e os comportamentos” 

(DAMIANI, 1999, p.163).  Ainda a propósito dessa agregação de pessoas,  Serra (1975, p.61) 

enfatiza que

[...]a aglomeração das pessoas é um pressuposto da cooperação, isto é, os 
homens aglomeram-se para cooperar no trabalho destinado ao atendimento 
de suas necessidades.. a aglomeração de pessoas no espaço é a aglomeração 
dos seus instrumentos de trabalho e, em decorrência, a aglomeração dos 
seus instrumentos fixos.

Dessa forma, os congêneres ao se aglomerarem próximos uns aos outros, 

apossam-se de terrenos baldios, construindo suas casas em espaços inadequados, isso segundo 

o nosso atual modo de pensar a cidade moderna e capitalista. Os habitantes constroem suas 

casas estreitas, ocupando o leito das ruas de forma (des)ordenada, traçando assim um 

emaranhado urbano, uma espécie de labirinto de casas e ruas, que se cruzam e/ou se fecham 

(ver figura 8).
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Foto: Levi/2001 

Figura 8 – Um labirinto urbano de casas  e ruas,  como  os galhos do cajueiro. 

A construção do espaço construído hoje, presente no povoado de Cajueiro, 

ainda se alicerça nessa relação de cordialidade, de intimidade, uma vez que os moradores 

mais próximos na sua cotidianidade, costumam  se reunirem na “boca da noite” ou nas noites 

de lua, para tecerem comentários sobre a pescaria do dia, os botes carregados de lagosta ou 

mesmo para um jogo de baralho, de dama, sempre acompanhado de uma “cachacinha para 

esquentar o sangue”, passando horas a fio a “jogar conversa fora”, como afirmam eles. Para a 

realização desses encontros, os vizinhos aumentam o tamanho das calçadas, inventam cercas 

ou criam outros obstáculos, invadindo o leito das ruas como forma de ampliar tais espaços de 

lazer, de brincadeiras ou orações, em detrimento do favorecimento do tráfego de veículos que, 

para esses moradores, por não possuírem este bem, colocam-no em segundo plano ( ver figura 

9). Essa realidade nos remete ao pensamento de Crosby, (apud GOITIA, 1982, p.195), quando 

assinala: “ o importante não é o tráfego. O importante é a maneira como as pessoas vivem”.
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          Foto: Levi,2001.

Figura 9 - A rua não é para os automóveis e sim para o convívio tranqüilo das pessoas. 

Pensando dessa forma, só assim poderemos dar respostas às nossas indagações 

iniciais, nas quais o traçado urbano do povoado prioriza os aspectos sociais mencionados em 

detrimento de uma lógica racional urbana atual. Entendemos, assim, que essas ações da 

comunidade cajueirense, na construção do seu território urbano, baseia-se talvez, sob a ótica 

deste grupo, na busca de uma melhor satisfação em torno de uma convivência tranqüila com 

os “seus’, na manutenção do lazer e na preservação da intimidade coletiva, diante da presença 

“dos de fora”. Tal atitude assemelha-se ao modo de vida de alguns moradores de bairros das 

grandes metrópoles, principalmente os periféricos, onde se dá construção exagerada de um 

grande número de lombadas em várias ruas, em agravamento  ao tráfego de veículos. Nesse 

sentido, entendemos que a rua não é para o automóvel e sim para as pessoas. Tais questões 

podem ser entendidas à luz  do pensamento de Le Corbusier (apud  ADSHEAD, 1992, p.203)  

quando assinala, 
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[...] cidade moderna vive da linha reta por motivos práticos: a construção de 
prédios, esgotos, canalização de água, calçadas e passeios. A circulação do 
tráfego exige linha reta. Ela é benéfica também para o centro das cidades. A 
curva é ruinosa [...] Devemos ter coragem de encarar com admiração as 
cidades retilíneas [...] A rua curva é o caminho dos burros, a rua reta o 
caminho dos homens. A rua  curva é o efeito do puro prazer, da indolência, 
do afrouxamento, da desconcentração, da animalidade. A rua reta é uma 
reação. Uma ação, um ato positivo, o efeito do autodomínio. É sã, é nobre.

Das palavras de Le Corbusier, podemos abstrair uma exagerada tendência, em 

superestimar as ruas retilíneas, como forma de atender em primeiro plano o desenvolvimento 

do tráfego. Para isso, a construção da cidade moderna, racional, aponta para a necessidade de 

um plano urbano geométrico e rígido, sendo o cidadão um mero organismo de fácil ajuste aos 

moldes preconcebidos do arquiteto  dessa solução racional para o uso do solo. Porém, cabe a 

nós aqui ressaltar, que além dessa forma de ver a construção das cidades, outros princípios 

também devem ser levados em conta nas construções urbanas. No caso de Cajueiro não foi 

seguido um plano regulado, predeterminado. A irregularidade de suas ruas curvas e 

entrelaçadas seguiram, pois, um plano ideológico espontâneo de sobrevivência, levando em 

consideração as peculiaridades naturais do lugar, obedecendo a um crescimento orgânico, de 

forma bastante natural.          

Portanto, mediante o que ora explicitamos, podemos afirmar que a 

configuração do traçado urbano do povoado de Cajueiro apresenta uma lógica diferente da 

lógica atual urbana, tendo em vista a sua origem, ou seja, a forma como historicamente tem se 

dado a ocupação do solo, fato este que ocorre de forma  natural e espontânea, em virtude dos 

apossamentos de terrenos, a inexistência de um loteamento previamente estabelecido, a 

ausência de uma legislação oficial determinante na organização do espaço. Estes fatores 

vieram a contribuir para um desordenamento espacial, conforme já mencionado, que dificulta 

o  acesso de veículos e transeuntes a algumas vias de Cajueiro, pelo fato de algumas 

residências serem construídas em locais inadequados, sem recuo no lote, avançando sobre a 

linha de rua, formando assim ruas tortuosas que, às vezes, se cruzam e/ou se fecham, daí 

resultando o que estamos chamando de um labirinto urbano. 

Essa identidade social, carregada de subjetividade, reflete-se de forma objetiva 

na organização natural do espaço. Entendendo-se aqui essa identidade social, ou coletiva, 

como a relação de semelhança ou de igualdade entre  as   pessoas de determinado grupo, ou 

seja, é preciso
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defini-la a partir de características que a revelem na sua totalidade, na  sua 
‘inteireza’, encontrar um significado, um sentido geral e comum...não 
encaramos  a identidade como algo dado, definido de forma clara, mas 
como um movimento, trata-se sempre de uma identificação em curso, e por 
estar sempre em  processo/relação ela nunca é uma, mas múltipla” ( 
HAESBAERT, 1999, p.173/5). 

Na nossa compreensão, esse foi o mote que deu suporte à construção e 

reconstrução do território de Cajueiro.

 É, parece-nos que há uma diversidade de ações espontâneas, as quais 

contribuíram para a construção desse povoado e que, no nosso entendimento, externam-se 

através de imagens e representações simbólicas construídas no/pelo imaginário local.

É, portanto, através das imagens dos tempos idos, elucidadas no capítulo 

seguinte, que procuraremos melhor compreender  a formação e construção dessa pequena 

localidade praiana. Aportando-se no imaginário popular, recheado de signos, mitos, fantasias 

e valores compreenderemos a identidade espacial do povo cajueirense. 



MIRANDA, L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN–2002 66

O LABIRINTO NA PERSPECTIVA 
      DO IMAGINÁRIO  2
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2      O LABIRINTO NA PERSPECTIVA DO IMAGINÁRIO 

2.1   Como chegamos até aqui? 

 identidade de um grupo pode ser expressa pela sua disposição 

espacial, sendo essa identidade do lugar o vetor de união e 

congregação deste grupo, defendendo-o das ameaças externas e 

internas. É então, o arranjo espacial, o espelho da totalidade da comunidade, que se reflete nas 

diversas adaptações feita pelo homem em seu meio, como forma de sobrevivência e 

relacionamento com seus pares, conservando,  assim, um sentido peculiar na linguagem da 

sua identidade. O elo afetivo entre a pessoa e o lugar, ou ambiente físico, constitui a base das 

relações sociais, pois de  acordo com o que Castro (1997, p.171) assinala, “o espaço contém 

os símbolos do imaginário social e é um componente dele, tanto na sua dimensão emocional 

como material”  

Pelo fato de sermos seres que mantêm relações sociais  concretas com nossos  

semelhantes, necessitamos em  muitas das vezes buscar, no imaginário construído pela nossa 

identidade, as respostas para os nossos questionamentos, uma vez que só através da 

racionalidade, do empirismo, não encontramos explicações suficientes para a totalidade da 

nossa existência, enquanto sujeitos que pensam, que sonham, que vivem num mundo repleto 

de valores, imagens, signos, símbolos, mitos, superstições e costumes. 

É o imaginário o caminho a ser percorrido para se entender o homem como o 

“todo”. O imaginário parte de uma dimensão prática, de uma metodologia aplicada, para uma 

melhor compreensão de mundo na sua totalidade, tornando-o mais decifrado e melhor. 

As imagens/imaginário nos revelam um sentido ou nos dá um significado que 

vai além do aparente. Assim sendo, fomos buscar no imaginário do povo cajueirense a 

explicação para as formas espaciais ora existentes, que venha assim responder à pergunta:  

como chegamos até aqui? 

Na busca de se entender a identidade social local de Cajueiro, procuramos, a 

partir deste momento, identificar as imagens, os símbolos, os costumes e as fantasias que 

A
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compõem o imaginário social do lugar. Intercalando tais imagens, como forma de se 

evidenciar a preservação, ou a destruição do passado, cedendo o seu lugar ao presente ou 

mesmo a dialética de conciliação entre o novo e o velho, o arcaico e o moderno, observadas 

isto, de forma objetiva nas mudanças socioespaciais refletidas na paisagem. 

Mediante as relações que o homem estabelece como o seu meio no dia-a-dia, 

ele vai construindo, através das suas ações, um museu imaginário repleto de conotações 

subjetivas que, devido as suas imagens peculiares, logo nos reporta a um determinado lugar. 

Esse museu imaginário, segundo Bailly e Ferraz (apud CASTRO, 1997, p.177), “[...].é 

composto pelas imagens que a memória lembra e reconstitui logo que uma menção de um 

lugar, de um monumento ou de uma paisagem é feita”.

Nesse sentido, desfilaremos aqui algumas imagens reconhecidas num cotidiano 

nostálgico da população cajueirense, até os meados de 1950, em que algumas dessas imagens 

interagem com o presente e/ou quem sabe perpetua-se como foco de resistência identitária  

cultural no futuro. 

Inicialmente, vamos falar da viagem para a feirinha da Portela (hoje, fazenda 

Zabelê, área desapropriada para a reforma agrária), antiga fazenda produtora de “agave” 

(sisal). Essa aventura começava na arrumação das mercadorias na carroceria do velho 

caminhão de Seu Manuel da Cruz, no qual os pequenos agricultores e criadores iam 

amontoando seus excedentes para serem vendidos na feira: milho, feijão, batata doce, 

macaxeira e frutas, tais como: caju, manga, goiaba, abacaxi, banana, fruta-pão e outras, 

juntamente com sacos de farinha de mandioca, os porcos, as ovelhas, cabras, peixes, galinhas. 

Saindo de Cajueiro, o velho caminhão, durante todo o seu percurso por outros lugarejos, ia 

recolhendo ainda mais mercadorias destinadas à feira. Além das mercadorias, seus respectivos 

vendedores e compradores viajavam, também, nessa mesma carroceria da forma  mais 

“confortável” que encontravam, muitas das vezes se equilibrando entre um garajau e outro de 

galinha.

Outra cena inesquecível, para os cajueirense que  hoje se encontram na terceira 

idade, era a espera da lotação do Seu Inácio, uma das poucas alternativas para se chegar a 

Natal. A espera acontecia nas calçadas do centro do pequeno lugar, e para não se perder a 

“hora”, “varava-se” toda a noite, adentrando-se pelas madrugadas escuras e frias, em virtude 

da brisa marítima. Com a claridade apenas da candeia a querosene, os adultos ficavam na 

espreita de ouvir, à longa distância, o ronco do motor do esperado transporte, quando esse, 
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com certeza, já se aproximava da lagoa do Coelho. As crianças, por sua vez, aproveitavam 

para tirar um cochilo nas calçadas, amarrotando a roupa nova, limpinha e  bem engomada. 

Essa cena se foi  com a memória dos mais antigos. Hoje novos meios de 

transporte percorrem diariamente as estradas asfaltadas, tornando as viagens mais rápidas e 

confortáveis (ver figura 10). 

Foto: Levi/2001. 

Figura 10: Novos meios de transportes, novas gerações - um novo lugar?

            Apesar da preguiça e do frio, o bom mesmo era acordar nas primeiras horas da 

matina, ir correr para o curral da tamarineira, com o desejo de saborear o leite da vaca retirado 

na hora. Tendo-se um copo de alumínio já equipado com um pouco de açúcar, podia-se 

deliciar desse alimento natural, quentinho e gostoso. 

Essa tamarineira, destruída na década de 1970, serviu por muito tempo como 

ponto de referência para a comunidade, por localizar-se no centro do povoado. Hoje, em seu 

lugar, foram construídas diminutas casas conjugadas, que avançam sobre o leito da rua, como 

forma de compartilhar o terreno valioso no mercado imobiliário local, em virtude da 

proximidade da praia, e do ponto de concentração do comércio, escolas, posto de saúde e 

outros serviços, sendo portanto, uma das áreas mais valorizadas do povoado. 
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Uma imagem que compõe até  hoje um dos cenários do povo cajueirense é a 

festa e a procissão de São Sebastião, padroeiro do lugar, que se repete todos os anos na 

segunda quinzena do mês de Janeiro. 

Uma grande barraca era armada diante da antiga capela (destruída na década de 

1990, por influência de pessoas alheias à memória da comunidade), com o apoio dos nativos 

que, nas primeiras horas da manhã, soltavam foguetões alertando a população para o grande 

dia, enquanto se empenhavam em construir a barraca com estacas, cordas, palhas de coqueiro, 

com mesas, toalhas de labirinto e tamboretes, que eram emprestados pelos próprios moradores 

do lugar. Ornamentavam toda a barraca com bandeirinhas coloridas e, ao centro, hasteavam 

uma bandeira com a imagem do santo no alto de um mastro, para que de longe pudesse ser 

visto pelos devotos. 

Na noite da esperada festa, a barraca animada ao toque da sanfona, enchia-se 

de gente, para beber e arrematar galinha caipira, peixe, cabra, bolos e outros donativos 

ofertados a São Sebastião. No centro da barraca, o leiloeiro desafiava em alto e bom tom a 

melhor oferta para o produto oferecido, provocando assim um duelo entre as famílias mais 

importantes do lugar. Hoje, a festa ainda acontece ao lado da nova igreja, que pouco tem da 

memória histórica do povoado A tradicional sanfona foi substituída pelo moderno teclado 

eletrônico, assim como o leiloeiro com o auxilio de um microfone tenta “empurrar” aos 

presentes os galetos e objetos elétricos modernos de utilidade doméstica. O carinho e a boa 

vontade em ajudar o santo padroeiro parecem diminuir diante dos insignificantes lances dados 

antes do leiloeiro contar: “dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três”. 

A procissão, ponto final das comemorações, saía no dia seguinte. O santo 

milagroso, “montado” num andor rodeado de flores e fitas, passeava pelas principais ruas do 

povoado, acompanhado pelo sino da igreja, com suas badaladas firmes e seqüenciadas, 

enquanto os fiéis  entoavam esse canto de louvor:

   São Sebastião bendito

                        Tudo alcançares na terra , 

                        Rogai a Deus que nos livre 

                        Da peste, da fome e guerra
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Esse canto foi passando de geração a geração, porém os fiéis que o entoavam 

antes mudaram suas vestimentas, as mulheres já não usam o véu na cabeça como sinal de 

devoção, e os homens já não mais trajam a calça nova de linho, muitos deles acompanham o 

cortejo trajando bermudas e bonés, com destacáveis etiquetas contendo palavras em inglês. O 

porte do chapéu de palha sob o peito ou debaixo do braço, que era um símbolo de respeito 

naquelas ocasiões, foi-se na memória coletiva do lugar. 

É interessante recordar em épocas anteriores o carnaval de rua animado à 

concertina, pandeiro, apitos e muitas modinhas, entoadas por todos os participantes, jovens e 

adultos. O bloco  passava pelas ruas do povoado, repleto de foliões que arremessavam nos 

amigos talco e muitas laranjinhas, as quais eram uma espécie de bola feita com parafina, 

repletas de água de cheiro. O bloco contava ainda com vários foliões fantasiados de macaco, 

diabo, e outras indumentárias improvisadas. Dentre elas, destacavam-se os papangus, que 

eram figuras mascaradas e tinham por objetivo amedrontrar as pessoas, portando sempre na 

mão uma vara, que servia de instrumento de defesa individual, como forma de evitar que os 

mais atrevidos tentassem desmascará-los. As crianças e adolescentes também faziam seu 

animado carnaval num pequeno bloco, intitulado "Escola de Samba Mirim", as quais à 

exemplo dos adultos, também saiam fantasiados pelas ruas, fazendo “assaltos” nas casas de 

Cajueiro e povoados vizinhos, acompanhando o ritmo do toque dos tambores, quando 

entoavam várias músicas carnavalescas, tais, como:  

No carnaval de Cajueiro é diferente 

minha gente, a gente sente a cabeça esquentar, 

o povo pula, o povo chora de alegria

minha gente 

  até quarta feira chegar, 

ninguém perde um segundo, obá! 

ninguém perde um segundo, obá! 

no melhor carnaval do mundo. 

            Outro costume antigo, que se mantêm em Cajueiro, é o passeio na praia com a 

família ou com os amantes, durante as noites de luar, apesar de hoje a presença na orla dos 

postes e até de refletores iluminados à energia elétrica ofuscarem um pouco o prazer de se 
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apreciar o brilho natural da estrela dos eternos namorados. E alguns preferem ficar em casa, 

para acompanhar um novo brilho, o da tv equipada à parabólica, que lhes viciou na novela 

imperdível ou em outro programa mais apelativo. E assim a lua vai passando despercebida 

(ver figura11). 

Em conversa com a Dona Lilia, a proprietária de uma das bodegas da rua 

principal, percebe-se um sentimento saudosista dos tempos idos da memória histórica do 

lugar, “nós tínhamos luz de querosene, era o que a gente se  alumiava, dávamos graças a 

Deus quando chegava a lua, ainda hoje em dia eu dou valor a lua”. Possivelmente, essa 

senhora guarda boas lembranças das serenatas, feitas pelos jovens faziam na areia fina e limpa 

da praia. Regada com limonada e leite de onça (espécie de coquetel feito à base de leite de 

coco), a farra ia até altas horas, com muitas declamações poéticas em reverência à lua, e muita 

cantoria, acompanhada no ritmo da viola, enquanto outros mais jovens aproveitavam o brilho 

da grande estrela noturna, para brincar de “tica”; de bandeirinha; de garrafão; de passar o anel 

ou de “tô no poço”. Essas brincadeiras, além de contribuírem para uma maior socialização dos 

nativos mais novos, permitiam a estes pelo menos uma vez por mês, sob os cuidados da lua, 

dormir mais tarde com devido consentimento dos pais. Por esses motivos contavam-se nos 

dedos os dias que faltavam para a chegada da nova lua, um novo deleite de prazer e liberdade. 

  Foto: Levi/ 2001 

Figura 11: O poste, o refletor, a parabólica -um  novo brilho. O 'antigo' luar passa escondido. 

              Falando-se dos programas de lazer em Cajueiro, um deles é tão antigo quanto a 

antiga árvore que deu o nome ao lugar. Trata-se do  jogo de bola na praia seca, praticado 
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pelos “varões” jovens e adultos; mais recentemente, esse esporte recebeu novos adeptos: as 

“cocotinhas” que estão na “flor da idade”. Na maré baixa, a praia seca assemelha-se a um 

grande descampado de terra batida, tornando-se um excelente atrativo para jogo de futebol 

que dura o dia todo. A “pelada” só é interrompida com a chegada dos paquetes, que virão, 

com certeza, carregados de mariquitas, guaiúbas, biquaras, cangulos, serras e outros. Em 

tempos mais recentes, com o retorno dos barcos movidos a motor, carregados de lagostas e 

polvos, que depois de “afundeados” na costa, transportam em “catraias” a produção pesqueira 

mais valiosa (ver figuras 12 e 13).

          Foto:  Levi/ 2001. 

Figuras  12 e 13:  Herança de gerações: Imagens que persistem nos tempos: passado, presente e 
no futuro? 

            Se o futebol praiano no povoado de Cajueiro, fixou-se no tempo e no espaço, 

porém há uma imagem desse lugar, a qual se foi e não deixou herdeiros, trata-se das romarias 

que se faziam pela orla marítima, a cada  último dia do ano, em direção a Touros, no intuito 

de se reverenciar o Bom Jesus dos Navegantes, padroeiro do município e protetor dos 

pescadores. Logo ao amanhecer do dia, um grande contingente vindo de povoados mais ao 

sudeste de Cajueiro, a pé ou montado no lombo dos burros, percorria mais de cinco léguas, 

descalços, para agradecer ao santo “senhor-morto” as graças alcançadas. Levavam, na 

bagagem, alimentos, bebidas e com certeza sua roupa nova para a festa  religiosa, como 

também  para  a  profana. 

Os retratos de uma certa época tendem a se desgastarem lentamente de forma 

natural, pelo envelhecimento do papel, da tinta ou mesmo pela ação da maresia tão atuante em 

Cajueiro. Porém, um fator vindo com o progresso, acabou de forma rápida e  quase definitiva 
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um retrato bem característico do povo de Cajueiro: a chegada da água encanada, que tornou a 

lavagem de roupas nas lagoas temporárias  uma cena rara. As lavadeiras desciam à beira-mar 

com a trouxa na cabeça, e após percorrer um bom pedaço de chão, subiam o morro da porca 

em direção às lagoas dos morros, principalmente a  dos homens, a maior delas, de água escura  

e morna, onde passavam boa parte do dia lavando suas roupas, com sabão caseiro e melão 

caetano, uma espécie de ramagem, que auxiliava na retirada de manchas das roupas mais 

encardidas. Aproveitando o momento  em que a roupa estava “quarando” na areia branca e 

fina, as mulheres retiravam seu anteparo de sol, uma espécie de toalha que enrolavam suas 

cabeças, e deliciavam-se juntamente com suas parceiras, deleitando-se com um banho 

saudável e refrescante. Enquanto isso, as crianças brincavam de “tica” ao redor da lagoa, ou 

escorregavam nas encostas dos morros sentados em suas tábuas, enceradas com parafina, 

brinquedos que eles próprios confeccionavam. 

O tempo em Cajueiro parece não querer passar para alguns dos seus habitantes, 

pois a conversa dos amigos, ao entardecer nas calçadas do centro do povoado, ou ainda 

observando o movimento da maré, debaixo dos ranchos de palha, perpetua-se até os dias 

atuais. Os pescadores, após almoçarem peixe fresco, acompanhado de pirão temperado com 

caju, aproveitam a brisa, ao final da tarde, para “tirar um cochilo” na areia fina da praia e/ou 

conversar com seus convivas sobre os feitios do dia de trabalho, ao mesmo tempo em que dão 

alguns retoques necessários no mangote ou no paquete e seus acessórios: vela; poita; tuaçu; 

caçoeira ou na tarrafa (ver figuras 14 e 15). 
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Foto Levi/ 2001. 

Figuras 14 e 15: A calçada,  o rancho - palco de encontros diários ao entardecer,  para contar as 
’estória de pescador’.

Matutando sobre as conversas de alguns desses pescadores cajueirenses, 

percebemos que o imaginário de pertencimento a uma grande família aí se faz presente, pois 

embora pescando numa mesma área, em seu bate-papo ao pôr do sol, aproveitam para 

repassar, aos demais, as pedras, os parrachos, pontos esses para uma boa pescaria, onde um ou 

outro obteve sucesso na captura de peixes de maior valor comercial, como: guarajuba, cioba, 

serra e outros. E quando do seu retorno à terra firme, retiram o peixe necessário à alimentação 

diária da família, vendem os peixes maiores no “bolo”, gratificam com vários peixes aos que 

auxiliaram no “carregamento” da jangada e apetrechos para a terra, e o restante distribuem 

para os conterrâneos que em terra ficaram, esperando sua chegada, ansiosos para deliciar-se 

com peixe fresquinho (ver Figura 16). Acreditamos que, assim, esses companheiros buscam 

uma melhoria coletiva, “familiar”, sem concorrência, sem a ganância do lucro, típica das 

demais atividades econômicas capitalistas do mundo moderno. Para Haesbaert, (1999, 

p.170.),

[...] trata-se não somente de defender um direito à diferença,[...]mas 

também de resistir ao sem-sentido de uma sociedade globalmente 

mercantilizada e onde tudo é passível de transformar-se em valor contábil, 

ou seja, onde a primazia das relações e dos valores sociais está vinculada à 

acumulação de capital.                                  
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Foto: Levi/ 2001. 

Figura 16 -  Ao pingo do meio-dia, “os da terra”, ansiosos, esperam  o retorno “dos do mar”, que 
chegam com o samburá carregado do pescado.

Questionando os pescadores sobre o desenvolvimento  e valorização da pesca 

de lagosta, frente à pesca artesanal do peixe, percebemos que não há ressentimento por parte 

destes pescadores, pois afirmam que o elevado preço do crustáceo é um atrativo para novos 

investimentos em embarcações destinadas exclusivamente para esse fim, diminuindo assim o 

número de embarcações para a pescaria do peixe, fato esse que contribuiu para a elevação do 

preço do pescado, uma vez que um menor número de botes empenhados apenas na pesca do 

peixe resulta numa menor oferta do produto e conseqüentemente há uma elevação no preço do 

peixe fresco vendido na praia. Em anos anteriores, era necessário sair para o mar bem mais 

cedo, com o objetivo de pescar uma maior quantidade de peixe, para ter um lucro satisfatório 

na vendagem. Hoje, obtêm-se o mesmo valor ou às vezes maior, com a mesma quantidade do 

produto.

Um dos pescadores nos falou de que, além de pescaria do peixe, ele também  

pega lagosta de caçoeira e tem a “consciência de que o peixe é mais certo que a lagosta”.

                       Além desse fato relacionado à praia, outra cena que se repete ao passar dos 

anos em Cajueiro é o jogo do carteado, antes realizado embaixo da extinta tamarineira, hoje, 
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na sombra da algarobeira, próxima do mar ou da castanholeira, ao pé do morro da santa cruz. 

A cruz em madeira é uma relíquia simbólica da religiosidade cristã do povo cajueirense, é 

uma espécie de antigo cruzeiro situado na subida de uma pequena elevação que, nos dias 

atuais, teve grande parte de sua área invadida aleatoriamente pelas casas circunvizinhas, 

possivelmente com o declínio da visitação dos devotos, ou simplesmente pelo esquecimento 

daquele altar santo. Ela representa um passado que “insiste” em permanecer no presente, 

sendo um elo entre o antigo e o novo. Um símbolo sagrado para os mais idosos, enquanto para 

as novas gerações, é apenas uma cruz que passa despercebida na paisagem do povoado. Seus 

símbolos “sagrados” hoje são outros? O “novo” imaginário do lugar dará a resposta. (ver 

figura 17). 

   Foto Levi, 2002. 

Figura 17: Cruzeiro  da Santa Cruz: um símbolo sagrado enaltecido no passado, esquecido no 
presente.

Os sujeitos sociais evocam imagens/imaginários para dar sentido ao seu mundo 

e melhor entendê-lo. A catação de piolhos e lêndeas tem o sentido de lazer, um símbolo de 

carinho e intimidade no imaginário coletivo dos cajueirenses, por isso, até hoje são cenas 

fáceis de se observar numa caminhada pelas ruas da comunidade, de preferência no período 
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da tarde, após o almoço, quando as mães e filhas juntam-se para o descanso no oitão da casa. 

Munidas de espinha de arraia (espécie de pente fino), óleo de coco e muita boa vontade, as 

mais novas vão lentamente penteando os longos cabelos de suas “pacientes”, que adormecem 

ao deleite da “massagem” das mãos práticas e atentas ao primeiro sinal do mal-necessário (ver 

figura 18). A retirada do bicho-de-pé segue o mesmo sentido, no imaginário social do 

cotidiano vivido na comunidade nativa do povoado. 

   Foto: Levi/ 2001. 

Figura  18- O pentear, coçar, catar, o prazer do cafuné. Uma intimidade exposta.

Por outro lado, excluídas do quadro de modernidade, que ora se delineia na 

paisagem cajueirense, com a venda e uso de vestimentas e guarnição de cama e mesa 

industrializadas, as mulheres labirinteiras são cada vez mais escassas na vitrine do imaginário 

social do povoado, elas parecem simbolizar um retrato do passado, amarelado pelo tempo, 

pendurado em algum canto da parede da “memória” (ver figura 19). 
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Foto: Levi/2000.

Figura 19:  Labirinto - Uma  arte do passado, peça quase  rara no presente.  

No alpendre de barro batido, sentadas com as pernas sob o tear, com o olhar 

bem atento e dedos  ágeis, as mulheres dedicavam-se horas a fio a essa atividade 

exclusivamente feminina. Durante toda a retirada dos fios do lençol branco de algodão, a ser 

bordado por um longo período, as labirinteiras punham-se a “falar da vida dos outros” ou 

cantarolavam músicas religiosas ou modinhas da época, sempre inspiradas no cotidiano da 

vida praiana. E assim cantavam elas, na labuta do labirinto: 

Meu Deus que barco era aquele 

Por nome Santa Maria 

Ele morava na praia 

Naquela areia macia 

Eu perguntei ao meu mestre 

Aonde é que ele vivia: 

Moro nos braços das moças 

Na rama da melancia. 
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Os versos expressos acima refletem a vida simples de uma comunidade 

pesqueira, que na construção de suas práticas sociais reais, evocam do imaginário coletivo 

seus  símbolos mais representativos. 

A simplicidade da vida “mansa” de Cajueiro traduz-se, também, numa imagem 

do passado que ora se perpetua no presente. Encontramos por toda parte do povoado um 

convívio harmônico das pessoas com os animais, onde todos transitam livremente pelas ruas, 

sem restrição a qualquer espécie. São feições de uma história pretérita que se fundem no 

presente, nas diversas formas de uso da cidade. Em plena prática de liberdade total, cachorros, 

gatos, burros, galinhas, porcos, vacas e outros animais cruzam com as crianças e adultos em 

todas as vias de acesso, inclusive com os automóveis mais recentes. Deve-se este fato 

possivelmente à composição do traçado urbano do povoado que, com a sinuosidade das suas 

ruas alabirintadas, proporcionam uma tranqüilidade para todos os seres que nelas trafegam. 

Até que ponto as leis criadas pela sociedade moderna serão suficientemente necessárias a uma 

comunidade que, na sua identidade local, sem se dar conta, pratica uma qualidade de vida de 

forma livre e espontânea? A resposta será um novo discurso da preservação do meio 

ambiente, com cada qual no seu lugar. Portanto, fica a interrogação, que investigaremos na 

seqüência...

A elaboração do imaginário está no arquétipo da nossa cultura, desde a nossa  

infância aos dias atuais, constituindo uma trama simbólica, recheada por traços da nossa 

memória, que faz com que possamos agir, pensar, ver e viver desta ou daquela forma. No 

imaginário coletivo da comunidade cajueirense, várias outras cenas traçam o perfil de uma 

época, com essa simplicidade de vida mansa e tranqüila da comunidade, como: a passagem do 

vendedor de belezas e bolachas de leite, diariamente ao entardecer pelas ruas do povoado; 

como também a aventura que se fazia pelas veredas dos morros em busca de frutas típicas do 

lugar, como: guajiru, murici, azeitona roxa, guabiroba, araçá e outras; e ainda os bailes 

noturnos, “alumiados”por lamparina a “gás”, onde após umas cinco partes, Seu Sebastião 

Tocador parava o forró, para que a dona da casa pudesse respingar água no salão, a fim de 

baixar a poeira, enquanto outro dançarino rodava o chapéu de palha, cobrando a cota aos 

demais participantes. 

Cajueiro, por ser um povoado com uma população em sua maioria, de baixa 

renda, sempre apresentou problemas de infraestrutura básica, tais como os relacionados a 
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estradas, educação, saúde e saneamento. Há muito tempo atrás, poucas eram as residências 

que se serviam de instalações sanitárias adequadas às necessidades humanas, algumas mais 

abastadas construíam, no fundo dos seus quintais, a “casinha”, onde no seu interior existia um 

vaso sanitário construído em cimento. As demais famílias improvisavam buracos em seus 

quintais, ou faziam suas necessidades fisiológicas na “moita’ ou na praia. Atualmente, há uma 

maior facilidade de se adquirir material de construção, inclusive hidráulico. Além do mais, a 

Fundação Nacional de Saúde construiu vários vasos sanitários em residências mais pobres do 

povoado. Cabe então, aqui, questionar: por que ainda hoje boa parte da população masculina 

do povoado só utiliza a praia para satisfazer as suas necessidades ? Esta imagem do passado, 

já está incorporada à identidade do lugar? Até que ponto? Que força da identidade cultural, 

suporta reagir com o modo de vida da sociedade moderna? Será esse fato um forte ponto de 

resistência, uma contramão na sociedade atual? Podemos pensar como Haesbaert (1999, 

p.175), que procura explicar as realidades como uma justificativa por parte de “determinadas 

identidades ou, caso se preferir, facetas de uma identidade, manifestam-se em função das 

condições espaço-temporais em que o grupo está inserido”. Assim, entendemos que o ponto 

de vista de Haesbaert consegue responder aos  nossos questionamentos.  

2.2 O susto que passamos 

stimulando a busca de novos percursos intelectuais para a 

explicação geográfica da construção do arranjo espacial de 

Cajueiro, partimos nesse instante para além da rigidez do esquema 

explicativo universal da racionalidade objetiva e material. Assim, procuramos buscar através 

da flexibilidade imaginativa e sensorial da corrente humanística, possibilidades de 

compreensão da complexidade dos fenômenos, pela incorporação dos conteúdos de suas 

significações simbólicas, que ampliam o conhecimento para além do domínio das 

causalidades concretas, visíveis e objetivas. Pois como assinala Castro (1997, p.20), faz-se 

necessário “pensar a história de cada lugar se desenvolvendo ou melhor se realizando em 

função de uma cultura/tradição/língua/hábitos que lhe são próprios, construídos ao longo da 

história”.

E
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Tomando como suporte a idéia de que a sociedade constitui seu imaginário 

com base no mundo vivido, no mundo real, elucidaremos alguns “causos”, sonhos, lendas, 

fantasias e devaneios mais comuns, reproduzidos ao longo dos tempos no imaginário coletivo 

da comunidade cajueirense, os quais ainda hoje causam susto e amedrontam os convictos da 

sua existência. 

O grito do mês de maio ou Haja pau 

Em conversas com Maria Preta e Dalva de Zé Brejeiro, soubemos que seus 

antepassados contavam uma história de fundo “verídico”. Sempre no mês de maio se ouve, ao 

longe, um grande grito que provoca susto e medo nas pessoas que têm a “sorte” de escutá-lo. 

Esse fato tem sua origem devido a um grande falso que o menino “levantou” à sua mãe. Ao 

ser mandado pela mãe para ir ao roçado levar a comida (marmita) do pai, esse menino durante 

o percurso comeu toda a galinha que levava e “melou” os ossos na areia. E, como forma de 

escapar da punição do faminto pai, inventou uma mentira, contando que durante o trajeto que 

ele percorria, um homem, suposto amante de sua mãe, teria feito tal “presepada”. O pai 

enraivecido foi para casa e espancou sua mulher durante horas, enquanto isso o menino 

gritava: “haja pau”, “haja pau”. Nesse momento, a mãe falou: “quem levantou esse falso, vai 

morrer berrando”. O menino encantou-se, e sempre no mês de maio aparece para algumas 

pessoas em forma de um pássaro entoando o canto: “haaaja pau, haaaja pau”.

Concluindo a estória, D. Dalva afirma: “isso aconteceu, porque é um  pecado 

levantar falso –testemunho a uma pessoa inocente, isso foi um castigo de Deus”.

Como o imaginário não se reproduz no vazio das idéias, percebe-se nesse 

“causo” que há uma relação com as condutas reguladoras da realidade da vida cotidiana de 

uma comunidade e as formas de sua sobrevivência, pois “as idéias-imagens precisam ter um 

mínimo de verossimilhança com o mundo vivido, para que tenham aceitação social, para que 

sejam críveis” (PESAVENTO, 1995, p.22.).
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            * O batatão

Em conversa com os moradores de Cajueiro, ao indagarmos sobre suas lendas, 

percebemos que uma boa parte deles têm a convicção da existência do “batatão”, pois esse 

“malassombro” já se “apresentou” para quase todos os nativos do povoado com que entramos 

em contato, ou quando não, para algum parente bem próximo, merecedor de  total 

confiabilidade. Em virtude da freqüência da sua aparição, essa assombração tornou-se a mais 

popularizada do lugar e continua amedrontando a população constantemente. “Começa com 

uma brasa e vai aumentando até se tornar uma grande bola de fogo”, relata  Elizeuda, a dona 

de uma venda no centro do povoado, “isso acontece ‘pro mode’ o pecado”, complementa 

Maria Preta, uma senhora de mais idade, que demonstra ser mais conhecedora dos “causos” 

do lugar. Continua ela:“antigamente, quando o compadre Alcides  transava com a cumadre 

Luzia, sempre aparecia o ‘batatão’. Compadre com cumadre é pecado para a igreja”. 

A estória do batatão continua na “boca do povo”. Outros afirmavam: “basta

rezar o credo que desaparece”, ou ainda, “se riscar um fósforo ele se apaga”. Reginaldo de 

Ciço Grande, um antigo morador que sempre vagueia pelas noites, confirma que sempre vê 

nas madrugadas o “batatão” na orla marítima, “é como uma bola de fogo pulando de pedra em 

pedra”.

No relato desses contadores de estórias, percebe-se o poder que os preceitos 

religiosos têm na vida cotidiana da comunidade de Cajueiro. A religião atua diretamente no 

comportamento social dos seus adeptos, ditando as normas a serem seguidas durante a 

existência deeles, levando-os a entrelaçaram a vida real com o imaginário, pautado no respeito 

às leis sagradas, passíveis de punição divina, que se apresenta em forma de castigo seja 

através da fome, frio, doença ou com a aparição dos malassombros, tal como o batatão. 

A religiosidade, portanto, desempenha um papel fundamental nesse resgate do 

pensar o mundo através do imaginário. Os símbolos sagrados são cultuados fervorosamente 

pelo povo brasileiro, na busca incessante para uma explicação da sua existência, da sua 

finitude ou continuidade espiritual. 
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* O lobisomem 

Contam os cajueirenses que algumas crianças já carregam, desde o seu 

nascimento, o pecado da falta de fé cristã; portanto, são predestinadas a vagarem pelo mundo 

como  seres errantes, denominados de lobisomens. Um morador do povoado, experiente no 

assunto, afirma que essa figura esquisita sai nas noites de lua cheia, percorrendo sete cidades 

da região, amedrontando as pessoas por onde passa, alimentando-se de cachorro novo e tripa 

de peixe, só “desvirando”, ou seja, voltando ao normal, um pouco antes do galo cantar. D. 

Maria Preta, velha contadora de histórias, confirma que “Zé Garapa [nome de um pescador]

contou que: o próprio lobisomem viu ele tratando peixe debaixo do rancho, e esperou para 

comer as tripas”.

Induzidos a uma “servidão voluntária”, os fiéis seguidores cristãos, são 

direcionados por essa força moral, chamada religião que, de forma latente e enraizada na 

cultura popular, ora serve-se de algumas lendas, ora se omite noutras, desde que estas estejam 

em sintonia com seus princípios ideológicos. Os que não seguem suas diretrizes caem no 

abismo, desgraça, sofrimento, enfim caem no “pecado eterno”. 

Tanto o batatão como o lobisomem e outros contos da imaginação popular 

contribuíram de forma indireta para a construção do povoado, uma vez que a aglomerado da 

população se deu de forma mais afastada do antigo cemitério, devido a esse recinto 

transparecer forças negativas, relacionadas à morte ou quase sempre ser o ponto inicial e/ou 

final das estórias de mal-assombro, contadas pelos seus antigos moradores. Poucos foram os 

cajueirenses que se aventuraram, antes da chegada da energia elétrica, a construírem sua 

moradias próximas daquele campo santo da paz eterna.  

* Outros "causos" 

Zé Brejeiro fala que, certa noite, quando passava embaixo da velha tamarineira, 

“esbarrou-se” num tambor rolando, o qual após percorrer alguns metros a sua frente 

desapareceu repentinamente. Essa “aparição” também foi testemunhada por outras pessoas. O 



MIRANDA, L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN–2002 85

sombreiro, que aparecia também para alguns moradores, era uma espécie de menino, que vai 

gradativamente aumentando de tamanho, formando uma grande sombra nas noites escuras. 

Também se costuma recordar os cavaleiros, que passavam nas altas horas pelas ruas do 

povoado troteando seus cavalos, tilintando suas rédeas e argolas, embora, ao abrir-se a janela, 

não se viam essas “visagens”, nem as marcas das patas dos seus animais. 

A comunidade de Cajueiro, como se vê, mostra-se rica em “histórias de 

trancoso”. Além dessas mais popularmente divulgadas, outras tantas são apreensivamente 

contadas pelos seus mais antigos moradores, as gerações mais recentes, que irão repassá-las  à 

frente. É o “velho” que se adentra no “novo”, no presente, e prossegue em direção ao futuro, 

se é que assim podemos prever. 

Adentrando no mundo do imaginário, percebemos que esse mundo vem se 

constituindo numa possibilidade de encontrarmos respostas do ser e de sua identidade, da 

memória e da subjetividade humana. No nosso caminhar, desvendamos ser a "força imaginal", 

o ponto de partida para explicações necessárias à compreensão da totalidade do ser humano. 

Entendemos, então, que através da leitura do imaginário, damos um passo mais 

preciso, na busca da compreensão da construção e reconstrução espacial cajueirense, pois 

olhando o lugar através do jogo de representações construídas e expressas pela comunidade 

local, faz-nos despertar para uma nova leitura do mundo dito racional. Mundo que passa a ser 

visto por outras lentes da nossa investigação, resgatando, a partir das imagens e dos seus 

significados simbólicos, o verdadeiro sentido da realidade cotidiana. 

Fugindo aos modelos metodológicos e imaginando o traçado urbano de 

Cajueiro, a partir desse discurso do imaginário, podemos tranqüilamente argumentar que a 

construção socioespacial desse povoado, fez-se e se faz, levando-se em conta não apenas o 

racional, o empírico, mas também o simbólico, o imagético, buscando-se, assim, dar um 

sentido à particularidade do lugar, criando sua própria identidade, baseada em suas práticas 

sociais coletivas. 

A tarefa de encontrarmos, através dos símbolos, imagens, sonhos e fantasias da 

comunidade cajueirense, explicações para entender a totalidade na (re)produção do seu 

território, muito nos encanta. Pois percebemos, na relação do novo/moderno com o 

antigo/arcaico, uma simbiose perfeita em alguns momentos e conflitante em outros. No 

entanto, essa (des)combinação torna cada vez mais rica a identidade do lugar (ver figura 20). 
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 Foto:  Levi/2001. 

Figura 20 -.A cara do novo, sobrepondo-se ao antigo. A resistência da arquitetura vernácula opondo- 
                   se a nova fachada; um passado ainda presente: a antiga casa de farinha, a velha senhora e 

seu rústico fogão. 

Os novos símbolos e seus diversos significados, ao se entrelaçarem e se 

incorporarem aos hábitos e comportamentos do imaginário coletivo da comunidade, dividem 

as opiniões de seus moradores que, mediante as mais variadas circunstâncias sociais, às vezes 

demonstram total satisfação com o contemporâneo ou o rejeitam e sentem  saudades de 

tempos idos... 

Na fala dos seus moradores, atestamos a nossa convicção de que estamos 

certos na compreensão desse jogo: o velho se foi ou resiste  em contraposição ao novo que se 

impõe.        

Na fala de um antigo morador do lugar, fica evidente a forte tendência de 

opção pelo novo: 

_ “Hoje tá bem melhor, o comércio tem de tudo, temos água encanada, as 

viagens para Natal, são mais rápidas, antigamente a gente tinha que ir até as placas para 

pegar a” sopa de Daniel“[espécie de veículo com boléia e carroceria] que  levava um dia 

para ir e outro para voltar.” 

Por outro lado, um outro antigo morador, um pequeno agricultor, sente 

saudades dos bons tempos e esbraveja dizendo: 

_“Os tempos mudaram, hoje falta chuva, as sementes não prestam, antes batia 

janeiro o povo plantava, hoje suspende o tempo. Antigamente os filhos pediam a benção aos 

pais e dormiam em casa. As leis de hoje contribuem para o banditismo”. 
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Essas falas vêm pôr em tela a vida, o pensar e o sentir do povo de Cajueiro, 

evidenciando um dilema entre o novo e o antigo, o moderno e o arcaico que ora se afinam e 

ora se repelem. Assim prossegue o imaginário popular.  



MIRANDA, L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN–2002 88

CAJUEIRO 
A REPRODUÇÃO SOCIAL DO LABIRINTO 3
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3-    CAJUEIRO: A REPRODUÇÃO SOCIAL DO LABIRINTO 

3.1 - As condições de vivência no labirinto 

rocuramos, a partir desse momento, trazer à baila a realidade 

socioespacial do nosso objeto de estudo, procurando expressar os 

objetos fixos e a fluidez desse labirinto construído que, no nosso 

entendimento, está permeado por um processo de relações que trazem, em seu bojo, 

elementos de desigualdades, combinação e contradições presentes nessa formação espacial: o 

povoado de Cajueiro. 

Para fazermos  a análise  socioespacial dessa realidade, tomamos como base 

um estudo in loco, buscando, através das ruas, becos e trilhas do povoado, respostas para 

nossas reflexões sobre a organização  e construção desse lugar, resultantes das adaptações 

feitas pelo Homem na  natureza no transcorrer dos anos, uma vez que  há uma  grande 

carência de material bibliográfico, com dados históricos e sócio-econômicos a respeito do 

povoamento e desenvolvimento do povoado de Cajueiro. 

Ao investigarmos a atividade comercial, observamos que esse setor apesar de 

se apresentar ainda incipiente, vem se diversificando e uma variedade de produtos pode ser 

adquirida no próprio povoado. Sendo possível presenciar-se na localidade uma pequena 

produção mercantil familiar, composta por: mercearias, pequenas vendas de variedades, 

minúsculos armarinhos, farmácia, padarias, restaurante, lanchonetes, e vários bares, conforme 

tabela 02. 

P
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Tabela 2 

Povoado de Cajueiro – Touros/RN 
Estabelecimentos Comerciais   - 2002 

Tipo Nº DE EDIFICAÇÕES 

 VALOR ABSOLUTO %

Mercearias 19 32,8    

Bares 13 22,4 

Armarinhos 10 17,2    

Peixaria 5 8,7  

Lanchonete 3 5,2 

Lojas de variedades 3 5,2 

Padarias 2 3,4 

Salão de beleza 2 3,4 

Farmácia                         1 1,7 

Total                                                                                     58                        100,0 

Fonte:  Pesquisa de Campo -  fev./ 2002 

Em virtude do elevado índice de desemprego na localidade, salientado  pelos 

entrevistados, percebe-se o surgimento constante de pequenos estabelecimentos comerciais, 

de caráter familiar, como forma de sobrevivência. As antigas bodegas e mercearias com os 

balcões que separavam o freguês do proprietário, hoje, dão lugar a minúsculos  mercadinhos 

na forma do self-service, com um pequeno e variado estoque de artigos de alimentação, 

bebida, limpeza e  higiene. Fato que  pode ser explicado, também, pelo fácil acesso a Natal, 

onde os donos desses estabelecimentos comerciais realizam suas compras, ou pela presença 

de alguns revendedores atacadistas com seus caminhões carregados de mercadorias pelas 

principais ruas do povoado. 

Conforme tabela acima, predomina o setor varejista no comércio local. São 58 

estabelecimentos comerciais, sendo que  os de "produtos alimentícios" reúnem cerca de 19 

mercearias, que correspondem a 32 % do comércio local. Os bares, conforme pesquisa de 

campo, correspondem a um total de 13, ou seja 22% do setor comercial varejista, enquanto 

que os armarinhos, com artigos de vestuário, brinquedos e perfumaria, atingem a cifra de 08, 

com um percentual de 13%, são em número de 5, os pequenos pontos de venda  do pescado 
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local; três (3) lojinhas de variedades em material de construção, caça e pesca; duas padarias; 

dois salões de beleza, apenas para corte de cabelo e uma farmácia. 

Convém ressaltar que grande parte desses pontos de venda, localizam-se na 

mesma edificação de moradia familiar, assumindo, dessa forma, esse espaço construído, uma 

multifuncionalidade, espaço de trabalho e espaço de moradia, este sob condição subordinada à 

atividade de trabalho, situando-se sempre na parte traseira da construção, local onde se 

desenvolvem as atividades de lazer e sobrevivência. (ver figura 21)

   Foto:  Levi/ 2002 

Figura 21: A bodega – Espaço de trabalho e de  moradia.

A freqüência constante aos bares do povoado dá-se em grande parte devido à 

ociosidade de uma parcela significativa da  população masculina que, por falta de lazer e 

principalmente de trabalho, buscam nesse tipo de ambiente, refúgio para a ocupação do seu  

tempo. 

Observamos que o comércio atacadista é praticamente inexistente no lugar, 

restando somente aos pequenos mercadinhos venderem em quantidade maior o seu estoque de 

alimentos e bebidas. Nesse sentido, esta situação comercial tem revelado uma deficiente 

estrutura, ficando limitada às necessidades básicas da população local que, por muitas das 
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vezes busca, na cidade de Touros ou em Natal, a aquisição de outros produtos necessários. 

Além das mercearias, são os bares que vendem bebidas no varejo, o que predomina no fluxo 

comercial do território cajueirense, restando, aos demais itens de produtos de consumo, 

posição destacadamente modesta. 

Também se verifica, no povoado, que a venda de carne de gado abatida na 

hora, dá-se debaixo de uma árvore na rua principal, aos domingos. É assim que o animal 

abatido em diversas partes, expõe-se para os fregueses nos galhos dessa árvore, sem nenhuma 

proteção contra a  poeira, insetos,  animais e aves domésticas que  circulam livremente pelas 

ruas do povoado, conforme falamos anteriormente. Portanto, esse comércio é realizado sem as 

mínimas condições de segurança e higiene  para o consumo da   população  local. 

É significativa a realização da feirinha, surgida em meados dos anos 90, a qual 

acontece nas primeiras horas da manhã de todos os domingos, comercializando frutas, 

verduras, macaxeira, batata doce, goma de mandioca, mel e alguns artigos de vestuário. 

Porém, sem nenhum padrão higiênico, pois toda mercadoria é exposta sobre o solo, apenas 

recoberto, em alguns casos, com uma lona. Na década de 1960, toda a  produção excedente 

local era vendida nas feiras de Baixa-Verde, hoje João Câmara, na feira de Boa-Cica (outro 

povoado de Touros) ou na Portela, atual fazenda Zabelê, desapropriada para reforma agrária. 

Entretanto, ao final  da década de 1970, surgiu, como alternativa para os cajueirenses, a feira 

de Touros, nas terças-feiras,  como espaço de compra e venda. 

Também se verifica no povoado, além do setor comercial, outros ligados  à 

prestação de serviços, mesmo sendo pouco expressivos no que diz respeito aos equipamentos 

necessários à demanda local. Em relação aos serviços de alojamento e alimentação, isto é, 

hotéis, restaurantes e bares, estes são precários ou inexistentes para atender à demanda  de 

visitantes, veranistas e aos poucos turistas que chegam ao lugarejo. 

Muito embora Cajueiro esteja inserido numa área de expansão turística, 

conforme o projeto do “Pólo de Turismo Costa das Dunas”,4 plano de ação vinculado ao 

Prodetur II, o “boom turístico” ainda não aconteceu nessa comunidade, pois o volume de 

turistas é muito incipiente no povoado. Fato esse que já se presencia em outras comunidades 

pesqueiras,  situadas no litoral norte de Natal, com características semelhantes às de Cajueiro, 

como é o caso de Maracajaú, Pitangui e outras, as quais desfrutam de grandes 

empreendimentos de receptividade e lazer para os turistas.  Nesse sentido, vale salientar que a 

4  O Pólo Costas das Dunas envolve 14 municípios do litoral oriental do Rio Grande do Norte. 
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paisagem natural cajueirense, constitui-se num diferencial significativo para "os de fora". A 

comunidade típica de pescador dispõe de um mar aberto propício à prática desportista náutica, 

tendo ainda como atrativo turístico a sua proximidade do maior farol da América Latina, 

edificado no km 0 da BR-101. 

Deve-se, possivelmente, o “esquecimento” de Cajueiro como pólo  de atração 

turística, à falta  tanto de interesse como também de uma política de marketing, por parte da  

prefeitura de  Touros, com a responsabilidade de divulgar a  singularidade da paisagem 

cajueirense. Isso é visivelmente observado num caminhar pelas ruas labirínticas do povoado, 

onde se detecta a falta  de pavimentação, de iluminação, de esgotos, de limpeza pública e, 

principalmente, de um controle municipal da composição urbanística do povoado, o que  nos 

motivou  a realização deste  trabalho. 

Ainda como exemplo do total desprezo da administração municipal com  o 

povoado de Cajueiro, vale salientar  que,  no folder oficial de divulgação do potencial turístico 

da área, confeccionado e distribuído pela prefeitura de Touros aos órgãos e setores que 

atendem à atividade turística, não há a mínima  referência, tanto em fotos como no corpo do 

texto, sobre a existência de Cajueiro (vide anexo B e C), fazendo assim passar despercebida, a 

primeira praia da costa norte-rio-grandense, marcada pela mudança do litoral, passando de 

oriental para norte e, assim sendo, a partir desse ponto, pode o turista vislumbrar uma nova 

paisagem natural decorrente da mudança de direção dos ventos litorâneos, os quais 

privilegiam a orla com interessantes formações rochosas de arrecifes, dunas, praia de tombo 

com areia escura e batida e uma típica vegetação de praia, praticamente  primitiva em sua  

maior parte. 

No que se refere aos meios de hospedagem para o turista, Cajueiro conta, desde 

de 1993, com uma pousada, composta de 16 chalés, acomodando 3 hóspedes em cada um, 

possui  um  restaurante e uma “piscina”, uma espécie de um tanque grande, sem revestimento 

interno e desprovido de equipamentos de bombeamento e filtragem d'água. A freqüência 

maior de clientes acontece nos meses de veraneio e/ou nos feriados maiores, como: o 

carnaval, semana santa e ano-novo, conforme as informações prestadas por sua arrendatária, 

pois a pousada pertence atualmente a um italiano que, no final dos anos de 1990, adquiriu-a 

do seu primeiro proprietário, um veranista do povoado. 

Contam os moradores de Cajueiro que esse primeiro proprietário, para 

construir a pousada, derrubou parte de uma  duna na orla, e esse feito fez com que a maré 
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avançasse sobre a linha de costa, destruindo a estrada de piçarro, que dava acesso  pela praia à 

pousada. O acesso à pousada só é permitido aos hóspedes conduzido-os por carros pequenos. 

Em se tratando de ônibus ou de outros automóveis de porte maior, faz-se necessário 

estacionar no centro do povoado e fazer um percurso de aproximadamente 700m a pé, pela 

orla ou pelas ruas tortuosas do povoado. 

Quanto aos serviços públicos do povoado, também se verifica uma 

precariedade no atendimento, e conforme reclamações constantes que ouvimos quando 

entrevistávamos os moradores, direcionavam-se elas, em sua maior parte, para o setor de 

saúde, que consta de apenas um posto de atendimento. Assim  nos falaram alguns moradores: 

“Cajueiro é muito bom, mas falta aqui um hospital,  uma ambulância  e 

dentista grátis”. 

“O que é ruim aqui é medico que não tem o dia todo e não tem todos os 
médicos (subentendem-se as especialidades), não tem dentista e nem oculistas”. 

 “Falta uma maior assistência médica, medicamentos para as crianças e uma 
ambulância”.

“Se acontece uma coisa aqui, vai ter que ir numa casa a meia-noite, chamar 
um candidato pra ir pro hospital. Para fazer um exame tem que ir até Nata”l 

Atestando a carência de atendimento médico que se abate sobre Cajueiro 

conforme as falas acima, constatamos que o posto de saúde funciona somente durante os dias 

úteis da semana, atendendo os moradores de Cajueiro apenas na 2ª, 3ª e 5ª feiras, porque nas 

4ª e 6ª feiras os pacientes atendidos são os moradores de outros povoados próximos: Lagoa do 

Sal e São José. Os funcionários do posto, são uma médica, uma enfermeira e um auxiliar de 

enfermagem, que atendem diariamente somente a 20 fichas distribuídas. Eles fazem parte do 

Programa de Saúde Familiar - PSF. 

O PSF é um programa do governo federal que contrata  profissionais da área da 

saúde por determinado período, para atuarem junto às comunidades carentes, no que se refere 

aos exames de pré-natal, preventivo de câncer, planejamento familiar e ainda quanto aos 

serviços  ambulatoriais, com a realização de curativos, consulta, prescrição e envio de 
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remédios. Constam ainda, nesse programa, os agentes de saúde, que visitam as residências do 

povoado fazendo um trabalho de cadastramento familiar, orientação e encaminhamento para o 

posto.

Conforme informações coletadas no posto de saúde, Cajueiro não dispõe de 

nenhum funcionário  municipal, que resida no povoado e possa atender os nativos durante os 

finais de semana, não obstante os profissionais que atendem pelo PSF, que residem em Natal, 

deslocando-se todos os dias por conta própria para Cajueiro e demais povoados atendidos pelo 

programa, e conforme contrato com esse projeto, só atuam nos dias úteis e em forma de 

revezamento entre os povoados anteriormente citados, ficando então a população à espera da 

iniciativa da prefeitura que, em demonstração de total descaso com a população local, não 

contrata nenhum servidor para atuar no posto diariamente, e nem ao menos assegura aos 

cajueirenses o acesso ao hospital de Touros por meio de uma ambulância. 

Diante desse quadro que foi exposto, grande parcela da população dirige-se ao 

hospital de Touros, para um atendimento mais preciso na resolução dos seus problemas de 

saúde e, quando mais grave o problema, recorrem aos hospitais de Natal, muitas das vezes 

encaminhados pelos médicos que atuam em Touros. 

Ressaltamos, ainda, que existe uma certa ação política no sentido de  utilizar-se 

dos representantes do povo cajueirense, mais particularmente do vereador, para a prática do 

assistencialismo  no que diz respeito à cessão de  transporte para os doentes ou mulheres em 

trabalho de parto para Touros ou mesmo para a capital do Estado em seu veículo particular, 

pois, como já citamos, a comunidade não dispõe de ambulâncias para o transporte dos 

enfermos. Uma cena comum em Cajueiro é observada: alguns nativos, como uma insólita 

forma de solucionarem seus problemas de saúde, mendigam auxílio a alguns médicos que 

veraneiam no povoado. 

Outra situação cruciante é o setor educacional do território cajueirense, 

constituído apenas por 3 unidades educacionais, sendo uma (1) creche, uma (1) escola da rede 

municipal e uma (1) escola da rede estadual, funcionando ambas apenas com o ensino 

fundamental. 

A Escola Municipal Maria do Carmo Ribeiro, inaugurada em 1988, foi 

estruturada com 6 salas de aula, uma cozinha, uma pequena sala de leitura, uma única sala 

para professores, secretaria e direção. Contou, em 2000, com um corpo docente de 19 

professores e 15 funcionários, tendo uma matrícula inicial de 432 alunos, com uma aprovação 
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ao final do ano letivo de 307 alunos, o que equivale a 71 %. Analisando-se o número de  

reprovados (69), de evadidos (39) e de transferidos (76), chega-se ao elevado percentual de 

42,5% dos alunos que não concluíram com êxito o ano escolar. Quanto aos equipamentos, 

essa escola dispõe de uma (1) máquina de datilografia, dois (2) mimeógrafos, uma (1) tv, um 

(1) vídeo, uma (1) antena parabólica, um (1) rádio gravador e ainda freezer, bebedouro, 

geladeira e fogão. 

Apesar da existência dos instrumentos de comunicação, segundo a direção, eles 

“só são utilizados quando algum professor, solicita a gravação de algum programa da Tv-

escola”, atitude que raramente acontece, devido à falta de preparação desses profissionais 

para assumir tal tarefa. A parabólica, nesse contexto, assume no imaginário social o sentido de 

modernidade no ensino, de avanço no uso dos recursos didáticos? Ledo engano da 

comunidade estudantil. Como prova disso, observa-se que  a escola ainda se “movimenta”  

sob as teclas da velha máquina de datilografia e do mimeógrafo manual. É interessante 

ressaltar que até o momento da nossa entrevista, a direção só dispunha de dados relativos ao 

ano de 2000, muito embora já estivesse efetuando a matrícula dos alunos para o ano 2002. 

Esse fato deve-se à não-existência de meios modernos de informatização na escola, sendo 

todos esses dados referentes ao desenvolvimento do ano letivo, manipulados manualmente, 

auxiliados pela obsoleta máquina de datilografia. 

A creche funcionou em 2001, com o apoio da prefeitura de Touros, que fornece 

lápis, caderno e  merenda para 120 crianças, que ocupam o seu tempo brincando com material 

reciclado, como: tampa de refrigerantes, garrafas de plástico descartáveis, revista, jornais e 

outros, já que segundo, informação da direção da creche, há uma grande carência de 

brinquedos industrializados e as orientadoras, "tias", superam a falta desses recursos usando a 

criatividade para tornar o ambiente mais útil, através de jogos, músicas, danças e brincadeiras 

infantis. 

A Escola Estadual de Cajueiro, 1ª unidade de ensino do povoado, fundada em 

1963, desenvolve atualmente o ensino fundamental de 1ª a 4ª série, durante o dia e o ensino 

supletivo no turno noturno. Contou em 2001 com uma matrícula inicial no ensino 

fundamental de 270 alunos, concluindo uma matrícula final com 215 aprovados, e 55 alunos 

entre os transferidos (15), reprovados (25) e evadidos (15) alunos, correspondente a um total 

de 20% de alunos que não aproveitaram o ano de estudo (ver figura 22). 
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   Foto:  Levi/ 2002. 

Figura 22: O posto de saúde, a escola e o telefone público - A presença do terciário.

No que diz respeito ao ensino supletivo que atinge uma clientela de maior 

idade, observamos um maior descalabro no aproveitamento do ano letivo. Com uma matrícula 

inicial de 116 alunos em 2001, apenas 44 obtiveram sucesso com a aprovação, 

correspondendo a 37,9 % somando-se, porém, os evadidos  que foram 43, os transferidos 06 e 

os reprovados em número de 23, chega-se a um total alarmante de 62% de alunos que se 

afastaram dos bancos escolares, devendo-se tal fato, segundo a diretora da escola, aos 

“casamentos” precoces dos jovens, nos quais o “marido”, proibe sua companheira de 

continuar os estudos, pelo motivo da prematura mulher já ter se “ajuntado” por estar grávida 

e, desse modo, subentende-se que ela deva permanecer em casa, como forma de se resguardar 

pelo ato que cometeu. Excluindo-a do convívio social, alivia-se assim, a pressão da sociedade 

cajueirense. 

Quanto à evasão escolar masculina, é interessante observar, que esta tem uma 

predominância sobre a feminina. Esse fato vem corroborar com os dados estatísticos, 

divulgados em 2000, pelo IBGE, no que se refere à presença em maior porcentagem da ala 

feminina  nas escolas  brasileiras, contribuindo  para o agravamento desse quadro a existência 
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de apenas duas unidades de ensino no povoado, as quais não têm conseguido atender a toda 

população carente, principalmente, aquela parcela da população que tem trocado o ensino 

pelo trabalho, para a sua sobrevivência. É considerável o grande número de pessoas 

analfabetas no povoado, principalmente do sexo masculino. São crianças, adolescentes e 

adultos que estão fora da escola, e grande parte desse contingente alega ser o trabalho no mar 

o principal responsável pelo seu afastamento dos bancos escolares, uma vez que essa 

atividade, principalmente dos que trabalham na captura da lagosta, não disporem de horário 

fixo para a realização de suas tarefas, chegando ás vezes a passarem vários dias em alto mar, 

ou mesmo sendo obrigados a viajarem para outras comunidades pesqueiras, na busca de uma 

maior captura do valioso crustáceo. 

Ainda analisando-se a precária realidade do ensino em Cajueiro, atenta-se a 

outro fato que vem contribuir para a não continuidade dos estudos de muitos jovens do 

povoado. Trata-se da falta de uma escola de ensino médio. Os alunos, que desejam ingressar 

no ensino médio (antigo 2ºgrau), matriculam-se nas escolas de Touros, aventurando-se todas 

as noites à ida para essa escola num velho ônibus mantido pela prefeitura do município, que 

transporta, além dos alunos de Cajueiro, os de outros povoados mais próximos. Salienta-se 

que esse transporte escolar freqüentemente apresenta problemas mecânicos em virtude dos 

seus longos anos de rodagem, deixando assim esses educandos sem acesso contínuo à escola, 

o que constitui assim, um fator a mais para o desestímulo, aumentando a evasão escolar e/ou o 

abandono definitivo dos estudos. 

“Do A  prá trás” foi a resposta de um morador, quando indagamos sobre o seu  

grau de escolaridade Além dele, 22,3% dos entrevistados estão  em situação semelhante, 

afirmamos não ter o mínimo de conhecimento do mundo das letras. Dos outros 43, 6% 

estudaram apenas até a 4ª série do antigo primário e somente 5,3% chegaram ao ensino do 2º 

grau (médio). Como grande parte dos entrevistados são pessoas que estão fora da faixa 

escolar, isso vem corroborar com as nossas reflexões anteriores, onde as condições de estudo 

no povoado, que ainda hoje apresentam problemas, situação que era mais alarmante em 

tempos anteriores, quando, além da falta de estímulo e tempo para a dedicação à escola, havia 

uma carência de material humano, didático e infraestrutural, para um desenvolvimento 

mínimo do processo ensino-aprendizagem, conforme nos relatou uma moradora octogenária, 

que estudou na década de 30 do século anterior. Assim nos conta ela: 
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_“...quando eu era menina  nós estudava a carta de ABC, depois a cartilha, 

tinha o 1º livro , o 2º livro, o 3º livro e o 4º e depois nós voltava para começar de novo, 

agente estudava de 2ª a 6ª e no sábado para reforçar, eu me lembro que só tinha três  

professoras, D. Raquel França, D. Genésia e D. Maria do Carmo e a lição era assim”: 

A preguiça é chave da pobreza, 

sem religião e sem justiça não há liberdade, 

tem por pedestal a humanidade, 

mas vale adormecer com fome, 

do que acordar com dívida 

Essa mesma senhora, admirada no povoado pela sua lucidez memorística, 

falou-nos da primeira vez que avistou um carro em Cajueiro: 

_”...quando  aparecia um carro aqui vinha pela beira da praia, era daquele 

tipo antigo que a gente chamava de baratinha e era muito difícil, a gente ainda menina corria 

pra espiar, porque não sabia o que era um carro, só a partir de 50, é que fizera a estrada, 

que vinha pelo Coelho”.

Nessa fala, percebe-se a dificuldade que os moradores mais velhos tinham para 

chegar ao povoado por meio do transporte rodoviário, que só  aproximadamente há 50 anos 

ocorreu de forma precária, conforme relatamos no capítulo anterior. Porém, atualmente, o 

acesso de automóveis para o núcleo central do povoado, tem apresentado uma real melhoria, 

em virtude da conclusão da BR-101, no trecho Natal-Touros e da construção da RN-222 que 

une essa BR à cidade de São Miguel do Gostoso, passando essa rodovia no entorno do 

povoado. Além disso, houve o calçamento de algumas ruas da localidade, particularmente o 

da  rua principal, que liga o centro a essa rodovia a qual leva a São Miguel do Gostoso. Essas 

ações permitiram um maior acesso dos transportes ao centro da comunidade, pois 

anteriormente esse trajeto dava-se através de uma estrada de piçarro, estreita e cheia de 

curvas, a qual, no período chuvoso, ficava praticamente intransitável. 

O meio de transporte mais utilizado de Cajueiro para Natal é o rodoviário, feito 

diariamente através da Empresa Cabral, com dois ônibus no sentido Cajueiro -Natal, um  no 

período da manhã e outro no período vespertino, realizando assim dois percursos, um direto 

pela Br-101, partindo de Touros e outro pelo antigo  trajeto seguindo a RN-066, partindo de 

São Miguel de Gostoso para Natal, passando por Ceará-Mirim, no sentido inverso Natal- 
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Cajueiro. A empresa também realiza duas viagens diariamente. A população cajueirense ainda 

dispõe atualmente, de uma nova forma de transporte coletivo, que são os alternativos. Vans e 

vários outros carros particulares diariamente partem para a capital transportando passageiros e 

cargas, iniciando o percurso a partir de Cajueiro, como de Touros ou de São Miguel do 

Gostoso, transformando-se num sistema opcional de viagem rápida para a população local; 

além do mais, percebe-se que os cajueirenses utilizam para percurso menores, como a ida a 

Touros, distante 7 km, ou outros povoados vizinhos, o transporte de bicicleta ou mesmo a 

tração animal, como os cavalos e jumentos. 

As comunicações telefônicas em Cajueiro são feitas, atualmente, através de 14 

telefones públicos (orelhões) espalhados pelas ruas do povoado, e de vários terminais 

telefônicos instalados nas residências do povoado.Vale aqui salientar que, quando a telefonia 

era administrada pela empresa pública, apenas um posto telefônico servia de contato para toda 

a comunidade, porém, com a privatização das estatais, fechou-se o antigo posto da TELERN e 

o telefone passou a ser mais um novo bem adquirido pela comunidade, junto a TELEMAR, 

empresa de capital privado, em virtude das facilidades oferecidas por esta nova 

administradora, para a aquisição desse objeto que no imaginário popular, dá um sentido de 

status aos possuidores desse bem. Dessa forma, sem que percebem o fato, esses, esses novos 

usuários fazem o jogo da expansão capitalista, que impõe a todas as classes sociais  acatar o 

“moderno”, muitas vezes dispensáveis, frente a outras necessidades mais prementes. E assim 

o capital vai  imprimindo novas formas de convivência, costumes e organização espacial. 

A população ainda utiliza as rádios FM e AM de Touros, como também a FM 

de São Miguel do Gostoso para comunicar-se com seus conterrâneos. Destacamos, ainda, a 

presença de um outro antigo símbolo de status num passado recente: são as inúmeras antenas 

parabólicas, instaladas nas casas das mais variadas camadas sociais, para captação de diversos 

canais de televisão do país e de antenas para sintonizar as rádios AM e FM de Natal e 

Fortaleza. Ainda como forma de comunicação, o povoado dispõe de  um posto da  agência 

dos Correios localizado na rua São Sebastião, que só atua no envio de cartas simples e entrega 

de pequenas encomendas. 

Entretanto, ainda hoje, é comum aos nativos cajueirenses o uso da 

comunicação direta, o boca-a-boca, que se configurou, por um longo tempo, como uma das 

mais velozes formas de comunicação do povoado, principalmente no bate papo diário nas 

calçadas do centro, tido como o território do encontro, da fofoca, do “jornal local” ou mesmo 
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na areia da praia, enquanto se aguarda a chegada dos barcos ao entardecer. Muito embora hoje 

uma nova cena venha surgindo no cotidiano do povo, falo dos vários jovens da comunidade 

que, como forma de vestir a roupagem do “moderno” e “atualizado”, utilizam o telefone 

público ou residencial para se comunicarem com seus amigos locais, no reduzido sítio urbano 

do povoado que não totaliza nem 0,5 km2 de perímetro urbano. Em muitas das vezes essa 

comunicação faz-se entre ruas vizinhas, ou até na mesma rua de uma curva  para a outra. 

Quando anteriormente essa comunicação era feita de forma direta, de forma mais afetiva e 

econômica, através do prazer de visitar os amigos e passear pelo labirinto urbano do povoado,   

é o que se pode interpretar. 

Daí, podemos abstrair que há uma contradição no imaginário coletivo da 

comunidade, pois, se pelo viés do setor econômico, dos empreendimentos privados, do 

comércio, do transporte particular, das comunicações, o aparato do “modernismo” aí se faz 

presente, exigindo novas posturas e mudanças de hábitos frente ao “novo”, quando nos 

atemos ao desenvolvimento humano, social e cultural e, em particular, quando se trata do bem 

público, a exemplo da educação, da saúde, ele se apresenta arcaico e debilitado, mesmo diante 

dessa realidade dinâmica que vivemos no momento. 

Como opção de lazer em Cajueiro, além da praia, o povoado conta com um 

clube social particular, construído há mais de 20 anos, esse espaço de diversão representa, 

para os mais jovens, o palco das festas rotineiras dos finais de semana, festas típicas como: “A 

Noite da Quenga-Caju”, “A mais bela estudante”, como também é útil para as solenidades de 

colação de grau anual, dos concluintes do ensino fundamental. A noitada é animada com as 

bandas regionais da moda, que sempre tocam axé-music ou um  forró estilizado, combinado 

com uma  coreografia recheada de erotismo, imitada com muito prazer por todos os  

participes da festa (ver figura 23). O antigo baile a sanfona, fiel ao legítimo forró ou baião, 

resguardou-se para os poucos anciãos do lugar que, reunidos numa pequena escola, dançam e 

cantam as modinhas de épocas, resistindo assim, a todo custo, a esse intruso “moderno”, 

embora esse sarau seja taxado pelos mais novos como demodé, cafona e feio.  
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Foto:  Levi/2002. 

Figura 23: Clube Social – palco das noitadas dos mais jovens 

Para a prática de esportes, o povoado dispõe de um campo de futebol de terra 

batida e de uma quadra improvisada de areia, para a prática do voleibol, sem contar com a  

grande “quadra natural” de terra firme, formada na praia na fase da baixa-mar. Conta o 

povoado com dois times de futebol o mais antigo é o “Flamengo Futebol Clube”, com mais de 

50 anos de existência, e há um mais recente, o “Vasco”, estes disputam jogos amistosos com 

outros times da redondeza. A exemplo do que já vimos em outros setores, o futebol também 

recebe forte influência dos valores externos, que se sobrepõem aos internos, já que nenhum 

dos times batizou-se com o nome do lugar. 

Com base nas descrições desses fatos, torna-se importante ressaltar a 

importância da preservação das tradições culturais na prática das atividades de lazer, como 

forma de resgatar a memória do lugar, evitando-se assim a alienação da comunidade dos fatos 

da sua própria história. 

Se as atividades de lazer assumiram uma “cara nova” nos dias de hoje, no que 

diz respeito ao contexto sócio-econômico-espacial, ressaltamos que, apesar da captura da 

lagosta ter alcançado uma grande importância entre as atividades produtivas de Cajueiro, a 

básica agricultura de subsistência tem ainda um papel importante no cenário sócio-econômico 
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cajueirense, na geração de renda e trabalho através da pequena produção familiar que vem se 

reproduzindo à medida que consegue levar para o “mercado o pequeno excedente da 

agricultura alimentar tradicional de sequeiro” (ARAÜJO, 1997, p. 17), destacando-se 

principalmente nos cultivos de milho, feijão e batata, macaxeira e hortaliças, produtos que 

vêm sendo vendidos na feira livre do lugarejo. 

Além dessas atividades econômicas, outra merece aqui ser explicitada, trata-se 

da produção de paquetes (pequenas jangadas feitas com compensado naval e movidas a vela) 

e barcos lagosteiros movidos a motor, confeccionados pelo estaleiro do povoado. Com uma 

produção em média de 6 barcos anualmente, o estaleiro atende à clientela de Cajueiro e 

localidades vizinhas, como: Touros, São José, Carnaubinha, Rio do Fogo, São Miguel do 

Gostoso e até a Redinha em Natal. O estaleiro iniciou suas primeiras produções em 1965, 

porém só em 1974, realmente, estabeleceu-se como empresa, atendendo a vários projetos, 

financiados pelo Banco do Nordeste, entre os quais, em 1996, o atual  presidente da República 

do Brasil, fez-se presente no povoado para o lançamento de um projeto-piloto. 

Entretanto, convém ressaltar que a produção do estaleiro, expressa uma 

atividade de caráter familiar, em  que apenas os cinco filhos do proprietário dão conta da 

tarefa, e conforme palavras desse proprietário, conhecido por Seu Silas Baracho, “o  estaleiro 

só tem futuro com projetos, trabalhar para a comunidade é muito fraco”. Os projetos 

referenciados pelo proprietário dizem respeito àqueles financiados por órgãos públicos, e 

como esses programas do governo para a construção de barcos não são constantes, a produção 

é pequena e não contribui para amenizar o grande número de desempregados existente no 

povoado.

Relacionando-se ainda à questão da atividade pesqueira, queremos destacar a 

ação da Colônia de Pescadores que, segundo seu presidente atual, presta assistência às 

famílias dos pescadores do povoado, com auxílio para a cura de doenças através da doação de 

medicamentos, auxílio a natalidade e na agilização de providências para o recebimento do 

seguro-desemprego que, no ano de 2001, totalizou uma cifra de 275 beneficiários, sendo 220 

homens e 55 mulheres, denominadas marisqueiras, pelo fato dessas mulheres afirmarem 

trabalhar na coleta de mariscos, nos recifes costeiros. Porém, aqui, vale ressaltar o fato de não 

se constatar em Cajueiro a presença de produção alguma de mariscos, ou outra espécies 

marinhas coletadas na área de praia por essas mulheres intituladas de marisqueiras. 
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Faz-se necessário salientar que a própria política de seguro desemprego do 

governo federal, de forma indireta, contribui para o comodismo e conformismo dos 

moradores do povoado, que, de certa forma, confiando nas várias benesses distribuídas sob 

título de  assistencialismo social, preferem levar a vida de forma mais fácil, sem a obrigação 

da labuta diária em qualquer ramo de atividade econômica, o qual permita seus préstimos. 

Conforme constatamos, são 275 os nativos de Cajueiro beneficiados pelo seguro-desemprego, 

por um período de quatro meses, de janeiro a abril, período esse correspondente a fase de 

defeso (desova) da lagosta. Em muitos casos, os beneficiados não são na realidade pessoas 

que trabalham na captura do crustáceo, são às vezes comerciantes ou jovens desempregados 

que, através da influência política local, beneficiam-se dessa doação oficializada pelos meios 

legais. Em contrapartida, vários mergulhadores, que atuam realmente nos barcos lagosteiros, 

ficam alijados do benefício do seguro-desemprego, por falta de orientação, iniciativa ou 

documentação, uma vez que a maioria constitui uma massa de analfabetos, desconhecedora 

do direito que lhe é assegurado como cidadão. 

Investigando esse fato por outro ângulo podemos deduzir que a população local 

usa desses artifícios ilícitos, como forma de se proteger da forma perversa como os 

governantes tratam as populações mais pobres deste país que, excluídas, desempregadas e 

desqualificadas, sem a menor expectativa de vida de dias promissores, recorrem a qualquer 

tipo de ajuda que contribua para aliviar a sua situação de míngua. 

Por outro lado, neste estudo, não podemos deixar de enfatizar que na 

conformação sócio-ecônomica cajueirense, tais recursos oriundos das políticas sociais do 

governo federal tem um significativo peso na mobilidade da economia local. Conforme dados 

estatísticos, 103 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, têm como apoio na sua base 

econômica, as políticas governamentais compensatórias que, em virtude da fragilidade das 

atividades produtivas tradicionais, constituem  novas formas de ganho que passam a  ter um 

papel importante no quadro sócio-econômico de cada lugar. 

Salientamos, então que, outra benesse do governo federal vem a fomentar o 

engodo dos moradores locais. Trata-se da chamada frente de emergência que, de  modo 

semelhante a  outros benefícios presenteados, segue uma indicação aleatória para os seus 

beneficiados. Em 2001, 136 moradores de Cajueiro foram contemplados com a frente-de-

emergência. Sendo esse  um  programa do governo federal destinado às regiões mais áridas do 
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país, como forma de aliviar as tensões sociais e contribuir para a sobrevivência dos habitantes 

daquelas áreas, devido ao longo período de estiagem que elas passam. 

Porém, cabe aqui fazermos uma reflexão de como se justifica que esse 

benefício se estenda aos moradores de Cajueiro, se apenas uma  pequena parcela da população 

dedica-se exclusivamente ao trabalho na lavoura, comparando-se aos demais trabalhadores 

rurais de outras áreas mais interioranas do Estado, os quais somente dispõem da atividade 

agrícola como única forma de sobrevivência. Daí, então, conclui-se que a remuneração 

oriunda da frente de emergência para os cajueirenses torna-se mais um instrumento de 

barganha política nas mãos dos representantes do povo, que destina aos seus correligionários 

esses presentes esporádicos, e como forma de justificar o recebimento desse benefício, os 

beneficiados devam executar algumas tarefas que, em muitas das vezes, são alheias aos 

objetivos oficiais da frente de emergência. No caso de Cajueiro, os beneficiados varrem as 

ruas do povoado por duas horas diariamente, em três dias da semana, como forma de prestar 

conta da dádiva recebida. Desta feita, tal fato vem contribuir ainda mais para a omissão da 

prefeitura na responsabilidade na limpeza do povoado. 

Atualmente, uma nova denominação foi dada à frente de emergência. Trata-se 

da  bolsa–renda, um programa assistencial implantado pelo governo federal. É uma nova 

forma de assistencialismo, constituindo-se numa doação a fundo perdido, destinada a pessoa 

que não tem nenhum vínculo empregatício, o que contribui, tal como o seguro desemprego, 

para a acomodação passiva da comunidade, principalmente dos mais jovens, que por sorte ou 

indicação política são beneficiados com essa “mãozinha”. 

Seguindo ainda a avalanche de benefícios, também podemos constatar na 

comunidade o recebimento da bolsa-alimentação. Em Cajueiro, no período de outubro a 

dezembro de 2001, foram 123 pessoas beneficiadas com esse programa federal e conforme 

entrevista junto à Secretaria do Bem-Estar Social de Touros, há um projeto em andamento do 

governo federal, para a implantação de um novo programa de benefícios relativos ao ano 

corrente. “Entende-se” esse fato por se tratar de um ano eleitoreiro e que, como prática para 

angariar votos, distribuem-se várias benesses como forma de controle do voto daqueles menos 

conscientes do seu direito de cidadão. 

Finalmente, para completar essa avalanche de benefícios, o povoado, a partir 

do ano de 2001, passou a contar com o auxílio da bolsa-escola, outro programa do governo  

federal. Em Cajueiro, são 183 famílias beneficiadas com esse programa, sendo 55 para a 
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escola estadual e 128 para a escola municipal. Possivelmente esse benefício, tenha um 

objetivo mais plausível, pois busca incentivar a volta dos mais novos aos bancos escolares, 

contribuindo para a redução da evasão e repetência. 

Constatamos, ainda, na nossa investigação pelo povoado, um grande número 

de moradores beneficiados pela previdência social, com aposentadorias ou outros auxílios, 

contribuindo esse contingente para a dinamização da economia local. São eles encaminhados 

pelo sindicato rural, pela colônia de pescadores, pelo exercício de outras atividades, como 

também doenças, indenizações pessoais ou avançada faixa etária. Benefício que assegura, 

principalmente, aos idosos locais uma renda de um salário mínimo que, diga-se de passagem, 

pelos valores dos últimos tempos, pouco tem contribuído para a sobrevivência deles. Esses 

parcos benefícios têm se constituído, para a grande maioria dos aposentados, como única 

fonte de sobrevivência, minimizando um pouco a penúria em que se encontram ao final de 

suas vidas. Por outro lado, essa  renda mínima veio a contribuir para a valorização do idoso no 

atual contexto social do povoado, pois em virtude do elevado desemprego que se abate sobre  

a comunidade cajueirense, o “velho” passa a ter um papel importante no rendimento familiar, 

sendo às vezes a única fonte de renda fixa para o sustento do lar. 

Quanto a isso, assim se referiu Seu Jorge de Castro, um comerciante antigo que 

lida diariamente com a compra e venda de produtos para o lugar: 

_”...antigamente o velho era tido como um peso  para a família, ficava ali 

encostado esperando que um filho ou alguém de fora viesse lhe  dar  um prato de comida, 

hoje é diferente quem tem um velho em casa, é quem garante o dinheiro certo para comprar 

as coisas, eu mesmo prefiro vender para os aposentados porque confio que  o dinheiro é 

certo no final do mês”.

Em linhas gerais, podemos afirmar que esses auxílios monetários embora 

venham a contribuir para a mobilidade da economia local do povoado, grande parte da 

circulação dessa moeda se dá na cidade de Touros, pelo fato dos beneficiários receberem seus 

pagamentos nas instituições sociais ou na rede bancária dessa cidade que, desfrutando de um 

comércio de maior porte e mais diversificado que o de Cajueiro,  se torna num atrativo forte 

ao uso imediato desse rendimento. 

Ainda constituindo a realidade sócio-econômica de Cajueiro, a economia 

informal cada vez mais crescente no povoado, além de contribuir em pequena parcela para 

aquecer a economia local, constitui-se como alternativa de sobrevivência da comunidade. Já é 
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notório o razoável número de vendedores ambulantes que percorrem as tortuosas ruas e becos 

do povoado diariamente, oferecendo: côco-verde, manguzá, cocadas, pirulitos, bolos, picolé e 

outros produtos alimentícios; também há um grupo de dez  senhoras que se encarregam de ir 

de porta em porta oferecendo aos seus clientes, através de coloridos catálogos de empresas 

nacionais, produtos de marcas como: Avon, Hiroshima, Blumenau, 4 estações. Ou então 

produtos como: bijuterias, perfumes, artigos de decoração, e utilidade doméstica. É 

interessante ressaltar que  essa atividade informal típica do capitalismo excludente, 

predominante da “cidade grande”, reproduz-se nos mais variados aglomerados urbanos, 

distinguindo-se apenas pelo volume e rendimentos dos negócios. 

Tal fato como se pressupõe, deve-se ao elevado índice de desemprego que se 

abate sobre o lugarejo. Isso ficou comprovado em nossa pesquisa, quando os entrevistados 

respondiam a indagação: quais os principais pontos negativos de Cajueiro?  Assim nos 

falaram eles: 

O  lugar aqui é muito bom, praia é muito bonita, mas o que falta aqui é 
trabalho.

Aqui falta muita coisa, ambulância, hospital e principalmente um trabalho 
para as mulheres. 

Falta uma fábrica para melhorar a situação dos desempregados. 

Não tem ocupação para os jovens, gostaria que tivesse mais trabalho. 

Deve fazer uma firma para dar mais emprego. 

Penso em me mudar daqui para conseguir um emprego para minha filha, na 
cidade grande é mais fácil conseguir emprego. 

Penso que se Cajueiro virasse cidade, ia ter mais emprego, fábricas, trabalho 
com artesanato, principalmente para a mulher.
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Gosto do lugar, mesmo não tendo emprego, espero que venha emprego para a 
população.

Os pontos negativos são a falta de emprego, da prefeitura mandar fazer uma 
fábrica para gerar empregos, para melhorar a vida da nossa comunidade. 

Como se observa nessas falas, o desemprego constitui-se num principal 

agravante que aflige a comunidade cajueirense, a qual na busca de alternativas para 

sobrevivência, como falamos anteriormente, opta pela migração para a capital ou outra cidade 

ou então apóiam naqueles abonos financeiros, garantidos pelo Governo, ou quando não se 

sentem desolados e socialmente excluídos, “vivendo de bico” que por ventura apareçam. 

Sobre essa situação assim nos fala Cardoso  (1983,  p.72/3).

[...] o efeito social do desemprego de longa duração não é somente a queda 
da renda, mas geralmente uma ruptura social, inclusive com reflexos nas 
relações familiares[...] O homem pobre desempregado vê mais agravada 
ainda sua situação de pobreza[...]Geralmente sem maiores qualificações 
profissionais  e mais idosos, alguns com idade superior a 50 anos e com 
problemas de saúde, os pobres encontram poucas oportunidades de trabalho 
[...] há uma série de pressões, principalmente de natureza psicológica, em 
face ao problema de não estar trabalhando[...]A fraqueza, a depressão e o 
isolamento atinge-os, fazendo-os sentirem-se  socialmente excluídos.

Outras vítimas do desemprego são as antigas labirinteiras que, em virtude da 

desvalorização do seu produto artesanal e também como forma de ocupação e sobrevivência, 

buscaram um espaço no mundo moderno capitalista, atualmente, formam uma Associação de 

Mulheres, e trabalham na estampagem de camisetas, com o auxílio de uma moderna máquina. 

São as mulheres as mais atingidas pelo desemprego em Cajueiro, uma vez que 

os homens podem se ocupar no ramo pesqueiro, que é uma atividade exclusivamente 

masculina, em virtude do trabalho forçado no alto mar na captura da lagosta ou de peixe, 

passando às vezes vários dias no barco, ou quando não se transportam junto com a 

embarcação para outras praias da Paraíba ou de Pernambuco em busca de uma melhor 

produção da lagosta, e ainda na ausência de condições de pesca, arranjam-se com os  

“biscates” na extração do coco, nos serviços de pedreiro, de ajudante, ou em qualquer outro 

tipo de ocupação que ora aparecer. Para as mulheres, no entanto, só lhes restam as tarefas 

domésticas que, conforme nossa pesquisa, atinge uma média de 42% das entrevistadas, sem 

ter uma  outra forma de ocupação que lhes dê condições de adquirir a autonomia financeira. 
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O crescimento sem emprego é, sem dúvida, uma das maiores preocupações da 

sociedade atual, muitos são estudiosos que discutem sobre a possibilidade do crescimento 

econômico presente, gerar os empregos necessários à população ativa, principalmente dos 

países mais pobres do globo, tal como o Brasil, e em especial os pequenos lugares distantes 

dos grandes centros econômicos e das novas tecnologias do mundo moderno, como Cajueiro, 

onde a  população apta ao trabalho, porém sem uma qualificação, não vê perspectivas tanto a 

curto, como a longo prazo de conseguir uma fonte de renda necessária a sua sobrevivência. 

Tratando sobre os problemas do desemprego, Alcoforado (1997, p.106), assim 

se expressou: 

O advento das novas tecnologias baseadas na microeletrônica, na 
informática, nos novos  materiais e na biotecnologia e dos novos modelos 
de gestão, especialmente da reengenharia, tende a  proporcionar uma nova 
uma nova era de expansão econômica com o aumento da produtividade e a 
redução dos postos de trabalho em todo mundo produzindo, em 
conseqüência, um verdadeiro apartheid social em escala planetária em face 
ao processo de globalização econômica. A perspectiva que se abre que se 
abre para o futuro é, portanto, a do crescimento sem emprego.

Outras associações sem fins lucrativos, apenas beneficentes, fazem parte da 

sociedade cajueirense. Trata-se do grupo de idosos, que se dedicam a uma terapia ocupacional 

nessa fase da terceira idade, com a participação destes  em bailes de forró, danças folclóricas, 

como o coco de roda, farinhada e quadrilhas juninas, ou ainda com excursões de curto 

período. Eles recebem  incentivos do Ministério Federal de Ação e Assistência Social, através 

da Prefeitura de Touros. Destaca-se, ainda no povoado, o grupo de Jovens, fundado em 1998, 

com a finalidade de promover festividades, para angariar fundos para manter a Igreja 

Católica, como exemplo, há a festa do padroeiro, São Sebastião. Com o mesmo objetivo, foi 

criado, em 1998, o grupo Legião de Maria, composto por 12 senhoras, que formam o coral da 

Igreja, revezando com o grupo de Jovens, a realização do terço, nas 4ª feiras e a celebração da 

palavra aos domingos. As missas só acontecem esporadicamente no 1º sábado de cada mês, 

com a presença do padre da paróquia de Touros, quando este dispõe de tempo e condições 

para a ida ao povoado. 

Relacionando-se a esse fato, ressalta-se que na pesquisa realizada constatamos 

que 28,3% dos casais cajueirenses mantêm uma relação familiar informal, coincidindo essa 

taxa com o total das uniões consensuais do país, divulgadas recentemente pelo IBGE. Esse 

tipo de união ocorre no povoado devido à questão cultural transmtida aos mais novos pelas 
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gerações anteriores, onde o homem “roubava”ou “bulia”com a sua amada preferida para em 

seguida se “ajuntar”, evitando-se dessa forma, maiores gastos com as formalidades do 

casamento oficializado, e ainda suprindo-se a falta de um pároco local. Alguns casais após 

anos, aproveitam a cerimônia religiosa da festa de São Sebastião para legalizarem seu 

matrimônio perante a igreja. 

Em conversa com o presidente da colônia dos pescadores, ele afirmou que há 

um estudo coordenado pela Força Sindical, para a construção de 96 casas em Cajueiro, 

direcionadas às pessoas de baixa renda. Outros projetos estão em andamento, coordenados 

pela Federação dos Pescadores do RN. Um é para o beneficiamento do pescado na própria 

colônia, e o outro, a ser implantado no povoado, é para a criação de ostras, além de cursos a 

ser ministrados pelo IBAMA, na área de educação ambiental e filetagem do peixe. 

Nesse contexto da atividade pesqueira, quero destacar a ação da Cooperativa 

dos Pescadores, fundada em 1996, originária de um  projeto do Banco do Nordeste, com a 

confecção de 20 barcos lagosteiros para um pequeno grupo fechado de associados e tem como 

finalidade a  negociação do crustáceo capturado pelos  seus membros. 

Apesar de todas essas recentes ações estarem disseminadas pela comunidade 

cajueirense, percebe-se que esse feito financeiro não tem conseguido passar da aparência 

econômica, pois pouco contribuiu para a redução das desigualdades sociais, que notoriamente 

tem tomado ampla configuração nessa área. 

A abordagem, acima exposta, constitui-se numa breve síntese da realidade 

socioeconômica cajueirense, destacando-se as atividades que contribuíram e ainda contribuem 

para a produção e reprodução desse território. Dialeticamente, estamos diante de um processo 

de desterritorialidade, uma vez que as principais atividades tradicionais do território de 

Cajueiro - a agricultura de subsistência, a pesca artesanal e o labirinto, cederam grande parte 

do seu espaço para a extração da lagosta, atividade mais rentável a curto prazo. Pois, 

conforme Correa (1998, p.254), “a desterritorialiadade é  programada e executada em nome  

de uma maior eficiência locacional, isto é de maiores ganhos efetivos” (ver figura 24). 
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Figura 24: Área construída no povoado de Cajueiro

Este é o recorte espacial do território urbano cajueirense onde se expressa a 

máxima do espaço da vivência, lazer e diversão. 



3.2- Caminhando pelas trilhas do labirinto  

 Homem, ao longo da sua história, para prover seu sustento e seu 

abrigo, promove adaptações no espaço. Isso constitui uma 

realidade na construção das “trilhas” do nosso labirinto 

pesquisado, pois esse processo resulta do produto do seu trabalho, da ação da construção 

humana sobre o espaço. Essas ações decorrem das necessidades sociais que são essenciais à 

sobrevivência e ao bem-estar dos indivíduos. Ao nosso ver, as interações entre o homem e o 

seu ambiente físico fazem-se pela metamorfose entre a natureza natural e natureza social. 

Essas formas de adaptações são perceptíveis e contundentes na realidade que ora estudamos, 

ou seja, na configuração urbana da praia de Cajueiro, que tem como ponto de partida o 

desenvolvimento incipiente das atividades econômicas: pesca e agricultura. 

À luz dessas idéias, trazemos o pensamento de Santos (1978, p.163), como 

reforço ao exposto acima, pois esse geógrafo tece inúmeras argumentações a respeito do 

processo de produção do espaço, dentre as quais, destacamos: “Produzir e produzir espaço são 

dois atos indissociáveis. Pela produção o homem  modifica a Natureza Primeira, a natureza 

bruta, a natureza natural[...] O ato de produzir é ao mesmo tempo, o ato de produzir espaço”.  

Os homens ao se reproduzirem como espécie e ao produzirem seus bens 

materiais, produzem o espaço geográfico. Historicamente, o espaço vem sendo produzido em 

função do processo produtivo geral da sociedade. Além de outras dimensões da vida humana, 

resgatando-se aqui, aspectos culturais, políticos, dentre outros, ressaltamos a importância das 

condições materiais da sociedade que vão impulsionar o processo de produção, consumo e 

distribuição do espaço humano. Essa relação também determina a base da estrutura social e da 

consciência da sociedade. 

Por outro lado Carlos (1994, p.23) compreende a importância da produção do 

espaço, como elemento central no processo de(re)produção da realidade humana, indo além 

da simples produção de bens materiais. Para ela,  

O
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há uma relação necessária entre a sociedade e espaço. A produção da vida, 
no cotidiano, não é só do indivíduo, não é só a produção de bens para 
satisfação de suas necessidades materiais, é também a produção de sua 
humanidade, através da produção de relações. Por outro lado, a articulação 
dessas relações tende a individualizar-se espacialmente, dando 
singularidade às parcelas, articuladas numa totalidade espacial.

Conforme afirmamos, a singularidade de Cajueiro é configurada pelo modo 

como a sociedade local vem produzindo e reproduzindo a sua existência. Trata-se de uma 

comunidade pacata, em que o espaço vem se reproduzindo ao longo dos tempos por meio do 

desenvolvimento de atividades primárias, como a agricultura de subsistência, a pecuária e a 

atividade pesqueira artesanal, conforme elucidamos no início deste trabalho. No entanto, mais 

recentemente tem se destacado, entre as atividades econômicas, a extração da lagosta, que 

possui alto valor comercial no mercado regional, em detrimento da atividade pesqueira 

tradicional, que resiste aos tempos modernos em pequenos paquetes movidos a remo-vela-

vento.

Em face disso, podemos enunciar que se trata de um processo de reprodução 

que se constrói a partir de particularidades, e de múltiplas atividades. Com isso, o território 

deve ser compreendido na sua totalidade global, infinita, estando essa totalidade 

simultaneamente articulada às peculiaridades próprias de cada espaço-temporal, evidenciadas 

de maneira diferenciada e manifestas na paisagem de acordo com as determinações gerais e 

específicas de cada sociedade.

Dessa forma, a configuração urbana do povoado de Cajueiro, já ressaltada, 

constitui-se, em nosso objeto de análise, em face da produção do espaço construído nessa 

comunidade, apresentar-se de forma desordenada, quando considerados os atuais critérios de 

ordenamento territorial urbano da atualidade. Nesse sentido, a configuração urbana desse 

povoado não apresenta uma simetria na composição urbanística, contribuindo para uma total 

heterogeneidade na construção da paisagem. A explicação dessa forma de construção do 

espaço, como já mencionamos, resulta da necessidade de sua adequação às demandas 

humanas, aliadas a uma tecnologia primitiva, típica das pequenas comunidades, e a ausência 

de uma orientação e planejamento racional no uso e ocupação do solo. 

Podemos atestar tais afirmações sobre o irregular arruamento do povoado, 

através da fala dos moradores do lugar, durante as nossas entrevistas, pois, quando indagados 

sobre o tema, assim externaram suas opiniões: 
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Há um descontrole no lugar, não tem um fiscal, a prefeitura não liga, então o 
povo avança na rua.O povo não tem organização, aqui não tem leis. 

As pessoas fazem do jeito que querem, por falta de fiscalização, quem quer 
reclamar  tem  que ir a  Touros.O povo faz uma casa, depois faz um muro na frente, faz  uma 
calçada depois puxa o muro pra frente. 

Não tem um prefeito, nenhuma pessoa que determine  e para evitar mau 
querência a gente aceita.As pessoas daqui não querem organização, são gananciosos se tem 
terreno, então puxa pra frente. 

Antigamente o povo de apossava dos sítios e faziam suas casas em qualquer 
lugar. Ainda hoje os moradores querem avançar mais para frente. Os veranistas já fecharam 
vários becos  aqui em Cajueiro. 

Porque aqui antigamente era só caminho para as cacimbas de beber, do 
roçado e da casa de  farinha. 

As colocações expressas evidenciam que os moradores do lugar se apercebem 

das formas irregulares do arruamento do povoado, ocasionadas pela ausência total da 

preocupação urbanística no decorrer da sua história. Depreendemos assim, que é por meio do 

processo histórico, que compreendemos a concentração de aglomerações urbanas peculiares, 

com diferentes formas de uso e ocupação do solo com características próprias. Nesse sentido, 

é importante destacar o que afirmou Carlos (1994, p.33) a esse respeito, 

Na medida em que a sociedade produz e reproduz sua existência de um 
modo determinado, este modo imprimirá características históricas 
específicas a esta sociedade e conseqüentemente influenciará e direcionará 
o processo de produção espacial.

Sendo o espaço geográfico um produto das relações sociais, é também 

condição e meio da realização das necessidades de sobrevivência e reprodução humana. 

Constitui-se num produto das relações fundamentadas na divisão do trabalho entre os seres 

humanos. Essas relações concretas criadas pelos homens na sociedade, apresentam-se de 

forma contraditória e dinâmica na produção do espaço. 
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Gottdiener (1997, p.133). refletindo sobre as relações sociais que se 

desenvolvem na produção do espaço, afirma ter este espaço uma natureza multifacetada  na 

sociedade. 

o espaço é produzido como nenhuma outra mercadoria. Tem ao mesmo 
tempo uma realidade material e uma propriedade formal que o capacita a 
encerrar a realidade de outras mercadorias e suas relações sociais. 
Exatamente como outras mercadorias ele representa ao mesmo tempo um 
objeto material e um processo que envolve relações sociais ou ajuda a 
reproduzi-las. É, portanto, ao mesmo tempo objeto material ou produto, o 
meio de relações sociais, e o reprodutor de objetos materiais e relações 
sociais.

Numa incursão pelo povoado de Cajueiro, deparamo-nos com um traçado 

urbano que revela a história do lugar, assim sendo, podemos analisar a composição do tecido 

urbano cajueirense, numa ótica local de cooperação entre os moradores de uma simples 

comunidade na produção do espaço de vivência, conforme analisamos anteriormente, ou 

numa dimensão global, mostrando simultaneamente de que forma o homem e o meio são 

subjugados pelo sistema econômico de reprodução em que vivemos. Sistema econômico este, 

que de forma contraditória, traz ao mesmo tempo benefícios para alguns e prejuízos para 

outros. Dessa relação que rege a sociedade capitalista como um todo, resultam influências na 

construção dos espaços atuais, pois estes são resultantes de um trabalho materializado, 

construído por meio dessa relação. 

Sabemos que o modo de produção capitalista, vigente na maior parte do globo, 

questiona a ordem social e a economia subjacente do contexto urbano em que está inserido. 

As diversidades social e espacial na área urbana parecem ser uma conseqüência inevitável e 

necessária de um modo de produção capitalista. 

O espaço é, portanto, condição e produto para a reprodução do capital, 

tornando-se num determinado momento histórico a materialização das relações sociais, que 

apresenta suas  próprias  reações. 

Vários são os cientistas que se dedicaram a estudar a organização social e o 

espaço. Na busca de se entender os novos padrões de organização urbana, os paradigmas 

convencionais e a análise da estrutura urbana são constantemente questionados, surgindo 

desses estudos novas implicações, em que o marxismo surgiu como um vetor de mudança na 

estruturação da organização social. 
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Os recentes aspectos da formação social vêm produzindo novas formas na 

morfologia urbana, com base no modo da organização social capitalista que apoiando-se nos 

aspectos mais amplos da economia, da política e da história, vem induzindo os indivíduos a 

seguirem seu ritmo de “consumo” e de “progresso”. 

Cajueiro não tem ficado isento dessa injunção capitalista sob o signos da 

“modernidade”. É perceptível a inovação das fachadas de algumas residências nas principais 

ruas do povoado. A ação “modernizadora” vem destruindo os antigos alpendres, os quais 

durante boa parte do dia faziam sombra, amenizando a insolação direta na parede frontal da 

casa, onde podia-se deleitar-se do cochilo após o almoço. Cobertos de palhas ou telhas, esses 

anteparos eram sustentados por forquilhas, que também serviam para amarrar os animais 

usados como principal meio de transporte de épocas passadas, hoje, no lugar do agradável 

alpendre, sob a ilusão do imaginário social de se optar pela “modernidade”, construiu-se um 

pequeno cubículo denominado de área, que de tão pequeno e desconfortável, pouco é 

utilizado pelos moradores.(ver figura 25). 

Foto Levi,/2002  

Figura 25:A relíquia do antigo alpendre e a “moderna” fachada.

Quanto à fachada principal de algumas residências, essas perderam os 

desenhos e as curvas feitas no reboco na parte mais elevada da parede. Imitam agora as 



MIRANDA, L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN–2002 117

edificações da cidade grande, com suas linhas retas, sem as particularidades de desenhos 

pitorescos, que davam um sentido singular a cada casa, e serviam como referência para 

identificar as principais famílias do povoado. 

Acompanhando as novas formas de habitação popular, o povoado dispõe de um 

pequeno conjunto de 14 casas populares, com fachadas simples, conhecido popularmente por 

pombal (casa de pombo) devido ao formato e ao diminuto tamanho das casas. Nos dias atuais, 

algumas foram adaptadas conforme às necessidades e desejos dos seus proprietários. 

Uma outra nova forma de uso e ocupação do solo cajueirense são os  recentes 

loteamentos de  terra nas áreas mais periféricas do povoado, intitulados por "Parque 

Atlântico", "Caminho do mar". Esses lotes de terra são negociados por “gente de fora”, que 

facilitam o pagamento do “canto de casa” em prestações que variam de R$ 50,00 (cinqüenta  

reais) a R$ 100,00 (cem reais). Percebe-se que a promoção imobiliária, feita por esses 

loteadores e corretores em Cajueiro, apresenta pouco investimento em melhorias no local, o 

que num futuro breve provocará a reivindicação dos moradores por condições infraestruturais 

(ver figura 26).

. Foto Levi, 2002

Figura 26: Loteamentos - uma nova forma de aquisição e uso da terra.

Nota-se, na comunidade, um simplório ecletismo arquitetônico, em que 

predominam casas simples sem recuo do lote, variando de uma a cinco águas, guarnecidas de 

calçadas com pequenas muretas e marquises que avançam sob as ruas, estreitando-as 

aleatoriamente. 

Debruçando-se nesta análise sobre a organização interna do território urbano 

cajueirense, buscamos entender como a apropriação e construção desse povoado pelos seus 

habitantes, provocou e vem provocando adaptações na natureza no transcorrer dos anos? quais 
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são suas impressões deixadas na paisagem no momento atual e as especulações que se faz 

para o futuro? Sobre isso, cabe aqui uma reflexão feita por Serra (1987, p.50), quando afirma 

que "as adaptações do espaço são, portanto, conscientes e dirigidas para determinada 

finalidade; entretanto, as modificações do meio-ambiente resultantes dessas adaptações 

implicam, com freqüência, aspectos negativos imprevistos”. 

Evidenciamos, em nossas incursões pelo povoado, que as intervenções 

realizadas em Cajueiro pelos seus residentes para atender às necessidades sociais, resultaram 

em  aspectos pitorescos na produção do lugar, com uma sinuosidade no traçado das ruas, 

merecendo dessa forma um profundo entendimento acerca das mudanças concretas que foram 

e vêm sendo realizadas, apresentando, assim no momento atual, um quadro bastante rico em 

suas transformações socioespaciais. 

É por isso que, para entendermos o processo das mudanças atuais ocorridas no 

povoado de Cajueiro, precisamos levar em  conta as considerações já citadas e as reflexões de 

como ocorreu a articulação desse espaço com a desordenada morfologia urbana, decorrente da 

adequação às funções de produção, de consumo, de troca e de gestão na sua enorme 

diversidade, fato este que compromete, ao nosso ver, o equilíbrio natural da paisagem, além 

das próprias condições ambientais propícias à reprodução humana. 

Além do que, essa área, ainda com traços de simples comunidade, vem 

recebendo nos últimos anos incentivos de infra-estrutura, tais como: calçamento de suas ruas 

principais; como também uma maior facilidade de acesso à comunidade através da 

complementação em 1998, da BR-101, no trecho compreendido Natal-Touros, tendo esta 

rodovia seu início na ponta do Calcanhar, onde se situa o maior farol da América Latina, que 

é o mais importante ponto turístico do Município, localizado no perímetro urbano de 

Cajueiro; outro fato diz respeito à recém-construída  RN-221, rodovia estadual asfaltada que 

dá acesso à cidade de São Miguel do Gostoso, povoado emancipado em 1997, passando essa 

rodovia no entorno da comunidade em estudo (ver figuras 27 e 28 ).
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  Foto Levi/2002. 

Figuras  27 e 28: Os atrativos turísticos de Cajueiro: o farol do Calcanhar e o pórtico 
que demarca   o início da Br-1001 

O calçamento das principais ruas do povoado, feito com a paralelepípedo, deu-

se de forma desordenada. Esse “benefício” provocou vários problemas para a comunidade, 

pois como forma de economizar maiores gastos com o serviço, utilizou-se de uma pedra de 

má qualidade, a qual, devido a sua irregularidade, carece de um maior cuidado no caminhar 

pelas ruas, para evitar os possíveis tropeços, ainda assim, o leito de várias ruas calçadas foi 

estreitado, como solução para poupar o parco material disponível, contribuindo ainda mais 

para o seu desalinhamento, como também a falta da complementação da obra em outras ruas. 

Convém ressaltar que, certamente, sem um planejamento previamente 

discutido com a comunidade, várias residências da rua principal ficaram bem abaixo do  nível 

do novo calçamento, gerando assim problemas de escoamento das águas servidas, e como 

solução a ser encontrada para tal problema, o engenheiro da obra optou pelo escoamento 

dessas águas através de tubulação, tendo como destino final a praia central. Esses resíduos 

líquidos oriundos tanto das residências, como da lavagem do peixe e da lagosta jogados a céu 

aberto, causam além de um eterno fedor, um ambiente não convidativo ao famoso banho nas 

águas límpidas do mar cajueirense. Atestada a qualidade dessa água, nas palavras do atual 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, quando em visita ao povoado em 1996, 

disse ele naquela ocasião, “gostaria muito de tomar um banho nesta praia de águas tão 

límpidas, mas os seguranças não deixam”. Certamente hoje já não se arriscaria a tanto, 

devido à má conservação  da área de praia. 
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O avanço do mar vem se tornando constante, fazendo desaparecer parte da 

primeira rua litorânea, provocando um recuo dos moradores  para áreas mais internas do 

povoado. Os habitantes locais receosos de perderem suas casas a cada maré alta, vendem-nas 

a preços baixos para "os de fora", os futuros veranistas, que, pelo fato de terem maior poder 

aquisitivo, podem investir em anteparos para evitar o avanço do mar naquela área adquirida, e 

construindo grandes paredões de concreto ou pedras, erguem casas majestosas, algumas até 

com dois pavimentos, alterando a antiga paisagem bucólica, caracterizada por casebres, feitos 

em sua maioria de taipa, cobertas de palhas, rodeada de coqueirais, cena litorânea típica das 

pequenas comunidades pesqueiras nordestinas (ver figura 29). 

Foto Levi, 2002

Figura 29: Novas feições a beira  mar.

Primeiramente, no início da década de 1980, a venda das casas dos pescadores 

que habitavam a orla ocorreu na parte leste do povoado em direção ao farol do Calcanhar. 

Porém, hoje, já se percebe uma nova transformação na parte oeste, com o surgimento de casas 

de veraneio de maior dimensão, onde ainda restavam as últimas casas de pescadores na orla 

marítima. É interessante ressaltar que, em conversa com a esposa de um pescador da 
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comunidade, sobre essa questão do afastamento da moradia dos pescadores da faixa costeira, 

fonte de renda diária para esses trabalhadores do mar, ela nos fala "não gosto muito de morar 

de frente para a praia, pro mode a maresia que acaba com tudo". Essa senhora, que habita 

numa das poucas casas de pescadores na orla marítima, mantém sua porta frontal sempre 

fechada, e todo acesso ao interior de sua moradia é feito pela porta dos fundos, através de uma 

entrada lateral e é, na cozinha ou na latada, parte traseira da casa, onde se realizam em grande 

parte as relações de convivência familiar. 

No que tange ao avanço do mar, há um projeto da Prefeitura de Touros, 

segundo alguns moradores de Cajueiro, que sinaliza para a construção de gabiões na orla, 

como forma de frear o avanço do mar sob a linha de costa. Entretanto, sabemos que esse tipo 

de obstrução à ação marinha, construída perpendicularmente ao litoral, sem um estudo mais 

aprofundado sobre a dinâmica natural do movimento do mar, pode não atingir os resultados 

esperados, a exemplo do que aconteceu em outras localidades litorâneas, como a praia de 

Caiçara do Norte, Macau e a própria praia central da sede municipal. Além disso, esse fato vai 

causar um elevado impacto na paisagem litorânea, destruindo parte do quadro natural que 

caracteriza a beleza  singela  do lugar: a principal área de lazer e convivência dos pescadores, 

a grande quadra de terra batida formada na maré baixa, utilizada diariamente na prática do 

futebol, a “pelada”, como também no passeio diuturno, aproveitando-se a brisa marítima, o 

banho tranqüilo e  as caminhadas ao luar. 

Uma mudança que se processa constantemente em Cajueiro é a reforma feita 

pelos moradores locais em suas residências, que substituem na medida do possível a antiga 

casa de taipa ou palha  por casas de tijolos com cobertura de telhas. Essa prática apesar de 

trazer um melhor conforto na qualidade de vida dessa população, por outro lado contribui para 

o aniquilamento da memória do lugar, com a descaracterização das fachadas antigas das 

residências que marcaram um momento histórico da vida daquele povo. 

A descaracterização da forma urbana pretérita, que entendemos ser o 

patrimônio cultural do lugar, mesmo constituída sem qualquer planejamento  

urbano/urbanístico, deve-se ao fato de os ares da modernidade suplantarem os aspectos 

culturais do povo. A nosso ver, a destruição da antiga capela do povoado, vem reafirmar essa 

imposição modernista. 

Em meados do século passado (séc. XX), o povo católico do lugar, com toda 

devoção a São Sebastião, não mediu esforço e ergueu o seu templo sagrado no centro do 
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lugarejo. Porém,  no início da década de 1990, sob a orientação de uma congregação de 

religiosas de Touros, os moradores de Cajueiro destruíram o pequeno templo, que era um 

símbolo histórico da história de vida do povo cajueirense, sob o pretexto de já ter sido erguida 

uma nova igreja maior e mais moderna, em local mais distante do largo central, e com a 

promessa da construção de uma praça no espaço da antiga capela, compromisso esse até os 

dias atuais não realizado ( ver figura 30). 

Foto Levi/2002. 

Figura 30: Um novo templo, uma nova fé?

Percebe-se que, como reflexo dessa atual sociedade capitalista de consumo, por 

intermédio dos meios de comunicação ou mesmo por influência dos "de fora", sejam eles 

veranistas ou visitantes, os moradores conscientes ou inconscientemente, vão alterando, 

principalmente, a parte frontal de suas casas, com materiais mais recente produzidos pelas 

indústria da construção, tais como: pastilhas cerâmicas, para revestimento de paredes; as 

mercearias em particular utilizam do plástico tipo pvc (policloreto de vinila), para a cobertura 

de marquises e portas de rolo de latão em substituição às antigas portas de madeira fechadas 

com tramelas; as grades de ferro são utilizadas em portas e janelas, nos dias de hoje como 
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forma de segurança. Além desses, outros materiais são empregados na construção das 

residências, tal como se faz nas cidades mais urbanizadas (ver figura 31).

Foto  Levi/ 2002. 

Figura 31: As antigas fachadas são alteradas com novos materiais  de construção.

Percebe-se que, no curso dos últimos tempos, vários fatos contribuíram para a 

alteração da morfologia paisagística do povoado, com novas formas arquitetônicas, com 

deslocamentos dos pescadores no cerne da comunidade, destruindo as relações sociais e 

espaciais e provocando muitas vezes o desequilíbrio ambiental. Nesse sentido, faz-se mister 

entender as transformações paisagísticas que vêm emergindo em Cajueiro, considerando os 

processos que interferem na construção do espaço e suas conseqüências danosas à 

comunidade. 

Desse modo, entendemos que, mediante análises feitas sobre as condições 

sócioespaciais da referida área, tem-se o intuito de contribuir, dessa forma, para a melhoria da 

qualidade de vida das futuras gerações, orientando ações para uma melhor racionalização no 

uso e ocupação do solo e para a preservação da identidade da população local. 
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EM BUSCA DA SAÍDA 
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EM BUSCA DA SAIDA  

A sociedade não se distribui uniformemente no espaço: essa 
distribuição não é obra do acaso. Ela é resultado de uma 
seletividade histórica e geográfica, que é sinônimo de necessidade. 
Essa necessidade decorre de determinações sociais fruto das 
necessidades e das possibilidades da sociedade em um dado 
momento  ( SANTOS, 1997, p.42).

           

pós trilharmos pelos diversos rumos que se fizeram na 

construção do labirinto urbano cajueirense, concordamos com 

o pensamento exposto na epígrafe acima, pois o que se 

presencia na forma da construção do espaço de Cajueiro, justifica-se pelas determinações 

histórico-sociais, empreendidas naturalmente por essa sociedade na organização do seu 

espaço de vida. 

Muito embora, os ditames do modernismo nascente, claramente, afirmasse 

que a organização espacial era fundamental para a sociedade, e procurava identificar os 

princípios de organização na escala da cidade, num perfil autoritário e com uma visão 

redutiva do espaço e da sociedade. 

Nesse sentido, após a análise  realizada, sabemos que as idéias geométricas 

sozinhas não são suficientes para elucidar os diversos padrões que observamos nas 

variadas configurações urbanísticas da realidade em tela. Pois não podemos distinguir entre 

malhas retangulares ou radiais, ou, digamos, entre formas lineares e compactas, o labirinto 

urbano de Cajueiro. E no nosso entendimento, essas distinções dificilmente captam a 

realidade total pela quais o tecido urbano é deformado e diferenciado. 

No caso da nossa análise empreendida, tomando como foco de reflexão a 

construção do arranjo espacial de Cajueiro, podemos constatar que esse não seguiu uma 

uniformidade de idéias, num desenho único de suas ruas, o assentamento do espaço 

construído, foi seguido por um pluralismo de projetos arquitetônicos-urbanísticos do 

imaginário de cada indivíduo-morador. 

A
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Entretanto, não podemos deixar de presumir que a perfeição da rua reta, 

dependendo da proporção entre a sua largura e seu comprimento, de suas edificações que 

dão uma aparência monumental são portanto, necessárias para uma melhor circulação e 

provocam um efeito grandioso. Porém, o seu emprego mecânico, preconcebido, sem se 

atentar à configuração do terreno e de outras circunstâncias históricas locais, fere a 

paisagem natural descaracterizando-a. Por isso, é preciso refletir que não se pode viver 

apenas da monumentalidade, do belo organizado, faz-se necessário que os construtores das 

cidades sirvam-se das ruas tortuosas que são mais pitorescas e, na medida certa, das ruas 

planejadas, retas, para que as cidades tenham um aspecto natural de acordo com sua 

finalidade e seus momentos vividos. Assim sendo, concordamos com Adshead (1992, p. 

201), quando este afirma que:

[...] isto decorre do fato de as cidades antigas serem irregulares apenas 
em suas plantas, e não em sua realidade física, pois  sua origem não está 
em uma concepção marcada pela régua, mas sim em um paulatino 
desenvolvimento in natura. É assim percebemos apenas as coisas que 
atraem nosso in natura, permanecendo indiferentes ao que só é visível no 
papel.

Em Cajueiro, a tessitura da vida cotidiana foi determinante na configuração 

do povoado, pois o espaço construído traz em seu esteio os hábitos e costumes da 

população local, com seus valores de uso e de troca nas relações sociais de produção. 

Dessa maneira, podemos dizer que a configuração do espaço cajueirense reflete as 

condições sociais da produção da sociedade local que, produzindo, circulando, 

consumindo, lutando, sonhando, enfim, vivendo e fazendo a sua vida cotidiana caminhar. 

Em suma, partindo dessa análise da relação entre os seres humanos no bojo 

da sociedade e dada a relação destes com a natureza, ambos formando uma só unidade ao 

mesmo tempo concreta e dialética, é que poderemos compreender a construção do espaço 

no povoado de Cajueiro, em sua essência, como uma totalidade repleta de contradições e 

desigualdades.

Fazendo ainda uma reflexão durante a nossa vivência no povoado durante 

transcorrer da pesquisa, matutamos uma questão: como um povoado que, apesar de rico em 

potencialidades naturais, praias, lagoas, dunas, porém com traçado urbano em sua maior 
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parte irregular, sem as condições básicas de infraestrutura, poderá de fato atender a uma 

condição de núcleo emancipado? 

Um residente natural do lugar, dá-nos a resposta: 

_”Se Cajueiro passar a ser cidade, as ruas se ajeitam, vai ter leis. Gostoso 

(cidade recentemente emancipada) era um lugar que só tinha uma rua, hoje tá grande e 

bonito, porque o prefeito arrumou tudo e fez novas ruas, embelezou a praia”. 

Embora acreditando que a emancipação política possa vir a contribuir para 

um melhor ordenamento do traçado urbanístico do povoado, faz-se necessário esse pautar-

se numa gestão participativa na forma de gerir a produção do território, em que a 

comunidade local possa desempenhar suas práticas sócio-espaciais orientadas por um 

planejamento racional no uso e ocupação do solo. Só assim poderemos encontrar, enfim, a 

saída desse labirinto. Será que esse é realmente o desejo de toda comunidade  cajueirense? 

Ou se optaria pelo deleite da aproximação coletiva, da troca de familiaridade em 

detrimento do sistemático delineamento urbano? 

Pegando um atalho 

Orem, considerando as necessidades características dos dias atuais, 

face às novas formas de organização social que hoje se fazem 

presente em Cajueiro e, em particular, a facilidade nos dias de hoje 

da utilização do automóvel como  meio de transporte no povoado, buscamos um atalho no 

caminho para minorar o labirinto de casas e ruas construídas ao longo do tempo pela 

comunidade cajueirense.  

Procuramos assim, enumerar algumas sugestões urbanísticas para uma 

melhor composição ordenada do espaço urbano cajueirense (ver figura 32), possibilitando, 

dessa forma, facilitar o tráfego no interior do povoado, e permitir o acesso de veículos 

P
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maiores, como ônibus e caminhões para a área leste do povoado, área de expansão da 

localidade, onde também se situa a única pousada do lugar. São as seguintes sugestões:   

Indenização do quarteirão central de casas, no lote compreendido 

entre as ruas: da Floresta (três imóveis), da Assembléia (três 

imóveis) e travessa Beira mar (três imóveis). 

 Alargamento e calçamento da Rua da Floresta. 

 Calçamento e prolongamento da Rua da Caixa d’água até a RN-

221.

Indenização de sítios situados no foco central do povoado, (um de 

propriedade do Sr. Manuel da Silva e o outro de propriedade da Sra. 

Eliziete de Castro Miranda (Cercado Grande) para construção de 

áreas de lazer e instituições públicas. 

Indenização de casas na Tv. São Sebastião, para alinhamento da via 

e acesso à rua projetada no sítio “cercado grande”, interligando a rua 

central ao novo loteamento de casas. 

Arruar o caminho que interliga a rua Santo Antonio à lagoa do 

Coelho.

Construção de acessos de automóveis à orla marítima, pelas ruas 

São Sebastião, Tv. Santo Antonio, Tv Beira Mar e Rua Beira mar-

setor leste. 

Urbanificação da orla marítima, com  a construção, na parte central 

e oeste, de muros de proteção à erosão marinha. 

Delimitação de áreas a serem preservadas quanto ao uso: as dunas 

costeiras, a vegetação nativa e as lagoas interdunares e a do Coelho.

Elaboração de uma legislação ambiental, como forma de controle do 

uso e ocupação do solo, pois a beleza paisagística da praia constitui-

se num forte atrativo para acelerar o processo de especulação 

imobiliária de loteamentos de terrenos, como também uma possível 

instalação de empreendimentos turísticos, fato real em praias 

vizinhas.
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Indicamos, ainda, outros atalhos necessários para um melhor 

desenvolvimento econômico-social da comunidade, tendo em vista os diversos pontos 

críticos detectados nas nossas andanças investigativas pelo labirinto: 

Sinalização adequada das rodovias BR-101 e RN-221, a fim de se 

advertir os motoristas da presença de animais, carroças e do pequeno 

lavrador que utilizam o leito dessas rodovias, pela falta de 

acostamento. 

Criação de infra-estrutura apropriada à comunidade: tratamento e 

reciclagem do lixo; melhoria do abastecimento e tratamento da água; 

melhoria das condições de habitação, saúde, esporte; lazer, comércio 

e transporte da comunidade; posto comercial para venda de produtos 

locais.

Criação de uma cooperativa que incentive  e regule a 

comercialização da produção agrícola, hortifruticultura, pesqueira e 

de artesanato. 

Desenvolvimento de um projeto de ecoturismo, visando acelerar o 

programa de educação ambiental. 

Desenvolvimento de um projeto de erradicação do analfabetismo  e 

evasão escolar. 

Desenvolvimento de programas de ensino técnico para atender às 

especificidades econômicas da comunidade. 

Revalorização da cultura local (tradições, costumes, festas, danças, 

outros), como forma de preservação da memória coletiva.  

Maior envolvimento da comunidade numa perspectiva de 

conscientização ambiental, como também na gestão municipal. 
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Figura 32 – Sugestões urbanísticas para um melhor ordenamento de Cajueiro 

Em face do exposto das proposições apontadas, não pretendemos darmos 

por encerrada a nossa investigação acadêmica, pois, aqui, faremos uma  pequena pausa 

embaixo do novo cajueiro, para melhor refletirmos sobre o que já apreendemos na nossa 

incursão por esse labirinto, que foi tão produtiva e tão rica em  todos os seus aspectos. Essa 

pausa constitui-se numa revisão dos conceitos apreendidos, a fim de num próximo 

momento colocá-los em prática numa nova empreitada acadêmico-científica, quem sabe 

desvendando outras surpresas do nosso misterioso e adorado Cajueiro, ou mesmo se deixar 

perder na magia desse labirinto. 
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GLOSSÁRIO

Afundeado – Fundeado, ancorado, aportado, poita. 

Araçá – Espécie de fruta pequena de cor amarelada. 

Araçaçu – Fruta da mesma família do araçá, de dimensão maior. 

Arquétipos –  Exemplar, modelo, padrão, protótipo. 

Arraia –  Espécie de peixe largo com um rabo fino com dentes, tipo pente. 

Barrica – Depósito de madeira para guardar água. 

Bicheiro – Instrumento de pesca feito de ferro no formato de um anzol e cabo de madeira 

Beiju – Espécie de tapioca, feito de massa da mandioca.  

Beleza – Biscoito de povilho  em forma de um oito . 

Boca da noite –  É o fim da tarde e o começo da noite. 

Cabaço – O fruto da cabaceira, espécie  de depósito d’água feito desse fruto seco. 

Caçoeira –  Rede de arrasto usada na pesca.

Candeia – Pequeno aparelho de iluminação, feito com  de folha-de-flandres, munido de 

pavio abastecido com querosene. 

Carimã –  Massa azeda de mandioca, mole, reduzida a bolos secos ao sol. 

Catraia – Pequena jangada movida a vara e remo. 

Causos –  Contos, histórias criadas no imaginário popular. 

Cocotinhas –  Meninas adolescentes, muito vaidosas. 

Espraiado –  Que se alastrou ou se estendeu; espalhado, expandido, dilatado. 

Esquentar o sangue – Expressão popular,  significa levantar o ânimo, encorajar.

Falso – Calúnia, mentira, falsidade, invenção 

Fruta-pão –  fruto verde, comestível quando cozinhado, usado nas refeições.

Garajaú – Espécie de cesto fechado, formado com varas e embiras, utilizado para 

conduzir galinhas e outras aves ao mercado.  

Guaiúba –  O mesmo que guajuba, um tipo de peixe do mar. 

História de trancoso - Narrativa de ficção, conto popular. 

Imagéticas –  Que encerra imagem, ou revela imaginação. 

Jogar conversa fora – Expressão popular, significa passar o tempo. 

Latada –  Cobertura improvisada  para abrigar alguém ou alguma coisa.   

Lêndeas –   Designação popular dos ovos de piolho, que se agarram aos cabelos. 

Manguzá – Espécie de comida feita com milho e leite de coco 



MIRANDA,L.R. de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro – Touros/RN- 2002  135

Mãeanas – Localidade de Cajueiro, onde existem as cacimbas de água doce. 

Malassombro – Mal-assombro, assombração 

Mangote –   Pequena rede de pesca. 

Melão Caetano –  Espécie de folhagem trepadeira.  

Moita –   Pequeno arbusto de mata fechada. 

Oitão – Alpendre lateral da moradia.  

Paquetes –  Pequenas jangadas feitas em compensado naval 

Pelada –  Futebol amador praticado na praia durante a baixa-mar 

Presepada – Arte, astúcia, traquinagem, travessura. 

Poita –  Corda que serve para a amarração dos barcos pesqueiros 

Pro mode –  Por motivo de; em conseqüência de; culpa. 

Quarar –   Expor roupa ao sol para clarear, branquear. 

Rodia (rodilha) –  Pano enrolado como rosca, usado na cabeça, e sobre o qual se assenta a 

carga (a trouxa de roupa, o pote, o feixe de lenha). 

Samburá – Cesto feito de cipó, bojudo e de boca estreita, usado pelos pescadores para 

recolher peixes, camarões, etc, ou carregar seus petrechos. 

Tarrafa –  Pequena rede de pesca, circular, com chumbo nas bordas e uma corda ao 

centro, pela qual o pescador retira-a fechada da água, depois de tê-la 

arremessado aberta.   

Tear – Armação de madeira, no qual se estende o tecido para se  fazer o labirinto.  

Tica – Brincadeira de criança, consiste em correr e tocar ( ticar) nas participantes.    

Trancoso – Medo proveniente de causa inexplicável, pavor motivado pelo encontro ou 

aparição imaginária de coisas sobrenaturais. 

Tuaçu – Espécie de âncora feita  com  pedra tosca. 

Varava –  Atravessar um período de tempo; passar.

Varões – Indivíduos do sexo masculino. 

Vernácula –  Próprio do  país a que pertence; nacional; próprio da região em que está. 

Visagem – Fantasma. 
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ANEXOS
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ANEXO A 
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ANEXO   B 
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ANEXO   C 
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