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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a expressão da cultura popular Araruna em suas múltiplas 

manifestações espaciais: o caráter simbólico do Edifício Sede encarado como “Lugar-

Araruna”; os significados revelados e as identidades construídas com base nas experiências 

vividas espacialmente nesse lugar. Elege-se aqui, como recorte espacial, o Bairro das Rocas 

localizado em Natal, Rio Grande do Norte e, como locus das experiências vividas 

espacialmente, o Edifício Sede Araruna. O objetivo principal da pesquisa é entender como se 

dá a mediação da cultura nas expressões artístico-culturais do Grupo Araruna em suas 

múltiplas manifestações espaciais. Constata-se que as experiências vividas espacialmente pelo 

Grupo Araruna – a prática dançante, as marcas da cultura que esta prática carrega, o “Lugar-

Araruna” e as formas de identidades associadas a este, são dotadas de múltiplos significados, 

capazes de revelar identidades manifestadas mediante construções compartilhadas 

socialmente e expressas espacialmente. 

 

Palavras-chaves: Grupo Araruna. Espaço Vivido. Experiência. Identidade. Significados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work sets a discussion about the many popular culture manifestations in space 

set by the Grupo Araruna: the symbolic aspects of the Edifício Sede as an “Araruna’s-Place”; 

its revealed meanings and identities which are built from the living experiences of the place; 

and the Araruna’s dance performance practices that leaves cultural marks in space/place. The 

place in question here is the Rocas’ neighbourhood in the city of Natal - Rio Grande do Norte, 

Brazil. This work aims to understand the ways in which the Grupo Araruna serves as a 

cultural mediator within the context of its artistic and cultural impact on the Rocas’ 

neighbourhood regarding identity and the multiple meanings which are socially and spatially 

expressed. It is the final understanding here that the “Araruna’s-Place” can be seen as a 

“geographical anchor”. 

Key-words: Grupo Araruna. Living Space. Experience. Identity. Meaning.  
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1    INTRODUÇÃO 

 

A ciência geográfica contemporânea já reconhece os estudos sobre as manifestações 

culturais construídas no espaço e mediadas pela cultura no exercício de reflexões sobre os 

espaços e as experiências vividas espacialmente. Estas manifestações estão presentes 

abundandemente na vida social e são um potencial capaz de revelar o “papel que o espaço e o 

meio têm na vida dos homens, sobre o sentido que eles lhes dão e sobre a maneira pela qual 

eles os utilizam para melhor se compreenderem e construírem seu ser profundo” (CLAVAL, 

2010, p. 89-90).  

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, as manifestações desse cunho configuram 

a riqueza cultural da cidade e constituem parcela significante da dimensão cultural de seu 

espaço. Há, no Bairro das Rocas, Zona Lesta da cidade, a manifestação artístico-cultural 

Araruna que se torna de nosso interesse. Organizado oficialmente a partir de 1956, com 

estatuto registrado e sede própria (GURGEL, 2001), o Grupo Araruna teve sua definitiva 

denominação devido: 

 

sugestão dada pelo folclorista Luís da Câmara Cascudo, em uma reunião 

realizada em sua residência e que contou com as presenças do prefeito 

Djalma Maranhão, do professor Veríssimo de Melo e do próprio mestre 

Cornélio, entre outros. Documentos e acervo da sociedade informam que a 

reunião de fundação do Araruna teria acontecido no dia 24 de julho de 1956 

(COSTA, 2008, p. 65). 

 

Seus integrantes:  

  
[...] apresentam-se normalmente com oito e dez pares de dançarino [...] que 

executam, ao estilo das danças aristocráticas de salas, diversos números, 

alguns com denominação tipicamente folclórica, outras não. [...] os 

cavalheiros usam casaca e cartola. As damas, longos vestidos de saia rodada 

[...] (GURGEL, 1982, p. 33). 

 

Nas expressões da cultura popular do Grupo Araruna, nos concentramos em suas 

múltiplas manifestações espaciais: o caráter simbólico do Edifício Sede que “abriga” o Grupo; 

as experiências, os significados e a prática dançante do Grupo, bem como as marcas da 

cultura que esta prática dançante carrega; os itinerários simbólicos de difusão espacial para 

propagação da manifestação Araruna; e, as identificações construídas com base em referência 

espacial: o “Lugar–Araruna”. Outrossim, foi de nosso interesse também refletir sobre qual o 

impacto sociocultural desse Grupo no bairro onde surgiu.  

Elegemos, como recorte espacial, o Bairro das Rocas, localizado em Natal/RN. 
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Selecionamos, como locus das experiências vividas espacialmente, o Edifício Sede Araruna. 

Para as entrevistas junto aos moradores desse bairro, elegemos as Ruas Belo Horizonte e 

Miramar, onde se encontra, na esquina do cruzamento dessas ruas, a Sede Araruna (Figura 

1). 

 

 Figura 1 – Recorte espacial: Edifício Sede Araruna, Ruas Belo Horizonte e Miramar, Bairro das 

Rocas, Natal/RN. 

 
Fonte: Martins, 2014. 

 

Pensamos que a configuração do Bairro, especificamente no que diz respeito a essas 

Ruas e ao Edifício Araruna, como recortes espaciais e de investigações, se dá paralela à 

apreensão da ideia de lugar como locus: 

 
[...] onde os diferentes grupos sociais vivem e se reproduzem. Isso envolve, 

de um lado, o cotidiano e o futuro. De outro, envolve crenças, valores, mitos, 

utopias e conflitos criados no bojo da sociedade de classe e em parte 

projetados nas formas espaciais: monumentos, lugares sagrados, uma rua 

especial, uma favela, lugares de lazer etc. Formas espaciais em relação às 

quais o homem desenvolve sentimentos, cria laços de afeição ou delas 

desgosta, atribui-lhes a prioridade de propiciar felicidade ou status, ou 

associa-as a dor ou pobreza (CORRÊA, 2010, p. 150-151).  
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No entanto, salientamos que os exames da difusão da cultura popular Araruna podem 

transcender esse espaço. Assim, não desprezaremos as manifestações e repercussão do Grupo 

na cidade de Natal, em particular, do Rio Grande do Norte, em geral. Quanto ao nosso recorte 

temporal, acreditamos que ele atinge o acontecer, a ação do Grupo no espaço. No entanto, se 

considerarmos as dinâmicas socioespaciais enquanto um fenômeno processual, entendemos 

que elas são dotadas de múltiplas temporalidades ordinárias ou não, que também devem ser 

levadas em consideração. Dessa forma, nos interessa também o processo histórico de origem e 

construção do Grupo e de seu desenvolvimento datado entre os séculos XX (1956) e XXI 

(2014).  

Essa pesquisa tem como objetivo entender a mediação da cultura nas expressões 

artístico-culturais do Grupo Araruna em suas múltiplas manifestações espaciais, levando em 

consideração a repercussão do fenômeno na cena cultural do Bairro das Rocas, Natal/RN, do 

Século XX (1956) ao XXI (2014). Pretendemos ainda: a) construir uma aproximação teórica 

do tema com a enunciação do Grupo Araruna enquanto uma manifestação da cultura no 

espaço; b) Apreender a natureza histórica, material e simbólica na/para a construção 

socioespacial do Grupo; c) desvelar o caráter do Edifício Sede enquanto “Lugar Simbólico 

Araruna” em meio às identificações construídas com base em experiências e referências 

espaciais e aos significados que este remete para o Grupo; d) enunciar o (re)conhecimento e a 

visibilidade do Grupo no Bairro das Rocas. 

Seja no sentido das materialidades, seja no sentido das imaterialidades, acreditamos 

nas experiências vividas espacialmente dotadas de significados específicos e que são capazes 

de revelar identidades, manifestando-se mediante construções compartilhadas socialmente e 

expressas espacialmente.  

O interesse por esse desafio foi provocado, primeiro, pela apresentação do Grupo 

Araruna em Agosto de 2011, na Concha Acústica do Parque das Dunas (Bosque dos 

Namorados) em Natal/RN, na ocasião das comemorações do “Agosto da Alegria”. Iniciativa 

do governo estadual para divulgar e promover a cultura potiguar, mas que conta também com 

participações de manifestações culturais de diversos estados brasileiros. Segundo, pelo 

conhecimento de literaturas folclóricas e patrimoniais do estado que coferem ao Grupo certo 

destaque na cultura potiguar. Motivamo-nos também pela lacuna na bibliografia sobre a 

geografia norte-rio-grandense no âmbito de reflexões sobre a mediação da cultura em 

manifestações socioespaciais do Grupo Araruna, em particular; apesar da relevância e da 

possibilidade de diálogo entre teoria e campo. 

Apenas nos últimos três anos presenciamos um esforço de alguns autores para 
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produzir no âmbito da ciência geográfica, sobre o Grupo Araruna. São os trabalhos de Martins 

e Elias (2011); Silva e Martins (2011); Martins e Melo (2012) e, os mais recentes, Martins 

(2013a; 2013b) que serviram como base para as reflexões subsequentes. Aqui estas 

referências servirão como referencial, seja no sentido teórico, seja no sentido metodológico. 

Esses estudos revelam que dentre os grupos e manifestações culturais que representam e 

constituem o universo cultural do Rio Grande do Norte (RN), o Grupo Araruna apresenta 

peculiaridades próprias que o caracterizam, mas que não generalizam suas manifestações 

exercidas espacialmente e que configuram parcela significante da dinâmica cultural natalense, 

em particular.  

Até então, os parâmetros sobre os quais se discutiam as práticas culturais do Grupo 

Araruna no Rio Grande do Norte, se manifestavam no âmbito dos estudos histórico-

folclóricos e patrimoniais, valendo ressaltar o trabalho de alguns estudiosos da cultura popular 

cujas, obras de modo geral, fizeram alusões históricas e patrimoniais, porém não visualizaram 

a possibilidade do aprofundamento teórico-metodológico: (CASCUDO, 1954); (NOGUEIRA, 

1978); (GURGEL, 1982); (GURGEL, 2001); (COSTA, 2008); (MACEDO, 2006a; 2006b). 

Estes estudos revelam a organização do Grupo em Sociedade Araruna de Danças 

Antigas e Semi-Desaparecidas, sob orientação do Mestre Cornélio Campina da Silva 

(fundador, coreógrafo, idealizador). Nesta organização, de doze a quinze casais de 

trabalhadores se reuniam para executar danças antigas nos melhores salões da aristocracia 

natalense (MELO, 1977). Nesse sentido, para Vicente (1998, p.13) “falar deste grupo como 

manifestação cultural do nosso Estado, é reviver um tempo que não volta mais” [sic]. 

Dentre as danças executadas que ainda hoje compõem o repertório do Grupo, 

podemos destacar os seguintes números: Araruna, Besouro, Camaleão, Caranguejo, Jararaca, 

Maria Rita, Mazurca, Miudinho, Mulher Rendeira, O Bode, Pau-pereiro, Polca, Quadrilha, 

Rancheira, Sete Rodas, Valsa, Xote (COSTA, 2008; MARTINS, 2013a; 2013b).  

A primeira, “Araruna”, é conhecida como a famosa dança que “originou o nome do 

grupo, conforme sugestão de Câmara Cascudo, e foi transformada em dança principal ou hino 

oficial da Sociedade” (COSTA, 2008, p. 87). É pertinente salientar, que a ideia de criar o 

Grupo e, consequentemente, essa sociedade, partiu de uma quadrilha junina criada e 

organizada pelo Mestre Cornélio Campina da Silva e outros companheiros residentes no 

Bairro das Rocas, na Zona Leste de Natal. 

O obstáculo que em alguma medida dificultou esta pesquisa está expresso no fato de 

que por muito tempo desprezou-se, ou não era de interesse, o estudo sobre as formas de 

expressões da “cultura popular Araruna” em suas múltiplas manifestações espaciais. Se 
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alguns estudos realizados fora do âmbito geográfico fizeram apenas alusões históricas e 

patrimoniais ao Grupo, entendemos que “sem a devida contextualização, as histórias passadas 

de pessoas comuns correm o risco de permanecerem só isso: histórias” (COMARROF; 

COMARROF, 2010, p. 21).  

Esta dificuldade e a lacuna criada por ela nos permitiu levantar alguns 

questionamentos que, quando respondidos, contribuiriam bastante para o conhecimento e 

entendimentos da realidade estudada: Que manifestações socioespaciais, mediadas pela 

cultura, são construídas/apresentadas pelo Grupo Araruna? Que formas de identificação 

espacial o Grupo constrói e que significados, memórias e experiências são revelados nessa 

construção? Há (re)conhecimento e visibilidade deste Grupo no bairro em que se localiza? 

Atribuiremos ao espaço uma construção social pautada em práticas materiais e 

imateriais capazes de lhe conferir uma dimensão cultural única, que é também processual. 

Nem um mero reflexo social, nem determinado pelo social, mas “uma condição necessária 

para que a sociedade se organize e consiga viver sob determinadas formas, ele é um elemento 

estrutural e estruturante” (GOMES, 2013, p. 119). 

Nossa abordagem espacial coincide com a noção de espaço vivido pautada nas 

contribuições de Gallais (1977), Relph (1979), Frémont (1980), Buttimer (1982; 2015) e, 

Gomes (2007; 2013) que não excluem da análise espacial o homem e suas experiências 

espaciais. Outrossim, acreditamos que dentro da perspectiva que implica a abordagem 

cultural “a geografia é, fundamentalmente, uma reflexão sobre o espaço dos homens” 

(CLAVAL, 1999, p. 79).  

No âmbito do vivido, nosso entendimento sobre cultura coincide com o de 

McDowell (1996, p. 161): 

 

Cultura é um conjunto de ideias, hábitos e crenças que dá forma às ações das 

pessoas e à sua produção de artefatos materiais, incluindo a paisagem e o 

ambiente construído. [...] Ideias culturais são expressas nas vidas dos grupos 

sociais que articulam, expressam e contestam esses conjuntos de ideias e 

valores, que são eles próprios específicos no tempo e no espaço. 

 

Portanto, entendemos cultura no âmbito de suas (i)materialidades, como um processo 

dinâmico, suscetível a mudanças, capaz de configurar relações sociais específicas 

compreendidas no tempo e traçáveis no espaço (CORRÊA, 1995), a partir da relação 

intrínseca espaço-tempo-vivência. Acreditamos, pois, na existência de esquemas 

interiorizados que organizam a percepção e a ação das pessoas e que garantem certo grau de 

comunicação em grupos sociais (CUNHA, 2009).  
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No que concerne aos procedimentos metodológicos para a construção e exame da 

temática, nos pautamos em uma pesquisa predominantemente qualitativa manifestada nas 

facetas bibliográfica, documental e de campo. Assim, nossa metodologia desenvolve-se a 

partir de três momentos significativos, apresentando, dentre os procedimentos e técnicas que 

validam o trabalho acadêmico: 1) Pesquisa Bibliografia (levantamento e sistematização de 

publicações no âmbito do tema); 2) Coleta e análise de dados secundários (pesquisa 

documental de fonte primária e secundária) junto à Fundação Cultural Capitania das Artes 

(FUNCARTE), Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), Secretaria 

Extraordinária de Cultura do Rio Grande do Norte (SEACRN) e Associação Araruna de 

Danças Antigas e Semi-Desaparecidas; 3) Pesquisa de Campo por meio das técnicas de 

observação, questionários (Anexo A) e entrevistas semi-estruturadas (Anexo B) com 

gravação do áudio em CD (Anexo C) e através de contribuições do método procedimental 

Etnográfico, permeado pelo registro fotográfico.  

No primeiro momento partimos do material bibliográfico. No segundo, utilizamos a 

pesquisa documental uma vez que ela “(...) vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com objetivos da pesquisa” (GIL, 

1999, p. 66). Ademais, 

 
existem, de um lado, os documentos de primeira mão, que não receberam 

qualquer tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens 

de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. De 

outro lado, existem os documentos de segunda mão, que de alguma forma já 

foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa [...] (GIL, 1999, p. 66). 

 

Em se tratando do Grupo Araruna, documentos desse tipo cumpriram fundamental 

papel no resgate e exame do registro da memória do Grupo, apesar de parte significante ter se 

esvaído no transcorrer dos 59 anos de existência do Grupo. Mesmo assim, o esforço de 

construir, na parte superior do Edifício Sede Araruna, um memorial dedicado ao Grupo, 

contribuiu para a reunião de documentos oficiais, reportagens de jornais, fotografias, 

gravações, que servirão de base para essa etapa da pesquisa em tela.    

Já a observação, como técnica de coleta de dados, se fez importante para 

  
[...] conseguir informações utilizando os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 

também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar 

(MARCONI; LAKATOS, 2004, p. 275). 

 

Assim, na observação, o lugar do olhar, parafraseando o título do livro de Gomes 
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(2013), adquire magnitude. Técnica em que o olhar e o ver levaram ao ato de examinar, 

anotar, interrogar, refletir, interpretar. “A observação ou, para usar o vocabulário da época, a 

contemplação foi um atributo básico da Geografia Clássica” (Ibid. p. 8). E, hoje estamos 

testemunhando o seu retorno.  

Comungamos com Gomes (Ibid. p. 31-2) a ideia de que: 

 

O olhar percorre e não se fixa. Por isso, ver algo significa extraí-lo dessa 

homogeneidade indistinta do olhar, significa conferir atenção, tratar esse 

algo como especial. A diferença entre olhar e ver consiste, portanto, no fato 

que o olhar dirige o foco e os ângulos de visão, constrói um campo visual; 

ver significa conferir atenção, notar, perceber, individualizar coisas dentro 

desse grande campo visual construído pelo olhar. 

 

Isso dito, concordamos com o autor quando afirma que “o ponto de vista é a posição 

que nos permite ver certas coisas no espaço. O exame da espacialidade, onde estão situados o 

‘olhar’ e o ‘olhado’, nos abre todo um campo inédito de análise” (Id. 2013, p. 20). Para isso, é 

de grande valia também os procedimentos etnográficos. Nestes, utilizamos como referência as 

ideias de Geertz (1978) e Malinowski (1978). 

Para esse primeiro, “em etnografia, o dever da teoria é fornecer um vocabulário no 

qual possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo – isto é, sobre o 

papel da cultura na vida humana” (GEERTZ, 1978, p. 38). Para o segundo, “o recurso para o 

etnógrafo é coletar dados concretos sobre todos os fatos observados e através disso formular 

as interferências gerais” (MALINOWSKI, 1978, p. 24). Dessa forma, 

 

devemos não só anotar os acontecimentos e detalhes ditados pelos costumes 

e pela tradição como pertencentes à própria essência do ato, mas também 

registrar, de maneira cuidadosa e exata, as atitudes de atores e espectadores, 

uma após as outras (MALINOWSKI, 1978, p. 31). 

 

Quanto às entrevistas, elas foram realizadas com os integrantes do Grupo. Uma 

entrevista foi individual, com o “líder” acerca da organização e estrutura do Grupo; as demais 

entrevistas foram com os demais atores do Grupo. Observamos como eles se constroem como 

sujeitos desse processo, isto é, sua participação ativa na construção da ação. O caráter das 

entrevistas é do tipo semiestruturado. De acordo com May (2004, p. 149) a semi-estruturação 

tem um “caráter aberto”, isto é, o entrevistado responde às perguntas solicitadas dentro de sua 

concepção, mesmo assim, o pesquisador não deve perder de vista o seu foco. 

Em se tratando dos questionários, eles foram realizados apenas em domicílios, isto é, 

em edificações construídas para moradia (casas e apartamentos), segundo classificação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Compuseram os questionários as 
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questões: 1) Você conhece o Grupo Araruna? 2) Você conhece a Sede do Grupo Araruna? 3) 

Você já foi à Sede Araruna? 4) Você já assistiu à apresentações do Grupo? Se sim, quantas 

vezes?  

As perguntas foram fechadas e exigiam como respostas “sim” ou “não”. Apenas a 

última solicitou, além de “sim” ou “não”, o número de vezes que os moradores assistiram a 

apresentações do Grupo. O público-alvo da pesquisa foi constituído por 139 moradores das 

Ruas Belo Horizonte e Miramar, como mostrou o recorte espacial anteposto na Figura 1. 

Todas as edificações construídas para moradia nessas ruas foram visitadas. Embora algumas 

estivessem abandonadas, fechadas e/ou com placas de vendas, foram feitas visitações pela 

manhã, entre 09h00 e 12h00, e pela tarde, entre 14h00 e 18h00, na esperança de encontrar 

residentes.  

Pelo que foi dito até aqui no tocante à metodologia adotada, percebemos que o 

método de abrangência que mais se aproximou de nossa abordagem foi o fenomenológico. 

Para tanto, as contribuições do geógrafo canadense Edward Relph (1979) e da geógrafa 

irlandesa Anne Buttimer (1982) foram de grande valia pela pertinência e pelas relações 

estabelecidas na apreensão do espaço vivido. Para Relph (1979, p.1) “fenomenologia tem a 

ver com princípios, com as origens do significado e da experiência”. Buttimer (1982, p. 170), 

em linhas gerais, acredita que [...] “a fenomenologia poderia ser definida como um modo 

filosófico de reflexão a respeito da experiência consciente e uma tentativa para explicar isso 

em termos de significado e significância”. 

Transpondo essa abrangência metodológica para a Geografia, é preciso que fique 

claro que nessa relação de significado e significância, o espaço e suas dimensões física, social, 

cultural, tem um papel ativo na formação da experiência e das identidades humanas. Ora, na 

perspectiva fenomenológica, “os espaços não são vazios abandonados aos quais se atribuem, 

por vezes, qualidades e significados, mas são os contextos necessários e significantes de todas 

as nossas ações e proezas” (RELPH, 1979, p. 8). Logo, o espaço “não é exatamente 

percepcional, sensorial ou representacional: ele é vivido” (Ibid., p. 8). Por ser vivido, “através 

de nossos sentidos estamos ligados ao espaço – nós penetramos e olhamos dentro dele, 

movemo-nos através dele, ouvimos e cheiramos através dele” (loc. cit.). 

Do ponto de vista fenomenológico, Buttimer (1982, p.174), citando o filósofo 

americano Calvin Schrag, nos oferece a apreensão do espaço como “um conjunto contínuo 

dinâmico, no qual o experimentador vive, desloca-se e busca significado. É um horizonte 

vivido ao longo do qual as coisas e as pessoas são percebidas e valorizadas”. Isso coincide 

diretamente com a nossa apreensão espacial das manifestações do Grupo Araruna mediadas 
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pela cultura e rebate diretamente na visibilidade do “Lugar-Araruna”, em discussão no 

Terceiro Capítulo. 

Assim, os princípios fenomênicos de intencionalidade e intersubjetividade, 

principalmente, foram de grande valia. Isso porque, pensamos que é a partir da relação 

sujeito-objeto que se constitui a intencionalidade husserliana como marca fundamental da 

consciência (SILVA, 2009). Ora, 

  

[...] O princípio de intencionalidade é que a consciência é sempre 

“consciência de alguma coisa”, que ela só é consciência estando dirigida a 

um objeto [...]. Por sua vez, o objeto só pode ser definido em sua relação à 

consciência, ele é sempre objeto-para-um-sujeito. [...] Isto não quer dizer que 

o objeto está contido na consciência como que dentro de uma caixa, mas que 

só tem seu sentido de objeto para uma consciência (DARTIGUES, 2005, p. 

212). 

 

A consciência aqui retratada é a da experiência vivida espacialmente pelo Araruna 

que resulta do envolvimento do Grupo com o lugar, com o mundo e com a realidade na 

construção de suas práticas culturais que também são socioespaciais. Em se tratando da 

intersubjetividade, Buttimer (1982, p. 168) afirma que este princípio pode contribuir no 

esforço geográfico, em especial no diálogo entre o sujeito e o meio “em termos de herança 

sociocultural [...]” e por este princípio sugerir “a situação herdada que circunda a vida diária”. 

Ainda sobre a abrangência fenomenológica, acreditamos que as contribuições do 

filósofo alemão Edmund Gustav Albert Husserl (1859-1938) são também pertinentes para 

contextualizar nossa discussão. Husserl (1982) alerta que a fenomenologia é a doutrina 

universal das essências, em que se integra a ciência da essência do conhecimento. Assim, os 

fenômenos são os manifestados pelas vivências na consciência e sua capacidade imanente de 

outorgar sentido às coisas. Nesse sentido, a fenomenologia designa, para este filósofo, “um 

método e uma atividade intelectual: a atividade intelectual especificamente filosófica; o 

método especificamente filosófico” (tradução própria) (HUSSERL, 1982, p. 33). 

Na obra Investigações lógicas: elementos de uma elucidação fenomenológica do 

conhecimento, na Sexta Investigação ele diz: 

 

[...] chamaremos de “fenômenos” tudo aquilo que é vivência, na unidade de 

vivência de um eu: a fenomenologia é, por conseguinte, a doutrina das 

vivências em geral, abrangendo também a doutrina de todos os dados, não só 

os genuínos, mas também os intencionais, que podem ser evidenciados nas 

vivências (HUSSERL, 1980, p. 176, grifo do autor).  

 

Nesse sentido, o raciocínio é um elemento fundamental por evidenciar a presença da 
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racionalidade na reflexão fenomenológica. Ora, é também essa racionalidade que permite, 

autoriza e legitima a interpretação que apresentamos adiante sobre as práticas socioespaciais 

do Grupo Araruna mediadas pela cultura . Assim, salientamos que os conceitos serão aqui 

tratados como categorias de análise, de reflexão e apreensão dos fenômenos na realidade onde 

eles se derem. Nesse sentido, os procedimentos metodológicos funcionarão como uma 

construção processual, evidenciando a noção de que muitas leituras do espaço são possíveis, 

não sendo uma superior à outra ou necessariamente excludente. Isso porque, cada uma revela 

uma faceta da multiplicidade e da totalidade do espaço enquanto objeto de investigação 

geográfica.  

Além dessa parte introdutória, este trabalho encontra-se dividido em três capítulos, 

conclusão e referências bibliográficas. O Primeiro Capítulo anuncia o empírico por meio de 

uma aproximação teórica com a temática sobre a dimensão cultural do espaço. Para tanto, 

aborda as origens sobre o interesse pelo estudo da dimensão cultural nos estudos geográficos 

e estabelece relações entre cultura-espaço por meio de categorias como lugar simbólico, 

itinerários simbólicos e difusão cultural e relaciona as categorias cultura, identidade e 

significado como proposição teóricas ao exame socioespacial do Grupo Ararua.  

No Segundo Capítulo reside o esforço de apreensão do contributo da natureza 

histórica, material e simbólica para o entendimento da construção sócio-espaço-cultural do 

Grupo Araruna. Nesse capítulo é também revelado o mestre da cultura popular Cornélio 

Campina como folclorista criador e mantenedor da tradição Araruna. Além disso, reflete 

sobre as apresentações do Grupo, contextualizando-as como elementos de invenção e 

herança, revelando a dança como elemento capaz de conferir mobilidade espacial e animação 

ao Grupo Araruna.  

O Terceiro Capítulo desvela o caráter simbólico do Edifício Sede Araruna em meio 

às identificações construídas como base em experiências relacionadas a essa referência 

espacial. Revela também o (re)conhecimento e a visibilidade do Grupo Araruna e de seu 

Edifício Sede no Bairro das Rocas, os significados que este tem para o Grupo. Para tanto, são 

valorizados os conhecimentos dos componentes do Grupo a partir de memórias, sentimentos e 

experiências em relação ao “Lugar-Araruna”.  

A Conclusão apresenta os principais posicionamentos e resultados da pesquisa. As 

experiências vividas espacialmente são consideradas como dotadas de significados específicos 

e que são capazes de revelar identidades, manifestando-se mediante construções 

compartilhadas socialmente e expressas espacialmente através do “Lugar-Araruna”.  



 

22 

2   POR UMA APROXIMAÇÃO TEÓRICA COM O TEMA: A ENUNCIAÇÃO 

DO EMPÍRICO 

 

O estudo acerca da dimensão cultural do espaço e da sociedade “estava presente na 

geografia européia do final do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX” 

(CORRÊA; ROSENDAHL, 2003, p. 10). Disto, inferirmos que o interesse pela cultura não é 

algo novo na ciência geográfica. Se levarmos em consideração que a Geografia Cultural tem 

suas origens no final do século XIX na Europa, temos então que esse interesse já era uma 

preocupação entre os geógrafos. 

O conceito de cultura é dotado de uma excepcional complexidade. No entanto, é 

necessário que salientemos que:  

 

Começando como nome de um processo – cultura (cultivo) de vegetais ou 

(criação e reprodução) de animais e, por extensão, cultura (cultivo ativo) da 

mente humana – ele se tornou, em fins do século XVIII, particularmente no 

alemão e no inglês, um nome para configuração ou generalização do 

“espírito” que informava o “modo de vida global” de determinado povo 

(WILLIAMS, 1992, p. 10, grifo do autor).   

 

Na Geografia, essa denominação conceitual pode ser correlacionada diretamente com 

a noção daquilo que Vidal de La Blache chamava de gênero de vida. Com essa noção, tratava 

do conjunto de técnicas, atividades habituais vinculadas ao sustento de vida dos grupos 

humanos no meio natural, sujeito à modificação desse meio, construídos e transmitidos 

socialmente (SORRE, 2002).  

Já sob o viés tradicional, do ponto de vista positivista dominante, ao tratar deste 

conceito na Geografia, não se estudava as ideias e as representações. O vestuário, o habitat, os 

utensílios, as técnicas eram os destaques. Disto advém a compreensão de cultura como “um 

conjunto de artefatos utilizados pelos homens em sua relação com o espaço” (CLAVAL, 

2001, p. 22). Logo, na pauta dos geógrafos alemães, franceses e americanos das primeiras 

décadas do século XX, a cultura era basicamente entendida em seu aspecto material 

(CLAVAL, 1999, 2001, 2007).  

No entanto, há um declínio visível desse viés, configurando um relativo desprestígio 

sobre a abordagem cultural na geografia (1940-1970). Isso se deve, basicamente, a três 

fatores: 

 

 Falar das culturas sem tratar das representações, das opiniões ou 

crenças parece, cada vez mais, absurdo; 
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 O progresso técnico se acelera e a diversidade dos utensílios e dos 

equipamentos diminui, ou desaparece completamente; 

 Nas cidades, os tipos de atividades se diversificam, de sorte que a 

descrição dos gêneros de vida perde sua credibilidade (CLAVAL, 1999, p. 

61). 

 

Dois fatores são preponderantes para que isso ocorra: 

 

A disciplina é confrontada com novas formas de afirmação da diversidade 

dos grupos, as quais ela não pode ignorar. O trabalho de reflexão 

epistemológica, empreendido pelas ciências sociais e pela geografia desde o 

início dos anos 1960, chega a um ponto decisivo. Toma-se consciência das 

inconsistências dos princípios positivistas até então aceitos (CLAVAL, 

1999, loc. Cit.). 

 

Esse declínio é interrompido e as abordagens se transformam com a modernização da 

disciplina. Assiste-se então ao nascimento da nova geografia cultural nos anos 1980 e 1990. 

O interesse pelos estudos da cultura na Geografia reencontra seu dinamismo, referindo-se, 

desta vez, às representações, às ideias, aos significados das práticas sociais, as percepções do 

espaço, aos sentimentos de identidades espaciais.  

É nesse atual contexto em que o estudo acercar da mediação da cultura em 

manifestações socioespaciais do Grupo Araruna, encontra um espaço propício e onde nos 

esforçaremos em coligar teoria com o empírico. Para tanto, nosso consenso é de que a cultura 

“é socialmente definida e socialmente determinada” (McDOWELL, 1996, p. 161). 

Concordamos, então, que a cultura seja também concebida como “um conjunto daquilo que os 

homens recebem de herança ou que inventam [...]” (CLAVAL, 2002, p. 141).  

Para o estudo do Grupo Araruna, invenção e herança são dois elementos 

preponderantes ao exame em tela. Sobre o elemento invenção, referindo-se ao Grupo Araruna, 

Melo (1977, p. 34) destaca: 

 

Sob orientação do velho Campina, doze a quinze casais de trabalhadores se 

reúnem para executar velhas danças de procedência européia, aqui 

aculturadas, como sejam o Scottisch, Mazurca, Polca, Quadrilha e outras de 

denominações regionais, imitando movimentos de bichos, como o Camaleão, 

Besouro, Araruna etc. [sic].  

 

Podemos constatar, de um lado, elementos que configuram as raízes das 

manifestações do Grupo de procedência europeia pela hibridização, não pela aculturação, 

como diz o autor supracitado. Isso porque, por outro lado, existem elementos que se dão por 

meio da invenção a partir de denominações regionais típicas da fauna nordestina para 
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configurar representações das danças pelo Grupo construídas e executadas no espaço e 

mediadas pela cultura. Invenção na medida em que o Grupo cria movimentos corporais e os 

integram na dança fazendo referência ao movimento de bichos da fauna de seu conhecimento. 

Ora, as performances do Grupo no espaço remetem e são configuradas também por esses 

movimentos corporais que “imitam” os movimentos de bichos como o Camaleão, o Besouro, 

a Jararaca, conferindo certa invenção na tradição.  

Quanto ao elemento herança, além das raízes de procedência europeia, recorremos às 

elucidações de Moura Neto (2004, p. 20) quando se refere ao criador e mantenedor do Grupo, 

Mestre Cornélio Campina da Silva. Segundo ele, menino esperto e curioso, 

 

Cornélio Campina da Silva gostava de prestar atenção em tudo. Foi esta 

qualidade que fez do homem pouco instruido um mestre  da arte popular. Ele 

jamais esqueceu os bailes que seus familiares e amigos participavam em 

Portalegre e São Miguel, no início do século XX. [...] Lembranças que 

permaneceram vivas em sua memória, até que já em Natal, morando nas 

Rocas, acabou fazendo escola ao repetir os mesmos passos de seus 

antepassados.  

 

Temos, então, as raízes de um passado longínquo onde a cultura aparece como 

herança transmitida de uma geração à outra, de forma ativa e no contexto de novas situações. 

Daí a ideia de “invenção” e das denominações regionais típicas conferidas pelo Grupo às 

danças.   

Destarte, nosso entendimento coincide com o de Hobsbawm (1997) por acreditarmos 

que tradições são inventadas. Assim, “são reações a situações novas que ou assumem a forma 

de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da repetição 

quase que obrigatória” (HOBSBAWN, 1997, p. 10). É nesse sentido que se configuram as 

manifestações do Grupo Araruna. Por um lado, integram elementos da cultura europeia como 

herança de um passado ainda muito presente para o Grupo, por outro, inventam, a partir de 

situações novas, da realidade dada e construída e das denominações e construções à maneira 

regional para construir suas referências identitárias. 

Ainda sobre esses dois elementos “invenção” e “herança”, percebemos a emergência 

de um caráter popular que qualifica as manifestações culturais do Grupo. Sobre isso, Helder 

Alexandre Medeiros de Macedo, historiador e especialista em Patrimônio Histórico-Cultural, 

no texto apresentado para a formulação da cartilha O que é Patrimônio Imaterial?, faz um 

levantamento do patrimônio do Rio Grande do Norte, abordando o Grupo Araruna no 

contexto das “Formas de Expressão” popular potiguar (MACEDO, 2006b).  
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Do exposto, podemos aferir que existe na natureza e processo de formação do Grupo 

Araruna, elementos como laços culturais em comum entre os integrantes do Grupo que 

resultam de um longo convívio e troca de experiências. As danças que constituem o repertório 

performático deste, também funcionam como um fator de integração; nessa integração há 

celebrações à cultura. Dessa forma, o Araruna não é tão somente uma manifestação espacial 

mediada pela cultura, mas, é também uma manifestação cultural que tem elementos de dança, 

de ritualização, de expressão corporal, de coletividade.  

Por tudo isso, ao conceito de cultura, se faz necessário agregar a noção do popular, de 

forma que não se generalize, mas que o caracterize, o particularize, dentro do universo acerca 

dessa ampla complexidade. Sobre essa atribuição do popular à cultura, que também se 

configura na denominação “cultura popular”, Corrêa e Rosendahl (2003, p. 17) assinalam que 

“a cultura popular, negligenciada pela geografia brasileira, constitui-se em importante 

temática para a inteligibilidade do país. Ela se opõe a uma cultura hegemônica”. 

A cultura popular “é definida pela tradição; pelo apego a um passado no qual residem 

suas fontes” (SOUZA, 2005, p. 107) (grifo em itálico nosso), mas também ao presente, 

porque o passado é também presente em processos culturais desse cunho. Dessa forma, as 

manifestações do Grupo são partes constituintes da inteligibilidade tanto do país, quanto do 

bairro das Rocas e da cidade de Natal/RN.  

Por meio da pesquisa bibliográfica, acreditamos que o Grupo Araruna, criado em 

meados do século XX (1956), aparece como um ponto de resistência ao processo de 

transformação progressiva da cultura popular no país. Alertamos, no entanto, que são diversos 

e heterogêneos os significados de cultura popular, remetendo a uma amplitude de concepções 

e pontos de vista que vão desde a sua definição enquanto um saber tradicional, até a sua 

valorização como instrumento de resistência a dominação de classes (ARANTES, 1988). 

De uma forma ou de outra, esse quadro revela que tradição e invenção são elementos 

constituintes das manifestações culturais do Grupo no espaço. São construídas, pois, em 

determinadas condições materiais e imateriais de vivência, experiência e existência do Grupo, 

como uma verdadeira expressão socioespacial.  

Essa apreensão rebate diretamente nas dinâmicas socioespaciais do Grupo Araruna. 

Estas incluem também os trajetos percorridos pelo Grupo na divulgação e popularização da 

cultura e as lógicas estabelecidas no âmbito de valores simbólicos, significados e identidades 

específicos no tempo e no espaço, e impregnados nas (i)materialidades sócio-espaço-culturais 

construídas no decorrer de 56 anos do Grupo. 
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Nesse quadro, para melhor dar evidência à relação espaço-cultura no exame do Grupo 

Araruna, lançamos a proposição teórica pautada nas categorias difusão espacial, itinerários 

simbólicos e lugares simbólicos. A primeira, “difusão espacial”, “é um processo no qual 

objetos, pessoas e ideias são transferidos de um ponto original para outros. Envolve assim 

espaço e tempo” (CORRÊA, 2008, p. 304). No estudo em tela, trata-se de um processo de 

movimento do Grupo sobre o espaço que parte de um ponto original – a Sede Araruna no 

bairro da Rocas – difunde-se pela cidade e paragens outras, “evolui” com as experiências 

vividas espacialmente, mas que retorna ao seu ponto de origem, ao seu espaço de vivência. 

Logo, há uma dinâmica espacial em prol a difusão, divulgação e popularização da 

manifestação cultural do Grupo. 

Essa difusão funciona como uma divulgação do Grupo na cena urbana natalense, seja 

nos espaços públicos, seja nos privados. Dá-se, principalmente, por meio de “itinerários” que 

partem da Sede, no bairro das Rocas, para outros espaços da cidade. Na maioria das vezes, o 

Grupo se reúne na Sede e de lá sai em uma espécie de caravana para onde foram convidados a 

se apresentar. Por vezes, alguns integrantes se deslocam de outros bairros, por conta própria, e 

se encontram em local combinado com o Grupo, antes do início da performance. 

Os itinerários do Grupo Araruna, trazidos à baila no Segundo Capítulo, 

caracterizam-se por certo hiato de tempo entre um deslocamento e outro, podendo ser regular 

ou irregular a depender de convites e/ou da agenda cultural da cidade de Natal. Para Corrêa 

(2008, p. 306): 

 

Os itinerários simbólicos regulares verificam-se em datas previamente 

definidas, datas festivas, comemorando uma ação política, uma devoção 

religiosa ou alguma tradição local. [...] Os itinerários simbólicos irregulares, 

sem definição prévia da data, apresentam, no entanto, percursos consagrados 

pela prática, indicando a força de determinados itinerários.  

 

Ainda segundo este autor (Ibid. p. 307), esses itinerários tem, em realidade, duplo 

sentido. Por um lado, “dão visibilidade às manifestações públicas”. Por outro, “demarcam 

determinados espaços, transformando-os temporariamente em territórios simbólicos, criando 

uma identidade entre o trajeto e seu conteúdo e um dado grupo ou instituição”.  

Isso tem relação com a categoria lugar simbólico que, por sua vez, correlaciona-se 

com o Edifício Sede Araruna enquanto “monumento” cultural. Sobre essa categoria Corrêa 

(2008, loc. cit.) alerta que “os lugares, enquanto manifestações espaciais da cultura, estão 

impregnados de simbolismo que os torna específicos, dotados de uma singularidade 

simbólica”.  
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No caso em estudo, entendemos que o Edifício Sede Araruna emerge como lugar 

simbólico por meio do qual as manifestações deste, mediadas pela cultura, ganham 

(i)materialidades no espaço. Isso porque, a pesquisa de campo revelou que é através das 

relações socioculturais, vivências e experiências construídas neste locus, não pela arquitetura 

do prédio, mas pelas relações construídas através da dança, da manifestação artístico-cultural, 

da memória, da familiaridade, que são criadas relações simbólicas entre os sujeitos e o lugar. 

Estas relações são, pois, específicas no tempo e no espaço e este lugar tem, na sua natureza, 

uma singularidade simbólica que constitui parcela da base identitária dos sujeitos do Grupo. 

Paralelamente podemos considerar a ideia de Firey (2006, p. 48-9) quando se confere 

ao espaço uma propriedade complementar, além da visão econômica oferecida pela ecologia 

aos estudos do espaço urbano. Para este autor, essa propriedade complementar é “a de ser, às 

vezes, símbolos de determinados valores culturais associados a uma dada área”. Em seu 

estudo, ele apresenta a força de sentimentos em relação aos bairros de Beacon Hill, Boston 

Common e North End na cidade de Boston (EUA), apresentando processos de localização que 

desafiam a análise estritamente econômica, por serem suscetíveis à conotação de sentimentos, 

simbolismos e valores culturais, conferindo ao espaço uma dimensão cultural. 

Assim, defendemos a ideia de que o lugar enquanto uma “materialidade” que o 

Grupo constrói, dá visibilidade às suas manifestações. Nesse sentido, pretendemos avançar 

contando com as contribuições do professor Paulo Cesar da Costa Gomes a partir da proposta 

de uma Geografia da Visibilidade. Nessa proposta, ele nos oferece mais três proposições 

teóricas de análise espacial, a saber: ponto de vista, composição e exposição.  

Sobre a proposição ponto de vista, Gomes (2013) alerta que esta é relativa à posição 

no espaço. Ela nos permite ver certas coisas nesse locus, assim: “[...] a palavra ponto nesse 

caso indica um lugar determinado, seja ele concreto ou metafórico. [...] A expressão 

estabelece, portanto, uma relação direta entre o OBSERVADOR e aquilo que está sendo 

OBSERVADO” (GOMES, 2013, p. 19, grifo nosso). 

Dessa forma, além de categoria de análise, esse elemento nos serve como 

procedimento metodológico no momento em que lançamos mão da observação como técnica 

de exame para uma “descrição” de nosso fenômeno espacial. Descrição no sentido de que o 

exame das materialidades e imaterialidades das manifestações espaciais do Grupo Araruna, 

estão voltadas mais para a significação, do que para o inventário de costumes, de artefatos, 

das ações humanas no espaço (GEERTZ, 1978; GOMES, 2008; GOMES, 2013). 

A segunda proposição teórica diz respeito à composição como sendo o resultado de 

uma combinação que produz algo novo. Assim sendo, 
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[...] é um jogo de coisas que estão dispersas sobre um mesmo plano. A 

ordem espacial dessa dispersão é um constituinte. Essa é, aliás, a raiz da 

etimologia da palavra. Assim, analisar uma composição é compreender sua 

espacialidade, o lugar dos elementos nesse conjunto (Id. 2013, p. 22). 

  

Dessa forma, a espacialidade geográfica dos fenômenos aparece como um padrão de 

dispersão que, por sua vez, é a marca de sua composição. Em outras palavras, tanto os trajetos 

quanto as dispersões do Grupo Araruna, seja material, seja imaterial, seja no plano das 

identidades, seja no plano dos significados, nos fornecem elementos para o entendimento da 

construção do lugar simbólico pelos atores sociais dessa trama. 

Por fim, mas não menos importante, a terceira categoria que Gomes (2013) nos 

oferece é exposição. Uma categoria que em sua própria expressão revela uma situação 

espacial. Expor algo em algum lugar. Encontramos aqui elementos importantes para um 

diálogo com a discussão anteposta de Corrêa (2008): o universo simbólico na construção dos 

espaços: o lugar simbólico. 

Para Gomes (2013, p. 23): 

 

Lugares de exposição são lugares de grande visibilidade. O que ali se coloca 

tem um comprometimento fundamental com a ideia de que deve ser visto, 

olhado, observado, apreciado, julgado. Isso também significa dizer que 

socialmente estabelecemos lugares onde essa visibilidade deve ser praticada, 

segundo complexas escalas de valores e significações.  

 

Salientamos que parte dos lugares a que Gomes (2013) se refere, são lugares de 

exposições artísticas. No entanto, suas proposições nos ajudam a pensar e nos remetem aos 

lugares de manifestação do Grupo Araruna que denominamos de simbólicos momentâneos, 

que são socialmente estabelecidos para que o Grupo e outras manifestações artístico-culturais 

se apresentem em determinadas circunstâncias de festividades/comemorativas (teatros, 

anfiteatros, complexo cultural, conchas acústicas etc.), e, simbólico permanente no caso do 

Prédio Sede Araruna, “monumento” no qual o Grupo e parte de suas manifestações culturais 

adquirem materialidade no espaço. No entanto, além dessas exposições materiais, perceptíveis 

ao olhar, os dois tem suas dimensões intangíveis no âmbito dos significados concebidos e das 

experiências espaciais que cada um carrega e constrói nos sujeitos. 

A discussão de Gomes (2013) nos ajuda a pensar sobre a manifestação Araruna como 

uma unidade que se transforma, se inventa, se movimenta e que o terreno mais propício para a 

apreensão desse fenômeno é o espaço do Bairro e os campos privilegiados são os espaços 

públicos ou privados em que o fenômeno se manifesta na cidade. Em Natal, nos espaços 



 

29 

públicos, os campos privilegiados foram a Concha Acústica do Parque das Dunas e o 

Complexo Cultural da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) na Zona 

Norte, por exemplo. Quanto aos espaços privados podemos citar o Centro de Educação 

Integral (CEI) e o Teatro Alberto Maranhão (TAM), onde o Grupo Araruna se apresentou a 

convite. 

Estes espaços, abertos ou fechados, público ou privados, são “apropriados” pelo 

Grupo no ato da manifestação artístico-cultural. Apropriados no sentido do simbólico e da 

configuração que o Grupo cria nesses espaços, induzindo a um arranjo de forma circular. Ora, 

“o homem, pela simples presença, impõe um esquema no espaço” (TUAN, 1983, p. 42). Quer 

queira quer não, esse arranjo permite ao público regimes de visibilidades que regulam o olhar 

e o campo visual dos observadores. Ao Grupo, esse arranjo permite espacialização própria.  

Que a visibilidade é um fenômeno com uma incontestável geograficidade e que a posição 

torna algo visível sob o ponto de vista geográfico, já não mais contestamos (GOMES, 2013). 

Assim, concordamos de perto com a ideia de que: 

 

[...] as dinâmicas que afetam a visibilidade, aquilo que se exibe, o público 

que observa, tudo isso deve ser reunido na compreensão da vida social. Essa 

constatação já poderia ser uma justificativa suficiente para a afirmação da 

relevância do olhar geográfico (GOMES, 2013, p. 23). 

 

Logo, acreditamos que “[...] os lugares, como pontos dentro de um sistema de 

referência, só passam a produzir sentido a partir do momento em que são ocupados por 

alguma coisa” (GOMES, 2013, p. 36), ou seja, a partir do momento em que são ocupados por 

pessoas e objetos, vividos e/ou experiênciados. Essa assertiva vale tanto para os lugares 

simbólicos momentâneos no tocante à ação em ato, quanto para os simbólicos permanentes, 

no caso do exame do Edifício Sede Araruna, ao passo que o que está ali (re)apresentado, 

intervém diretamente na construção de significados e identidades pelos sujeitos do Grupo em 

relação ao lugar simbólico. Consequentemente, suas manifestações artístico-culturais são 

formas de ser no espaço e nos revelam elementos para a compreensão da vida sócio-espacial 

do Grupo. 

Nessa perspectiva, a noção de espaço que é adotada neste estudo deve ser encarada 

como uma construção capaz de fornecer um quadro interpretativo às realidades vividas 

espacialmente, como um locus onde as realidades são (re)construídas, representadas, 

(re)significadas continuamente e povoadas de (i)materialidades. Dessa forma, o espaço é 

vivido e deve ser compreendido “[...] como um espaço de vida, construído e representado 
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pelos atores sociais que circular neste espaço, mas também vivido pelo geógrafo que, para 

interpretar, precisa penetrar completamente este ambiente” (GOMES, 2007, p. 319). 

Como um espaço de vida, de referências, acreditamos que nele emergem sentimentos 

de pertencimento e são atribuídos significados, constituindo-se, pois, num lugar simbólico por 

excelência. Logo, a ideia de identidade que devemos adotar perpassa a maneira pela qual o 

Grupo Araruna se expressa e se identifica no espaço e com esse espaço. Assim, acreditamos 

que as identidades estão localizadas no espaço e no tempo. São históricas e dinâmicas, logo 

processuais (HALL, 2001). Elas são como “pontos de identificação [...]. Não uma essência, 

mas um posicionamento” (HALL, 1996, p. 70).  

Pensando assim, essas identidades caracterizam e singularizam os sujeitos e as 

práticas socioespaciais do Grupo. São, pois, expressas no espaço vivido, no patrimônio 

material e imaterial e mediadas pela cultura, verdadeira interlocutora. Dessa forma, 

entendemos as identidades, enquanto categoria de análise, como uma construção processual 

inacabada que está diretamente relacionada à ideia de significado, de pertencimento e de 

experiência no âmbito da relação sujeito-espaço-vivência. 

Este entendimento está diretamente ligado à ideia de Serpa (2012, p. 41): 

 

Se, em um primeiro momento, a identidade era relacionada em sua dimensão 

espacial ao território nacional e à nacionalidade, no momento atual as 

“identidades” parecem apontar para a necessidade de pertencimento a um 

“lugar” no mundo; também apontam para a ideia de espaços vividos, 

articulando recortes e escalas diversas, de acordo com os objetivos 

diferenciados de indivíduos e grupos. 
  

Nessa perspectiva, nosso entendimento sobre identidade coincide diretamente com o 

de Claval (2010, p. 107) uma vez que: 

 

As identidades se associam ao espaço, elas se baseiam nas lembranças 

divididas, nos lugares visitados por todos, nos monumentos que refrescam a 

memória dos grandes momentos do passado, nos símbolos gravados nas 

pedras das esculturas ou nas inscrições. 

 

Dessa forma, a ideia de pertencimento, de espaço vivido e de referências espaciais, 

nos remete aos significados que o espaço pode ter para o Grupo Araruna. Logo, a atribuição 

de significados, assim como a construção identitária em relação ao espaço passa a ser inerente 

à cultura.  

Sobre a emergência do significado enquanto categoria analítica neste estudo, 

podemos dizer que se faz necessário devido à importância que essa abordagem pode ter no 
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exame do Grupo Araruna no tocante aos sentimentos e experiências construídos em relação ao 

espaço. Outrossim, pelo motivo que “os significados das diversas práticas espaciais 

associadas ao cotidiano, envolvendo as coisas correntes, e as manifestações menos frequentes 

ou periódicas estão, com raras exceções, a serem evidenciados pelos geógrafos brasileiros” 

(CORRÊA; ROSENDAHL, 2003, p. 17).   

Há, nesse contexto, a necessidade de compreensão do sentido que o Grupo Araruna 

atribui ao espaço a partir da relação estabelecida com esse locus que é estrutura e é 

estruturado das/pelas manifestações socioculturais do Grupo que nele institui suas marcas. 

Temos, então, que os significados devem ser particulares aos sujeitos em relação ao espaço 

vivido e se estabelecem a partir de relações que envolvem o observador e aquilo que ele 

observa. Além disso, não despreza a carga de referência que os objetos e sujeitos desse jogo 

carregam. Assim, os significados são um produto social que incluem não apenas valores, 

crenças, mitos e utopias, mas, também as relações sociais dos grupos humanos em geral e do 

Grupo Araruna, em particular.  

Da discussão em tela, percebemos uma estreita relação entre as categorias cultura, 

identidade e significado. No conjunto, estas categorias conferem ao espaço dimensão 

simbólica que por muito tempo foi negligenciada pelos geógrafos. Todas são traçáveis no 

espaço e compreensíveis no tempo. Constituem-se, pois, de elementos teóricos, práticos e 

metodológicos preponderantes ao exame do Grupo Araruna na seara do pensamento 

geográfico contemporâneo de cunho cultural.  
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3   O CONTRIBUTO DA NATUREZA HISTÓRICA, MATERIAL E 

SIMBÓLICA PARA O ENTENDIMENTO DA CONSTRUÇÃO 

SOCIOESPACIAL DO GRUPO ARARUNA1 

 

No capítulo anteposto, nosso esforço residiu em construir uma aproximação teórica 

com o tema, enunciando o Grupo Araruna enquanto uma manifestação da cultura no espaço.   

Neste, a preocupação reside em apreender o contributo da natureza histórica, material e 

simbólica para o entendimento da construção socioespacial do Grupo Araruna. Essas 

naturezas não estão separadas entre si. Cada uma carrega em si elementos estruturais e 

estruturantes da teia que sustenta a dinâmica e a vida social do Grupo no espaço.  

Nesse cenário histórico, material e simbólico, o estudo revelou Cornélio Campina da 

Silva (Figura 2) como precursor do Grupo Araruna. Criador e mantenedor, o “Mestre 

Cornélio”, foi o folclorista incentivador da cultura popular potiguar. Foi também um homem 

responsável por divulgar valores, mitos, memórias e traços culturais locais expressos, 

principalmente, por meio do Grupo Araruna. 

 

Figura 2 – Mestre Cornélio Campina 

 
Fonte: Dumaresq, 2005. 

 

Nascido em 08 de Outubro de 1908, em Portalegre/RN, “Cornélio cresceu como todo 

menino pobre: brincando de cavalo-de-pau e ouvindo histórias, nos alpendres, da boca dos 

mais velhos” (COSTA, 2008, p.38). Ainda pequeno, como se percebe nessa colocação, o 

                                                           
1 Este capítulo se originou do artigo MARTINS, J. S.. Araruna: das naturezas histórica, material e simbólica à 

espacialidade da cultura. Revista Geotemas, v. 3, n. 1, p. 211-225, 2013. Agradeço as contribuições da Profª. 

Drª Maria Evaneide Melo, e as contribuições do Prof. Dr. Alessandro Dozena nas críticas e sugestões na ocasião 

do XX EGEORN - GT 6: Território e Identidade.  
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“Mestre Cornélio” já se inseria no contexto popular da cultura. Mais tarde, torna-se um 

homem de significância no cenário cultural, em particular, por criar e propagar o Grupo 

Araruna no bairro das Rocas, o que repercute na vida dos familiares do Mestre, dos moradores 

deste bairro e na dinâmica cultural da cidade de Natal.  

Para Dumaresq (2005, p. 7), o Mestre “[...] é um herói da resistência cultural [...]. 

Alheio aos ditames midiáticos, encontra na cultura de raiz o passaporte de cidadão universal.” 

Assim sendo, a “herança” deixada pelo “Mestre Cornélio”, após seu falecimento em 13 de 

Agosto de 2008, é povoada por memórias e práticas culturais que contribuem diretamente 

para a construção da identidade e experiências do Grupo Araruna.  

Isso porque, o esforço etnográfico realizado nesta pesquisa sobre o Grupo na sua 

formação atual, aponta que para muitos, Cornélio Campina da Silva era um professor. 

Ensinava os passos com alegria e postura e era atencioso com todos. Uma pessoa que, além de 

fundador do Grupo Araruna, se dedicou à cultura popular do Rio Grande do Norte. Lutou pela 

resistência do Araruna e já bem idoso deu início, junto aos demais integrantes do Grupo, ao 

Araruna Infantil. O Araruna Infantil tinha como objetivo continuar a manutenção e 

propagação do Grupo composto pelos filhos, netos, bisnetos e amigos dos integrantes do 

Grupo que hoje já integram o Grupo principal.  

Referindo-se ao “Mestre Cornélio”, Costa (2008, p. 40) destaca: 

 

Sua história de vida se confunde com a da criação e permanência da sua 

amada e fiel Sociedade de Danças Antigas e Semi-Desaparecidas Araruna, 

relação que se estabelece desde os anos de 1940. Foi dos festejos juninos 

vivenciados na infância e adolescência que mestre Cornélio trouxe a sua 

“quadrilha” para o bairro das Rocas, e esta logo tomou o corpo e a forma de 

uma sociedade de danças e músicas antigas, com pares elegantemente 

vestidos e educados, se constituindo hoje um justo motivo de orgulho para o 

folclore. 

 

Depois de sua morte, Francisco Carlos de Araújo, conhecido pelos integrantes do 

Grupo e pelos moradores do bairro das Rocas como Carlinhos do Araruna, assumiu a 

liderança do Grupo. Conviveu com o Mestre; seu pai era integrante do Grupo, e via no Mestre 

uma figura também de liderança. De certo, Carlinhos é uma referência na condução do Grupo 

e trás consigo, na memória, as lembranças de querer dançar igual ao mestre. 

Em 2013 a presidência do Grupo passou para Geane Gomes, bisneta do “Mestre 

Cornélio”. Nascida no berço das manifestações do Araruna, a experiência de Geane Gomes 

remonta a idade de 5 (cinco) anos. Esta revelou em entrevista2, uma imensa dificuldade para 

                                                           
2 Entrevista concedida por G. G. T., 38 anos, no dia 05 de Fevereiro de 2014, na Sede Araruna, Natal/RN. 
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manter o Grupo Araruna na cena cultural da cidade de Natal. Responsável pela coordenação 

do Grupo, Geane Gomes recebeu no dia 30 de Agosto de 2013, na Câmara Municipal de 

Vereadores de Natal/RN, a Comenda Deífilo Gurgel. Essa iniciativa teve por objetivo 

homenagear personalidades de destaques na arte e na cultura da cena cultural da cidade de 

Natal e do Rio Grande do Norte como um todo. 

Na figura subsequente (Figura 3), é possível observar parte dos integrantes do Grupo 

Araruna na atual formação que, a partir das orientações deixadas por Cornélio Campina, 

executam as danças (re)inventadas, como elucidamos no capítulo anteposto tendo em vista a 

procedência europeia destas. Nessa figura, os homens aparecem vestidos de longos fraques 

pretos, acompanhados de gravata borboleta e sapatos sociais de mesma cor. Constitui também 

seu figurino calça, camisa social e luvas de cor branca. Já as mulheres, apresentam-se com 

longas saias rodadas de cor branca e sobreposições com mangas compridas, bem abertas nas 

proximidades da mão (estilo Boca de Sino), com detalhes desenhando a borda das costuras e 

enfeitando-as com fitas e rendas nas barras, sapatos pretos e cabelos presos. Também usam 

luvas e adereços. 

  

Figura 3 – Grupo Araruna na Concha Acústica do Parque das Dunas em Natal/RN 

 
Fonte: Martins, 2011.  

 

As roupas que compõem o figurino do Grupo Araruna são passadas de geração a 

geração, cabendo aos dançarinos sua manutenção. Com esse figurino, o Grupo manifesta-se 

num arranjo espacial no qual os integrantes se distribuem no espaço em forma circular. No 

círculo, as damas na posição de fora e os cavalheiros por dentro, executam a coreografia 
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particular às danças que constituem o repertório performático do Grupo, seguindo uma 

marcação já estabelecida cujo acompanhamento musical é feito ao som da sanfona e do 

pandeiro.  

É sabido que:  

 

As danças no Brasil, salvo as indígenas e aquelas trazidas pelos negros, são 

quase todas, adaptações das danças europeias, cuja forma geral foi 

folclorizada, ou então receberam empréstimos de movimentos, passos e 

figurações, como a polca, a valsa, quadrilhas, mazurcas, etc. (MEGALE, 

2003, p. 95-6). 

 

De fato, já alertamos sobre esse processo de herança e invenção que configura as 

manifestações do Grupo Araruna. Esse quadro também vai refletir na forma de como o Grupo 

executa sua performance. Isso porque a técnica de observação, na pesquisa de campo, é capaz 

de revelar que no ato manifestivo do Grupo no espaço, os pares dançam em movimentos 

circulares (Figuras 4 e 5). 

 

Figura 4 – Manifestação Araruna na Concha Acústica do Parque das Dunas, Natal/RN 

 
Fonte: Martins, 2011. 
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Figura 5 – Manifestação Araruna no Complexo Cultural UERN/ZN, Natal/RN 

 
Fonte: Martins, 2012. 

 

Esse movimento dos pares trazem também as marcas da cultura no tempo dos bailes 

palacianos da aristocracia no espaço natalense, com certa influência portuguesa. De fato, 

apresenta uma performance carregada de experiências e simbolismos nas expressões e 

processo constitutivo do Grupo.  Nessa assertiva, Ellmerich (1987, p. 48) contribui ao 

explicar que “a grande maioria das danças portuguesas são canções ‘dançadas’, geralmente 

danças de pares, em cadeia ou circulares”. Logo, tem-se a confirmação da herança cultural 

deixada pelos colonizadores no país que, no caso particular do Araruna, até hoje repercute no 

quadro cultural da cidade de Natal/RN. 

Desse cenário, pensamos que há no Grupo Araruna um diálogo do corpo com o 

espaço, com a experiência e com a cultura que constitui os sujeitos do Grupo, revelado 

também na “invenção da tradição” do Grupo. Sim, porque na herança e invenção de 

movimentos a partir de referências ao movimento de “bichos” (Bode, Besouro, Camaleão, 

Caranguejo, Jararaca), o corpo se engaja no processo de hibridização e criação das danças 

enquanto elemento artístico-cultural intrínseco às construções socioespaciais do Grupo. Ora, a 

dança é um elemento que “mobiliza” e “anima” o Grupo a partir da experiência, vivência e 

das marcas da cultura. 

Tuan (1983) estuda a relação de sentimento que os sujeitos tem com os lugares, 

mostrando que o homem percebe o mundo com o corpo, com todos os seus sentidos. Para ele, 

“o homem, como resultado de sua experiência íntima com seu corpo e com outras pessoas, 

organiza o espaço a fim de conformá-lo a suas necessidades biológicas e relações sociais” 

(TUAN, 1983, p. 39).  
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A manifestação Araruna, no contexto dessa realidade corporal em relação à dança, 

aos movimentos anteriormente citados, se comporta em meio aos elementos tradição, 

invenção, herança e hibridação, como sinalizamos no Primeiro Capítulo ao afirmarmos que 

as performances do Grupo no espaço remetem e são configuradas também por movimentos 

corporais que “imitam” movimentos de “bichos” típicos da fauna nordestina. Logo, presente 

na memória e nas experiências do espaço vivido. Isso dito, pensamos que na relação entre 

dança, invenção e herança, reside a relação entre o corpo e o contexto sócio-espaço-cultural 

de construção do Grupo que está impregnado em suas práticas socioespaciais.   

O filósofo brasileiro José Maurício de Carvalho nos ajuda com precisão nessa 

discussão.  Se entendermos que a relação dos sujeitos do Grupo Araruna com o mundo pode 

ser percebida pela localização do corpo no espaço, temos então que o corpo situa o Grupo 

num determinado lugar e faz ver o mundo de forma singular. Para nós, assim como para este 

filósofo, através dessa “realidade corporal”, o homem se localiza num certo ponto do espaço e 

tempo (CARVALHO, 2010). Assim, entendemos que o Grupo Araruna trás consigo as 

marcas do espaço, do tempo e, consequentemente, da cultura no qual foi e está inserido. 

Esta discussão apresenta correlação com a ideia de corporalidade ou corporeidade 

apresentada por Santos (1996) quando este geógrafo trata de uma Epistemologia da 

Existência. No âmbito dessa epistemologia há a possibilidade de se trabalhar com três 

dimensões do homem: a dimensão da corporeidade, a dimensão da individualidade e a 

dimensão da socialidade. Para Santos (1996, p. 10), a corporalidade ou corporeidade, é “[...] 

uma dimensão objetiva que dá conta da forma com que eu me apresento e me vejo, que dá 

conta também das minhas virtualidades de educação, de riqueza, da minha capacidade de 

mobilidade, da minha localidade, da minha lugaridade [...].  

No âmbito do Araruna, essa “corporeidade espacial” se faz presente na manifestação 

da cultura no espaço não só enquanto dimensão objetiva de performance e expressão 

sociocultural da vida cotidiana. Trata-se de como o Grupo se apresenta e “se vê”, da 

capacidade de sua mobilidade na cena cultural da cidade, na sua “localidade” e “lugaridade” 

Rocas, do seu processo e experiência sócio-espaço-cultural, carregado de subjetividades. 

Outrossim, das marcas da cultura, da lógica do simbólico, das experiências do lugar.  

Essa ideia de que a corporeidade dá conta também da mobilidade espacial do Grupo 

Araruna na cena urbana da cidade está correlacionada, além da “lugaridade” e “localidade” 

Rocas, com os deslocamento deste de sua Sede (“lugaridade” e “localidade”) para espaços 

outros por meio de convites, a maioria provenientes de políticas públicas direcionadas à 

manutenção e divulgação da cultura norte-rio-grandense. Outrossim, essa ideia se aproxima 
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da noção que Corrêa (2008) vai denominar de itinerários simbólicos regulares ou irregulares, 

que configuram certa difusão espacial. Como enunciamos anteriormente, na realidade do 

Grupo Araruna, esses itinerários envolvem espaço e tempo e, consequentemente, evidencia 

“rastros espaciais” do Grupo no cenário natalense.  

Atentemos para o relato subsequente: 

 

Tempo houve em que vivi em contato sequenciado com esse Grupo Araruna 

de danças Antigas, ao lado do Mestre Cornélio, líder, dedicado, mantendo 

unidos os demais membros do Grupo, ovacionando aqui em Natal e em 

paragens outras, de Belém a Porto Alegre, quando excursionando e 

representando nossa cidade em festivais, congressos ou delegações oficiais 

da municipalidade natalense (MACÊDO, 2008, p. 133-4). 

 

 “Paragens outras” (além da cidade de Natal), “excursionando, festivais, congressos”, 

expressões citadas acima, indicam a ação de difundir as manifestações artístico-culturais do 

Grupo Araruna ao envolver deslocamentos com movimentos sobre o espaço e no tempo e são 

estabelecidos itinerários que dão evidências à capacidade de “mobilidade cultural” do Grupo.  

Podemos revelar, também, a presença de itinerários irregulares por parte do Grupo 

Araruna, uma vez que não há uma definição prévia de datas na agenda cultural da cidade para 

manifestação do Grupo.  No entanto, o mês de Agosto aparece como uma possibilidade de 

regulação. Isso porque, na agenda cultural da cidade de Natal, depois da criação do Agosto da 

Alegria em 2011, evento de divulgação e promoção da cultura popular norte-rio-grandense, o 

Grupo tem a possibilidade de itinerários regulares com agendamento prévio dos 

deslocamentos Sede-Espaços Públicos/Privados. O que depende, de certo modo, de forças 

políticas, uma vez que é uma política de governo para divulgar e promover a cultura que pode 

ou não continuar nas próximas gestões.  

Até agora nossa discussão esteve em torno do que configura o que denominamos de 

natureza histórica e processual de construção cultural e socioespacial do Grupo Araruna. 

Dessa natureza, outra emerge nas análises bibliográficas e de campo sobre o Grupo: a 

“natureza material”. Esta natureza diz respeito ao Edifício Sede Araruna (Figura 6: Frente e 

Figura 7: Fachada). “Monumento” a partir do qual parte das manifestações do Grupo ganham 

(i)materialidades no espaço. É então a partir destas (i)materialidades que o material e o 

simbólico se juntam, podendo revelar o caráter simbólico do Edifício e constituindo a ideia de 

natureza material-simbólica para nos referirmos aquilo que enunciamos como lugar 

simbólico no Primeiro Capítulo. 
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Figura 6: Frente da Sede Araruna – Rua Miramar no Bairro das Rocas. 

 
Fonte: Martins e Elias, 2011. 

 

Figura 7 – Fachada da Sede Araruna – Rua Belo Horizonte no Bairro das Rocas 

 
Fonte: Martins, 2014. 

 

Lugar simbólico na medida em que engloba também as bases da existência do 

Grupo, tem história e significados para este e, principalmente, para o Bairro das Rocas e a 

cidade de Natal, tendo em vista o fato de que, em pesquisa documental, Martins e Elias (2011) 

identificaram a criação de um acordo que busca preservar o prédio, as “danças do Araruna” e 

outras danças folclóricas – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Esse Termo é 

justificado na constatação do Promotor de Justiça e Defesa do Meio Ambiente, João Batista 

Machado Barbosa, ao verificar a carência de infraestrutura do Araruna: Sede e Grupo. Isto o 

levou a constatar a necessidade de se promover o tombamento do Prédio e o registro da 
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manifestação cultural do Grupo no Livro das Formas de Expressão como forma de proteger o 

patrimônio material e imaterial do município de Natal/RN. 

Pelo TAC, este município teve o prazo de um ano para promover o tombamento do 

Edifício onde hoje funciona a Sede da Associação Araruna (Rua Miramar 173, Rocas), em 

razão de seu relevante valor cultural para a cidade. Além disso, ficou acertado que todos os 

anos durante os meses de Janeiro e Fevereiro, bem como em Agosto (mês do folclore 

popular), a FUNCARTE deve promover, uma vez por semana, no pátio, em frente ao Museu 

de Cultural Popular Djalma Maranhão, no bairro da Ribeira (e em outros locais de igual 

visibilidade), um ensaio das danças do Araruna, através da Associação Araruna, fornecendo 

todos os meios e infraestrutura.  

Na ocasião, Martins e Elias (2011) elucidaram o Termo de Ajustamento de Conduta 

como uma necessidade urgente de promoção e manutenção do Grupo Araruna, tendo em vista 

a carência de infraestrutura e apoio sofridos pelo Grupo. No entanto, passaram-se cerca de 

cinco (05) anos, desde 2010, e o descaso continua. O TAC não foi respeitado e o Grupo 

continua exercendo suas práticas culturais no espaço, mesmo com carência de infraestrutura e 

apoio financeiro e institucional por parte das instituições de promoção de políticas públicas 

para a cultura em Natal e no Rio Grande do Norte: Fundação Cultural Capitania das Artes 

(FUNCARTE) e Fundação José Augusto (FJA), respectivamente.  

Nesse sentido, realizou-se, na manhã do dia 23 de Setembro de 2014, um Termo de 

Audiência no Ministério Público do Rio Grande do Norte (41ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Natal) para tratar novamente sobre o TAC. Na ocasião, a FUNCART informou 

que os valores oriundos de multas de uma dada empresa por descaso com o meio ambiente, 

que deveriam ser repassados ao Araruna, não o foram devido o fato da Associação Araruna 

não possuir as certidões exigidas pela legislação. Dessa forma, qualquer iniciativa que vise 

dar benefícios ao Araruna, como determina o TAC, não tem amparo legal. Segundo o 

presidente da FUNCART, nessa ocasião, os recursos depositados em favor do Araruna estão 

sendo gastos em projetos culturais pela fundação promovidos. Por tudo, foi determinado nesta 

audiência o arquivamento definitivo do processo, ficando todos cientes.  

Estabelecendo um elo entre essa natureza material-simbólica, a discussão teórica 

acerca dos lugares simbólicos no capítulo anteposto e a vivência de trabalho de campo, 

podemos dizer que há, nessa relação, a construção e manifestação da ideia “Lugar Araruna” 

como resultado das dinâmicas socioespaciais do Grupo, das experiências vividas 

espacialmente e do significado que o Edifício tem para o Grupo Araruna. Isso porque, este 

“monumento” é um locus onde o Grupo constrói suas vivências e se (re)produz. Outrossim, o 
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esforço etnográfico revela que este espaço de vivências constitui-se como ponto de referência 

identitária e projeta sentimentos nos sujeitos que constituem o Grupo. Além de ser também 

um ponto de visibilidade e de exposição de práticas da cultura no espaço.  

Por tudo, a discussão sobre origem, processo e construções socioespaciais do Grupo 

Araruna enquanto uma manifestação da cultura no espaço, a utilização de elementos como o 

corpo e a dança, o Edifício Sede como “forma espacial”, como lugar simbólico de visibilidade 

e exposição, qualificam o esforço deste estudo no âmbito da dimensão cultural dos espaços. 

Ainda mais quando estes aspectos são portadores de identidades e lhes são atribuídos 

significados específicos no tempo e no espaço, elementos ricos à análise geográfica, pois, “a 

cultura apresenta uma espacialidade que juntamente com sua temporalidade constituem 

elementos cruciais, os quais, ao lado dos significados, permitem considerá-la um objeto 

geográfico” [...] (CORRÊA, 2008, p. 311).  
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4   O “LUGAR-ARARUNA”: DAS MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIAS DO ESPAÇO 

VIVIDO À VISIBILIDADE DO LUGAR E DO GRUPO NO BAIRRO DAS 

ROCAS, NATAL/RN  

 

Acreditamos que o “Lugar-Araruna” (Figura 8: vista da Rua Belo Horizonte e 

Figura 9: vista da Rua Miramar), pensado a partir das experiências, memórias, sentimentos, 

identidades e significados que este confere é capaz de fornecer um quadro interpretativo das 

realidades do Grupo Araruna vividas espacialmente. Sob um olhar fenomênico, entendemos 

então que “quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar” (TUAN, 1983, p. 83). 

Assim, as descrições do lugar pelo Grupo, com o conhecimento concreto dele, interpretando 

as informações dos sujeitos tal como eles nos demonstraram, são de grande valia. Essa prática 

coincide de perto com as ideias de Nogueira (2004, p. 212) ao afirmar que a fenomenologia 

nos dá sustentação para esse exercício, pois, “ela é a tentativa de uma descrição direta de 

nossa experiência tal como ela é”. 

 

Figura 8 – “Luga-Araruna” visto da Rua Belo Horizonte, Rocas, Natal/RN. 

 
Fonte: Martins, 2014 
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Figura 9 – “Luga-Araruna” visto da Rua Miramar, Rocas, Natal/RN. 

 
Fonte: Martins, 2014. 

 

Desvelar o caráter desse Edifício Sede do Grupo Araruna enquanto lugar simbólico 

em meio às identificações construídas com base em experiências e referências espaciais e aos 

significados que este “monumento” remete para o Grupo, é o objetivo primeiro deste capítulo. 

O segundo objetivo é refletir sobre qual o impacto e a visibilidade desse Grupo e de seu 

“lugar” no bairro em que se localiza. Com isso, estamos descobrindo como um dado espaço se 

tornou um lugar intensamente humano, povoado de sentimentos coletivos. Queremos, então, 

valorizar o conhecimento do Grupo a partir das memórias, sentimentos e experiências que 

este tem com o lugar.  

Defendemos que o lugar tem significado não apenas de locus de trabalho para o 

Grupo, como percebemos na iniciativa de alguns integrantes deste em manter o 

funcionamento de um bar na parte de trás do Prédio, para subsidiar parte de suas despesas, 

mas também de moradia3, local de reunião, de encontro de amigos. O Grupo concorda entre si 

que esse espaço é um interlocutor de suas práticas socioculturais, de prazeres, de desgostos, 

como revelado nas insatisfações dos integrantes, ao se referirem sobre a precariedade de 

investimentos, incentivos e promoções culturais que rebatem diretamente na infraestrutura do 

“monumento” e na organização e entusiasmo do Grupo em se manter ativo na cena cultural 

potiguar.  

Quando nos referimos aos sentimentos espaciais ligados às experiências, estamos nos 

                                                           
3 É necessário salientarmos que o Grupo Araruna não reside na Sede. No entanto, a Pesquisa de Campo e o 

esforço etnográfico revelaram que a bisneta do precursor Mestre Cornélio Campina (atual presidente do Grupo), 

por motivos maiores, está morando na parte superior do prédio, onde deveria estar funcionando hoje o memorial 

do Grupo Araruna.  
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referindo à totalidade de meios pelos quais o Araruna chega à compreensão e apreensão de 

seu mundo e de seu espaço. Seja através das memórias, dos sentimentos, das percepções, seja 

através dos significados atribuídos e das identidades construídas com base nas referências 

espaciais. Em acordo com Tuan (1983, p. 9), partilhamos a ideia de que “a experiência é um 

termo que abrange as diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a 

realidade”. Outrossim, “a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria 

vivência” (loc. cit., p. 10). É dessa capacidade, através do resgate de memórias, de 

sentimentos revelados, de percepções, significados atribuídos e identidades construídas, que 

se constrói a experiência e aprendizagem do Grupo Araruna em relação ao seu lugar.  

Para tanto, no diálogo entre os sujeitos Araruna e o meio para revelar essas 

experiências, foram de grande valia indagações do tipo: o que é o Araruna? Qual (is) o (s) 

significado (s) do Grupo para você? Que significado (s) o “monumento” Sede Araruna tem 

para você? Nesse momento, a memória desempenhou a alta função da lembrança (BOSI, 

1994), pois as memórias e as experiências resgataram o passado para explicar o presente. 

Quando citamos Claval (2010) no Primeiro Capítulo e suas reflexões sobre como as 

identidades se associam ao espaço por meio de lembranças divididas, nos lugares visitados, 

nos monumentos que refrescam a memória dos grandes momentos do passado, esta premissa 

se torna aplicável ao Grupo Araruna. Ora, os sujeitos mostram consciência de suas práticas 

culturais (no espaço). M. E. P., 57 anos, por exemplo, entrou no Grupo aos 6 anos, fazendo 

parte do Araruna Infantil. O Edifícil Araruna refresca sua memória no tocante aquilo que para 

ela é o grande momento: sua inserção no Grupo a partir de uma escola para crianças que 

funcionava no Prédio: “[...] eu vi ensaiando esses números folclóricos e fui tomando gosto e 

entrei na dança. Até hoje pra mim é uma adrenalina” (sic.) (Informação Verbal).4 Para ela, 

essa Sede significa um lugar de extrema importância. Na sua concepção, o Edifício é então 

retrado como “um ponto folclórico” (Informação Verbal)5.  

Tanto o Grupo, como o “monumento” Araruna são motivos de orgulho não só para 

M. E. P., 57 anos, mas também para todos os integrantes deste. Esta assertiva é muito visível 

no semblante deles ao serem solicitados a responder à entrevista. Para F. G. F., 12 anos, o 

Grupo Araruna lhe remete ao “encontro” na medida em que “os amigos antigos podem se 

encontrarem com os mais novos” (sic.) no momento de integração do Grupo. Ver pessoas na 

rua vestindo roupas de cor preta e branca lhe faz lembrar “um pássaro preto” e logo ativa sua 

                                                           
4 Entrevista concedida por M. H. P., 57 anos, no dia 04 de Setembro de 2014, na ocasião do 4º Encontro 

Nacional de Produção Cultural do IFRN – Campus Cidade Alta, em Natal/RN. 
5 Idem. 
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memória em relação ao Grupo e a Sede como algo que entrou em sua vida, deixou marcas que 

nunca mais vai esquecer. Para ele a Sede aparece “como um lugar onde podemos encontrar 

com os amigos e comemorar [...]. (Informação Verbal)6. Já no dizer de C. G. F., 17 anos, o 

Araruna “não é coisa de velhos. Eu acho encantador”!. Significa, para ela, “cultura”. E a 

Sede lhe remete “local de encontro, de ensaio e apresentação do Araruna” (Informação 

Verbal)7. 

Desponta nessas falas a ideia de lugar como locus de encontro. Encontros dos 

integrantes jovens com os mais antigos na tradição Araruna; encontros com o passado, 

encontros das lembranças compartilhadas que geram certas saudades e recordações de coisas 

boas vividas no “Luagar-Araruna”, ou seja, um certo saudosismo em relação ao lugar e às 

manifestações culturais que neste foram construídas. Do “Lugar-Araruna” emerge também a 

importância do lugar para as manifestações culturais do Grupo. É como se a relação 

estabelecida entre o Grupo Araruna e o Lugar, respondesse também à necessidade de encontro 

do Grupo. 

Está ideia se assemelha com a noção de lugar como reunião desenvolvida por Relph 

(2012). Para este geógrafo, “[...] Um lugar ‘reúne’ ou aglutina qualidades, experiências e 

significados em nossa experiência imediata, e o nome se refere a lugar de uma reunião 

específica e única. Qualquer parte sem nome que não reúna não é um lugar” (RELPH, 2012, 

p. 22). Por esse e por outros motivos explícitos nas premissas antepostas e nas reflexões 

subsequentes, denominamos o “espaço físico” do Grupo como “Lugar-Araruna”. 

R. M. S. B., 65 anos, lembra que entrou no Grupo aos 14 anos e afirma que o 

Edifício Araruna é a tradição da Rua! Exibindo sorrisos, diz que o motivo de não estar 

dançando até hoje junto aos demais, se deve ao fato de seu marido não tê-la deixado mais 

dançar. A Sede Araruna lhe remete saudosas lembranças de festas e de sua fase de namoros 

com um rapaz que era seu cavalheiro! (Informação Verbal)8. 

S. M. S., 52 anos, dedicou cerca de 20 anos de sua vida às atividades culturais do 

Grupo Araruna. Filha do sócio e fundador do Grupo e Edifício Sede Araruna, J. D. S , 94 

anos, definiu-se orgulhosa da importância que o Edifício Sede tem e por ter sido seu pai quem 

também ajudou a construir. Para ela, o Grupo e a Sede são “um legado da cultura do Rio 

Grande do Norte” (Informação Verbal)9. Sua amiga, J. C. G. C., 43 anos, se orgulha de ter 

                                                           
6 Entrevista concedida por F. G. F., 12 anos, no dia 04 de Setembro de 2014, na Sede Araruna, Natal/RN. 
7 Entrevista concedida por C. G. F., 17 anos, no dia 04 de Setembro de 2014, na ocasião do 4º Encontro Nacional 

de Produção Cultural do IFRN – Campus Cidade Alta, em Natal/RN. 
8 Entrevista concedida por R. M. S. B., 65 anos, no dia 03 de Fevereiro de 2015, em sua casa, Rocas, Natal/RN. 
9 Entrevista concedida por S. M. S., 52 anos, no dia 03 de Fevereiro de 2015, em sua casa, Rocas, Natal/RN. 
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integrado o Araruna” quando pequena. Ao perguntar sobre a importância do Grupo para esta, 

prontamente responde: “– Pra mim é tudo! [...] em termos de cultura, muito de bom pro 

bairro (sic.)”. Sobre o significado do Edifício Sede, ela diz que ele tem grande importância 

em sua vida: “– minha infância foi aqui! Atravessando a rua, ensaiando, dançando, enfim.” 

(Informação Verbal)10. 

O Sr. J. T. D., hoje com 65 anos, lembra entusiasmado de suas viagens para Campina 

Grande, Caicó, Currais Novos, Mossoró e Assú, por volta de 1980, com o Grupo Araruna. 

Guarda consigo cópia de fotografias, do estatudo da associação do Grupo, de CD´s, DVD´s e 

livros que mostram nas impressões de suas páginas os momentos de esplendor do Grupo. 

Carrega consigo o gosto pelas danças do Araruna: “– meu esporte é dançar! [...] agente 

nunca ia pra uma cidade dessa fora aqui de Natal pra não tirar em primeiro lugar (nos 

festivais de cultura), parecia uma brincadeira, mas era sério!” (sic.) (Informação Verbal)11. 

Para ele, não existe grupo algum em Natal de tamanha expressão como o Araruna. 

Para defender seu argumento, refere-se às vestimentas elegantes do Grupo, 

personalidade, qualidade, musicalidade e originalidade, comparando-o ao Boi de Reis do 

Bairro de Felipe Camarão e ao Congo de Calçolas do Bairro de Ponta Negra. O “monumento” 

Araruna aparece em suas memórias como “uma fundação histórica” que se equipara ao 

Teatro Alberto Maranhão, ao Solar Bela Vista e à imagem de Câmara Cascudo, por ter ficado 

na história e ser digna de uma restauração (Informação Verbal)12. 

T. S. N., doméstica e aposentada com 74 anos, entrou no Grupo em 1991 e dançou 

até 2014, quando foi impedida de dançar por problemas de saúde, que afetou seus pés. 

Entregou seu figurino de dançarina para que sua sucessora fizesse os ajustes e se encarregasse 

da manutenção. Entrou no Grupo por convite do vizinho Mestre Cornélio Campina que havia 

convidado também o seu esposo. Para ela, o Edifícil Araruna é um lugar de saudades! Lembra 

do Mestre falecido e se mostra insatisfeita com a atual falta de cuidados e zelo com o espaço 

(Informação Verbal)13. 

É fato que dessas falas desponta sentimento de saudosismo em relação ao “Lugar-

Arruna” a partir de todas as experiências que nele foram/são construídas. Desponta também o 

sentimento coletivo de insatisfação com as atuais condições em que se encontra o Lugar e a 

manifestação Araruna. Esse sentimento de insatisfação, agregados às lembranças e 

                                                           
10 Entrevista concedida por J. C. G. C., 43 anos, no 03 de Fevereiro de 2015, na casa de sua amiga, Rocas, 

Natal/RN. 
11 Entrevista concedida por J. T. D., 65 anos, no dia 03 de Fevereiro de 2015, em sua casa, Rocas, Natal/RN. 
12 Idem. 
13 Entrevista concedida por T. S. N., 74 anos, no dia 03 de Fevereiro de 2015, na casa de seu amigo, Rocas, 

Natal/RN. 
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experiências espaciais oriundas de itinerários expressos nas viagens para outras cidades que o 

Grupo fazia para divulgar a manifestção cultural Araruna, dado a atual escassez de viagens, 

comprova certa decadência do Grupo. Tanto no plano sentimental, quanto no plano físico. 

Assim, aferimos que a tradição Araruna do culto às danças antigas e semidesaparecidas está 

cada vez mais ameaçada pelo descaso do poder público, pela irregularidade da documentação 

que impede benefícios de incentivo à cultura, somado ao advento do processo de globalização 

e às novas tecnologias de comunicação e informação, que transformaram os hábitos e 

estabeleceram novos valores às gerações atuais.  

Outro fator preponderante que contribuiu para o exposto acima foi o falecimento do 

Mestre Cornélio Campina em 2008, figura emblemática que costumava atrair para o convívio 

do Grupo e para a Sede Araruna, personalidades de influência política e intelectual, a exemplo 

de Deífilo Gurgel, Câmara Cascudo, Djalma Maranhão, que com frequência patrocinavam e 

apoiavam a manutenção e propagação da manifestação Araruna. De fato, as entrevistas 

revelam essa insatisfação e a escassa manutenção e propagação dada a quase inexistência de 

difusão cultural do Grupo.  

Consideradas as falas apresentadas acima, percebemos então a existência de 

múltiplas dimensões de significados atribuídos ao “Lugar-Araruna”: simbólico, cultural, 

emocional, histórico, físico. Dimensões de significados repletas de heranças socioculturais 

que estão impregnadas nas memórias de infância e juventude e que configuram o lugar para 

os sujeitos no/do processo de construção física e simbólica deste. Nessas dimensões, o Grupo 

não apresenta apenas experiências imaginárias e simbólicas em relação ao lugar, mas também 

associações pessoais e coletivas nas relações dos sujeitos entre si e com o lugar que rebatem 

diretamente na constituição do espaço e dos significados que o lugar pode conferir. 

Normalmente como parte identitária do quadro de suas vidas cotidianas, os significados de 

lugar para aqueles que nele vivem tem a ver também com suas vidas e com seus afazeres 

cotidianos (BUTTIMER, 2015). 

A consciência das práticas sócio-espaço-culturais do Araruna também aparece na 

fala de D. G. T., 14 anos, trineto do Mestre Cornélio Campina. No Grupo Araruna ele 

encontra uma forma de entretenimento. Para ele, o Edifício Sede lhe remete sua casa: “Eu 

moro no Araruna!” (se referindo à Sede) (Informações Verbal)14. Sua mãe, G. G. T, 38 anos, 

bisneta do Mestre Cornélio Campina e atual presidente do Grupo, também nasceu e se criou 

no berço da manifestação cultural Araruna. Para ela, o Araruna tem grande importância 

                                                           
14 Entrevista concedida por D. G. T., 14 anos, no dia 04 de Setembro de 2014, na Sede Araruna, Natal/RN. 
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porque leva o nome de seu bisavô à frente do seu tempo e porque construiu uma identidade no 

decorrer do tempo: “– você é de onde? – Do Araruna. – Mestre Cornélio? – Sim. Eu me sinto 

realizada, porque eu sou bem recebida. [...] essa é minha identificação. Pra mim é tudo!” 

(Informação Verbal)15. No que diz respeito ao Edifício Sede do Grupo, emocionada e com os 

olhos lacrimejando, provocada pelas lembranças da família, ela diz que este sente saudade. 

Outrossim, para ela, além deste refletir a imagem e identificação de seu “pai”, como ela 

costumava chamar o Mestre Cornélio, funciona também como um ponto de identificação do 

Bairro das Rocas e do Grupo no Bairro: “– Onde você está? Em frente ao Araruna, na 

esquina do Araruna. Entedeu? O ponto de identificação da maioria do povo do bairro aqui é 

esse ponto aqui, Araruna”. (Informação Verbal)16.  

De fato, expressões como “aqui”, “bem ali”, “lá”, “acolá”, “bem no fim da rua”, “lá 

na esquina”, foram utilizadas pelos moradores do bairro das Rocas, especificamente nas Ruas 

Belo Horizonte e Miramar, ao se referirem à localização da Sede Araruna no momento em 

que investigamos o impacto/relevância do Edifício Sede Araruna no (re)conhecimento 

popular dos moradores, a partir da questão: Você conhece a Sede do Grupo Araruna? 

(Gráfico 1): 

 

Gráfico 1 – Impacto do Edifício Sede Araruna no (re)conhecimento dos moradores das Ruas Belo 

Horizonte e Miramar, Rocas, Natal/RN.  

 
Fonte: Martins, 2015 

 

O Gráfico 1 expõe o resultado da amostra de 139 moradores das ruas em tela. Desta 

população, 130 residentes responderam que conhecem o Prédio Araruna. O que equivale dizer 

                                                           
15 Entrevista concedida por G. G. T., 38 anos, no dia 28 de Janeiro de 2015, na Sede Araruna, Natal/RN. 
16 Entrevista concedida por G. G. T., 38 anos, no dia 28 de Janeiro de 2015, na Sede Araruna, Natal/RN. 
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que 94% dos entrevistados responderam “sim”. Já 09 residentes responderam “não”, o que 

equivale a 6% do universo pesquisado. Este resultado, junto com as expressões corriqueiras 

utilizadas pelos entrevistados, corrobora com a assertiva de G. G. T., 38 anos, ao fazer alusão 

ao Edifício como ponto de identificação do bairro e do Grupo Araruna no bairro. 

Além dos laços e raízes culturais tecidos pela família do Mestre Cornélio Campina e 

constatados amplamente no Bairro das Rocas, existe outra situação familiar que nutre também 

o processo de herança sociocultural que faz parte da vida diária no contexto do Grupo, da 

Sede e das danças enquanto manifestações da cultura no espaço. É o caso da família Araújo. 

Os irmãos Francisco Araújo e Francisco Carlos de Araújo nutrem a herança sociocultural 

Araruna deixada por seu pai que era integrante e sócio fundador do Grupo e da Sede Araruna, 

motivo de orgulho para eles. Com as irmãs Amanda Valesca S. de Araújo, 23 anos, e Andreza 

Verusca S. de Araújo,19 anos, filhas de Francisco Carlos de Araújo, a situação se repediu 

dado a herança deixada pelo seu pai e também pelo seu avô.   

F. Araújo, 58 anos, integra o Grupo desde criança, a pedido de seu falecido pai. Para 

ele, o Grupo lhe remete a sentimentos de dedicação e orgulho. Solicitado a responder o que 

para ele significa o Edifício Sede Araruna, prontamente respondeu: “esse prédio aqui 

significa uma infância, uma adolescência! (...) essa sede aqui, eu era quem limpava todo o 

salão (nos dias de festas)” (sic.) (Informação Verbal)17.  Pelos laços tecidos na infância e 

adolescência, ele compara a Sede à sua casa. Sorrindo, diz ter conhecido sua esposa nesse 

lugar. Seu irmão, F. Carlos de Araújo, também é integrante do Grupo e ex-presidente do 

Araruna. Para ele, o Araruna faz parte da história de sua vida: “Eu aprendi a gostar do 

Araruna porque eu vivi o Araruna!” (Informação Verbal)18. Na concepção deste, não há como 

separar Grupo e Sede porque “sem o prédio o Araruna seria mais um grupo de rua, não tinha 

onde se reunir. Então, é a casa do Araruna, a casa da dança, a casa dos associados.” 

(Informação Verbal)19.  

Amanda Valesca. S. de Araújo, 23 anos, integra o Grupo desde os 6 anos de idade. 

Para ela, o Araruna faz parte de sua vida e se tornou algo muito importante na família. 

Começou com a inserção de seu avô, depois entraram seu pai e seu tio e agora ela e sua irmã. 

Em se tratando da Sede, ela lembra que grande parte de sua infância e adolescência se passou 

lá. Por isso, carrega consigo as lembranças das festas que lá aconteceram (Informação 

                                                           
17 Entrevista concedida por Francisco Araújo, 58 anos, no dia 29 de Janeiro de 2015, na Sede Araruna, Natal/RN. 
18 Entrevista concedida por Francisco Carlos Araújo, no dia 28 de Janeiro de 2015, em sua casa, Rocas, 

natal/RN. 
19 Idem. 
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Verbal)20. Sua irmã, Andreza Verusca S. de Araújo, entrou no Grupo aos 8 anos de idade e 

alega ter feito isso também por influência da família. Acredita que o Araruna deva ser elevado 

ao status de “patrimônio imaterial” do Bairro e do Rio Grande do Norte como um todo. 

Reafirma sua admiração pela manifestação cultural Araruna e o prazer em fazer parte do 

Grupo Araruna. O Edifício Sede lhe remete à cultura, a um lugar de encontro com o Grupo e 

com a cultura e reunião (Informação Verbal)21. 

Z. M. S., 23 anos, é a mais recente integrante do Grupo. Não pertence à família do 

Mestre Cornélio Campina, não tem familiares no Grupo, mas revela o impacto que o Araruna 

lhe causou:  

 

Pra mim, o Araruna significa uma marca. Algo que chegou na minha vida e 

marcou. Não vai sair da minha vida jamais! [...] Um grupo folclórico o qual 

eu não conhecia, passei a conhecer através de Geane que é a atual 

presidente hoje, e me interessei, comecei a vir. Junto com ela me candidatei, 

ganhamos a eleição e tamo aí. Pra mim o Araruna é uma coisa muito 

importante, algo muito importante (sic.) (Informação Verbal)22. 

 

  Na mesma ocasião, solicitada a responder sobre o motivo pelo qual ela entrou no 

Grupo, prontamente respondeu: 

 

Foi uma paixão que despertou quando eu vi eles dançando a primeira vez na 

escola onde eu estudava, eu estudava com ela [Geane Gomes, atual 

presidente do Grupo], eles foram dançar, eu me apaixonei e quis dançar. Aí 

comecei a vir. Aprendi a dançar! (sic.) (Informação Verbal)23. 

 

Nas informações coletadas, tanto D. G. T., 14 anos, trineto do Mestre Cornélio 

Campina, como Z. M. S., 23 anos, citada nesse momento, revelaram que o Grupo Araruna 

tem alguns elementos identitários que ativam suas memórias e experiências. As cartolas, que 

os cavalheiros usam, os lenços, os leques, usados pelas damas, são exemplos típicos desses 

elementos identitários que mensionamos no Segundo Capítulo e que fazem parte da memória 

coletiva dos entrevistados. Com a Sede Araruna, isso não é diferente. Algo que significa, para 

eles, “uma conquista”!  

Constatamos, a partir das memórias e experiências do Sr. J. D. S. (Figura 10), 

pedreiro aposentado de 94 anos, residente nas proximidades da Sede Araruna desde 1951 – 

                                                           
20 Entrevista concedida por Amanda Valesca. S. A., 23 anos, no dia 28 de Janeiro de 2015, em sua casa, Rocas, 

Natal/RN. 
21 Entrevista concedida por Andreza Verusca S. A., 19 anos, no dia 28 de Janeiro de 2015, em sua casa, Rocas, 

natal/RN. 
22 Entrevista concedida por Z. M. S., 23 anos, no dia 04 de Setembro de 2014, na Sede Araruna, Natal/RN. 
23 Idem. 



 

51 

Rua Belo Horizonte, que esta ideia de significado do Edifício Sede como “uma conquista” se 

deve ao fato do Prédio ter sido “construído com trabalho porque ninguém tinha dinheiro. 

Tudo foi feito a base do amor” (Informação Verbal)24. Ou seja, mediante o trabalho voluntário 

dos próprios sócios fundadores, após doação do terreno pelo então prefeito Djalma Maranhão 

(1915-1971), ele mesmo, J. D. S., 94 anos, sócio fundador do Grupo, diz ter assinado a planta 

do Prédio para a execução da obra. O engenheiro, em suas próprias palavras, só assinou o 

projeto da edificação, nunca esteve lá. 

 

Figura 10 – Sr. J. D. S., 94 anos, sócio-fundador do Grupo Araruna. 

 
Fonte: Martins, 2015. 

 

O Sr. J. D. S. se emociona ao resgatar o passado para explicar essas memórias que 

trás consigo! A discussão girava em torno da fundação da Sociedade Araruna. Nomes como o 

de Câmara Cascudo, Djalma Maranhão e João Francisco Gregório, personalidades políticas e 

intelectuais da época em que o Araruna estava em seus melhores anos, surgem muito claro na 

sua lembrança. Ao se referir à fundação do Araruna, à construção do Edifício Sede, ele 

lembra desta última personalidade como sócio fundador e primeiro presidente do Araruna de 

1956 a 1958. 

Outro sócio do Grupo Araruna é o Sr. L. M. S., 84 anos (Figura 11), hoje 

aposentado, mas que orgulhosamente diz ter sido “pintor de construção”, inclusive tento 

contribuído na pintura do Edifício Sede Araruna. Ele cuidava com zelo e carinho da Sede! 

Entrou no Grupo em 1962 pelo encantamento que este lhe proporcionou com uma 

                                                           
24 Entrevista concedida por J. D. S., 94 anos, no dia 03 de Fevereiro de 2015, em sua casa, Rocas, Natal/RN 



 

52 

apresentação na ocasião da inauguração do complexo da Lagoa Manoel Felipe (Cidade da 

Criança), na gestão política de Aluizio Alves (1921-2006).  

 

Figura 11 – Sr. L. M. S., 84 anos, integrante do Grupo Araruna. 

 
Fonte: Martins, 2015. 

 

O Sr. L. M. da S. fez parte do quadro dos dançantes até recentemente, quando deixou 

de dançar devido a um problema de saúde. Emocionado, lembra claramente como se deu seu 

processo de integração no Grupo: 

 

Eu recebi um convite de um primo da minha esposa, sabe? Pra ser sócio do 

Araruna. [...] bem naquele cantinho do bar. Num tem o bar? Num tem uma 

coluna? Foi ali! Mim convidaram. Eu digo: – Rapaz eu vou aceitar. Aí 

disseram: – então você venha sexta-feira pra reunião. A reunião é na sexta-

feira, os ensaios são nas quarta. Tá bom! Aí eu vim. Aí mim apresentaram a 

Mestre Cornélio: – Cornélio você já conhece Luiz, do forró?Ele disse: – É, 

já conheço! Ele era mei enroscado comigo, sabe? Porque eu, você sabe, o 

caba moço como é, né?Eu era metido a galo lá e ele um dia veio me chamar 

atenção e eu não gostei. Aí, (disseram): – ele quer se integra no grupo, quer 

ser sócio. Ele olhou pra mim e disse: – Qualé sua intenção de você ser sócio 

no Araruna? É pelo grupo ou é pelo forró? Eu digo: – Não senhor. É pelo 

grupo! Ele disse: – É, se for pelo forró eu não aceito não. [...] na sexta-feira 

eles mim associaram! [...] agora aquilo ali você tem que ter folha corrida da 

pulíça, a conduta da pessoa, tudo tem que ir pra lá. Num era chegar e dizer 

eu quero ser sócio. Num era assim não (sic.) (Informação Verbal)25.  

 

Nesse contexto, perguntado sobre qual o significado do Grupo Araruna, do Edifício 

Sede e que sentimentos ele construiu em relação à Sede do Grupo no decorre do tempo, ele 

                                                           
25 Entrevista concedida por L. M. da S., 84 anos, no dia 29 de Janeiro de 2015, em sua casa, Rocas, Natal/RN. 
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respondeu entusiasmado: “é tudo! Um Grupo que eu amo!” (...) [O prédio] é o símbolo do 

Araruna, é o retrato do Araruna! (Informação Verbal)26. A Sede Araruna é comparada a sua 

casa pelos laços de amizade tecidos e pela construção identitária que este lhe remete:  

 

Eu tanto me sinto bem aqui [se referindo a sua casa] como lá no Araruna 

[se referindo à Sede]. Eu considero como minha casa, né. Porque ali tem 

meus companheiros, nós tudo junto. Porque ali era uma família. O Araruna 

eu considero como uma família. Vai morrendo um, agente vai sentido falta, 

né. (sic.) (Informação Verbal, grifo em negrito nosso)27. 

 

Outrossim, afirma categoricamente que só deixará de amar o Araruna quando 

morrer:  “Isso mesmo eu já disse: – quando eu morrer, meu corpo tem que ir pra lá! Ser 

velado lá, como Cornélio!” (Informação Verbal)28. O “Lugar-Araruna” emerge, então, como 

verdadeiro interlocutor entre a cultura e o Grupo, entre as memórias e as experiências do 

espaço vivido, a tal ponto que este senhor aos 84 anos, por exemplo, quer que seu corpo seja 

velado na Sede Araruna. Existe, pois, uma ligação sentimental, afetiva, do Grupo pelo Lugar. 

Nesse sentido, o Edifício Araruna encarado como “monumento cultural”, como 

espaço construído, tratado com zelo e carinho pelos sócios e fundadores que nele 

“vivem/viveram”, se constitui em “Lugar-Araruna” a partir do momento que neste locus se 

constrói significados de lugar tanto como ambiente social e físico, como espaço nos planos 

das memórias e experiências do Grupo. Ora, nele estão inscritos as representações, as 

memórias e experiências que o Grupo compartilha em sua história.  

Triste e sentido pela atual situação de descaso e carência de infraestrutura da Sede, P. 

F. R., 58 anos, comerciante, dançarino e ex-presidente do Grupo, residente nas Rocas desde 

1970, relata ser este “monumento” motivo de saudade, orgulho e espaço de lazer para ele e 

para os outros componentes do Grupo. Revela também suas estratégias para arrecadar fundos 

para a manutenção do Grupo e da Sede na época em que assumiu a presidência. Dizendo, para 

tanto, que oferecia o espaço para aniversários, casamentos, reuniões:  

 

[...] tinha mês de ter quatro, cinco, seis aniversário. Aí também eu fiz dois 

Carnavais, fiz dois São João, aí no meu período. E outra coisa: peguei dois 

anos de eleição, aí tinha muito arreunião aí, fazia né? Tinha delas que era $ 

180,00, $ 200,00, $ 100,00, tinha delas que não eram nada. [...] Já chegou 

ter casamento alí, aniversários de 15 anos. [...] nós chego até comprar uma 

mesa de som alí, com o dinheiro do carnaval, quando saiu uma homenagem 

                                                           
26 Idem. 
27 Idem.  
28 Entrevista concedida por L. M. da S., 84 anos, no dia 29 de Janeiro de 2015, em sua casa, Rocas, Natal/RN. 
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a seu Cornélio Campina, certo? Então, eles pagaram $ 3. 000,00 pra gente. 

[...] Agora ta parado! (sic). (Informação Verbal)29. 

 

“Aí” e “ali” foram expressões utilizadas nesse diálogo pelo entrevistado para se 

referir ao “Lugar-Araruna” dada à proximidade em que o sujeito se encontrava em relação ao 

espaço físico do Edifício Sede.  

Posto isso, entendemos então que, da interação sociocultural do Grupo com o espaço 

emerge o “Lugar-Araruna” que os sujeitos constroem ao mesmo tempo em que também 

constoem seu patrimônio, suas memórias, experiências e as dinâmicas das realidades vividas 

espacialmente. O olhar geográfico indica essa projeção das memórias e das experiências no 

lugar, lhe outorgando, a partir das entrevistas e dados etnográficos, um gosto especial de ser 

para o Grupo. Isso porque este locus consegue (re)ativar as memórias e experiências vividas 

espacialmente, (re)significa as práticas culturais, é impregnado de lembranças que os sujeitos 

nutrem, confere ânimo, mas também desânimo nesses sujeitos.  

Logo, concordamos com Tuan (1983, p. 61) que o lugar é locus de “valores 

estabelecidos” e que “a experiência é constituída de sentimento e pensamento, [...] ambos são 

maneiras de conhecer” (loc. cit., p. 11). Ora, “tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por 

ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os 

símbolos da ciência não poderiam dizer nada” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 3). 

Assim, o “Lugar-Araruna” torna-se então uma “âncora geográfica” para o Grupo 

Ararruna que, considerando-o como símbolo, não revela um significado único, mas, 

significados diversos. Até mesmo pela própria natureza das experiências individuais e 

coletivas que o identifica. De fato, “o processo de construção de significados com base em um 

atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o (s) qual 

(ais) prevalece (m) sobre outras fontes de significado” é a própria definição de identidade que 

comungamos com Castells (1999, p. 22). Os significados são, assim, instáveis e as identidades 

são posicionamentos em relação ao lugar. Por isso, podemos então dizer que no “Lugar-

Araruna” existem diversas apreensões a respeito desse mesmo símbolo para o Grupo. Assim, 

decidimos reuní-las na mesma definição: “Lugar-Araruna”! 

Mas, afinal, qual a visibilidade do “Lugar-Araruna”? Investigamos o 

impacto/relevância do Grupo e do Edifício Sede no (re)conhecimento popular dos moradores 

do Bairro das Rocas, utilizando, para isso, questionamentos como: Você conhece o Grupo 

                                                           
29 Entrevista concedida por P. F. R, 58 anos, no dia 06 de Fevereiro de 2015, em seu comércio, Rocas, Natal/RN.  
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Araruna? Você conhece a Sede do Grupo? Você já foi à Sede Araruna? Você já assistiu a 

apresentações do Grupo? Quantas vezes? 

Esse esforço residiu na necessidade de enunciarmos até que ponto o Grupo e sua 

Sede são (re)conhecidos no Bairro e que visibilidade eles tem no locus de sua emergência. As 

expressões de distância e proximidade, “aqui”, “bem ali”, “lá”, “acolá”, “bem no fim da rua”, 

“lá na esquina”, utilizadas pelos moradores, nas entrevistas para elaboração do Gráfico 1, nos 

serviram de base por serem genuinamente espaciais, por se referirem à posição da Sede no 

espaço. “Monumento” que pela sua exposição revela uma situação espacial e confere ao 

Araruna visibilidade no espaço. Resultado dessa investigação, o Gráfico 2 revela o produto 

do primeiro questionamento: Você conhece o Grupo Araruna? 

  

Gráfico 2 – Conhecimento dos Entrevistados sobre o Grupo Araruna. 

 
Fonte: Martins, 2015. 

 

Este gráfico mostra que 87% da amostra geral, o que equivale a 121 pessoas, 

responderam conhecer o Grupo Araruna. Já 13%, o que corresponde a 18 pessoas, dizem não 

conhecê-lo.  Fazendo um cruzamento deste resultado com a idade dos entrevistados ao dividir 

a população pesquisada em grupos etários intercalados, com intervalo de 9 anos, por 

organização metodológica, obtivemos o seguinte resultado no Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Cruzamento de idades sobre o conhecimento acerca do Grupo Araruna. 

 
Fonte: Martins, 2015. 

 

O Gráfico 3 nos mostra que no primeiro intervalo, de 17 a 26 anos com um total de 

18 indivíduos, 4 entrevistados responderam “não”, o que equivale a 22%, e 14 destes 

responderam “sim”, o que equivaleu a 78%. No segundo grupo etário, com um total de 16 

entrevistados na faixa de 27 a 36 anos, 2 pessoas responderam não conhecer o Grupo, o que é 

equivalente a 12%. Já 14 responderam ter conhecimento sobre o Araruna, o que corresponde a 

88%. No terceiro grupo etário com 24 entrevistados entre 37 e 46 anos, 2 pessoas 

responderam “não”, isto é, 8% dos indivíduos, e 22 responderam que “sim”, o que equivale a 

92%. No quarto grupo etário com 29 pessoas no intervalo de 47 a 56 anos, 2 pessoas 

responderam “não”( 7%) e 27 responderam “sim” (93%).  

No quinto grupo, com 18 entrevistados no intervalo de 57 a 66 anos, 3 pessoas 

responderam “não” (17%) e 15 responderam “sim” (83%). Já no último grupo etário, de 67 

anos acima, 5 dos entrevistados responderam não conhecer o Grupo, o que equivale dizer que 

neste intervalo 15% não tem conhecimento sobre a existência do Araruna, e 29 responderam 

“sim”, o que corresponde dizer que 85% deste grupo tem conhecimento acerca da existência 

do Araruna. Da população geral pesquisada, 18 entrevistados responderam “não” conhecer o 

Grupo Araruna (13%) e 121 responderam “sim”, totalizando 87% dos 139 entrevistados 

(100%).  

Constatamos no Gráfico 3 que a maior parte da população entrevistada (re)conhece a 

existência do Grupo. Constatamos também que para essa população o (re)conhecimento se dá, 

principalmente, pela população mais idosa que compõe o grupo etário de 67 anos acima, 

seguido dos grupos etários de idade adulta de 37 a 46 anos e de 47 a 56 anos. 
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Correlacionamos esta constatação à época em que o Grupo Araruna se encontrava mais ativo 

na cena cultural da cidade, das décadas de 1950 até fins dos anos 2010. Após 2010, em 

virtude da decadência do Grupo e o pouco prestígio deste pós-morte do Mestre Cornélio 

Campina, constatamos o aumento do desprestígio do Grupo Araruna na opinião da população 

entrevistada. 

Você conhece a Sede do Grupo Araruna? Essa foi a segunda questão. As respostas a 

essa questão mostram-se em resultados no gráfico subsequente. Da mesma forma que no 

Gráfico 3, fizemos um cruzamento do resultado com a idade dos entrevistados dividindo a 

população pesquisada em grupos etários intercalados, com intervalo de 9 anos. Dessa 

organização metodológica obtivemos o Gráfico 4 com o seguinte resultado: 

 

Gráfico 4 – Cruzamento de idades sobre o conhecimento acerca da Sede Araruna. 

 
Fonte: Martins, 2015. 

 

O Gráfico 4 mostra que no primeiro grupo etário, composto por 18 indivíduos de 

faixa etária entre 17 e 26 anos, 2 indivíduos responderam não conhecer o Edifício Sede (11%) 

e 16 responderam conhecer (89%). No segundo grupo etário, de 27 a 36 anos, das 16 pessoas 

que compõe o intervalo de idade, 2 pessoas responderam “não” (12%) e 14 responderam 

“sim” (88%). O terceiro grupo de idade soma 24 pessoas no intervalo de 37 a 46 anos. Destes, 

1 pessoa respondeu não conhecer a Sede (4%) e 23 responderam conhecer (96%). No quarto 

grupo, de 47 a 56 anos, das 29 pessoas que integram essa faixa etária, 1 respondeu “não” (3%) 

e 28 responderam “sim” (97%). No quinto grupo, dos 18 integrantes de faixa etária entre 57 e 

66 anos, 1 integrante respondeu “não” (6%) e 17 responderam “sim” (94%). Já no último 

grupo etário, de 67 anos acima, das 34 pessoas que compõem essa faixa, 2 pessoas 

responderam não conhecer o Prédio Sede Araruna (6%) e 32 responderam conhecer (94%).  
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Da população geral pesquisada, 9 entrevistados responderam “não” conhecer o 

Grupo Araruna (6%) e 130 responderam “sim”, totalizando 94% dos 139 entrevistados 

(100%). Constatamos (Gráfico 4) que dessa população o (re)conhecimento em relação ao 

Edifício Sede se dá, principalmente, pela população mais idosa que compõe o grupo etário de 

67 anos acima, seguido dos grupos etários de idade adulta de 47 a 56 anos e de 37 a 46 anos. 

Isso pressupõe dizer que existe certa visibilidade do lugar, principalmente, na constatação dos 

grupos etários de idade adulta e idosa. 

As respostas às outras questões: Você já foi à Sede Araruna? (Gráfico 5), você já 

assistiu a apresentações do Grupo? Quantas vezes? (Gráfico 6), são apresentadas a seguir: 

 

Gráfico 5 – Ida dos entrevistados à Sede Araruna. 

 
Fonte: Martins, 2015. 

 

O Gráfico 5 traduz a ida ou não dos moradores público-alvo da pesquisa à Sede 

Araruna. Nos mostra que 70% dos 139 entrevistados (100%), o que equivale a 97 pessoas, 

disseram já ter ido à Sede Araruna. Destes, 30% disseram não ter ido ao Edifício, o que 

equivale a 42 pessoas. Já o Gráfico 6, por sua vez, destaca se as pessoas entrevistadas já 

assistiram a apresentações do Grupo e quantas vezes elas já assistiram a apresentações deste: 
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Gráfico 6 – Você já assistiu a apresentações do Grupo Araruna? Quantas vezes? 

 
Fonte: Martins, 2015. 

 

No Gráfico 6 anteposto, 29% do público-alvo, o que equivale a 40 pessoas, 

responderam nunca ter assistido a apresentações do Grupo Araruna; 6%, isto é, 09 pessoas 

responderam ter assistido 01 vez; 8% (11 pessoas) responderam ter assistido 02 vezes; 4% (5 

pessoas), responderam ter assistido 03 vezes. Por fim, 53%, isto é, 74 pessoas, responderam 

ter assistido a apresentações do Grupo mais de 03 vezes. Disso, constatamos que mais de 70% 

da população entrevista já assistiu a pelo menos uma apresentações do Grupo.   

Por meio dos questionários e entrevistas, inferimos que o Grupo Araruna tem seu 

(re)conhecimento comprovado no Bairro das Rocas, em especial nas ruas Belo Horizonte e 

Miramar. Pelas memórias e experiências relatadas, inferimos que o “Lugar-Araruna” aparece 

como uma referência espacial e identitária carregada de valor, significados e experiências. Os 

gráficos apresentados também revelam que tanto o Grupo como a Sede são capazes de atrair a 

atenção da população, dada à visibilidade que eles são capaz de criar, dada às expressões 

genuinamente espaciais: “aqui”, “bem ali”, “lá”, “acolá”, “bem no fim da rua”, “lá na 

esquina”, utilizadas pelos moradores ao se referirem à posição da Sede no espaço. 

“Monumento” que pela sua exposição chama a atenção, revela uma situação espacial, confere 

ao Araruna visibilidade e materializa parte da manifestação cultural no espaço, por meio do 

patrimônio cultural edificado. 

Desta forma, o (re)conhecimento do Grupo e do Edifício Sede se dão tanto pela 

visibilidade que eles criam no Bairro das Rocas, como pelo sentido emocional, afetivo, físico, 

significativo, vivido e identitário dos componentes do Grupo. Assim, o “Lugar-Araruna” se 

torna visível pelo poder evocativo da cultura, pelos ritos e manifestações que ali se constroem 

e se apresentam, pelas vivências, memórias, significados e aspirações, e pela configuração das 

memórias e experiências da vida cotidiana do Grupo Araruna no lugar.  
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na ordem do fio condutor de nossas reflexões, a saber: Que manifestações 

socioespaciais mediadas pela cultura são construídas pelo Grupo Araruna? Que formas de 

identificação espacial o Grupo constrói e que significados e experiências são revelados nessa 

construção? Há (re)conhecimento e visibilidade deste Grupo no o bairro de sua eminência?, 

constatamos que as experiências vividas espacialmente pelo Grupo Araruna – a prática 

dançante, as marcas da cultura que esta prática carrega, o “Lugar-Araruna” e as formas de 

identidades associadas a este – são dotadas de múltiplos significados, que são capazes de 

revelar identidades manifestadas mediante construções compartilhadas socialmente e 

expressas espacialmente. Dessa forma, constatamos que se deve atribuir ao espaço uma 

construção social pautada em práticas materiais e imateriais capazes de lhe conferir uma 

dimensão cultural única, que é também processual. 

Inferimos, a partir da ideia que adotamos sobre cultura, que esta categoria deve ser 

também concebida como um conjunto daquilo que o Grupo Araruna recebeu de herança e que 

também inventou a partir desta herança. Assim, pensamos que os elementos invenção e 

herança são capazes de revelar as raízes de um passado longínquo onde a cultura aparece 

como herança transmitida de uma geração a outra, de forma ativa e no contexto de novas 

situações. 

Pensando assim, constatamos no cenário histórico, material e simbólico ao abordar a 

natureza e processo de formação sócio-espaço-cultural do Grupo Araruna, a existência de 

laços culturais em comum entre os integrantes do Grupo que são resultados de um longo 

convívio e troca de experiências. As danças que constituem o repertório performático deste, 

também funcionam como um fator de integração; nessa integração há celebrações à cultura. 

Dessa forma, o Grupo Araruna não é tão somente uma manifestação espacial mediada pela 

cultura, mas, é também uma manifestação cultural que tem elementos de dança, de 

ritualização, de expressão corporal e de coletividade. 

Nesse contexto, Cornélio Campina da Silva emerge como precursor do Grupo 

Araruna, criador e mantenedor. O “Mestre Cornélio”, como era chamado pelos populares, 

mídia e intelectuais da cultura popular, foi o folclorista incentivador da identidade cultural 

potiguar. Foi também o homem responsável por divulgar valores, mitos, memórias e traços 

culturais locais expresso, principalmente, por meio do Grupo Araruna. 

A “herança” deixada pelo “Mestre Cornélio”, após seu falecimento, tornou-se, então, 
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povoada por memórias e práticas culturais que contribuem diretamente para a construção da 

identidade e experiências do próprio Grupo. O Grupo Araruna manifesta-se num arranjo 

espacial no qual os integrantes se distribuem no espaço em forma circular. No círculo, as 

damas na posição de fora e os cavalheiros por dentro, executam a coreografia particular às 

danças que constituem o repertório performático do Grupo, seguindo uma marcação já 

estabelecida cujo acompanhamento musical é feito ao som da sanfona e do pandeiro, 

principalmente. 

Reconhecemos que esse movimento dos pares trazem também as marcas da cultura 

no tempo dos bailes palacianos da aristocracia no espaço europeu e também natalense, com 

certa influência portuguesa. De fato, trás uma performance carregada de experiências, 

simbolismos e intersubjetividades.  A dança, nesse processo, é um elemento que “mobiliza” e 

“anima” o Grupo. A manifestação Araruna, em relação à dança, se comporta em meio aos 

elementos tradição, invenção, herança e hibridação. Assim, entendemos que o Grupo Araruna 

trás consigo as marcas do espaço, do tempo e, consequentemente, da cultura no qual foi e está 

inserido. 

 Consideramos que o Grupo Araruna aparece como um ponto de resistência ao 

processo de transformação progressiva da cultura popular no país e que a representação 

espacial da “realidade” vivida por este, se apresenta na forma de lugar simbólico, forma 

espacial traduzida no “Lugar-Araruna”, Edifício Sede do Grupo, que materializa parte de sua 

cultura e constitui base de sua identidade. Dessa forma, qualificando-se como um lugar 

dotado de memórias, valor, sentimentos e significados, onde as vivências e experiências são 

articuladas. 

Nesse contexto, pensamos que a Sede do Grupo emerge como lugar simbólico por 

meio do qual parte das manifestações deste, mediadas pela cultura, ganham (i)materialidades 

no espaço. Isso porque, é através das relações socioculturais, vivências e experiências 

construídas nesse locus, não pela arquitetura do prédio, mas pelas relações construídas através 

da dança, da manifestação artístico-cultural, da memória, da familiaridade, da identidade, que 

são criadas relações simbólicas entre os sujeitos e o lugar. Estas relações são, pois, específicas 

no tempo e no espaço e esse lugar tem, na sua natureza, uma singularidade simbólica que 

constitui parcela da base identitária dos sujeitos do Grupo. 

Dessa forma, o lugar enquanto uma (i)materialidade que o Grupo Araruna constrói, 

dá visibilidade às manifestações deste e o exame dessas (i)materialidades se volta mais para a 

significação da experiência espacial, do que para o inventário de costumes, ritualizações e 

artefatos no espaço. Isso porque, a atribuição de significados, assim como a construção 
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identitária em relação ao lugar são inerente à cultura.  

Nesse contexto, percebemos a existência de múltiplas dimensões de significados 

atribuídos ao “Lugar-Araruna”: simbólico, cultural, emocional, histórico, físico. Dimensões 

de significados repletas de heranças socioculturais que estão impregnadas nas memórias de 

infância e juventude e que configuram o lugar para os sujeitos no/do processo de construção 

física e simbólica deste. Nessas dimensões, o Grupo Araruna não apresenta apenas 

experiências imaginárias e simbólicas em relação ao lugar, mas também associações pessoais 

e coletivas nas relações dos sujeitos entre si e entre o lugar, que rebatem diretamente na 

constituição do espaço e dos significados que o lugar pode conferir, normalmente como parte 

identitária do quadro de suas vidas cotidianas.   

Entendemos, então, que da interação sociocultural do Grupo Araruna com o espaço, 

emerge o “Lugar-Araruna”, que os sujeitos constroem ao mesmo tempo em que constroem 

seu patrimônio, suas memórias, experiências e as dinâmicas das realidades vividas 

espacialmente. O olhar geográfico indica essa projeção das memórias e das experiências no 

espaço, lhe outorgando o sentido de lugar intensamente humano com um gosto especial de ser 

para o Grupo. Isso porque, o lugar consegue (re)ativa as memórias e experiências vividas 

espacialmente, (re)significa as práticas culturais, é impregnado de lembranças que os sujeitos 

nutrem, confere ânimo, mas também desânimo nesses sujeitos.  

Assim, o “Lugar-Araruna” torna-se então uma “âncora geográfica” para o Grupo 

que, considerando-o como símbolo, não revela um significado único, mas, significados 

diversos. Até mesmo pela própria natureza das experiências individuais e coletivas que o 

impregna e que lhe confere significado. 

Como um espaço impregnado de memórias e experiências, nele emergem 

sentimentos de pertencimento e são atribuídos significados, constituindo-se, pois, num lugar 

simbólico por excelência. Logo, a ideia de identidade adotada perpassa a maneira pela qual o 

Grupo se expressa e se identifica no espaço e com esse espaço. Assim, essas identidades 

caracterizam e singularizam os sujeitos e as práticas socioespaciais do Grupo Araruna. 

São, pois, expressas no espaço vivido, no patrimônio material e imaterial e mediadas 

pela cultura. Dessa forma, inferimos que as identidades são construções processuais 

inacabadas, que estão diretamente relacionadas à ideia de significado, de pertencimento e de 

experiência no âmbito da relação sujeito-espaço-vivência e que podem ser múltiplas, isto é, 

“eu sou Araruna”, mas também sou pedreiro, sou dona de casa, sou doméstica, sou secretária. 

Este lugar simbólico é o local onde o Grupo constrói suas vivências e se (re)produz. 

Tem significado não apenas de lugar de trabalho para o Grupo, mas também de moradia, de 
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reunião, de amizades que o Grupo nutre entre si nesse lugar como interlocutor de suas práticas 

socioculturais, de prazeres e até de desgostos, pela tristeza gerada pela atual situação de 

descaso e carência de infraestrutura do Edifício Sede. 

Ao nos referirmos a esses sentimentos espaciais ligados às experiências, nos 

referimos à totalidade de meios pelos quais o Araruna chega à compreensão e apreensão de 

seu mundo e de seu espaço. Seja através das memórias, dos sentimentos, das percepções, seja 

através dos significados atribuídos e das identidades construídas com base nas referências 

espaciais. Ora, é da capacidade de aprender a partir da própria vivência, através do resgate de 

memórias, de sentimentos revelados, de percepções, significados atribuídos e identidades 

construídas, que se constrói a experiência e aprendizagem do Grupo Araruna em relação ao 

seu lugar. 

É fato que estas considerações estão em acordo com o posicionamento do próprio 

Grupo em relação ao lugar. Pois, emergiu das entrevistas a ideia de lugar como locus de 

encontro. Encontros dos integrantes jovens com os mais antigos na tradição Araruna, 

encontros com o passado, encontros das lembranças compartilhadas que geram certas 

saudades e recordações de coisas boas vividas no “Luagr-Araruna”, ou seja, emerge um certo 

saudosismo em relação ao lugar e as manifestações culturais que nele foi/foram construídas. 

Deste, emerge também a importância do lugar para as manifestações culturais do Grupo. É 

como se a relação estabelecida entre o Grupo e o Lugar, respondesse também à necessidade 

de encontro do Grupo Araruna. 

Por vezes, a Sede é comparada à casa dos sujeitos do Grupo pelos laços de amizade 

tecidos e pela construção identitária que este lhe remete. Nesse sentido, o Edifício Araruna 

encarado como “monumento cultural”, como espaço construído, tratado com zelo e carinho 

pelos sócios e fundadores que nele “vivem/viveram”, se constitui em “Lugar-Araruna” a 

partir do momento que neste locus se constrói significados de lugar tanto como ambiente 

social e físico, como espaço nos planos das memórias e experiências do Grupo Araruna. 

Constatamos também que, além desse sentimento de saudosismo em relação ao 

“Lugar-Arruna”, desponta também o sentimento coletivo de insatisfação com as atuais 

condições em que se encontra o Lugar e a manifestação Araruna. Esse sentimento de 

insatisfação, agregado às lembranças e experiências espaciais oriundas de itinerários 

simbólicos (expressos nas viagens para outras cidades que o Grupo fazia para divulgar a 

manifestação cultural, dado a atual escassez de viagens) comprova a decadência do Grupo 

Araruna, tanto no plano sentimental, quanto no plano físico. Com isso, queremos dizer que a 

tradição Araruna do culto às danças antigas e semidesaparecidas encontra-se cada vez mais 
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ameaçada pelo descaso do poder público, pela irregularidade da documentação que impede 

benefícios de incentivo à cultura, somado ao advento do processo de globalização e as novas 

tecnologias de comunicação e informação que transformaram os hábitos e estabeleceram 

novos valores às gerações atuais.  

Mesmo assim, o Grupo e o Edifício Araruna ainda desfrutam de certa visibilidade e 

(re)conhecimento. No Bairro das Rocas, pelo menos, são capazes de atrair a atenção da 

população, dada à posição da Sede e a visibilidade que ela consegue criar, junto ao Grupo. 

Nesse contexto, o “Lugar-Araruna” se torna visível pelo poder evocativo da cultura, pelos 

ritos e manifestações que ali se constroem e se apresentam, pelas vivências, memórias, 

significados e aspirações, e pela configuração das memórias e experiências da vida cotidiana 

do Grupo Araruna no lugar. Além de conseguir refrescar as memória e experiências do Grupo 

e nos indicar como as identidades se associam ao espaço por meio de lembranças divididas, 

das memórias, experiências e significados construídos. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

 

 

 

 

Questionário para coleta de dados junto aos moradores do Bairro das Rocas 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO         ___/ ___/2014 

Nome: ______________________________________     Sexo: (  ) Masc.  (  ) Fem. 

Naturalidade: ____________________ Grau de Escolaridade: ________________ 

Profissão: ____________________________ Há quanto tempo mora no bairro?____ 

idade______ 

 

01. Você conhece o Grupo Araruna?  

(  ) Sim                      (  ) Não 

02. Você conhece a Sede do Grupo Araruna?  

(  ) Sim                      (  ) Não 

03. Você já foi à Sede Araruna? 

(  ) Sim                      (  ) Não 

04. Você já assistiu a apresentações do Grupo? Se sim, quantas vezes? 

(  ) Sim                      (  ) Não 

(  ) 01                         (  ) 02                        (  ) 03                           (  ) Mais de 03 vezes 

 

 

        

Anexo II 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós Graduação e Pesquisa em Geografia 

Questionário realizado pelo mestrando Josenildo S Martins, sob orientação da Profª. Drª. Maria Helena Braga e Vaz 

da Costa. Reservamos o anonimato das informações solicitadas pelas pessoas congregadas. Para tanto, agradecemos 

a sua contribuição em fornecer às informações solicitadas acima. 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

Roteiro de Entrevista para coleta de dados junto ao Grupo Araruna 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO         ___/ ___/2014 

Nome: ______________________________________     Sexo: (  ) Masc.  (  ) Fem. 

Naturalidade: ____________________ Grau de Escolaridade: ________________ 

Profissão: ____________________________ Bairro onde Mora: ______________ 

 

01. Há quanto tempo você integra o Grupo Araruna? 

02. O que é o Grupo Araruna para você? 

03. Você acha que o Grupo é conhecido amplamente no Bairro das Rocas? E na cidade? 

04. O que lhe motivou entrar no Grupo Araruna? 

05. Qual (ais) elemento (s), em sua opinião, identifica (m) o Grupo Araruna? 

06. Qual o significado do Grupo para você? 

07. Qual o significado do Edifício Sede Araruna para você? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós Graduação e Pesquisa em Geografia 

Questionário realizado pelo mestrando Josenildo S Martins, sob orientação da Profª. Drª. Maria Helena Braga e Vaz 

da Costa. Reservamos o anonimato das informações solicitadas pelas pessoas congregadas. Para tanto, agradecemos 

a sua contribuição em fornecer às informações solicitadas acima.  
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ANEXO C 

CD com áudio das entrevistas 


