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RESUMO 

 

O presente estudo reflete a dimensão cultural e simbólica das segundas residências (casas de 

campo, sítios e chácaras) em áreas rurais. Analisamos aqui como a construção social da 

paisagem contribui para a inserção de usuários de segunda residência no município de Lagoa 

Nova, RN-Brasil. Nossa proposta de pesquisa busca entender como esses sujeitos das 

camadas médias urbanas que residem em cidades de grande e médio porte vivenciam 

experiências de lazer durante os finais de semana e feriados na serra. Para compreender as 

relações sociais presentes neste universo, foram realizadas entrevistas abertas e semi-

estruturadas que nos possibilitou uma maior liberdade e olhar mais detalhado sobre as 

questões expostas durante o trabalho de campo. Assim, em um primeiro momento, 

elaboramos uma descrição etnográfica da "serra", apresentando suas características físicas e 

climáticas, a fim de inserir o leitor no espaço de pesquisa. Em seguida, revelamos quem são 

os usuários de casas de campo no município, seus projetos e trajetórias, analisamos suas 

vivências de lazer e os motivos apontados para a construção da casa de campo. Por fim, 

acreditamos que a inserção desses novos sujeitos e a construção da casa de edificações de alto 

padrão arquitetônico em áreas rurais de Lagoa Nova tem culminado em um processo de 

"enobrecimento" (gentrificação) dessas áreas promovendo uma reestruturação do espaço 

rural, que vêm passando por um conjunto de transformações materiais, culturais e simbólicas. 

 

 

Palavras Chave: Segunda residência. Clima Serrano. Paisagem. Enobrecimento. 

 

 

  



ABSTRACT 

This study reflects the cultural and symbolic dimension of second homes (cottages, sites and 

farms) in rural areas. Here we analyze how the social construction of landscape contributes to 

the inclusion of second home users in the municipality of Lagoa Nova, RN-Brazil. Our 

proposed research seeks to understand how these subjects of the urban middle classes who 

live in large and midsized cities experience recreational experiences during the weekends and 

holidays in the mountains. To understand the social relationships present in this universe, 

open interviews were conducted and half structured that enabled us to greater freedom and a 

look more detailed on the issues during the fieldwork. So, at first we prepared an ethnographic 

description of the "Mountain" (Sierra), with its physical and climatic characteristics in order 

to include the reader in space research. Then we reveal who the cottages users in the city, its 

projects and trajectories, analyze their recreation experiences and the reasons given for the 

construction of the cottage. Finally, we believe that the inclusion of these new subjects and 

construction of high architectural standard buildings home in rural areas of Lagoa Nova has 

culminated in a process of "ennoblement" (gentrification) of these areas by promoting a 

restructuring of rural areas, which come passing a set of materials and cultural changes and 

symbolic. 

 

Keywords: Second home. Weather Serrano. Landscape. Ennoblement 

 

 
 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Mapa da Localização de Lagoa Nova/RN. .............................................................. 26 

Figura 2 - Arco de entrada da cidade em dia frio. .................................................................... 33 

Figura 3 - Igreja Matriz de São Francisco de Assis, em dia frio. ............................................. 34 

Figura 4 - Mirante localizado na Comunidade Santa Rita, Lagoa Nova/RN. .......................... 35 

Figura 5 - Feira Livre de Lagoa Nova. ..................................................................................... 55 

Figura 6 - Paulo realizando a moagem da cana de açúcar para fabricação do caldo................ 57 

Figura 7 - Plantação de hortaliças. ........................................................................................... 60 

Figura 8 - Casa tipo Chácara preservando a vegetação do entorno. ......................................... 62 

Figura 9- Fotografia feita de dentro da sala da casa. ................................................................ 63 

Figura 10 - Condomínio Paraíso Serrano. ................................................................................ 65 

Figura 11 - Período de alta produtividade do caju em 1989. .................................................... 75 

Figura 12 - Casa de morador local, com varanda e sala direcionadas para chã da serra. ......... 79 

Figura 13 - Mapa da área rural de Lagoa Nova. ....................................................................... 89 

Figura 14 - Representação do clima serrano nas redes sociais. ................................................ 94 

Figura 15- Divulgação da serra nas redes sociais. .................................................................... 95 

Figura 16- Anúncios imobiliários. ............................................................................................ 99 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

CAERN  Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEMA  Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

INE   Instituto Nacional de Estatística da Espanha 

INPE   Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais 

UFRN   Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

  

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

1.1 ITINERÁRIO METODOLÓGICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

2 QUE SERRA É ESSA?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

2.1 LOCALIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

2.2 IMPRESSÕES ETNOGRÁFICAS DA SERRA DE SANTANA. . . . . . . . .  29 

2.2.1 Mirantes. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 

2.3 CONSTRUÇÃO DE UM IDEÁRIO AMBIENTAL CONTEMPORÂNE… 35 

3 USUÁRIOS DE CASAS DE CAMPO. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  39 

3.1 POR QUE A SERRA DE SANTANA/LAGOA NOVA?. . . . . . . . . . . . . . .  40 

3.2 MEMÓRIAS NOSTÁLGICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

3.2.1 José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

3.2.2 Antônia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 

3.2.3 Dayana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

3.3 VIVÊNCIAS DE LAZER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

3.3.1 A Feira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 

3.4 ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

3.5 A CASA DE CAMPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 

3.6 VIOLÊNCIA E MEDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 

4 SERRA ENOBRECIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

4.1 A SERRA NO PASSADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

4.2 USO DE CASAS DE CAMPO NA SERRA/LAGOA NOVA. . . . . . . . . . . .  79 

4.2.1 Núcleos de segundas residências no município de Lagoa Nova. . . . . . . .  88 

4.3 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CLIMA SERRANO. . . . . . . . . . . . . . . . .  91 

4.3.1 Agentes imobiliários. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  96 

4.4 PROCESSO DE “ENOBRECIMENTO” EM ÁREAS RURAIS DE 

LAGOA NOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

100 

5 CONDERAÇÕES FINAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104 

REFERÊNCIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais observamos que o uso de casas de campo pelas camadas médias 

urbanas está se tornando um hábito comum. Os sujeitos que valorizam esse estilo de vida 

buscam formas de vivenciar um maior contato com a natureza e afastar-se, temporariamente, 

dos centros urbanos, a fim de utilizar o “tempo livre” em atividades de lazer e descanso, junto 

com os amigos e familiares no espaço da casa. No Rio Grande do Norte podemos afirmar que 

o município serrano de Lagoa Nova vem se destacando nesse seguimento. 

Para Alencar (2007) a sociedade contemporânea está imersa em um contexto de tensão 

e agitação. Os altos índices de violência presentes nas grandes cidades e a sensação de medo e 

insegurança estão entre as causas apontadas pela autora como alguns dos motivos que levam 

as pessoas, que possuem mais recursos econômicos, a se deslocarem temporariamente em 

busca de um lugar específico que lhes proporcionem tranquilidade e maior contato com a 

natureza, seja uma casa no campo, montanha ou praia, buscando talvez uma forma 

diferenciada de entretenimento nos momentos em que pode gozar de lazer e descanso junto 

aos seus familiares e amigos. 

Neste sentido, Assis (2012) afirma que os atos, como morar e viajar, são redefinidos 

com o avanço das tecnologias, acesso a transportes, estradas e a flexibilização do trabalho. 

Essas estruturas são essenciais para permitir que deslocamentos mais distantes possam 

acontecer periodicamente e possibilitar a aquisição de um domicílio de uso ocasional
1
. 

Esse “domicílio de uso ocasional”, ao qual designamos neste trabalho por segunda 

residência
2
, refere-se a propriedades particulares utilizadas durante o final de semana, férias e 

outros fins, como: forma de lazer, recreação e descanso. Comumente são chamadas de casas 

de temporada, de campo, de praia, sítio ou chácara. Assim, a segunda residência pode ser 

definida como propriedade particular utilizada temporariamente por pessoas que têm sua 

residência permanente em outro lugar (TULIK, 2001). 

A partir do termo “segunda residência”, proposto por Tulik (2001), construímos uma 

etnografia que reflete a dimensão cultural e simbólica desses domicílios no espaço rural da 

Serra de Santana, tendo como recorte o município de Lagoa Nova/RN. Este, apresenta em seu 

território maior visibilidade desse segmento. Conta, inclusive, com apoio da Prefeitura 

                                                           
1
 Nomenclatura utilizada pelo IBGE para se referir as segundas residências de pessoas que possuem residência 

fixa em outro lugar.  
2
 O termo segunda residência é utilizado, principalmente, por geógrafos para designar propriedades particulares 

que são utilizadas temporariamente. É importante percebemos que no trabalho em questão termos como segunda 

residência, casa de campo, casa na serra são sinônimos.  



14 
 

Municipal, através da Secretaria de Turismo, que incentiva a construção desses imóveis, 

utilizando o termo presente na literatura “turismo de segunda residência” em campanhas 

publicitárias para atrair esses investimentos.  

Em campo, percebemos que a zona rural dos municípios vizinhos de Cerro Corá, 

Tenente Laurentino Cruz e Bodó também atraem esse tipo de construção. Desta forma, a 

divisão política municipal não apresenta muita relevância para os compradores, pois não tem 

interesse definido por um município específico, mas por um clima diferenciado,
3
 no caso aqui 

estudado, a temperatura serrana aliada à paisagem da encosta da serra, composta por mirantes. 

Nessas localidades, este tipo de empreendimento vem gerando surto de compras de 

pequenas propriedades rurais, voltadas para a construção de casas de campo, condomínio ou 

até mesmo pousadas, fazendo emergir nestes locais, como sugere Graziano (2001), um “novo 

rural”, a partir da introdução de novos sujeitos e de novos rearranjos em relação ao trabalho, 

antes voltado apenas para agricultura de subsistência. 

 Hoje, parte dos agricultores locais conseguem conciliar o trabalho agrícola e 

prestação de serviços em casas de campo. Outro setor que também contribui com a geração de 

emprego e renda para a população local é a construção civil, pelo fato que a construção e 

manutenção das segundas residências demandarem pessoas para realizarem estes trabalhos. 

A partir da inserção de usuários de casas de campo no espaço rural da Serra de 

Santana em Lagoa Nova/RN, formulamos alguns questionamentos que procuramos responder 

ao longo dessa pesquisa, como: de que forma a construção social da paisagem e frio serrano 

contribuem com a chegada de usuários de segunda residência na Serra de Santana em Lagoa 

Nova/RN? De que maneira esses sujeitos vivenciam o lazer nesses espaços?  

Em busca de uma resposta pertinente traçamos os seguintes objetivos: descrever o 

ambiente da Serra de Santana, a partir das observações feitas no campo e de dados 

geográficos; apresentar o perfil dos usuários de segunda residência, analisando como ocorrem 

suas vivências de lazer na serra, mostrando também como ocorre disposição (organização) das 

casas de campo; e, por fim, problematizar bem como refletir sobre o processo de 

enobrecimento e novos valores atrelados as casas de campo em Lagoa Nova. 

Portanto, nossa pesquisa busca entender como a construção social da paisagem e do 

frio contribuem para chegada de usuários de segunda residência na Serra de Santana/ Lagoa 

Nova/RN e como esses sujeitos, vindos de cidades maiores, vivenciam experiências de lazer 

no espaço serrano. 

                                                           
3
 Expressão utilizada pelos interlocutores para se referir à temperatura serrana. 
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Muito embora o fenômeno da segunda residência não se constitua em um evento 

especialmente recente, os estudos sobre a temática ainda são incipientes, esbarrando por 

muito tempo no problema da falta de dados, em função da inexistência destes ou em razão da 

segunda residência ser confundida com domicílios fechados, o que apresenta dificuldades 

para os pesquisadores estudarem o fenômeno (FONSECA E LIMA, 2012). 

Na área da Geografia, os estudos sobre segundas residências são mais comuns, apesar 

de poucos. Os autores que optaram por esse tema de pesquisa tecem discussões voltadas para 

questões territoriais. A leitura desses autores nos permitiu uma aproximação teórica com o 

objeto de estudo, possibilitando certa compreensão desse fenômeno. A seguir, apresentamos 

alguns trabalhos essenciais para nosso entendimento acerca da construção desse conceito. 

Em 1995, Tulik avalia a dimensão e a distribuição das segundas residências no estado 

de São Paulo, analisando as áreas emissoras e receptoras do fenômeno. De acordo com a 

autora, no Brasil, a segunda residência é registrada pela primeira vez nos anos 70, sendo 

incluída pelo recenseamento demográfico entre os “domicílios fechados”. No recenseamento 

dos anos 1980, essa modalidade de alojamento é designada como “domicílios de uso 

ocasional”, por servirem ocasionalmente de moradia, usados geralmente no final de semana 

ou férias. Em 1991, a categoria “domicílio de uso ocasional” foi mantida mesmo que na data 

de referência do senso estivessem ocupadas. 

Tulik (2001) percebe a segunda residência como “alojamento turístico”, que possui as 

características de serem usadas no tempo livre, com finalidade recreativa e de lazer.  Uma 

ideia comum entre os autores que discutem a temática é de contraposição, ou seja, a segunda 

residência opõe-se à residência principal de moradia, não se residindo permanentemente 

nessas localidades. Além disso, para possuir uma segunda residência é necessária 

disponibilidade de renda que garanta a aquisição e manutenção do imóvel. 

        Assim é o que afirma Tulik:              

 

Sendo a renda fator fundamental para a propriedade da residência secundária, bem 

como do meio de locomoção, percebe-se que esta forma de alojamento turístico está 

destinada às pessoas que dispõem de um mínimo de excedente de recursos 

financeiros para arcar com os custos necessários (TULIK, 2001, p.11).  

 

Fonseca e Lima (2012) discordam dessa definição de segunda residência enquanto 

alojamento turístico por si, afirmando que a definição que compreende uma discussão atual 

sobre o tema é a elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) da Espanha, que 

aponta a segunda residência como um imóvel utilizado somente parte do ano, de forma 

estacional, periódica ou esporádica. Portanto, esta pode ser uma casa de campo, casa de praia 
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ou cidade utilizada nas férias, verão, finais de semana, trabalhos temporais e em outros 

momentos.  

Em algumas ocasiões, esta casa pode ser um alojamento turístico, porém nem todo 

usuário de segunda residência pode ser percebido como um turista, pelo fato que apresentam 

uma característica consensual entre os pesquisadores da área: a construção de vínculos 

afetivos e psicológico com o lugar, distinguindo, assim, o proprietário de segunda residência 

de um turista.  

É importante esclarecer que nesta dissertação estamos trabalhando apenas com a 

segunda residência localizada na zona rural, utilizada apenas para finalidade de lazer, por isso 

utilizamos ao logo do texto o termo “casa de campo”, expressão usada pelos nossos 

interlocutores para se referir à segunda residência em contraposição à casa de moradia 

principal. 

Entre os trabalhos produzidos no Nordeste sobre o tema, destacamos a tese de 

Francisco Lenilton de Assis (2012), intitulada “Entre o turismo e imobiliário: velhos e novos 

usos das segundas residências sob o enfoque da multiterritorialidade - Camocim/CE”. A 

pesquisa aborda os velhos e novos usos desse tipo de domicílio, tentando entender como as 

suas diferentes lógicas de territorialização promovem a segregação ou solidariedade 

socioespacial. 

No Rio Grande do Norte, podemos citar a dissertação de mestrado de Kelson de 

Oliveira Silva (2010), intitulada “A residência secundária e o uso do espaço público no litoral 

Oriental Potiguar”. Nesse trabalho, o autor analisa a relação dos consumidores/usuários de 

segundas residências com o espaço público, verificando se esse tipo de domicílio de uso 

temporário tem implicado na apropriação privada das áreas e acessos públicos litorâneos de 

Nísia Floresta.   

Temos também um livro organizado por Maria Aparecida Pontes da Fonseca, 

“Segunda residência, lazer e turismo”, uma coletânea de artigos que introduz o debate da 

temática, objetivando contribuir com a discussão a respeito da interface segunda residência e 

turismo. 

Nas Ciências Sociais encontramos a tese de doutorado “Estilo de vida e sociabilidade: 

um estudo de caso em Gravatá, Pernambuco (2007)”, de Ana Lúcia Hazin Alencar, na qual a 

autora estuda os proprietários de segunda residência em Gravatá, buscando conhecer a 

representação de lazer dos proprietários, enquanto uma dimensão do estilo de vida, e os 

valores que conduzem a escolha de uma residência secundária em um lugar específico.  
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Em relação ao município de Lagoa Nova, encontramos apenas minha pesquisa 

monográfica, intitulada “Segunda residência e mudança: um estudo sobre as modificações 

promovidas pela segunda residência na comunidade rural de Santa Rita”, onde verificamos 

algumas mudanças presentes nesta comunidade decorrentes da inserção desse tipo de 

moradia.  

No campo da antropologia não encontramos estudos específicos sobre as segundas 

residências no Brasil, evidenciando uma lacuna importante, observada por meio de pesquisas 

realizadas na Internet, periódicos e anais de eventos científicos que não retornaram trabalhos 

que abordem a temática, dificultando nossa discussão teórica. No entanto, temos autores que 

poderão nos subsidiar com conceitos essenciais na construção deste trabalho.  

 Assim, optamos por seguir o campo da antropologia das sociedades complexas, 

através de trabalhos como os de Gilberto Velho sobre as camadas médias urbanas, nos quais 

utiliza conceitos como “projeto” e “trajetória” que nos permitiram refletir sobre o contexto 

socioeconômico de nossos principais interlocutores.  

Outro trabalho de grande importância foi à pesquisa de doutorado de Cristina Patriota 

de Moura sobre condomínios horizontais em Goiânia. A autora também fez etnografia junto 

às camadas médias urbanas, a fim de compreender o “boom” dos condomínios horizontais na 

cidade de Goiânia, por meio da experiência dos indivíduos envolvidos na produção, 

manutenção e consumo desses espaços e seus significados. Essa também aponta alguns 

caminhos para a realização deste estudo, tendo em vista que ao longo de nossa pesquisa 

vamos analisar a experiência e significados de uma “casa de campo” para determinados 

sujeitos inseridos nas camadas médias urbanas. 

Um autor também relevante na construção da pesquisa e que destacamos ao longo 

desse estudo foi Rogério Proença Leite (2002).  Leite discute como ocorreu o processo de 

gentrification, (enobrecimento) do bairro do Recife Antigo, em Recife-PE, apresentando os 

usos e contra usos do espaço e as modificações que aconteceram a partir do projeto de 

revitalização do lugar.  

Acreditamos, no que se refere à antropologia, que esta pesquisa pode ser de grande 

valia aos estudos de antropologia urbana, que se voltam para as cidades menores, tendo em 

vista que é comum encontrarmos trabalhos, como os de Gilberto Velho e José Guilherme 

Magnani, realizados em grandes centros urbanos; poucos são os trabalhos nesse campo 

realizados em cidades interioranas.  

Portanto, nossa pesquisa é relevante para a produção de conhecimento sobre a Serra de 

Santana, especialmente a cidade de Lagoa Nova, pela lacuna de estudos sobre o fenômeno na 
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região, bem como para os estudos antropológicos e a comunidade científica de um modo 

geral, pois poderá subsidiar a construção de novos saberes sobre as interfaces do fenômeno no 

espaço rural e urbano. 

 

 

1.1 ITINERÁRIO METODOLÓGICO  

  

Esta pesquisa vem sendo amadurecida desde 2012, quando me propus a fazer um 

trabalho monográfico na comunidade rural Santa Rita, localizada no município de Lagoa 

Nova/RN. Na época, realizei um estudo sobre mudanças, fazendo algumas reflexões de como 

a inserção das segundas residências (condomínios, casas de campo, chácaras e até mesmo 

pousadas) transformaram o espaço rural da referida comunidade.          

Ir a campo, nos moldes da antropologia, me fez perceber que a pesquisa estava longe 

de ser esgotada: não apenas nessa comunidade, mas em todo o espaço rural do município, 

observei resquícios e comentários sobre casas de campo. Para a pesquisa de mestrado optei 

por uma discussão voltada não mais para os impactos desse tipo de construção em 

comunidades rurais, mas para tentar entender quem é o outro que se desloca temporariamente 

para o espaço rural. Por que se deslocar, seja semanalmente ou quinzenalmente, mais de 200 

km para o interior em busca de descanso e lazer? 

A Serra de Santana sempre me foi familiar, tendo em vista que nasci em Lagoa Nova e 

passei a maior parte da minha vida residindo lá. Afastar-me de lá durante o período de 

graduação me fez perceber com mais clareza as mudanças pelas quais o município passou.  

Mudei-me para Natal em 2008, ano em que comecei a graduação em Ciências Sociais. Neste 

período, passei a frequentar a cidade apenas mensalmente, para visitar meus pais.  

Entre meus retornos e partidas era comum ouvir amigos e familiares falando na 

construção de casas de campo, além de condomínios e chácaras, e também sobre os preços 

elevados dos terrenos, bem como a chegada de muita “gente de fora”
4
.  Esse cenário era novo, 

pois o lugar que eu morei durante a minha infância e adolescência não tinha essa “gente de 

fora” visitando as comunidades rurais. Esse espaço era frequentado apenas pela população 

local, e em períodos de festas, por familiares que residiam em outras cidades. 

Mesmo com os comentários dos meus amigos a respeito da construção de casas de 

campo e condomínios rurais utilizados por “pessoas de fora”, para o lazer em finais de 

                                                           
4
 Termo utilizado pela população local para categorizar as pessoas que não são nascidas ou residentes no 

município há algum tempo.  
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semana, a dimensão do que seriam estas casas veio apenas quando aceitei o convite de uma 

amiga para passar o domingo na residência dos seus pais, localizada em uma comunidade 

rural.  

Na ocasião, tive meu primeiro contato com o que seria uma segunda residência. Como 

Cristina Patriota, em seus estudos sobre condomínios no Brasil Central,
5
 meu primeiro 

contato foi visual, provocando também certo “desconforto estético” ao visualizar grandes 

mansões rodeadas por muros ao lado dos pequenos casebres dos agricultores locais. Da 

mesma forma que Patriota (2012), senti-me em um “lugar fora do lugar”, provocando 

“estranhamento” e necessidade de investigar uma região que até então nos era “familiar”. 

Nas palavras de Velho, “o processo de estranhar o familiar torna-se possível quando 

somos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e 

interpretações existentes a respeito de fatos, situações” (VELHO, 1987, p.131). “Estranhar”, 

perceber como são estabelecidas as relações, livrar-nos de pré-noções e preconceitos já 

formulados é um grande desafio, sobretudo para uma pesquisadora inexperiente.  No meu 

caso, esse processo foi difícil no momento da etnografia, quando precisei me afastar e 

descrever a paisagem serrana já naturalizada para a presente pesquisadora. Foi muito difícil 

fazer um retrato descritivo do lugar.  

 Então, como fazer pesquisa de campo?  Essa pergunta não é só minha, é comum a 

inúmeros colegas que se aventuram a construir um trabalho etnográfico. Clássicos como 

Evans Pritchard, por exemplo, fez este questionamento ao apresentar “algumas reminiscências 

e reflexões sobre o trabalho de campo”, quando assinala que não existe resposta pronta, único 

e fixa; os caminhos da pesquisa vão depender do pesquisador, da sociedade em que ele estuda 

e das condições em que tem de fazê-lo. Ainda segundo o autor, na pesquisa de campo 

experimentamos dois mundos mentais distintos, formados por categorias e valores 

diferenciados (PRITCHARD, 1937). Este descreve bem esta sensação de estar em universos 

distintos.   

Mesmo estando em um contexto de pesquisa totalmente diferente de Pritchard – no 

meu caso, em uma região “familiar” – eu desconhecia completamente as atitudes e 

pensamentos dos sujeitos que estudei, pois eles se diferenciam em diversos aspectos da minha 

realidade: fui percebendo como muitos valores e hábitos desses indivíduos eram bastante 

divergentes dos meus, e isso nos permitiu certo estranhamento. 

                                                           
5
O livro Condomínios no Brasil Central apresenta uma discussão etnográfica sobre o boom dos condomínios 

horizontais na cidade de Goiânia, através das experiências dos que estavam envolvidos no consumo, produção, e 

manutenção desses espaços e significados. 
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Uma das características do trabalho do antropólogo é a utilização da “observação 

participante” como metodologia de pesquisa. Malinowski (1978, p.21), no livro “Argonautas 

do Pacífico Ocidental”, apresentou que, por meio da observação participante, aprendemos a 

conhecer e nos familiarizar com os costumes e crenças dos nativos, apontando que “é enorme 

a diferença entre relacionar-se esporadicamente com os nativos e estar efetivamente em 

contato com eles”. Ainda neste sentido, a observação participante é percebida como: 

 

Um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social 

com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em 

relação face a face com os observados e ao participar da vida deles no seu cenário 

natural, assim o por observador é parte do contexto sob a observação ao mesmo 

tempo modificando e sendo modificado esse contexto (CICOUREL, 1980, p. 89). 

 

Para Cabral (1983), esse é um método de coleta de dados que envolve o pesquisador 

de forma mais profunda, pois retira o indivíduo de seu contexto habitual e previsível para um 

contexto novo e imprevisível. No nosso caso, esse novo contexto, também imprevisível, se 

deu a partir da inserção no universo social dos usuários de segunda residência, já que hábitos 

e gostos desses sujeitos diferem bastante dos nossos. 

 

Muito se tem falado sobre a observação participante como método de trabalho de 

campo e muito pouco sobre o etnógrafo que a leva a cabo enquanto indivíduo. 

Acontece que a observação participante é de todos os métodos de coleta de dados 

científicos, um dos que envolvem o investigador, enquanto pessoa, mais 

profundamente, já por isso, aliás, a equiparação deste tipo de trabalho de campo com 

um rito de iniciação se tornou um lugar-comum. Tal como o rito de iniciação, o 

trabalho de campo é uma experiência total, profundamente marcante, dolorosa e 

individualizante. Ela retira o indivíduo do contexto habitual e previsível em que ele 

se encontra para um contexto novo, imprevisível e, portanto, atemorizante 

(CABRAL, 1983, p. 327). 

 

Assim, esse contexto imprevisível do qual o antropólogo passa a fazer parte é o que 

lhe permite lançar um olhar sobre a sociedade e costumes do “outro”, buscando compreender 

e interpretar tal cultura à luz de suas teorias. Nossa escolha, pelo método etnográfico, foi 

indispensável para compreender o universo em questão, sendo a observação participante 

nossa principal ferramenta para construção de uma pesquisa etnográfica capaz de reconhecer 

os valores e crenças presentes no cotidiano dos sujeitos pesquisados. 

Para alguns autores, o trabalho do antropólogo envolve uma relação dialógica, na qual 

pesquisador e interlocutor interagem na construção da pesquisa. Para Roberto Cardoso de 

Oliveira, esse processo interativo é moldado pela observação participante: 
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Tal interação na realização de uma etnografia envolve, em regra, aquilo que os 

antropólogos chamam de ‘observação participante’, o que significa dizer que o 

pesquisador assume um papel perfeitamente digerível pela sociedade observada, a 

ponto de viabilizar uma aceitação senão ótima pelos membros daquela sociedade, 

pelo menos afável, de modo que não impeça a necessária interação (CARDOSO, 

2006, p. 24). 

 

Essa relação dialógica na elaboração da pesquisa foi o que nos propomos fazer, 

mesmo diante de algumas dificuldades reveladas pelo campo. O papel de estudante de Pós-

Graduação da UFRN foi “digerível” pelos meus interlocutores, mesmo a princípio tendo 

dificuldade de acessá-los. Existia uma linha invisível que nos separava, talvez por nós não nos 

sentirmos parte do universo desses sujeitos e isso apresentou certa dificuldade no nosso 

processo de inserção no campo.  

Estudar o que Gilberto Velho chamou de “camadas médias urbanas” apresentou 

algumas dificuldades, mais ainda quando você não é parte do circuito de relações sociais 

dessas pessoas. Fazer contato com os “nativos” da Serra de Santana foi mais simples: mesmo 

morando em outro lugar há oito anos, ainda tenho laços que nos liga ao local, sendo as 

relações de parentesco essenciais para construir uma rede de contatos.  

Mas, em relação aos “de fora”, entrevistar, conviver e mapear os circuitos que acessam 

nos custou muitas noites mal dormidas, pensando em estratégias que não fossem invasivas e 

que não nos levassem a sermos confundidas com uma agente do IBGE. Afinal, nosso intuito 

era estarmos presentes no contexto desses indivíduos da forma mais intensa possível.  

Talvez não tenhamos atingido tal intensidade, porém durante os dois meses
6
 que 

passamos em Lagoa Nova, transitamos pelos mesmos ambientes que nossos interlocutores, e 

até mesmo visitamos a “casa de campo” daqueles com os quais desenvolvemos uma relação 

de maior afinidade. 

Nossa primeira tentativa de contato com os usuários de segunda residência foi mapear 

entre “nossos conhecidos” alguém que tivesse um contato próximo com essas pessoas que se 

deslocam até a serra nos finais de semana. Depois de algumas conversas, chegamos a Fran, 

uma jovem cabeleireira que atende constantemente as senhoras dos condomínios, como a 

população local as identificam. Assim, tivemos o salão como nosso primeiro espaço de 

pesquisa, e Fran como figura essencial para fazer nosso primeiro contato com os possíveis 

interlocutores. Mesmo com um recorte de gênero, pois quem frequenta o salão em sua maioria 

são mulheres, de lá saíram as nossas primeiras entrevistas.  

                                                           
6
 Refiro-me aos meses de novembro e dezembro de 2015, que fiquei direto em Lagoa Nova, em outros 

momentos da pesquisa costumava realizar visitas nos finais de semana, período de férias e feriados estendidos. 
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Todas as entrevistas foram realizadas por indicação. Fran nos indicou a primeira 

interlocutora, essa por sua vez nos indicou outros sujeitos que contatamos em seguida. A 

Secretaria de Turismo também nos passou alguns nomes e, a cada nova entrevista, fomos 

construindo uma rede de contatos, através de indicação de pessoas já entrevistadas. 

Outra alternativa também utilizada foi mapear e frequentar os lugares ou 

estabelecimentos que tais indivíduos frequentam, como: lanchonetes, feira, bares e 

restaurantes. Todos esses locais são destinados ao lazer e alimentação, não sendo possível 

realizar entrevistas com os usuários, porém o trabalho do antropólogo, como sabiamente 

Roberto Cardoso de Oliveira (2006) aponta, envolve os atos de “olhar”, “ouvir” e “escrever”. 

Nesse caso, o “olhar” me permitiu uma observação atenta, essencial para compreender o que 

estes indivíduos buscam na serra. 

Falando em escrever, nosso primeiro processo de escrita foi em nosso “diário de 

campo”. Para Weber, esse instrumento é essencial para exercer plenamente a etnografia, pois 

“o diário do etnógrafo, na sua escrita primeira, não é ainda um ‘texto’: é um conjunto sem 

coerência prevista em cadernos ou em folhas, mais ou menos estruturadas, mais ou menos 

ordenadas, segundo os momentos da pesquisa e a fase da investigação” (WEBER, 2009, 

p.159).  

Neste sentido, mesmo o diário ainda não sendo considerado um texto acadêmico, 

permite-nos, em cada momento específico da pesquisa, anotar e refletir sobre as observações 

feitas no campo, analisando as falas e atitudes dos interlocutores e externar de maneira intensa 

sentimentos e sensações vivenciadas ao longo da pesquisa, mas que não é conveniente 

apresentá-las na versão final do trabalho. 

Outra contribuição significativa para a construção dos dados de pesquisa foi frequentar 

o campo durante os finais de semana, período de férias e em feriados, pois são nestas datas 

que encontramos a maioria dos proprietários/ usuários 
7
de segundas residências na serra.  

Para a coleta de dados, também optamos pelo uso de entrevistas abertas 

semiestruturadas, com o uso de gravador, pelo fato que esse tipo de entrevista proporciona 

maior liberdade para o entrevistado. À medida que combinamos perguntas abertas e fechadas, 

algumas previamente definidas e outras moldadas ao longo da conversa, nós permitimos um 

olhar mais detalhado sobre as questões da pesquisa. 

                                                           
7
 Todos os usuários de segundas residências entrevistados são proprietários da casa. O espaço é definido por 

estes como um bem da família. É importante apresentar essas características, pois em alguns lugares é comum 

famílias alugarem segundas residências em períodos de férias ou finais no semana. No entanto, essa não é uma 

prática tão comum no campo de pesquisa. 
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Realizamos 12 (doze) entrevistas com usuários de segunda residência, algumas em 

Lagoa Nova e outras nos domicílios principais de moradia. Quanto aos representantes do 

poder público municipal, entrevistamos os secretários (as) de Turismo, Agricultura, 

Administração, e o presidente da câmara de vereadores. Entre os representantes da população 

local entrevistamos um jornalista, uma professora de história, uma pedagoga, agricultores e 

comerciantes. Também realizamos entrevistas com dois agentes imobiliários, com o intuito de 

entender como se dá a abordagem de venda das casas de campo. 

Durante a pesquisa fomos auxiliados por familiares que nos acompanharam nas 

entrevistas e observações, principalmente no espaço rural. Assim, muitas das fotografias 

utilizadas nessa pesquisa foram tiradas por eles enquanto eu realizava as entrevistas. 

Destacamos que o levantamento bibliográfico que sustenta este trabalho foi realizado 

através de variadas fontes, como: livros, revistas, artigos científicos, jornais, documentos 

antigos, acervos pessoais e pesquisas em sites de domínio público, de modo a rastrear nesses 

canais uma maior gama de dados em suas distintas linguagens. 

Por fim, essa dissertação está dividida em três partes. No primeiro momento construo 

uma descrição etnográfica da serra, mais especificamente de Lagoa Nova. Apresento suas 

características físicas e climáticas, a fim de inserir o leitor no espaço de pesquisa. Em seguida, 

apresento os sujeitos usuários de segunda residência, seus projetos e trajetórias, analisando 

como ocorrem suas vivências de lazer na serra e quais motivos levaram a construir uma casa 

de campo no lugar. Por último, refletimos sobre o processo de inserção de segundas 

residências no município, pontuando como vem ocorrendo o processo de enobrecimento 

dessas áreas e de que forma esse processo reflete no cotidiano da população local. 
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2  QUE SERRA É ESSA? 

 

A Serra de Santana está localizada na mesorregião central do Estado do Rio Grande do 

Norte. A microrregião Serra de Santana é composta por sete respectivos municípios: Lagoa 

Nova, Bodó, Cerro Corá, Santana dos Matos, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente e 

Florânia.  

Barros (1998) aponta que tanto os relevos da Serra de Santana quanto da Serra de 

Martins estão descritos como platôs residuais cenozoico, apresentando um relevo plano, com 

restos de capeamento e sedimentar elevados, facilmente identificados pelo aspecto retilíneo 

dos topos das serras – cuja altitude normalmente ultrapassa os 600m ou varia entre 500m e 

700m (BARROS, 1998 apud SUDENE, 1971, 1972)  

Ainda segundo a autora, o clima definido segundo a classificação de Koppen nessas 

regiões é do tipo tropical, quente e úmido, com chuvas de verão e outono e inverno seco. No 

entanto, a irregularidade pluviométrica dá lugar à característica de aridez, assemelhando-se 

muito com o que ocorre na região semiárida: quente com chuvas de verão, havendo anos em 

que o período chuvoso é praticamente ausente. Quanto à temperatura, as médias anuais 

variam entre 24 e 27 graus. 

É importante ressaltar que as características físicas e geográficas da Serra de Santana, 

especialmente a temperatura e paisagem, são apontadas pelos interlocutores como essenciais 

para a escolha do lugar com intuito de construir uma segunda residência.  Expressões como 

“casa da serra” e “serra” eram constantemente utilizadas em nossas conversas, a partir daí 

podemos inferir a importância da serra no processo de escolha de um lugar para construção da 

casa de campo. 

 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA  

 

Com o objetivo de delimitar o campo do trabalho, como descrito anteriormente, 

definimos o município de Lagoa Nova como lócus da pesquisa, pelo fato desta cidade estar 

localizada no topo da Serra de Santana e contar com o incentivo da Prefeitura Municipal para 

inserção de segundas residências, sendo a Secretaria de Turismo responsável pela publicidade 

e divulgação da cidade como ideal para construção desse tipo de imóvel.  
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Além disso, visualmente, podemos perceber que o município possui uma grande 

quantidade de chácaras, casas de campo e condomínios rurais utilizadas temporariamente para 

finalidade de lazer e descanso.  

Não podemos deixar de citar que os municípios de Cerro Corá, Tenente Laurentino 

Cruz e Bodó apresentam esse tipo de residência para a mesma finalidade e inclusive são parte 

do itinerário de muitos dos interlocutores que possuem uma segunda residência em Lagoa 

Nova, como apontamos mais adiante. Contudo, para recorte espacial de pesquisa, tendo em 

vista que o tempo que dispomos para construção da etnografia e escrita é curto, optamos em 

trabalhar apenas com o município de Lagoa Nova. Vale ressaltar que para os usuários de 

segunda residência o mais relevante é “estar na serra”, logo, a divisão política municipal não 

tem importância. No contexto estudado, a serra é importante. 

O município de Lagoa Nova fica localizado a 198Km da capital Natal, seguindo pela 

BR-226, passando pelo município de Currais Novos. Os municípios limítrofes são Bodó, 

Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz, Santana dos Matos e Currais Novos. 

Os munícipes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2010), 

era de 13.990 habitantes, dos quais cerca de 7.000 residem na zona rural e os demais na zona 

urbana. No ano de 2016, segundo estimativa do IBGE, houve um aumento populacional para 

15.434 habitantes, sendo Lagoa Nova o maior município da Serra de Santana em número de 

habitantes. 

Lagoa Nova encontra-se a 668 metros acima do nível do mar, apresentando uma 

temperatura média de 27 graus e mínima de 18 graus, de acordo com os dados 

disponibilizados pelo IDEMA. No entanto, em sites e blogs da região, observamos que estes 

mostram que a temperatura do lugar oscila entre 22 e 13 graus na época mais fria do ano e a 

sensação térmica chega a 8 graus no inverno. Se comparada com a média de temperatura da 

maioria dos municípios potiguares, Lagoa Nova é considerada uma cidade de “clima frio”, 

“ameno”.  

Outro aspecto que merece destaque é a “paisagem serrana”, especialmente os 

denominados mirantes, que são lugares elevados na encosta da serra, o qual permite uma 

visão panorâmica da vegetação serrana. Essa vegetação é basicamente composta pela floresta 

subcaducifólia, cuja característica principal é perder a folhagem durante a estação seca. Além 

das pastagens, também tem se instalado no lugar uma vegetação secundária denominada 

capoeiras em função do intenso desmatamento (BARROS, 1998). 
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Figura 1 - Mapa da Localização de Lagoa Nova/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: IBGE, 2010
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8 Malhas municipais do Rio Grande do Norte 2010; INPE: Mapas Municipais do Rio Grande do Norte adaptado 

por Tadeu Filemon. 
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O livro A história de Lagoa Nova, de Coutinho (2006)
9
, apresenta o contexto social 

dos primeiros habitantes da Serra de Santana, em especial do município de Lagoa Nova, onde 

o autor viveu grande parte da sua vida. Utilizamos a obra, juntamente com os dados de 

campo, para apresentar alguns aspectos socioeconômicos do município. 

De acordo com Coutinho (2006), a ocupação do município de Lagoa Nova/RN inicia 

em meados do século XVIII, quando o Coronel Cipriano Lopes Galvão e sua esposa Adriana 

de Holanda Vasconcelos migraram de Igarassu-Pernambuco para a região do Seridó, com 

intuito de obter terras onde pudessem manter uma criação de gado.  

O ano de 1777 foi de grande seca no sertão, consequentemente houve a morte de 

quase todos os rebanhos da região. Os animais que restaram distanciavam-se da região do 

Totoró
10

 à procura de pastos. Seguindo veredas deixadas pelo gado, os vaqueiros descobriram 

uma lagoa onde encontraram vários bovinos pastando ao seu redor. Adriana Vasconcelos, 

então na época já viúva, ordenou aos homens que fizessem um curral perto da lagoa nova para 

que os animais permanecessem no local. 

Em 1793, Adriana foi à capital do Estado do Rio Grande do Norte e requereu à 

sesmaria que passou a ser denominada Lagoa Nova. Somente em 05 de dezembro de 1958 foi 

elevada a categoria de distrito do município de Currais Novos, assim permanecendo até o dia 

10 de maio de 1962, quando se tornou um município. Em 2 de janeiro de 1963 foi nomeado, 

por ato do Governo do Estado, o primeiro prefeito. 

As primeiras residências do município foram construídas próximas à lagoa, cuja 

história tem grande significação no processo de construção histórico do município, pois foi 

através dela que a cidade recebeu o nome de Lagoa Nova. De acordo com Coutinho (2006, p. 

24), [...] foi nas proximidades da lagoa, onde foram iniciadas as primeiras moradias. O autor 

afirma, ainda, que as primeiras casas a serem construídas em cima da serra eram destinadas à 

produção de farinha e, posteriormente, esses espaços serviram de residências para os 

primeiros habitantes. 

Em entrevista realizada com a historiadora Ana Paula Bezerra, ela nos informou que o 

acesso às terras de Lagoa Nova se deu através da concessão de sesmarias, que na ocasião 

eram entregues ao latifundiário local, o qual, por sua vez, se responsabilizava por conseguir 

seus trabalhadores, dentre eles o vaqueiro, responsável por cuidar dos rebanhos dos seus 

                                                           
9
  O livro A história de Lagoa Nova por Joaquim Coutinho, foi redigido e organizado por Ana Maria M. 

Guimarães e Maria das Vitórias C. Mendes. Joaquim Coutinho nasceu em 1915, filho de uma das primeiras 

famílias a habitar o município, participou ativamente da vida social e política do município, sendo 

constantemente convidado por educadores para narrar suas memórias sobre como se deu o povoamento do 

município em escolas e eventos culturais da região. 
10

Comunidade pertence ao município de Currais Novos, RN. 
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patrões.  Ela afirma que ao entrevistar o filho de uma das famílias tradicionais do município, 

sobre essa relação entre o vaqueiro e o proprietário de terras, o mesmo relatou:  

 

Seu pai não tinha vaqueiros, pois não tinha tanto gado assim, os filhos que eram os 

vaqueiros, porém, ainda existem lembranças de vaqueiros que conduziam o rebanho 

de um grande latifundiário local denominado de Elísio Galvão que todos os dias 

passavam para ir dá de beber ao gado na lagoa.  Era tanto gado que a atual Avenida 

Sílvio Bezerra de Melo tinha poucas casas, que ficavam coberta de poeira. Tinha 

vários vaqueiros que conduziam esses animais. Isso no final dos anos de 1960 (Ana 

Paula Bezerra, janeiro, 2016). 

 

O acervo bibliográfico da história de Lagoa Nova ainda é muito limitado. 

Encontramos poucos registros que dialoguem com a temática correspondente à presença de 

indígenas na Serra de Santana, mais precisamente em Lagoa Nova. O único livro que temos 

como referência para estudar a história do município é o de Joaquim Coutinho, anteriormente 

citado, onde há relatos que, antes das primeiras povoações definitivas da comunidade, a 

localidade era habitada por indígenas que viveram bem próximo a lagoa, que posteriormente 

deu origem ao nome da Cidade. 

 

Quando a serra de Santana foi reconhecida pelos brancos, viviam aqui alguns índios, 

o que damos a entender que estes não moravam definitivamente e sim, por 

determinado tempo. Talvez nos anos mais chuvosos, já que em toda região não 

existiam nenhuma fonte de água permanente no qual eles pudessem se abastecer. 

Mas existem vários pontos da chapada, sinais que eles aqui permaneceram; bem 

próximo à lagoa havia um desses lugares, onde se via claramente o local das 

cabanas, ou seja, o conjunto das casas em sentido circular, como também restos de 

vasilhames de barro que eles usavam (COUTINHO, 2006, p.18). 

 

Ainda segundo as narrativas do autor, na década de 1960, foram encontrados por 

pesquisadores vários objetos de uso cotidiano dos indígenas, porém todos eles encontrava-se 

em estado de deterioração e que, dez anos após esses achados, em meados dos anos de 1970, 

foi também achado, no mesmo lugar, um vaso de barro feito com argila da lagoa. De acordo 

com o citado autor,  “o recipiente tinha forma de bandeja, semelhante ao um bojo de violão e 

estava perfeito, mas (...) não valorizou o achado e não o guardou com o necessário cuidado 

(...) da mesma maneira, os primeiros moradores brancos, nada conservaram das relíquias 

deixadas pelos índios” (COUTINHO, 2006.p.18).  

A historiadora Ana Paula Bezerra afirma que, para a memória local, a presença de 

indígenas na Serra de Santana é um assunto quase desconhecido, principalmente entre os mais 

jovens. A interlocutora afirma, ainda, que é responsabilidade dos mais velhos repassar, 

através da oralidade, os conhecimentos vivenciados e adquiridos através das histórias 

contadas pelos seus antecedentes. 
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Sobre a presença indígena em Lagoa Nova, em pesquisa realizada com João da Mata 

Bezerra, que vivenciou sua infância nos anos de 1960, ele afirmou que os indígenas 

Potiguares tinham trilhas de caça e coleta de alimentos, vinham seguindo o rio 

Potengi, subiam a serra e desciam em direção a Paraíba para capturar mulheres. 

Havia disputas entre os potiguares e a tribo dos janduís que habitavam a área, onde 

hoje é o Seridó (Ana Paula Bezerra, janeiro de 2016). 

 

 Coutinho (2006) apontou a importância da mandioca no povoamento da região, tendo 

em vista a qualidade do solo percebido pelos primeiros habitantes como ideal para esse tipo 

de cultivo agrícola, isso explicava o grande número de casas de farinha. De acordo com os 

dados da Secretaria de Agricultura, o município possuía 44 (quarenta e quatro) casas de 

farinha ativas. Hoje, por não adequação às leis trabalhistas e inconformidades observadas 

durante as fiscalizações, restaram apenas 12 (doze) destas casas em funcionamento. 

 Dentre os elementos que dificultaram o povoamento da serra, Coutinho (2006) 

assinala a falta de água como o principal, tendo em vista que em toda chapada serrana não 

existem rios, riachos e córregos, além do terreno arenoso absorver rapidamente as águas da 

chuva. Nos dias atuais, o município conta com uma infraestrutura que permite à população da 

zona rural e urbana o acesso a água encanada, oriunda da barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves, sendo distribuída através dos postos de abastecimento da Companhia de Águas e 

Esgotos - CAERN.  

 Pinto (2010) apresenta a Caatinga como bioma natural da serra, afirmando que a 

maior parte de suas áreas não é utilizada para agricultura, por apresentar características físico-

naturais, como o clima, o solo e o relevo em condições favoráveis à cultura do caju, bem 

como a produção de mandioca, milho, manga, pinha (fruta-do-conde), maracujá, entre outras. 

 Silva (2010) afirma que, como a maioria dos pequenos municípios brasileiros, em 

Lagoa Nova a maior parte da renda é proveniente do setor público estadual e municipal, das 

transferências do governo federal, aposentadorias e pensões, produção e comércio agrícola.  

Segundo Silva (2010) o município de Lagoa Nova dispunha de cinco unidades de 

saúde, sendo um hospital e quatro unidades básicas de atendimento, das quais três localizam-

se na zona rural e as demais unidades na zona urbana. No que se refere à educação, são 

encontradas vinte e uma escolas públicas no município, sendo duas estaduais e dezenove 

municipais, dentre estas está incluso o Centro Rural Nazaré Xavier de Góis, constituído por 

seis escolas.  

Estes são alguns aspectos gerais do município sobre o qual realizamos a etnografia. 

Acreditamos que a descrição de tais aspectos seja relevante para compreender os motivos que 
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levam os moradores de outras cidades escolherem o município serrano como refúgio para 

construção de uma segunda moradia. 

 

 

2.2 IMPRESSÕES ETNOGRÁFICAS DA SERRA DE SANTANA 

 

Frequentava aquele mesmo lugar na adolescência, um pequeno trailer no centro da 

cidade. Peguei meu casaco, estava frio, aliás, lembrei que maio é um dos meses mais frios 

em Lagoa Nova. Meu irmão fez a gentileza de me acompanhar, “melhor não ir sozinha, 

as coisas não são mais como antes”, disse minha mãe. Pensei, “preocupação de mãe a 

cidade ainda continua pacata”. No percurso até o trailer, encontrei algumas pessoas 

conversando nas calçadas, a antiga TV da praça ainda estava lá... Encontrei-me com Ana 

Paula e Fran, às 20 horas, como o combinado. Pedimos algo para beber, conhecia as 

meninas há muito tempo, vivenciamos a adolescência juntas.  Em meio a lembranças e 

anseios cotidianos que se configuravam quase como uma terapia, falei de minha 

pesquisa. Enquanto eu ia falando as meninas destrinchavam algumas coisas que eu não 

conhecia e indicavam pessoas que devia procurar.  A noite acabou, e eu tinha meus 

primeiros dados de campo, voltei para casa com uma lista de pessoas que devia 

entrevistar e um mapa mental dos principais itinerários dos meus sujeitos de pesquisa na 

serra.  

(Fragmentos do diário de Campo). 

  

Assim como os usuários de casa de campo, em um primeiro momento da pesquisa 

optamos por nos deslocarmos a serra, especialmente nos finais de semana, feriados e férias, 

como já foi exposto anteriormente. Nessas idas constantes, tentamos observar a serra
11

 com 

certo estranhamento.  

Tal escolha por “estranhar o familiar”, em especial os lugares que fizeram parte de 

nosso cotidiano e infância, foi bem complicada e ainda me pergunto se atingimos tal 

distanciamento. No entanto, para descrever a serra nossas memórias e vivências do passado 

auxiliaram bastante, permitiram inclusive visualmente perceber a mudança espacial causada 

pela construção das segundas residências. 

Minha intenção nesse momento é desenhar de maneira descritiva os lugares que 

percorremos durante o campo e também durante a nossa infância, para que, ao fechar os 

olhos, o leitor pudesse visualizar tais lugares, imaginando como a paisagem e o frio serrano 

atrai determinados sujeitos. 

                                                           
11

 A partir desse momento quando utilizo a palavra serra me refiro ao município de Lagoa Nova, pois o termo 

serra é comumente utilizado pelos interlocutores para se referir ao município, quando se referiam a segunda 

residência tratavam como a casa da serra e não como a casa de Lagoa Nova.  
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Saindo de Natal em direção à Lagoa Nova, pela BR-226, a última cidade que 

cruzamos é Currais Novos. Como a maioria dos municípios seridoenses, este é quente e seco, 

com um solo pedregoso e meio acidentado apresenta algumas ladeiras e ondulações, isso vai 

contrastar diretamente com o solo retilíneo e arenoso da serra, que chega levemente a lembrar 

a areia do mar.  

  As primeiras diferenças entre o sertão seridoense e a Serra de Santana são percebidas 

na RN-041, que garante, por sua vez, a ligação entre Lagoa Nova e Currais Novos.  Saindo de 

Currais Novos, a estrada é reta, porém, em determinado ponto, torna-se curvilínea, estreita e 

rodeada por montanhas. Duas pequenas pontes ligam o caminho e, ao olharmos para o lado, 

vemos um abismo. Observando melhor na parte do trajeto protegido por grades desgastadas 

pelo tempo, conseguimos ver algumas poucas casas lá em baixo junto ao abismo.  

Dependendo da estação do ano, a vegetação está verde ou seca. Em um ano e meio de 

constantes retornos à Lagoa Nova para a finalidade da pesquisa, observamos bem esse 

processo de metamorfose sofrido pela caatinga. Em algumas ocasiões foi triste presenciar a 

vegetação extremamente seca. Em outro momento, foi encantador ver, com a primeira chuva 

de janeiro, a vegetação seca dando espaço ao verde vibrante das plantas e o colorido das 

flores, sendo disputadas por pássaros que até então pareciam inexistentes.  

Nossa experiência etnográfica leva-nos a afirmar que na Serra de Santana existem 

duas estações bem definidas: o inverno
12

 e a seca.  Essas foram delineadas à medida que 

conversávamos com a população local e reafirmada nas idas e vindas a Lagoa Nova, quando 

cruzávamos a RN-041 e contemplávamos muitas vezes a vegetação seca, e na semana 

seguinte essa mesma vegetação que ficará verde.  

Nessas idas, quase sempre, nosso silêncio era quebrado pelo taxista ou então 

passageiros
13

 que, ao olharem para as montanhas, teciam, com certa admiração, comentários 

como “com apenas uma chuva já está tudo verdinho”. Em algumas outras ocasiões sentíamos 

a preocupação diante da seca, como quando um deles chegou a afirmar: “a coisa está feia e se 

não chover logo o homem do campo vai sofrer, vejam como está tudo seco”. A segunda 

expressão marcou o segundo semestre de 2015, período em que realizamos a pesquisa de 

                                                           
12

 O ano “bom de inverno” é marcado por chuvas frequentes nos seis primeiros meses do ano, sendo mais 

intensas nos meses de março e abril.  A sabedoria popular, através das pessoas mais idosas, acredita que, para um 

ano ser considerado “bom de inverno”, deve chover até a véspera do dia 19 de março (dia de São José), 

assinalando fartura e boa colheita. 
13

 Durante todo o trabalho de campo fiz uso de táxi de lotação para me deslocar de Currais Novos até Lagoa 

Nova. Nas viagens, além de observar a paisagem, aproveitava também para interagir com motoristas e 

passageiros e, muitas vezes, colhi dados que puderam me auxiliar na pesquisa. 
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campo em meio à forte seca. Era comum encontrar carros “pipas” de abastecimento na estrada 

levando água até Currais Novos. 

Foi cerca de um ano e meio percorrendo a mesma estrada, observando a mesma 

paisagem e buscando singularidades.  Quando acabávamos de subir a estrada curvilínea, 

chegando a chapada da serra, éramos tomados por uma brisa leve e suave, onde o vento forte 

podia ser sentido. Sim, a Serra de Santana é também famosa por seus ventos fortes. Essa 

característica climática vem sendo aproveitada por empresas de energia eólicas, que utilizam 

os ventos serranos por meio de parques eólicos, alguns já em funcionamento. Aliás, quando 

subimos a serra à altura da fazenda “Geraldo Dantas”, já é possível visualizar vários 

aerogeradores que também compõe a paisagem. 

Essa paisagem, composta por aerogeradores, foi sendo formada ao longo do trabalho 

de campo. Lembramos, nas primeiras visitas como pesquisadora na serra, essa imagem não 

existia, mas já ouvíamos falar em uma possível existência de parques eólicos no lugar. Essa 

possibilidade se concretizou e hoje, quando subimos a serra, visualizamos uma grande 

quantidade de aerogeradores advindos dos parques eólicos.  

Após subir a serra, seguimos o nosso percurso até a cidade de Lagoa Nova, 

atravessando a comunidade rural Baixa Grande. Ao longo do caminho, percebemos alguns 

cajueiros. Além disso, é possível perceber que boa parte das árvores já está desgastada pelo 

tempo, suas folhas verdes dão lugar à cor cinza, sendo que algumas nem folhas têm mais.  

É comum também ver troncos das árvores empilhados em forma de feixes
14

. Essa não 

era a realidade no passado: a cidade já foi conhecida como “terra do caju”, em função da 

grande quantidade de caju que produzia nas antigas safras. A época da produção de castanha 

era a mais esperada pela população, período conhecido por aquecer a economia local, gerando 

empregos diretos e indiretos. 

Traços desse período podem ser percebidos na entrada da cidade, no arco que remete 

vagamente a um caju. No entanto, hoje o título “terra do caju” foi substituído por “terra do 

frio” ou “cidade dos ventos”, termos presentes nas falas de alguns interlocutores e que, pelo 

que percebemos, também são utilizados por locutores locais, enquanto ouvia a rádio 

comunitária da cidade denominada “Serrana FM”. 

 

 

  

                                                           
14

 Segundo dados da pesquisa de campo, essa lenha produzida a partir da derrubada dos cajueiros é vendida para 

as cerâmicas seridoenses, sendo considerada de boa qualidade. No entanto, esse processo de derrubada de 

cajueiros está intensificando o processo de desertificação.  
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                           Figura 2 - Arco de entrada da cidade em dia frio. 

 
                                 Fonte: acervo pessoal da autora, 2015. 

 

A cidade tem um ar interiorano e acolhedor, sem prédios verticais. O trânsito é 

tranquilo, as pessoas se locomovem mais de motocicletas do que de carros. É comum também 

se locomover a pé ou mesmo de bicicleta.  

Na cidade, além da prefeitura municipal e algumas secretarias, frequentamos outros 

lugares que subsidiaram o desenvolvimento da pesquisa, entre eles bares e restaurantes, 

sempre acompanhados de amigos ou familiares. Nestes ambientes não nos apresentamos 

como pesquisadora, posicionando-nos aparentemente apenas como uma consumidora comum. 

Mas, enquanto consumíamos e éramos parte daquele espaço, estávamos atentos ao exercício 

da observação, inclusive encontramos alguns interlocutores que assíduos aos locais, 

confirmando assim dados obtidos nas entrevistas. 

Dentre os bares e restaurantes visitados na cidade de Lagoa Nova, citamos: a Pizzaria 

Galvão, Enzos Hamburgeria, Espetinho Estrela Viva e Bar e Mirante Pipila. Este último fica 

localizado na zona rural de Cerro Corá, mas merece destaque por sua arquitetura rústica e por 

estar localizado em frente ao mirante. Apesar de não estar localizado na cidade de Lagoa 

Nova, achamos conveniente visitar este lugar, pois o identificamos como um dos itinerários 

de usuários das casas de campo.  

Retornamos aqui, mais uma vez, a ideia de que o importante é a “serra” e não a 

divisão política local. Assim, os usuários de casas de campo formam uma espécie de rede, não 

sendo restrita apenas ao município de Lagoa Nova, essa rede pode se estender a outros 

municípios serranos de acordo com os interesses pessoais dos usuários de casas de campo. 

Algo que se destaca na cidade de Lagoa Nova e que chama a atenção é a existência de 

três árvores localizadas em frente à igreja matriz de São Francisco de Assis. Trata-se de três 

pinheiros, árvores típicas de regiões frias, mas que estão presentes na cidade. Inclusive, em 
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períodos mais chuvosos em que a cidade fica mais fria e coberta de névoa, é comum circular 

fotografias nas redes sociais em que os pinheiros aparecem para fazer referência ao frio do 

lugar. 

 

Figura 3 - Igreja Matriz de São Francisco de Assis, em dia frio. 

 
                              Fonte: acervo pessoal da autora, 2015. 
 

 

Já presenciamos, inúmeras vezes, a época mais fria do ano em Lagoa Nova, estação 

que ocorre entre os meses de maio e junho, podendo se estender até outubro. Vivenciamos 

durante toda a infância no local e ficávamos encantados com os dias frios, pois eles 

representavam um universo diferente do que costumávamos vivenciar na maior parte do ano. 

Era o período em que experimentávamos os banhos de chuvas gelados e o branco forte da 

névoa que impedia de ver o que tinha do outro lado da rua.  

Nesses dias, também tirávamos as poucas roupas de frio do armário e passávamos o 

dia todo com elas. Pela manhã ou ao final da tarde, o mais inusitado para nós, crianças, era 

falar e perceber uma espécie de fumaça saindo da boca, tanto que os garotos da vizinhança 

costumavam até disputar quem conseguia expelir mais.  

Como Gilberto Velho (1989) apontou na introdução do livro Utopia Urbana, também 

necessito reiterar que mesmo trazendo memórias dos anos em que moramos em Lagoa Nova, 

não desejamos trazer à tona “recordações sentimentais sobre nossa vida”, apenas situar-nos 

diante do campo etnográfico.  

Contudo, ressaltamos que a Serra de Santana nem sempre é fria, aliás, em vários dias 

estava bastante quente. Claro que em função dos ventos fortes, conseguimos sentir alguma 

diferença em relação às cidades seridoenses e até mesmo à capital do Estado. Porém, essa 
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noção de uma Lagoa Nova “fria” é sentida, durante o dia, apenas no período de inverno, 

apesar de que à noite a temperatura de fato cai consideravelmente ao ponto de dormirmos com 

cobertores mais quentes. 

 

 

2.2.1 Mirantes 

 

Em Lagoa Nova, os mirantes estão localizados na zona rural do município, e são 

visualizados junto à encosta da serra oferecendo uma visão panorâmica da paisagem serrana.  

Desses lugares ao olharmos o horizonte vemos uma mistura de cores, onde o azul celeste 

mistura-se com o verde das árvores e o colorido das flores durante o período de chuvas. Já em 

época de estiagem, esse mesmo azul divide espaço com marrom acinzentado das árvores que 

perderam as folhas. Olhando mais atentamente essa mistura de cores, veremos pequenos 

pontos brancos, o qual à noite se transformam em feixe de luz, que identificamos se tratar das 

cidades e povoados vizinhos.  

Na beira da grota,
15

 a beleza do lugar, a quantidade de árvores e o silêncio nos 

possibilitava ouvir o barulho do vento, que batendo em nosso rosto até parecia mais forte.  Por 

um instante, naquele momento nos colocamos no lugar das pessoas que estávamos 

entrevistando e minimamente fui capaz de entender um dos motivos pelos quais aquela 

paisagem transmitia tranquilidade, e como era diferente do meu cotidiano na capital potiguar. 

 

 

Figura 4 - Mirante localizado na Comunidade Santa Rita, Lagoa Nova/RN. 

 
                                      Fonte: acervo pessoal da autora, 2014. 

                                                           
15

 Depressão ou cavidade úmida encontrada nas encostas.  
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Os mirantes possuem um alto valor simbólico, esta percepção foi formulada mesmo 

antes do primeiro contato com os usuários de segundas residências. É perceptível que muitas 

casas de campo estão localizadas próximas à encosta da serra, e seu acesso ocorre através de 

estradas de barro. A varanda e jardim das casas geralmente estão com a frente voltada para os 

mirantes, deixando claro o alto valor simbólico da paisagem dessas localidades, como sugere 

um dos nossos interlocutores: “a paisagem dos mirantes apresenta-se como um convite a 

apreciar a serra”. 

 

 

2.3 CONSTRUÇÃO DE UM IDEÁRIO AMBIENTAL CONTEMPORÂNEO  

 

Muitos valores e sensibilidades que constituem o ideário ambiental contemporâneo são 

construídos por meio de experiências históricas de aproximação e valorização da natureza. 

Nesse sentido, as compreensões existentes na ordem cultural são responsáveis pela 

organização dos projetos e atribuem sentido aos objetos.
16

 

Para Sahlins (2003) a cultura é historicamente produzida na ação, neste sentido as 

relações simbólicas são construídas historicamente e moldadas por meio das ações humanas.   

 Já Geertz (1989, p.15) percebe a “cultura” é como um conjunto de significados, 

incorporados por meio de símbolos que se materializa nas ações dos sujeitos. Defendendo um 

conceito de cultura semiótico, como Weber acredita,  “o homem é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; 

portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, a procura do significado” (GEERTZ, 1989, p.15).  

 Sendo assim, pode-se afirmar que na corrente teórica interpretativo-simbólica ou 

hermenêutica, a cultura é percebida como uma ciência interpretativa em busca dos 

significados e conclusões presentes nas ações humanas.  

Assim, acreditamos que uma segunda residência, seja na serra ou no litoral, envolve 

inúmeras relações simbólicas, mediadas por experiências históricas de valorização e 

aproximação da natureza. A casa não é construída em qualquer lugar, mas em um local 

específico que representa um “tipo ideal” de paisagem, valorizada tanto pela temperatura 

                                                           
16

 Para Marshall Sahlins: A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas diversas sociedades, de 

acordo com os esquemas de significação das coisas. O contrário também é verdadeiro: esquemas culturais são 

ordenados historicamente, porque em maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando realizados na 

prática. A síntese desses contrários desdobra-se nas ações criativas dos sujeitos históricos, ou seja, as pessoas 

envolvidas. Porque, por um lado, as pessoas organizam seus projetos e dão sentido aos objetos partindo das 

compreensões preexistentes da ordem cultural. (SAHLINS, 2003, P.7). 
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quanto por suas belezas naturais. Dessa forma, nos propomos a compreender como são 

dinamicamente construídas tais relações simbólicas em nosso espaço de pesquisa. 

Segundo Thomas “nos tempos da Renascença, a cidade fora sinônimo de civilidade, o 

campo de rudeza e rusticidade” (THOMAS,1988, p.290). Essa afirmação marca uma 

dualidade em que a cidade é percebida como espaço de “aprendizado e das boas maneiras” e o 

campo assume um estereótipo de atrasado e arcaico.  

Tal pensamento prevaleceu na Inglaterra até o início do período moderno quando o 

gosto pelo campo foi intensificado em virtude do enorme crescimento de Londres, com a 

redução dos jardins e pomares, o desaparecimento das árvores, o notável aumento do número 

de edifícios e a poluição causada pela sociedade urbana industrial.  

Diante deste contexto, o campo passa a ser visto pela classe média como um lugar de 

descanso para as tensões dos negócios cotidianos, um refúgio contra a sujeira, fumaças e 

ruídos do espaço urbano. Aquelas casas de campo que serviam de refúgio para a aristocracia 

eram mansões planejadas para trazer o conforto da dita “civilização urbanas” para o espaço 

rural.  

O estilo de vida podia ser considerado rural, mas muitos elementos presentes na cidade 

foram introduzidos para garantir no campo certos confortos existentes no ambiente urbano. 

Essa atitude é também visível em nosso universo de pesquisa: o “homem urbano” que busca a 

serra nos finais de semana também não abre mão dos confortos presentes no cotidiano das 

grandes cidades. Longe dessa concepção de “rural atrasado”, o espaço rural da Serra de 

Santana dispõe de infraestrutura que possibilita acesso aos bens de consumo e necessidades 

contemporâneas dessas camadas. 

Segundo Thomas (1988), a ideia de paisagem “bela”, “bonita”, “agradável para o 

olhar” também se modificou ao longo do tempo.  Entre os séculos XVI e XVII, a paisagem 

admirada era aquela considerada fértil, produtiva e domesticada que apresentasse algumas 

vantagens materiais.  A beleza dessa paisagem também estava na sua forma simétrica, já que a 

paisagem cultivada se diferenciava por suas formas regulares e “a prática de plantar cereais ou 

vegetais em linha reta não era apenas um modo eficiente de aproveitar os espaços escassos, 

mas também representava um meio agradável de impor ordem humana ao mundo natural 

desordenado”. (THOMAS, 1988, p.204). Esses padrões simétricos formais eram para o autor 

uma característica humana para indicar a separação entre natureza e cultura. 

No entanto, antes de acabar o século XVIII, o gosto por essa forma paisagística 

simétrica mudou completamente, desenvolvendo-se um estilo de paisagem informal, 

caracteristicamente inglês:  
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Quanto mais selvagem a cena, maior seu poder de inspirar emoção. As montanhas 

que em meados do século XVII eram odiadas como estéreis “deformidades” 

“verrugas”, “furúnculos”, “monstruosas excrescências”, “refugo da terra”, “pudenda 

da natureza”, tinham se transformado, cerca de um século depois, em objeto da mais 

elevada admiração estática (THOMAS, 1988 p.307). 

  

De acordo com o autor, essa nova atitude em relação à “natureza selvagem” é de 

origem teológica, e surge com intuito de refutar a tese de que a terra se degenerara desde a 

criação. Nesse sentido, os teólogos começam a defender as montanhas, argumentando a favor 

de sua utilidade e diversidade.  

Portanto, no final do século XVIII, a admiração pela natureza, mais precisamente pela 

natureza selvagem, se converte em uma espécie de ato religioso. Essa atração pela “natureza 

intocada”, ausente do contato humano, era percebida como algo sofisticado, e refletia novas 

sensibilidades presentes na inspiração literária e intelectual da época. Ainda segundo este 

autor, no início do século XIX, o gosto por essa natureza selvagem já tinha superado a 

dependência inicial dos modelos artísticos anteriores, assim como excedera os limites do 

jardim paisagístico mais informal. No período do romantismo, a natureza “melhorada” era 

considerada uma natureza destruída. 

Outro autor que se propôs a analisar a relação campo e cidade foi o crítico literário 

Raymond Williams.  Na obra, intitulada “O campo e a cidade” na história e na literatura, toma 

como recorte as produções literárias inglesas e suas experiências pessoais, já que ao longo de 

sua trajetória transitou pelos dois universos
17

·. Para Williams, a relação campo e cidade são 

delineadas pela ambiguidade desses ambientes, de forma positiva ou negativa. O contraste 

entre esses espaços pode ser percebido desde a antiguidade clássica. 

 

O campo passou a ser associado à forma natural de vida, de paz, inocência e virtudes 

simples. A cidade se associou a ideia de centro de realizações, de saber, 

comunicações luz. Também se constelaram poderosas associações negativas: a 

cidade como lugar do barulho, mundanidade e ambição; o campo como lugar de 

atraso, ignorância e limitação (WILLIAMS, 1921, p.11). 

    

Assim, a realidade vivenciada no campo e na cidade é variável e modificada por meio 

das experiências históricas dos indivíduos, e pode se apresentar de diferentes maneiras ao 

longo do tempo. É por meio dessa ideia que Williams retorna aos escritos do passado para 

analisar como os poetas e escritores da “velha Inglaterra” representavam a vida campestre. 

                                                           
17

Raymond Wlliams nasceu e viveu parte da vida em uma aldeia camponesa Black Mountains, o contato direto 

com a cidade aconteceu quando entrou na universidade de Cambridge. 
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Este predomínio e exaltação da vida rural podem ser percebidos na poesia bucólica, no 

bucolismo virgiliano. Por exemplo, o campo representa um refúgio do caos e perturbações 

presentes no espaço urbano, ocasionados pela guerra. Então podemos dizer que o bucolismo 

enuncia esse ideal de vida campestre, que exalta as belezas naturais do ambiente e 

tranquilidade do lugar em oposição à vida e a agitação da cidade. 

Essa idealização e nostalgia, presentes na poesia bucólica, representam muito bem 

nosso espaço de pesquisa. Esse sentimento imaginário de paz, sossego e alegria que o campo 

proporciona, também está presente nos discursos de nossos interlocutores. Alguns vão ao 

campo se refugiar e fugir da vida agitada das grandes metrópoles e muitas vezes resgatar 

memórias nostálgicas do passado. 
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3. USUÁRIOS DE CASAS DE CAMPO 

 

Um dos objetivos que orientaram esse trabalho foi conhecer quem são os sujeitos que 

possuem uma segunda residência no município de Lagoa Nova, a partir de questões como: 

Por que construir uma casa de campo? De onde vem essa necessidade? Quais os princípios 

valorativos que levam um indivíduo a construir uma casa de campo na serra? Enfim, foram 

muitos os questionamentos feitos, respondidos à medida que o trabalho etnográfico foi 

realizado. Nesse sentido, em cada novo contato, observação e entrevista apontavam-se 

caminhos para tais respostas. 

No contexto estudado, observamos que os proprietários de segunda residência
18

estão, 

em média, na faixa etária entre 35 a 70 anos. Geralmente esses sujeitos são casados, possuem 

filhos e/ou netos que os acompanham nas constantes viagens
19

 até a serra.  Quanto ao 

domicílio principal de moradia, muitos residem em Natal ou Currais Novos. Constatamos 

também usuários de “casas de campo” com residência permanente em Caicó, mas não 

conseguimos entrevistar ou conversar com nenhuma dessas pessoas durante a pesquisa de 

campo. 

Esses indivíduos estão inseridos no grupo social que Gilberto Velho (1989) 

convencionou chamar de camadas médias urbanas
20

, segmento da população que dispõe de 

recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas referentes à manutenção de dois 

domicílios e o custo dos constantes deslocamentos.  

A maioria possui nível superior, alguns com pós-graduação. Quanto à ocupação 

profissional, podemos classificá-los, de maneira geral, como profissionais liberais e 

autônomos. Entre as ocupações mencionadas ao logo da pesquisa, encontramos: empresários, 

comerciantes, advogados, médicos, mas também, em menor número, funcionários públicos, 

assistentes sociais e aposentados. 

  

                                                           
18

 Utilizo nomes fictícios para me referir aos usuários de segundas residências, tendo em vista que alguns 

preferiram não ser identificados. Essa regra não se aplica à população local nem aos gestores públicos que não se 

preocuparam com o anonimato. 
19

 Como Alencar (2007) observou em Gravatá /PE, também constatei que esses sujeitos não consideram os 

deslocamentos até Lagoa Nova como viagem, sendo tais deslocamentos percebidos como algo comum a sua 

rotina.  
20

 Em sua obra, Gilberto Velho utiliza o termo “camadas médias urbanas” para indicar a condição plural, 

heterogênea desse segmento social. 
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3.1 POR QUE A SERRA DE SANTANA/LAGOA NOVA? 

 

Uma das questões sobre as quais nos detemos durante as entrevistas semiestruturadas e 

em conversas informais foi: por que Lagoa Nova? Esse questionamento nos levou a perceber 

como existem várias justificativas para escolha dessa cidade específica, começando pelos 

serviços oferecidos (bancários e comerciais). 

Como mencionamos anteriormente, a cidade é a maior da Serra de Santana em 

números de habitantes e possibilita acesso a alguns serviços que ainda não são oferecidos nas 

demais cidades. Mesmo alguns usuários que têm casa de campo no município de Bodó, por 

exemplo, acabam procurando a cidade de Lagoa Nova para desenvolverem atividades fora do 

espaço próprio da casa, em função da proximidade e do que seria uma maior facilidade de 

acesso a alguns serviços. Esse é o caso de uma interlocutora: 

 

Minha casa é na comunidade Serra do Meio, por que ela é mais perto de Lagoa 

Nova, só que é (localizada) no município de Bodó. Mas eu digo que é (localizada) 

em Lagoa Nova porque tudo da gente é resolvido em Lagoa Nova, e é bem mais 

perto de Lagoa Nova (Danielle, dezembro de 2015). 

 

Dessa forma, observamos que, em função do acesso a serviços e da proximidade 

territorial, mesmo a casa da interlocutora estando situada na área rural de Bodó, a usuária 

prefere se referir à mesma como se fosse localizada no município de Lagoa Nova, já que todas 

as atividades “extra casa” são desenvolvidas nesta cidade.  Quando questionamos o que seria 

esse “tudo resolvido em Lagoa Nova” fomos informados que se tratava dos lugares que ela 

frequenta na cidade: a feira, igreja, restaurantes e serviços bancários. 

 Apesar do acesso a serviços possuir certa relevância nesse contexto, ele não foi o mais 

citado nem tão pouco o que nos chamou mais atenção durante a construção da pesquisa. 

Todos os usuários de casas de campo que entrevistamos, sejam eles condôminos ou não, 

foram enfáticos ao afirmar que o principal motivo para escolher o município de Lagoa Nova – 

ao qual se referem por “a serra” –foi seu clima. O clima serrano é considerado por esses 

sujeitos “frio”, “ameno” e “refrescante” em qualquer período do ano, “é como estar em outro 

lugar”. Como assinalam nossos interlocutores, a escolha por Lagoa Nova se deu 

considerando: 

 

Principalmente o clima.  A serra é como se você tivesse em outro lugar, você não 

está mais no sertão, no interior, você está em um local com outro clima. Eu sou 

Paulista, então vim para cá (Rio Grande do Norte) por que casei com ela que é de 

Currais Novos. Então para mim é muito interessante, por que a temperatura da serra, 
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em minha opinião, é o que há de melhor lá em São Paulo, porque em São Paulo você 

tem picos, ou muito calor ou muito frio, e raramente você tem uma temperatura boa, 

gostosa, amena, que é exatamente o que a gente tem na serra nos 365 dias por ano. É 

um ano inteiro de uma temperatura agradável, amena, aqui nessa serra (Fernando, 

dezembro de 2015). 

 
Clima, um clima muito bom, a receptividade do povo, muito manso, tranquilo, 

receptivo e paisagem também. Mas, o mais importante, o que pesou mais, foi o 

clima e a paz, a tranquilidade (Seu José, 31 de maio de 2015). 

 

Como vemos José também destaca o clima, mas inclui ainda outros elementos, como: 

a receptividade da população local e a paisagem serrana, referindo-se esta especialmente ao 

recorte paisagístico da encosta da serra, onde é possível acessar os mirantes. A paisagem da 

encosta da serra para esses sujeitos é cheia de sentimentos e significados; é uma paisagem 

construída a partir das subjetividades individuais. No entanto, não podemos desconsiderar a 

influência publicitária na construção dessa “paisagem ideal”. 

A ideia de “paisagem ideal”, sobre a qual nossos interlocutores discorrem, é definida a 

partir de uma noção de pureza: é percebida como limpa, ausente de qualquer tipo de poluente 

e barulhos, comuns nos grandes centros urbanos. Essa paisagem imaginada também carrega 

consigo sentimentos de liberdade, tranquilidade e paz.  É essa paisagem original, comparada 

com uma Amazônia, que Ricardo descreve:  

 

Aqui tenho uma boa vista das bordas da serra, uma altitude legal. E outra coisa: eu 

queria um lugar onde a vista não fosse uma coisa deteriorada. Por exemplo, eu estive 

em Serra de São Bento e vi uma fazenda muito bonita, estive no Cuité, ali em Jaçanã 

também, mas o que eu via era que a paisagem não era bonita. E, aqui, a paisagem é 

linda, como aqui a região é de difícil agricultura não desmontaram a paisagem, está 

original. Por exemplo, lá em Serra de São Bento você vê aquele quadriculado de 

fazendas, em Jaçanã. Aqui não, é uma Amazônia, uma selva, eu achei isso fantástico 

(Ricardo, março de 2016). 

 

Ricardo ainda acrescenta os sentimentos que estão agregados a casa, sobretudo ao seu 

entorno e paisagem: 

 

Eu sinto liberdade, tranquilidade e paz, uma desconexão com o que tem de ruim no 

mundo. Você está em paz, você não é agredido pelo seu entorno ambiente, e era isso 

que eu queria: um lugar onde o entorno não me agredisse e é o que eu encontrei.  

Não tem carros, motos ou barulho na minha porta, não existe isso. Eu tenho um 

mundo muito exclusivo, é uma bolha, bem bolha, isso aqui (Ricardo, março de 

2016). 

 

Maldonado (2011), ao analisar a obra de Simmel, afirma que, para o autor, a natureza 

é percebida como uma totalidade, enquanto que a paisagem se refere a um conjunto de 
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elementos presentes na stimmung
21

. Assim, “é esse sentimento da ordem da subjetividade e da 

afetividade que vai permitir que um determinado pedaço da natureza venha a constituir uma 

paisagem” (MALDONADO, 2011, p.27). Nesse sentido, para Simmel, não é sempre que a 

natureza constitui uma paisagem, esta categoria é construída somente a partir da singularidade 

que o sujeito atribuía a determinado lugar. Como interpreta Maldonado, a constituição da 

paisagem compreende um processo afetivo humano. 

As palavras de Simmel, traduzidas por Maldonado (2011), mostram como uma 

unidade de natureza pode ser fragmentada, delimitada e transformada no que chamamos de 

paisagem.  

 

Quanto à paisagem, é justamente sua delimitação, seu alcance num raio visual 

momentâneo ou durável que seja que a definem essencialmente, sua base material ou 

seus pedaços isolados podem sempre passar por natureza- representada a título de 

paisagem, ela reivindica um ser para si eventualmente ótico, eventualmente estético, 

eventualmente atmosférico, em suma uma singularidade, um caráter que o arranca a 

essa unidade indivisível da natureza, onde cada pedaço só pode ser um lugar de 

passagem para as forças universais do estar aí. Olhar como uma paisagem, um 

pedaço de chão com o que ele comporta, é considerar um extrato de natureza, por 

sua vez, como uma unidade, o que se distancia completamente a noção de natureza 

(SIMMEL,1913, p. 28). 

 

Dessa forma, para o autor, o olhar humano é capaz de dividir e decompor a natureza 

em unidades particulares, e são nessas individualidades que a paisagem é constituída. Assim, 

esse é o ato de espírito pelo qual o homem, por meio do olhar individual, é capaz de modelar 

um grupo de fenômenos e constituir a categoria paisagem. 

Nesta perspectiva, se pensarmos em Lagoa Nova, essa paisagem natural dita 

privilegiada não é construída apenas a partir do todo natureza (clima, mirantes, vegetação, 

serra), como muitos interlocutores apontaram. É necessário pensarmos na stimmung (esse 

estado de espírito) individual, subjetivo que agrega significado a esse recorte de natureza. 

A justificativa da necessidade de uma segunda residência para os interlocutores, como 

já comentamos anteriormente, é expressa pelo clima, paisagem, tranquilidade e lazer, entre 

outros motivos e atributos expressos ao longo da pesquisa. No entanto, é conveniente 

mostrarmos que essa segunda residência no espaço rural está longe do estereótipo de “rural 

atrasado”.  

As áreas onde são construídas essas casas possibilitam o acesso a serviços de 

infraestrutura, água encanada, energia elétrica, internet e serviços de telefonia, 

                                                           
21

Palavra utilizada para se referir aos sentimentos. Segundo Maldonado, sua tradução significa estado de espírito, 

tom, tonalidade e sentimento pessoal. 
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proporcionando para os usuários confortos semelhantes aos vivenciados no domicílio de 

moradia.  Como nos apresenta o interlocutor:  

 

Isso aqui se configurou como o lugar que eu queria: isolado, tem um clima bom, 

uma paisagem bonita. E aqui tem facilidades: água encanada, acesso à internet, TV 

por assinatura.  Eu estou em uma casa que poderia estar em qualquer lugar do 

mundo civilizado, só que estou distante, no meio do mato (Ricardo, março de 2016). 

 

 

3.2. MEMÓRIAS NOSTÁLGICAS 

 

Hiernaux (2009) sugere que o uso de segundas residências não deve ser justificado 

apenas por motivos econômicos (nível socioeconômicos dos indivíduos e regras de mercado). 

Para este autor, indo além da importância da materialidade do fenômeno, é também necessário 

analisar o imaterial, ou seja, as subjetividades individuais e coletivas que estão atreladas à 

aquisição de uma casa de campo. 

No México, país em que Hiernaux (2009) desenvolveu pesquisa sobre o fenômeno das 

segundas residências, o autor observou que esse retorno temporário ao campo para muitos 

representa uma forma de resgate das “raízes identitárias”. O autor explica esse resgate a partir 

da migração. Para ele, muitos dos sujeitos que possuem casa de campo são filhos ou netos de 

pessoas que em algum momento da vida residiram ou têm uma história com o lugar. No 

entanto, essas pessoas precisaram migrar para os grandes centros em busca de melhores 

condições de vida, o que implicou em certa perda de identidade. Assim, a casa de campo para 

essas pessoas implica em resgate da identidade, recuperada parcialmente, à medida que se 

restabelece uma ligação com o lugar de origem. 

Nesse sentido, na experiência de trabalho de campo, fui surpreendida por vários 

relatos do passado e da infância dos meus interlocutores. Muitos nasceram na região da Serra 

de Santana e outros a vivenciaram em parte da infância e adolescência, especialmente no 

período de férias, quando se deslocavam ao lugar, a fim de visitar os parentes. Inclusive, 

alguns atualmente ainda possuem familiares que residem na serra. 

Hoje, reviver essas memórias equivale a um resgate identitário, um retorno ao 

passado, descrito com uma mistura de paz e alegria. “São as recordações de uma infância 

feliz, brincando, correndo, colhendo frutas maduras no pé”, disse um dos entrevistados. 

Compartilhar essas recordações é repartir, no fundo, a experiência de uma infância divertida 

no interior. Sendo assim, frequentar Lagoa Nova representa a possibilidade de acesso a uma 



45 
 

vivência similar para os filhos e os netos. A seguir, descrevo três entrevistas que representam 

como determinados sentimentos, especialmente os nostálgicos, são pensados e vivenciados na 

serra. 

 

 

3.2.1 José 

 

A entrevista com o senhor José aconteceu em sua casa de campo. Chegamos por volta 

das 09 horas da manhã de um domingo ensolarado. Sua casa, nas bordas da serra, é de uma 

arquitetura rústica e ao mesmo tempo requintada. Quem nos recebeu foi seu cunhado, que 

informou que o mesmo estava fazendo uma caminhada matinal. Pediu para entrarmos e 

aguardarmos na varanda. Enquanto esperávamos, conversávamos com o homem que falava 

dos seus planos de também comprar uma casa no campo e das delícias que era acompanhar 

seu cunhado naquele lugar.  

Ficamos impressionados com cada detalhe: o jardim, o parquinho para as crianças, um 

cercado com algumas galinhas e alguns cachorros. Algumas mulheres estavam fazendo 

comida na cozinha, em algum momento vieram até a varanda e questionaram o que estávamos 

fazendo ali. Ao passo que fazíamos algumas perguntas, sentimos que também éramos 

observados e que talvez, naquela ocasião, estivéssemos mais no papel de entrevistados do que 

de entrevistadores propriamente dito. 

Quando José chegou, disse ter se esquecido da nossa entrevista e pediu desculpas por 

nos fazer esperar. A história de José não difere muito de outras pessoas (Rita, Danielle, Pedro 

e Roberto), com as quais conversamos ao longo da pesquisa. Ele é comerciante e tem sua casa 

principal localizada na capital do Estado. Seu desejo de comprar uma casa de campo não é 

recente, pois guarda lembranças de sua infância vivenciada no interior do Rio Grande Norte, 

onde passava as férias com os tios e primos. Em feriados prolongados, como carnaval e 

semana santa, também era comum ir acompanhado dos pais, amigos e demais familiares.  Tais 

lembranças ficaram presentes na sua memória e, quando foi possível, comprou um lugar 

aconchegante e sossegado, onde pudesse vivenciar junto aos familiares toda “liberdade” e 

“tranquilidade” que o campo pode oferecer.  

A Serra de Santana foi apresentada, durante um feriado estendido, por um amigo que 

já tinha uma casa de campo na região. Seu José gostou muito do lugar e resolveu comprar um 

terreno nas bordas da serra. Construiu então sua casa de campo, um espaço amplo que 

proporciona comodidade e lazer com uma estrutura que comporta piscina, churrasqueira e 
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lareira, representando para ele “um espaço ideal para apreciar um bom vinho no espaço 

aconchegante da serra”. 

 

 

3.2.2. Antônia 

 

A entrevista com Antônia ocorreu em Natal. Com aproximadamente 60 anos de idade, 

ela mora com a família em um dos bairros nobres da capital potiguar.  Um dos motivos que 

nos levou a entrevistá-la na capital foi observar mais de perto sua realidade cotidiana, já que 

suas idas para o interior se restringem apenas a alguns finais de semanas e férias.  

Depois de algumas conversas informais com nossa interlocutora, por telefone, 

marcamos a entrevista e combinamos que eu iria à sua casa. A entrevista aconteceu no final 

da tarde. Chegando lá, fui recepcionada pela empregada doméstica, que me ofereceu alguma 

bebida e, em seguida, foi chamar Antônia. Da sala, conseguia ouvir algumas vozes, imaginei 

ser de seu marido e filhos, informação confirmada no decorrer da entrevista.  

Conversar com Antônia foi extremamente importante para o desenvolvimento do 

trabalho. Senti-me mais à vontade; foi uma conversa longa e envolveu fatos que ocorreram 

não só na vida dela como também na minha. Mesmo eu sendo mais jovem, tínhamos algo em 

comum
22

 e isso facilitou bastante nossa conversa.  

Fatos marcantes foram relatados quando Antônia nos apresentou sua trajetória. Falou 

do marido, filhos, trabalho, aposentadoria, estudos. Tudo isso possibilitou um diálogo mais 

acessível e interativo com a interlocutora. Esse diálogo foi permeado por histórias da vida de 

Antônia e também da pesquisadora. Por meio desse diálogo, colhemos informações sobre o 

cotidiano da interlocutora e do assunto em questão (casas de campo). Estas informações 

contribuíram de forma significativa para compreensão dos motivos que levam tais sujeitos a 

optar por uma segunda residência no campo. 

De acordo com Langness (1973), a história de vida é a “expressão utilizada para 

exprimir os dados ao longo da vida de uma pessoa, tantos os relatados pela própria pessoa 

como os relatados por outras ou ainda por ambas, e mesmo se tais dados foram escritos ou 

foram colhidos em entrevistas ou em ambos os casos” (LANGNESS,1973,p.17). As 

informações psicológicas, dotadas de sentimentos, nos levam a visualizar alguns valores 

culturais presente nos sujeitos que justificam algumas de suas atitudes e escolhas. 

                                                           
22

 Tanto eu quanto Antônia deixamos o interior para fazer graduação em Ciências Sociais na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, tal revelação gerou um maior grau de aproximação e identificação entre nós. 
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Antônia e o marido são funcionários públicos aposentados, porém os planos de possuir 

uma casa de campo voltada para o lazer e o descanso vêm de antes da aposentadoria. É um 

“projeto” antigo e diretamente ligado a sua história de vida. O espaço serrano rememora suas 

lembranças de sua infância e juventude, quando morava com a família em Umarizal, no oeste 

potiguar. No momento em que foi questionada sobre os motivos que a levaram a construir 

uma casa de campo, a entrevistada foi enfática em sua resposta: 

 

As coisas não começaram lá (na Serra de Santana). Eu sou do sertão de Umarizal, e 

perto de lá tem a serra de Martins e Portalegre. Então, a gente montou uma casa em 

Portalegre, que é terra de papai, dos meus parentes. É meia hora de Portalegre a 

Umarizal, é como de Currais Novos a Lagoa Nova, ou até mais perto. Eu ia para 

Portalegre e passava dentro da minha terra na viagem para lá. Eu achava ótimo, 

visitava pais, irmãos, todo mundo. Saía daqui de manhã e só subia a serra à noite e 

muitas vezes eu dormia por lá. A visita não terminava e ficava. A finalidade era essa 

além de aproveitar o clima, tinha a família (Antônia, junho 2015). 

 

Nesta fala podemos identificar o que Williams (1921) assinala como “a existência de 

uma estrutura de valores. Essa se baseia em muitos sentimentos profundos e persistentes: uma 

identificação com as pessoas com quem nós criamos; um apego ao lugar, à paisagem onde 

começamos a vida e aprendemos a ver” (WILLIAMS, 1921, p. 120). É visível a identificação 

de nossa interlocutora com a serra, já que possuía vínculos familiares neste lugar. Frequentar 

a serra traz, assim, lembranças e possibilidades de rever amigos e familiares, usufruir de um 

clima ameno e sentir que ainda é parte daquele lugar. 

Com a morte dos pais, Antônia e o esposo repensaram algumas escolhas. A casa que 

matinha em Portalegre era alugada. A longa distância de Natal até o município dificultava 

suas idas, e seu marido estava ficando mais idoso para fazer tal percurso de automóvel. Assim 

tiveram a ideia de redirecionar seu “projeto” para outros municípios serranos do Rio Grande 

do Norte. Através de algumas pesquisas, chegaram à Serra de Santana, especificamente ao 

município de Lagoa Nova. 

 

Papai morreu, como eu falei, aí achava muito longe (ir a Portalegre): são quase 8 

horas de viagem, dá seis horas de carro, além do cansaço da viagem. Meu marido 

está mais idoso para dirigir mais tempo... A gente disse ‘vamos pesquisar serras no 

RN’, entendeu? Fomos pesquisar, achamos um monte e fomos visitar. Na primeira 

vez, eu fui e me hospedei lá nos Chalés dos Cajueiros e conheci. Na época, eu 

passei em frente ao condomínio que eu tenho hoje, a casa, e pedi para visitar. Ficou 

na cabeça esse projeto de arranjar um cantinho, uma casa, alugar em Lagoa Nova. 

Foi quando surgiu a oportunidade, nesse tempo, de comprar uma casa com o projeto 

já todo pronto e levantada (Antônia 18 de junho, 2015). 
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Segundo Velho (1985), “o campo de possibilidades” configura todas as esferas sociais 

da vida do indivíduo incluindo a família, trabalho, lazer, opções políticas, dentre outros. 

Assim, esse campo de possibilidades pode ser percebido como as alternativas e opções que os 

sujeitos dispõem para fazer suas escolhas e, consequentemente, é através desse campo que 

formulamos nossos projetos. “A ideia de que em qualquer sociedade e cultura ou situação 

social existe um campo de possibilidades parece-me crucial para perceber a mudança. É a 

partir da delimitação desse campo que se pode perceber a gênese e viabilidade de projetos 

específicos” (VELHO, 1985, p.108). 

Então, o “projeto” de construir uma segunda residência sugere que o indivíduo dispõe 

de um “campo de possibilidades” que, dentre outras coisas, permita-lhes fácil acesso e 

deslocamento, condições financeiras para construção e manutenção do imóvel e tempo livre 

destinado para esse tipo de lazer. 

 

 

3.2.3. Dayana 

 

Dayana foi uma das usuárias de segunda residência com quem construí uma relação de 

maior proximidade, chegando a conhecer suas duas casas, a de campo e a de moradia
23

. Nossa 

primeira conversa aconteceu por telefone e foi nesse momento que marcamos um encontro em 

sua residência de moradia. Chegando lá expliquei minha proposta de pesquisa e quais os 

objetivos de estar ali. 

Aos poucos, Dayana descreveu fatos de sua vida, de seu trabalho, conversou sobre o 

casamento e filhos. Foi uma conversa leve e divertida, à medida que Dayana falava de sua 

vida, também me questionava. Quis saber quem eu era e por que estava tão interessada em 

fatos tão comuns do seu cotidiano. Julguei normal sua curiosidade, afinal ela tinha razão. O 

fato de termos parentes residindo no município de Lagoa Nova nos aproximou e construímos 

uma relação de confiança. Fomos descrevendo nossa trajetória, falamos de pessoas em 

comum que conhecíamos e expressamos alguns sonhos e ideologias.  Mesmo após a pesquisa, 

continuamos mantendo contato via redes sociais. 

Dayana, bem como outras pessoas entrevistadas (Ari, Pedro, Wanda e Ângela), tem 

suas raízes identitárias atreladas a Serra de Santana. Sua mãe nasceu em Lagoa Nova e sua 

                                                           
23

Após a visita ao seu domicilio de moradia, fui convidada a conhecer sua casa de campo. Aceitei o convite e 

passei a tarde de domingo com Dayana e seus familiares. 
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avó materna ainda continua morando na cidade. Em função disso, ela visitava com frequência 

o município e nos relata: 

 

Na minha infância eu passei muitas férias e finais de semana lá. Eu sempre gostei 

porque eu tenho raízes lá: minha avó ainda mora, a minha mãe nasceu lá, minha 

família... Eu tenho raízes lá. Então, sempre nas férias e finais de semana estendidos, 

eu estava lá. Depois que eu casei e tivemos filhos, surgiu a oportunidade de comprar 

um terreno lá e decidimos construir a casa por que aqui as crianças são muito 

presas.Queria poder proporcionar para eles um pouco da liberdade que tive quando 

era criança: correr, brincar na areia...  Então, a casa acabou sendo uma coisa 

maravilhosa porque todo final de semana a gente está lá. E meu esposo gosta muito 

e eu acho que ele gosta até mais do que eu. Então, basicamente foi por isso. 

(Dayana, dezembro de 2015). 

 

Apesar de ter nascido, crescido e vivido a maior parte da vida na capital potiguar, as 

férias e finais de semanas em Lagoa Nova são lembrados com nostalgia. A memória, como 

afirma Woortmann (2000), trabalha de forma seletiva, ancorada em eventos significativos que 

podem ser compartilhados pelos sujeitos. Assim:  

 

A memória opera no sentido de “trabalhar” o passado para forjar o presente e 

construir o futuro, e isto pode ser feito tanto pela rememoração como pelo 

esquecimento. Assim como no discurso o não dito pode ser tão ou mais importante 

que o dito, o não lembrado pode ser central para a construção do presente. Por outro 

lado, ou por isso mesmo, a memória é sempre seletiva, ela não dá presença a um 

passado genérico, mas a determinados eventos, localizados em determinados lugares 

no espaço e no tempo, dotados de significado em contextos específicos. 

(WOORTMANN, 2000 P. 213). 

 

No caso de Dayana, rememorar o passado e suas constantes visitas aos avós na serra 

foi essencial na escolha futura, isso quando referido ao seu “projeto” de construir uma casa de 

campo e oferecer aos filhos, que ainda são crianças, a possibilidade de vivenciar uma infância 

que, de certa forma, mesmo vivenciada em um contexto histórico e social diferente, 

assemelha-se a sua. 

 

 

3.3 VIVÊNCIAS DE LAZER 

 

Para entendermos como foram construídos o significado e a importância do lazer para 

sociedade atual, observando especialmente o nosso espaço de pesquisa, consideramos 

necessário situarmos historicamente o surgimento da atividade de lazer. Segundo Magnani 

(1996), a ideia de lazer nasce junto com a Revolução Industrial: 

O contexto de seu surgimento (do lazer), com efeito, é o dos primeiros tempos da 

Revolução Industrial, quando a disciplina, o ritmo e intensidade do trabalho só 
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conheciam um limite: o da exaustão física e psíquica daqueles contingentes de 

trabalhadores arrancados de seu tradicional modo de vida, no qual a interrupção do 

trabalho seja agrícola, artesanal, de coleta era ditada pelos ciclos da natureza e 

legitimada por um calendário religioso que marcava o tempo através das festas e 

rituais.   O nascente capitalismo, porém, inaugura uma nova ordem socioeconômica 

onde a produção já não era determinada pelas necessidades de consumo do grupo 

doméstico, mas tinha como eixo o mercado, que, aliás, fornecia um dos fatores 

envolvidos no processo produtivo: a força de trabalho. O problema da conservação 

desta última dizia respeito unicamente a seu vendedor que, de posse do salário, 

devia arcar com os custos - alimentação, alojamento, saúde, descanso (MAGNANI, 

1996, p.12). 

 

Assim, percebemos que o capitalismo em ascensão foi responsável pela modificação 

das relações de trabalho, até então voltadas somente para necessidades do consumo familiar. 

Ainda neste contexto, o autor apresenta também o importante papel dos movimentos operários 

na conquista de alguns direitos trabalhistas, seja a redução das jornadas de trabalho, descanso 

semanal remunerado, férias e outras conquistas.   

Com o surgimento do “tempo livre”, até então inexistente, nasce a ideia de “lazer”. 

Nas palavras de Magnani, “a questão do lazer, portanto, surge dentro do universo do trabalho 

e em oposição a ele: a dicotomia é, na verdade, entre tempo de trabalho versus tempo livre ou 

liberado, e por lazer entende-se geralmente o conjunto de ocupações que o preenchem” 

(MAGNANI, 1996, P.12). Deste modo, a partir de uma visão mais tradicionalista, o lazer é 

pensado em contraposição ao trabalho. 

No entanto, Magnani afirma que as dinâmicas de uso do tempo livre disponível para o 

lazer ultrapassam a reposição das forças de trabalho. Esse tempo livre “representava, antes, 

uma oportunidade, através de antigas e novas formas de entretenimento e encontro, de 

estabelecer, revigorar e exercitar aquelas regras de reconhecimento e lealdade que garantem a 

rede básica de sociabilidade” (MAGNANI, 1996, p.12). Neste sentido, o autor toma como 

exemplo os espaços onde são praticadas as atividades de lazer e aponta um sistema de 

oposições entre os lugares onde elas são desenvolvidas, categorizando-as a partir dos termos 

“em casa” e “fora de casa”. 

A categoria “em casa" refere-se às práticas de lazer associadas a ritos que celebram as 

mudanças significativas no ciclo vital tendo como referência principal o núcleo familiar: são 

as festas de batizado, aniversário, casamento, dentre outros.  

Essa categoria pode ser facilmente associada à nossa pesquisa, já que a maioria das 

atividades de lazer desenvolvidas pelos usuários de segundas residências acontece no âmbito 

privado, ou seja, no espaço da casa. Mesmo sendo necessária uma ressalva, já que nem 

sempre as atividades de lazer desenvolvidas por estes indivíduos no espaço da casa estão 

atreladas a ritos e festividades como casamentos, aniversários e batizados.  
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Claro que, como mencionado por vários interlocutores, a “casa de campo” é também o 

espaço de tais acontecimentos, mas não somente deles. Os sujeitos que entrevistei 

categorizam o lazer também como forma de descanso. A casa de campo é o lugar para onde 

seguem, com o intuito de “desopilar”, de “ficar longe da agitação”, de “brincar”, de “meditar” 

e “estar em contato com a natureza”. 

Para Magnani (1996), a categoria “fora de casa” se subdivide em “na vizinhança” e 

“fora da vizinhança”. Na vizinhança estariam os espaços destinados a encontros e lazer, são 

eles: os bares, lanchonetes, salões de baile, salões paroquiais e terreiros de candomblé ou 

umbanda, campos de futebol de várzea, o circo, entre outros que estão situados nos limites da 

vizinhança.  

Em nossa pesquisa, especificamente, os sujeitos afirmam que as atividades de lazer 

desenvolvidas “fora da casa de campo” são, praticamente, inexistentes. Argumentam que 

desfrutam a maior parte do “tempo livre” no espaço da casa de campo mesmo, junto aos 

familiares e amigos, existindo finais de semana que sequer deslocam-se até a cidade, como 

afirma nossa interlocutora: 

 

Para dizer a verdade, quase não saímos de casa, porque a gente não é mais de 

frequentar à noite, não tem mais noitada. A gente já está em um lugar que, além da 

área de lazer do condomínio, a gente já tem a nossa separada. Então a gente faz 

churrasco, a gente já tem o lazer da gente todinho, então eu acho que não precisa sair 

(Antônia, junho 2015). 

 

No entanto, as atividades mais comuns que são realizadas fora de casa, na vizinhança 

e arredores de Lagoa Nova incluem a gastronomia (restaurantes, espetinhos, pizzarias). Há 

ainda o espaço comercial da feira livre, que é considerado de entretenimento e também 

“cultural” pelos nossos interlocutores. Discorremos sobre esta mais adiante. 

Alencar (2007), na sua pesquisa com os usuários de segundas residências de 

Gravatá/PE, mostra como eles construíram suas representações acerca do lazer em torno de 

um único objetivo: reunir familiares e amigos, a fim de desfrutar de uma convivência 

saudável junto destes entes queridos. Gravatá, para essas pessoas é um lugar tranquilo, calmo, 

cheio de possibilidades, ideal para conversar, se divertir, relaxar e tomar um bom vinho.  

Em Lagoa Nova as representações são semelhantes a essas: o lazer também é 

indicado como a principal finalidade para adquirir uma segunda casa, em virtude da 

possibilidade de uma maior proximidade e convivência com familiares e amigos. Foi o que 

apareceu, por exemplo, na fala de uma interlocutora, quando questionada sobre o principal 

motivo de aquisição da casa de campo em Lagoa Nova: 
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Realmente foi o lazer, por que lá a gente aproveita muito, por que eu optei por não 

colocar internet lá, a gente só tem televisão, só tem um telefone que é com antena. 

Então assim, lá a gente convive mais com a família, aqui um corre para o lado 

estuda, o outro trabalha, a gente só se ver mais na hora do almoço e na hora de 

dormir. Lá a gente está um para o outro de verdade (Dayana, dezembro de 2015). 

 

É possível observar na fala de Dayana uma oposição entre “lá”, casa de campo, e “cá”, 

domicílio principal de moradia. Enquanto “lá” é representado como o espaço de maior 

convivência e contato com a família, procurando inclusive fazer uso de algumas tecnologias 

de maneira limitada, talvez expresse a necessidade que os pais têm de estarem mais presentes 

no cotidiano dos filhos. O “cá”, ou melhor, o ambiente urbano, representa a ausência dessa 

convivência e proximidade em função da rotina diária do núcleo familiar. 

Temos aqui a ideia de um lazer voltado para família, para filhos e netos, sejam ainda 

crianças ou até mesmo adolescentes. No espaço rural, estes sujeitos poderão ter acesso a 

lugares, brincadeiras, e até mesmo alguns tipos de alimentos
24

que dificilmente poderiam 

usufruir em suas cidades de origem. Neste contexto, está presente também a ideia de 

liberdade, “as crianças são mais livres” para correr, brincar com terra, subir nas árvores, 

atividades que não são comuns nas grandes metrópoles. 

 

O lazer é para família, eles tem contato com pássaros, que a gente não deixa eles 

prender lá, porque até antes meu marido tinha cultura de prender pássaros em gaiola 

e hoje em dia não, ele tem um local lá coloca comida, coloca água para os pássaros, 

assim eles tem o campinho de futebol de terra mesmo, e eles jogam, então assim eles 

lá tem aquilo que a maioria das crianças sonham em ter eles tem lá, que é correr 

brincar, subir em pé de árvore, que assim corre livre, brinca e na cidade a gente não 

tem mais (Danielle, dezembro de 2015). 

 

Sobre esse caráter integrativo do lazer familiar, Alencar (2007) afirma que já constitui 

objeto de discussão há algum tempo. O termo é utilizado com frequência para se referir aos 

momentos livres e recreativos, que são compartilhados por pais e filhos. Assim, na visão da 

autora, “o lazer não é um aspecto isolado da vida, mas está intimamente relacionado ao 

contexto social e às experiências da vida cotidiana, principalmente da família” (ALENCAR, 

2007, P.129). 

O lazer no espaço das segundas residências em Lagoa Nova não é exclusivo para a 

família nuclear, ele agrega também a família mais ampla: avós, tios, primos e amigos mais 

                                                           
24

Ao fazer referência a alimentos, lembro-me de exemplos citados ao longo da etnografia pelos meus 

interlocutores sobre a possibilidade de, com a casa de campo, seus filhos poderem colher e comer frutas tiradas 

direto do pé, e também da descoberta feita por algumas crianças que até então só viam o leite na caixinha e as 

idas constantes ao interior conheceram a ordenha, fazendo a “fantástica descoberta que o leite vem da vaca”. 
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próximos.  Os interlocutores afirmam ser comum o encontro dessas pessoas na área de lazer 

da casa para realização de churrascos ou mesmo “bater papo”. 

 

A gente fez algo bem sofisticado mesmo, para o lazer da família e amigos, sempre 

vai bastante gente. Um dia desses apareceu um filho meu com umas 40 pessoas de 

Mossoró em um ônibus (risos). Agora em muitos finais de semana só nós dois, por 

que a gente não aguenta todo final de semana bebedeira e churrasco, ninguém 

aguenta isso direto. Também a gente fica muito só e satisfeito, não é que a gente não 

goste quando vem mais gente, a gente gosta. Mas esse lugar é também para 

descansar (Ricardo, dezembro de 2015). 

 

Assim, evidencia-se que a casa destinada à atividade de lazer também tem um caráter 

de descanso. Mesmo o lar de Ricardo sendo muito frequentado por amigos e pela família 

extensa, para encontros e realização de churrascos, o casal também gosta de passar finais de 

semana sozinhos, dando uma pausa da semana agitada em função do trabalho. 

É dessa forma também para Rita, Danielle e José, interlocutores entrevistados que 

concebem a casa de campo como espaço das confraternizações, do churrasco, das brincadeiras 

com filhos e netos, mas também como lugar do descanso.  A frase utilizada por Rita é bem 

representativa, quando afirma: “Meu lazer é vir para cá descansar”. Utiliza essa frase e, em 

seguida, descreve-nos seu cotidiano exaustivo na capital potiguar: 

 

Minha casa é mais aqui do que lá. Meu lazer é vir para cá descansar, ficar perto das 

pessoas que amo. Na cidade a vida é uma correria, eu corro para um lado, corro para 

o outro, mal vejo meus filhos, a noite só quero dormir. Aqui não tem trânsito, não 

tem barulho, as crianças correm, brincam a vontade.  Já eu, deito na rede e coloco 

minha leitura em dia, olhando essa paisagem maravilhosa. Quero mais o quê? (Rita, 

novembro, 2015). 

 

Uma casa de campo é também uma alternativa de lazer às casas de praias, chamadas 

por alguns estudiosos de casas de veraneio. Através desta pesquisa, observamos que nem 

todas as pessoas se sentem atraídas pelo clima litorâneo e pelas possibilidades de lazer que 

esse espaço oferece, vislumbrando na casa de campo o refúgio ideal para quem busca 

tranquilidade. Os proprietários de casa de campo com os quais conversamos partilham um 

pouco dessa visão. Comentam ainda ser mais comum atos de violência, como arrombamentos 

e furtos, em casas de praia. 

 

Eu não queria casa de praia, por que casa de praia é assim, um chamativo, vive cheia 

principalmente no verão. Veraneio é um chamativo, vai umas mil pessoas. Ninguém 

quer fazer nada e não quer levar nada, muito cansaço, muita luta, nem as 

empregadas queriam ir. Eu tiro porque cheguei a alugar algumas vezes casa de praia 

era eu que ia, morria de trabalhar, né, com uma casa cheia de gente. Ninguém quer 

fazer nada, ninguém quer nem compensar a empregada que tá se “estabanando” de 
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trabalhar. Não quero casa de praia de jeito nenhum. Fora isso, também o prejuízo, 

porque você tem que trocar tudo, enferruja muita coisa. E o roubo, você tem que 

pagar uma pessoa para vigiar. Uma série de problemas, você vive preocupada 

(Antônia, junho de 2015). 

 

Assim sendo, a casa de campo constitui uma opção também pela questão da 

segurança, já que no litoral existe um histórico maior de violência. Na casa de praia o medo 

de furtos e assaltos está mais presente, ao passo que no campo essa violência é menos 

perceptível. 

Ao analisarmos os circuitos de lazer
25

 dos usuários de casa de campo, percebemos a 

feira livre como um lugar de destaque para esses sujeitos. Além disso, esse espaço também se 

consolidou como lócus de pesquisa, de modo que empreendemos neste trabalho uma 

apresentação mais detalhada da feira livre. 

 

 

3.3.1 A Feira 

 

A feira livre foi um lugar importante na realização desta pesquisa. Os primeiros 

indícios de que a feira seria um campo de observação ocorreu em uma conversa informal com 

uma amiga, que ao tecer um comentário sobre nossa pesquisa disse que precisávamos 

observar a feira, pois se trata do lugar onde mais se encontra as “pessoas de fora”. Este fato 

foi confirmado, em momentos de conversas ou entrevistas, pelos próprios usuários de 

segundas residências, que descreveram como a feira é um dos lugares que mais frequentam na 

cidade.  

A tradicional feira livre de Lagoa Nova está situada no centro da cidade em uma área 

coberta, e acontece aos sábados pela manhã.  Nos outros dias da semana essa área é calma e 

vazia. Aos sábados “dia de feira”, dá espaço o fluxo de pessoas que inclui feirantes, 

compradores e visitantes. O silêncio é substituído por conversas e o barulho característico das 

feiras (carros de som, vendedores oferecendo seus produtos etc.) e o vazio é preenchido por 

bancas coloridas com os mais variados produtos: roupas, frutas, verduras, sapatos e demais 

variedades. 

 

                                                           
25

 Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma prática ou a oferta de determinado serviço, por 

meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantêm entre si uma relação de contiguidade 

espacial, ele é reconhecido em seu conjunto pelos usuários habituais. A noção de circuito também designa um 

uso do espaço e dos equipamentos urbanos – possibilitando, por conseguinte, o exercício da sociabilidade por 

meio de encontros, comunicação, manejo de códigos –, porém de forma mais independente com relação ao 

espaço, sem se ater à contiguidade, como ocorre na mancha ou no pedaço (MAGNANI, 2005, p. 179). 
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     Figura 5 - Feira Livre de Lagoa Nova. 

 
      Fonte: acervo pessoal da autora, 2015. 

 

Segundo Coutinho (2006), a feira livre de Lagoa Nova surgiu com intuito de ser um 

lugar para compras e vendas de mercadorias. O sábado foi fixado como o dia para realização 

da feira no ano de 1933, quando aconteceu o primeiro encontro. Na época, Lagoa Nova não 

passava de um povoado, mas o espaço comercial ganhou força atraindo pessoas dos 

municípios circunvizinhos, tanto feirantes quanto clientes. Desde então, a feira nunca foi 

interrompida, sendo considerada a maior da Serra de Santana. 

A feira se inicia por volta das 5 horas da manhã, quando os feirantes começam a 

arrumar suas bancas. Estes chegam bem antes, às 4 horas da manhã, quando o sol ainda não 

desponta. Mesmo com pouca luz, já é possível encontrar feirantes arrumando suas 

mercadorias, vestidos com calças e casacos para se proteger do frio, que é intenso. Além dos 

feirantes residentes no município, a feira semanal recebe comerciantes das cidades vizinhas, 

principalmente de Currais Novos.  

Na medida em que a luz do sol surge, aparecem os primeiros compradores em busca 

de carnes, frutas e verduras fresquinhas. Com o avançar das horas, aumenta o fluxo de 

pessoas circulando, e por volta das 9horas a feira atinge seu ápice. Foi por volta desse horário 

também que consegui identificar os usuários de segunda residência circulando pela feira. 

Nos horários mais calmos consegui conversar com alguns feirantes, todos foram 

muitos gentis, sempre abertos ao diálogo. Como já os conhecia, o diálogo fluiu bem mais 

rápido, segui de forma direta com minhas perguntas: “Vem muita‘gente de fora’ comprar?”, 

“O que compram?”, “As pessoas que possuem casas no condomínio visitam a feira com 
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frequência?” e “como conseguem identificar essas pessoas?”. As respostas eram sempre 

positivas “sempre vem muita gente de fora comprar”. Algumas vezes, ficamos em uma banca 

de hortaliças para observar, e quando chegava ou passava alguém de “fora” a feirante me 

dizia: “olha esse aí é de fora”, e eu questionava: “como você sabe?”: “Basta olhar a cor 

assentada, o modo de falar, de vestir... a gente sabe”. Isso reafirmava “os comportamentos que 

estão inscritos no corpo, e que tendem a inscrever a diferença nas maneiras de andar, falar, de 

se comportar, de dirigir o olhar, de sentar-se, segurar os talheres, de portar-se à mesa, etc.” 

(ALENCAR, 2007, p. 114). 

Vedana (2004, p.11) considera a feira livre como um “elemento importante na 

estrutura social do meio urbano, constituindo uma dinâmica específica na ocupação do 

espaço”.  Assim, a “feira” é um universo de cores, cheiros e sons. É mais que um espaço de 

venda e trocas de mercadorias; lá também se constroem relações interativas de sociabilidade. 

Neste sentido, nossa pesquisa identificou que, obviamente além da casa de campo, o 

espaço mais frequentado pelos usuários de segunda residência é a feira, frequentada com 

intuito de consumo e também de lazer; “passear na feira” aos sábados se transformou em um 

hábito comum desses sujeitos. Se nos grandes centros urbanos é comum nos finais de semana 

nos deslocarmos até os shoppings centers, para encontro com amigos, alimentação e compras, 

em Lagoa Nova esse processo acontece na feira, como descreve a interlocutora: 

 

A feira de qualquer lugar é a primeira coisa que eu procuro e a de Lagoa Nova é 

muito boa. À feira eu vou todos os sábados, e sem dúvida nenhuma tomar um caldo 

de cana naquela feira. Adoro tomar um caldo de cana lá e fazer compras. Eu adoro 

comprar. Gosto de comprar pano de pratos, lençóis de cama bordado, coisas 

artesanais. À feira eu não falto não, dificilmente eu vou lá (em Lagoa Nova) para 

não ir à feira (Antônia, junho 2015). 

 

O hábito de tomar o “caldo de cana” não pertence apenas a Antônia, aliás, para 

muitos dos sujeitos que entrevistamos, o caldo de cana do Paulo, acompanhado por pastel, já 

virou tradição, considerado um momento representativo da visita a feira, ritualizado todos os 

sábados. 

 

Meu marido ama, ama, no sábado pela manhã ir para feira, andar no meio da feira. 

Ele adora e todo sábado agora ele vai  tomar garapa (caldo de cana) com pastel no 

meio da feira. Então, só é o que ele fala. É difícil dizer o lugar que a gente foi que 

não gostou aqui (Adriana, dezembro de 2015). 

 

O Caldo de Cana de Paulo foi tão citado que, em uma das idas à feira, fomos lá 

conhecer. Por ser um dia chuvoso, não encontramos muito movimento. Seguimos até a banca 
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do Paulo e lá encontramos apenas seus filhos. Fomos informados que, em função do início do 

inverno, Paulo estava plantando, pois conciliava o trabalho na feira com agricultura. Ao 

conversarmos com a filha de Paulo, sua principal ajudante na feira, confirmamos nossa 

suposição de que a banca é sim um dos principais pontos de referência dos usuários de 

segunda residência fora do espaço da casa. Por este motivo, agendamos uma entrevista com 

Paulo no final da tarde. 

Ao chegar na residência de Paulo, ele já nos esperava. A entrevista transcorreu como 

uma conversa informal, pois contou com a participação de sua esposa, filha e mãe. Paulo se 

considera agricultor, porém dedica-se também à venda de caldo de cana e alguns lanches. 

Durante a semana, as vendas são feitas na sua residência, e, aos sábados, na feira. Isso lhe 

garante maior lucratividade, pois desenvolve ambas as atividades, de agricultor e vendedor de 

lanches. Nesta última, nosso interlocutor conta com o apoio do núcleo familiar que o ajuda 

tanto na produção dos lanches quanto na venda do produto.  

O oficio de feirante é exercido há cerca de 25anos. Paulo sempre vendeu lanches e 

caldo de cana, tornando-se  popularmente conhecido por “Paulo do caldo de cana”. Ele nos 

apresentou sua principal ferramenta de trabalho: a máquina que utiliza para moer a cana, 

dando ênfase às condições de higiene e aos cuidados durante o processo de produção do 

caldo. 

 

Figura 6 - Paulo realizando a moagem da cana de açúcar para fabricação do caldo. 

   
           Fonte: acervo pessoal da autora, 2015. 

 

Em conversa, ele contou que sua banca é muito frequentada pelas “pessoas de fora” e 

que o principal alimento consumido por esses sujeitos é, de fato, o caldo de cana com pastel. 
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Muitos já são fregueses e, com o tempo, vários se tornaram amigos. Sempre que estão na 

cidade, aos sábados, deslocam-se até a banca para tomar o caldo de cana. Dessa forma, 

podemos dizer que a banca também se configura enquanto um espaço de sociabilidade. Paulo 

afirma que é fácil identificar as “pessoas de fora”:  

 

Vem bastante gente de fora, muitas pessoas que eu não conheço, aí começam a 

conversar dizer que é de um outro lugar. Eu já conheço bastante gente, tenho muita 

amizade e conhecimento com o pessoal que vem de fora, são pessoas bem legais. É 

fácil conhecer os de fora, o sotaque, dá para perceber quando é uma pessoa de fora.  

E também quando tem muita gente na banca, as pessoas começam a conversar do 

tipo: “Lagoa nova é bom para morar, é bom para viver” (Paulo, abril de 2016). 

 

As pessoas que frequentam a banca de Paulo geralmente estão acompanhadas por 

parentes ou amigos. Ele afirma que, em feriados prolongados, como semana santa e 

natal/réveillon, existe um aumento considerável do fluxo dessas pessoas na feira, sendo 

comum ouvir desses sujeitos comentários favoráveis a respeito do clima. 

 

A maioria das pessoas moram em Natal, muitos têm um parente, um amigo, um 

conhecido, aí através desse parente, daquele amigo, daquele conhecido, começa a 

gostar daqui, do clima daqui. Tem muitas pessoas que se adaptaram, compraram 

terreno, construíram, aí hoje tem a sua chácarazinha para passar o fim de semana, 

quando está de férias vem, eles falam muito bem do clima daqui. Em feriados como 

semana santa, natal e final de ano, o movimento é intenso, pois sempre tem bastante 

gente aqui (Paulo, abril de 2016). 

 

São justamente esses visitantes esporádicos (amigo ou familiar) de um usuário de casa 

de campo que demonstram também interesse de construir uma segunda residência. Primeiro 

conhecem a cidade, passam a visitá-la e, em seguida, compram um terreno e constroem uma 

casa. 

Retomando a apresentação da feira livre mais propriamente, para reafirmar mais uma 

vez a importância que a feira tem,trazemos a frase enfática de Danielle, que a descreve quase 

como um cenário turístico. Quando indaguei sobre os lugares onde leva os amigos que 

visitam sua casa durante a estadia no município, respondeu: “Os amigos da gente sempre 

levamos para conhecer a feira e ver os mirantes, dois lugares que não podem faltar”. 

Por fim, sugerimos que a feira livre de Lagoa Nova ultrapassou a ideia inicial de 

espaço destinado à compra e venda de mercadoria. Hoje, ela se configura como espaço de 

sociabilidade, conversas e gastronomia. Comparo com um museu a céu aberto, onde muitos 

comparecem apenas para apreciar e tocar em seus produtos, como expostos em vitrines. 

3.4 ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 
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Em uma das muitas entrevistas em que contei com a presença do meu irmão
26

, mesmo 

de forma espontânea, acabei sendo auxiliada por ele para entender um pouco os gostos e 

hábitos dos nossos interlocutores.  

Nessas ocasiões, aconteceu um fato curioso: no meio de uma entrevista, que mais 

parecia uma conversa informal, o interlocutor questiona meu irmão a respeito da atividade 

que ele exercia. Prontamente, meu irmão respondeu que trabalhava com plantações de 

hortaliças. A partir de então, a conversa tomou outro caminho e, à medida que meu irmão foi 

sendo questionado sobre a plantação de hortaliças, pudemos inferir algumas informações. 

Entre as indagações feitas pelo entrevistado e as respostas do meu irmão, percebi como aquele 

assunto exercia interesse e fascínio no interlocutor. O entrevistado expunha seu desejo de 

comprar alimentos frescos e saudáveis, com uma quantidade reduzida de agrotóxicos. 

 O fato é que, ao concluir a entrevista, meu irmão que até então só nos acompanhava, 

passa a participar da pesquisa dando algumas informações sobre um hábito comum de parte 

dos usuários das segundas residências: frequentar as hortaliças em busca de alimentos frescos 

e orgânicos ou pelo menos com baixa concentração de agrotóxicos.  

 

O pessoal de fora compra bastante, principalmente na sexta, sábado e domingo. 

Levam inclusive para Natal, muitos questionam sobre o uso de agrotóxicos, 

preferem produtos mais saudáveis. Já quanto às hortaliças mais compradas por eles 

são: salsinha, agrião, berinjela, couve flor, couve, rúcula, alface e brócolis (Luciano, 

dezembro de 2015). 

 

Portilho (2008) considera a alimentação orgânica como uma “ideologia alimentar”, já 

que os sujeitos adeptos dessa forma de alimentação geralmente adotam um determinado estilo 

de vida e expressam a partir do consumo desses produtos suas identidades, seus valores, 

utopias e modo de viver o mundo. 

Pesquisas na área da Antropologia identificam que as principais motivações para o 

consumo de alimentos orgânicos são explicadas a partir da ideia de saúde, bem-estar, vida 

saudável e qualidade de vida. Mas, não é somente isso, pois, como mostram Krischke e 

Tomiello (2009), o aumento deste tipo de consumo também implica em uma forma de 

consciência ambiental e ação política. 

 

Assim, toma-se como um novo lugar a nova consciência alimentar, que pressupõe 

que a escolha ética implica no conhecimento de como, onde e de que modo os 

alimentos são produzidos e comercializados. No caso dos produtos orgânicos, cujo 

crescimento e a expansão do mercado produtor e consumidor tornam-se expressivos, 
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Durante a pesquisa de campo, contei com a ajuda de meus familiares, em especial meu irmão e minha cunhada 

que, por deterem maior conhecimento da zona rural do município, acompanhavam-me nos deslocamentos. 
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revela uma nova consciência que tem sido analisada seguindo, principalmente, a 

preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar e como um modo de ação 

política (KRISCHKE E TOMIELLO, 2009, p.29, 30). 

 

É interessante pontuar uma informação que me foi cedida pelos “verdureiros” 
27

: a 

população local não tem o costume de consumir algumas dessas hortaliças, como brócolis, 

couve flor, agrião e berinjela. Nem mesmo os produtores fazem uso das mesmas em suas 

refeições. Claro que essa informação é um tanto generalista, pois muitas pessoas naturais de 

Lagoa Nova também as utilizam, porém, dentre as hortaliças mais procuradas pelos nativos, 

encontramos somente o coentro, cebolinha e alface. 

 

                    Figura 7 - Plantação de hortaliças. 

 
                        Fonte: acervo pessoal da autora, 2015. 

 

 

3.5 A CASA DE CAMPO  

 

Para os sujeitos proprietários de casa de campo que entrevistei durante o estudo, sua 

segunda residência representa mais que um aglomerado de paredes: a casa construída possui 

um valor simbólico, é dotada de sentimentos e sensações. Mais que um lugar para passar o 

fim de semana, a casa de campo muitas vezes traduz sonhos que foram almejados durante 

muito tempo.  

Para muitos, este é um lugar de descanso e meditação. Para outros, é um lugar de 

confraternização com amigos e familiares, mas na maioria dos casos percebi que ela atende a 
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Os produtores de hortaliças de Lagoa Nova se denominam verdureiros, inclusive o termo está presente em sua 

entidade representativa: ela se chama Associação dos Verdureiros de Lagoa Nova. 
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essas duas necessidades. Observei, também, a existência de pessoas
28

que no futuro planejam 

mudar-se definitivamente para casa de campo, como nos fala o interlocutor: 

 

Na verdade, quando eu pensei em construir essa casa, nós pensamos em morar. É 

um projeto nosso. Só que isso tem que ser bem estudado pela questão de tempo 

sabe, mas quando nos aposentarmos o propósito é esse morar lá. (Pedro, dezembro, 

2015). 

 

O senhor Pedro não foi o único a externar seu desejo de mudança definitiva para casa 

de campo. Como ele, outros interlocutores têm o mesmo objetivo: fazer do lugar uma moradia 

permanente. Para essas pessoas, após a aposentadoria não tem mais sentido permanecer na 

“vida agitada” da capital. Os filhos já estão crescidos e independentes, momento ideal para 

descansar, “irem em busca de sossego”, e essa representação de “sossego” é encontrada na 

casa de campo em uma cidade tranquila, que dispõe de uma temperatura 

agradável,considerada por esses sujeitos ideal para realizar esse sonho.   

A casa, para muitos, representa a realização de um sonho, nesse sentido, ela é pensada 

de forma acolhedora e aconchegante. Muitos dos usuários preservam a vegetação existente no 

entorno da residência, a fim de harmonizar as plantas já existentes no terreno com a 

arquitetura da futura casa. Esse foi o caso de Pedro, que durante o processo de construção 

optou por um projeto que preservasse as árvores já existentes. Vejamos: 

 

Quando eu fui fazer a minha casa, a pessoa que acompanhava a construção pediu 

para que eu tirasse todos os pés de cajueiro que existiam dentro do meu terreno. Eu 

disse para ele: ‘se você acha que dá para fazer sem tirar os pés de cajueiro, você tá 

contratado, se não, do contrário, eu não quero seu trabalho. Eu procuro outro que 

encaixe os cajueiros dentro do projeto’(Pedro, dezembro de 2015). 

 

Na maioria das casas que visitamos, as portas e janelas foram construídas com vãos 

largos, sendo muitas de vidro. Esse estilo de construção é justificado por meus interlocutores 

da seguinte maneira: “as portas e janelas largas ou em vidro proporcionam o aumento do 

visual para a área externa, e oferece uma ventilação natural agradável”. 

Ao longo da pesquisa pude visitar três tipos de segundas residências. O primeiro que 

identifiquei aproxima-se do estilo de chácaras. Apresenta uma arquitetura que descrevo como 

simples, porém confortável. É rodeada de alpendres com armadores para usar redes, a 

decoração apresenta móveis rústicos e em madeira. Essas casas também dispõem de uma área 
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As pessoas planejam mudar definitivamente para as segundas residências, após a aposentadoria. Durante a 

permanência no campo conversamos com um casal que já tinha passado por esse processo de mudança e 

atualmente reside na zona rural de Lagoa Nova. 
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de lazer completa, que inclui piscina, campo de futebol, churrasqueira e parquinho para as 

crianças e, dependendo do imóvel, salão de jogos para os mais requintados. 

Independente da arquitetura, a maioria das casas tem animais de estimação, 

principalmente cachorros. Muitos inclusive destinados à segurança da casa. É comum a 

presença de aves, como galinhas e pássaros na composição desse cenário. 

 

                  Figura 8 - Casa tipo Chácara preservando a vegetação do entorno. 

 
                     Fonte: acervo pessoal da autora, 2016. 

 

Um segundo estilo apresenta uma arquitetura que consideramos mais sofisticada, 

construída e pensada para o clima frio. Muitas possuem lareiras e o telhado inclinado, 

lembrando construções europeias.  O material utilizado na fachada geralmente é composto por 

vidro, madeira e tijolos de barro, e oferece ao usuário toda uma estrutura voltada para o lazer.. 

As casas nesse estilo tinham realmente a intenção de trazer a natureza para seu interior 

e, pelo que percebemos, algumas realmente conseguiam esse feito. Ao entrar em algumas, 

tivemos a sensação de estar no ambiente externo da residência (mesmo estando em seu 

interior). As janelas largas e os vidros, que permitem uma excelente ventilação, entrada de luz 

solar e maior visualização, trazem para dentro da casa um clima natural. 

A decoração prioriza móveis simples e uma disposição acolhedora, seguindo uma 

tendência “rústico chique”. A mobília da sala majoritariamente é composta em madeira crua, 

nada com muito verniz. Era assim que móveis como o rack, a mesa de centro e o sofá se 

destacavam, por seus tons no ambiente. Os objetos decorativos eram compostos por muitos 
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enfeites de barro e quadros com fotografias da paisagem local, muitas vezes em preto e 

branco.  

A fotografia abaixo foi tirada de dentro de uma dessas casas mais sofisticadas e 

demonstra bem a integração entre os dois ambientes “externo” e “interno”, através do uso de 

vidro e madeira. 

 

               

  Figura 9- Fotografia feita de dentro da sala da casa. 

 
            Fonte: acervo pessoal da autora, 2016. 

 

 

O terceiro tipo de segunda residência que identificamos são as casas de campo em 

condomínios, justificadas especialmente por oferecerem segurança e privacidade aos seus 

usuários. Essas justificativas assinalam que, em alguma medida, a construção de segundas 

residências em condomínios é motivada pelo medo latente da violência urbana tão presente no 

cotidiano desses sujeitos e, de alguma maneira, a sensação de medo e insegurança os 

acompanha nas idas para o interior.  

O condomínio fechado cria uma “ordem privada na qual os moradores possam evitar 

muitos dos problemas da cidade e desfrutar de um estilo de vida alternativo com pessoas do 

mesmo grupo social” (CALDEIRA, 2000, p. 275). Nesse sentido, esse tipo de edificações em 
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áreas rurais é apontado pelos usuários como mais seguro, sobretudo durante o período em que 

o proprietário está em sua residência principal e esses espaços ficam vazios, sendo 

monitorados apenas por câmaras e pela equipe de vigilância. 

 

Além da privacidade, o condomínio fechado tem segurança, porque se você está ali 

diz: ‘Ah, não tem perigo não’, mas você sabe que em todo lugar tem perigo. Eu já 

ouvi algumas coisinhas que aconteceu por lá, tipo arrombamento nas lojas, 

quebraram não sei o que lá... A gente sempre se surpreende, eu me surpreendi, 

principalmente quem deixa a casa só. Aí o condomínio fechado, ele é melhor 

(Antônia, 18 de junho, 2015). 

 

No entanto, a organização do espaço coletivo dos condomínios não é uma tarefa 

simples, pois não estão livres dos problemas de convivência. É comum ouvir queixas dos 

proprietários acerca de alguns conflitos e discordâncias. Tal assunto também foi abordado por 

Moura (2012) ao estudar os condomínios horizontais na cidade de Goiânia, mostrando que 

estes espaços são cheios de conflitos de convivência, pois, mesmo pertencendo às camadas 

médias urbanas, os indivíduos, obviamente, são singulares tendo gostos e escolhas 

diferenciadas. 

Entre os assuntos que habitualmente geram conflitos, e são evidenciados por Moura 

(2012), estão o fornecimento de água, recolhimento do lixo, manutenção dos jardins, 

liberação ou não de pessoas na portaria e o comportamento de alguns moradores.  

A existência de determinados conflitos em espaços coletivos de moradia são relatados 

comumente. No entanto, em razão do medo e insegurança alguns sujeitos optam por casas em 

condomínios por considerarem mais seguros. 

 

A escolha pelo condomínio se deu por motivos de segurança. Acho o condomínio 

mais seguro, pois não estamos permanentemente lá. No condomínio temos caseiro, 

segurança particular e câmaras. Meu marido vai muito mais que eu, ele gosta muito 

de lá, aí fica sozinho. Com os seguranças lá, eu fico menos preocupada, mas, se não 

fosse por isso, preferia que a casa fosse fora (do condomínio), pois temos mais 

problemas em condomínios. Lá mesmo aqui e acolá tem uns imprevistos (Rita, maio 

de 2015). 

 

Os imprevistos apontados por Rita se referem àqueles conflitos de convivência que 

estão relacionados principalmente às decisões coletivas; são problemas semelhantes aos 

apresentados e citados anteriormente por Moura.  

Um exemplo de condomínio fechado em Lagoa Nova é o empreendimento “Paraíso 

Serrano”, que ocupa uma área de três hectares e foi dividido em 70 lotes. Atualmente, tem 

aproximadamente 14 casas construídas e outras em construção. O condomínio segue as regras 

comuns aos dos condomínios urbanos. Há um síndico, que também é proprietário de um 
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imóvel na localidade e é eleito democraticamente por meio de estatuto e votação.  Ao que se 

refere à administração do ambiente, ela é terceirizada, sendo executada por uma empresa 

potiguar especializada nesses serviços. 

Nos espaços dos condomínios são comuns algumas confraternizações em datas 

comemorativas, como Réveillon, Semana Santa e São João. Tais comemorações apresentam-

se como ocasiões onde os condomínios se tornam espaços de sociabilidade, promovendo o 

encontro da maioria das famílias.  

Dentre os condomínios fechados, podemos encontrar aqueles que são estritamente 

familiares, sendo, portanto, privados, organizados e ocupados apenas por membros da família. 

Nesse caso, as relações de parentesco são essenciais, são elas que ditam as regras para compra 

de um lote no condomínio e, inclusive, muitas vezes, facilitam as formas de pagamento e 

construção.  

No entanto, é relevante mencionar que nesses condomínios familiares os sujeitos têm 

um espaço coletivo para se socializar com a família extensa, em algumas datas específicas, 

sem se desfazer do seu espaço individual, já que as casas são particulares.  
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Figura 10 - Condomínio Paraíso Serrano. 

 

    Fonte: http://tanabocadopovo1000.blogspot.com.br. Adaptado por Tadeu Filemon, 2009. 

 

Pelo conforto e bem-estar que a segunda residência proporciona, muitos dos usuários 

chegam a considerar a casa de campo como espaço de referência, identificando como seu 

“verdadeiro lar”, inclusive como local onde preferem receber as visitas de parentes e amigos.  

É o caso de Dannielle, que opta por receber seus amigos na sua casa de campo, argumentando 

ter uma melhor estrutura do que seu domicílio principal de moradia. 

 

Os membros da família sempre me acompanham. E também amigos. Quase todo fim 

de semana tem gente lá, amigos de Natal e de outros lugares. A gente prefere levar 

para lá do que para cá, porque assim, há uns seis meses atrás minha casa lá era 

melhor que a daqui, aí eu fiz uns serviços aqui e melhorou um pouco. Mas, mesmo 

http://tanabocadopovo1000.blogspot.com.br/
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assim, lá eu tenho uma estrutura bem melhor do que aqui, eu prefiro receber meus 

amigos lá (Danielle, dezembro de 2015). 

 

Assis (2012) reconhece que “o lar, enquanto espaço e abrigo de referência familiar, 

pode se estender a outros lugares, além da primeira residência. A difusão de multirresidências 

demonstra que também é possível criar identidade com mais de um território e, logo, ter mais 

de um lar” (ASSIS, 2012, p. 44).  Esse contexto apresentado também pelo autor é bem 

representativo para os sujeitos da nossa pesquisa. Trazendo o caso de Danielle, a importância 

que sua família atribui à casa de campo é tanta que ela prefere investir mais na infraestrutura 

da segunda residência do que na residência de moradia. 

 

 

3.6 VIOLÊNCIA E MEDO 

 

Caldeira (2000) afirma que o medo e a violência, juntamente com os processos de 

mudanças sociais vivenciados na contemporaneidade, são responsáveis pela geração de 

segregação espacial e discriminação social. Especialmente em grandes metrópoles, os grupos 

que se sentem ameaçados nessa ordem social atual foram construindo enclaves fortificados
29

 

em seus espaços de convivência (residência, trabalho, espaços de lazer e consumo). Neste 

contexto, é perceptível o que a autora chama de “discurso do medo” responsável por legitimar 

e reproduzir o medo. Com frequência, esse discurso faz referência à criminalidade, sobretudo 

ao crime violento.  

Para Koury (2009), estamos imersos na cultura do medo que impregna nosso 

cotidiano, responsável por separar e isolar os sujeitos, gerando desconfianças. Como assinala 

o autor, essa cultura: 

 

Gera insegurança, intranquilidade de circulação e amplia o medo de que a violência 

lida nos jornais, revistas e televisão, ou conhecida em rodas de conversa com 

parentes e amigos sobre uma casa assaltada ou um filho roubado ou alguém 

atropelado no trânsito, atinja a si próprio ou a sua família, o que torna os moradores 

vítimas do próprio medo, pela insegurança pessoal e familiar no cotidiano da 

violência, no espaço urbano onde residem (KOURY, 2009, p. 407). 

 

                                                           
29

São propriedades privadas para o uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado e restrito ao mesmo tempo 

em que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, 

grandes, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção à rua, cuja vida 

pública rejeita explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de segurança, que impõe as 

regras de inclusão e exclusão (CALDEIRA, 2000, p.258, 259). 
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O medo é assim potencializado a partir de sua ampla divulgação. Seja através dos 

meios midiáticos ou em conversas rotineiras, essa sensação de medo é constantemente 

ampliada. Assim, os indivíduos constroem estratégias para lidar com esses medos, o que 

acaba possibilitando a fomentação da “indústria do medo”, que passa a investir em aparatos 

tecnológicos como cerca elétrica, câmaras, alarmes e seguranças privados, a fim de proteger 

os cidadãos da violência que os cerca. 

Essa situação de conflito vivenciada no Brasil e no mundo é descrita por Koury 

(2009): 

Uma cidade onde ninguém mais se encontra ou não se reconhece; e não se conhece 

ou se sabe sobre o seu vizinho, que pode ser outro a qualquer momento. Na rua, as 

pessoas se sentem ameaçadas pelo trânsito, pelos assaltos constantes, sequestros, 

assédios e mortes. Em casa não se sentem mais protegidas, as crianças não brincam 

mais na rua, os muros sobem, a vigilância nunca está completa, apesar de cachorros, 

vigilantes privados, cercas elétricas, aparatos tecnológicos para segurança do lar, 

entre outros tantos. O mundo e o Brasil são vistos vivendo uma situação de conflito, 

quase em guerra, e os noticiários de jornais, rádio, televisão, revistas, o comentário 

no trabalho e em casa complementam a cena dramática dos que situam assim a 

noção do medo, o que amplia o imaginário da violência e a cultura do medo, 

projetando-os sobre a cidade e os bairros em que moram ( KOURY, 2009, p.409). 

 

Para fugir minimamente dessa situação de medo e conflito, as camadas médias 

urbanas que dispõem de recursos financeiros suficientes para construção e manutenção de 

dois domicílios, utilizam a casa de campo como uma estratégia para fugir um pouco desse 

imaginário do medo e violência, já que nos lugares mais interioranos ainda é visível a ideia de 

lugar calmo, tranquilo e distante de algumas tensões comuns aos grandes centros urbanos.  

 

Vir para cá me ajuda a fugir do estresse. Aqui não existe estresse, eu não sofro com 

o trânsito, mesmo usando a estrada de barro eu chego. Não tem sinal, não existe 

assalto, medo, não existe estresse, por que hoje você vive em sobressalto o tempo 

todo. Você não sai de casa tranquilo, você acha que sempre pode acontecer alguma 

coisa. E aqui não existe isso, não gasto energia com isso e para mim esse é um fator 

importante (Francisco, dezembro de 2015). 

 

Para Francisco, esse trajeto constante é uma fuga do estresse comum em seu cotidiano; 

é trocar a sensação de medo pela de segurança e certeza de que é mais difícil, no espaço rural, 

ocorrerem episódios de violência comuns nos centros urbanos.   

No entanto, nem todas as pessoas pensam como Francisco. Alguns acreditam que a 

violência também se estende às pequenas cidades, claro que de maneira mais reduzida, mas o 

medo e o pânico que sentem são bem parecidos com aqueles vivenciados nas capitais. Arrisco 

inclusive a dizer que esse sujeito não vai para serra sozinho, traz consigo algumas mazelas; 
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principalmente a sensação de medo e uma inquietação inesperada de que a qualquer momento 

sua casa pode sofrer algum tipo de ato violento (assaltos, arrombamentos e furtos). 

Não podemos desconsiderar que essas casas de campo ficam fechadas boa parte da 

semana. Só se encontram abertas em breves momentos do dia, para manutenção da limpeza e 

alimentação dos animais, por isso a necessidade de muros altos e segurança privada para 

evitar arrombamentos, mesmo com a baixa incidência desse tipo de delito.  

Contudo, é obvio que se o sujeito não está no domicilio, convém fazer uso desses 

enclaves. Mas é visível que esses enclaves não são feitos apenas para segurança da casa na 

ausência de pessoas, pois quem sai da cidade grande em busca de um lugar mais tranquilo, 

carrega consigo o medo da violência urbana. Este permanece enraizado e presente no 

imaginário do sujeito em qualquer lugar
30

.  Dessa forma, a sensação de medo constante fica 

evidente em algumas falas: 

 

Eu me sinto insegura demais, em qualquer lugar, e aqui eu também sinto isso. Logo 

porque no trabalho tenho que lidar diretamente com isso (com a violência), como eu 

sou assistente social e trabalho tanto em hospital como em assistência é comum ter 

sempre contato com casos de violência (Ana, dezembro de 2015). 

 

 

Uma coisa que eu pensei quando fui fazer a casa, ela (a esposa) queria que eu fizesse 

a porta sem essas travas, ela só queria vidro, eu falei: ‘não vou fazer de jeito 

nenhum’, por que se eu fizesse só de vidro eu me sentia inseguro, me sentiria mal, 

porque eu via que alguém poderia entrar em casa muito fácil, muito rapidamente. 

Não que não possa entrar porque se der um chute na porta vai derrubar, mas eu 

posso escutar...Sei lá, eu não sei, mas tenho a impressão que fico mais seguro assim 

do jeito que eu fiz, é um pouquinho a mais de segurança. Mas eu acho que não tem 

jeito, não dá pra falar assim, por decreto: ‘eu não vou ter mais medo’. Você precisa 

fazer coisas para não ter medo. Eu, por exemplo, fiz as portas como fiz para me 

sentir mais seguro. Se eu colocar grades na janela vou me sentir mais seguro, pois 

ninguém vai pular com as grades, ele vai ficar lá fora, não vai entrar. São formas da 

gente ficar seguro. Eu botei um alarme. Aqui, por exemplo, tem um alarme 

presencial. Quando a gente sobe para dormir, eu ligo o alarme aqui e a parte de 

baixo fica toda alarmada. Toda noite a gente dorme com o alarme, e com meu 

alarme ligado eu me sinto seguro, eu durmo tranquilo. Você tem que se proteger 

para não ficar 24h sentindo medo, sentindo pavor. Por isso que eu acho que deve ter 

uma cerca elétrica. Se não tivesse a cerca elétrica do condomínio, eu botaria uma em 

casa, tem que ter uma cerca elétrica, tem que ter câmaras (Marcelo, dezembro de 

2015). 

 

 

O uso de enclaves fortificados e das tecnologias desenvolvidas pela “indústria do 

medo” possibilita uma sensação de segurança e proteção. Assim, cria a necessidade de adotar 

                                                           
30

 Um interlocutor nos confidenciou portar uma arma de fogo em casa. Segundo ele, por estar no rural isolado, 

seria importante possuir uma arma de fogo para assegurar a segurança da família e do imóvel. Ele afirmou 

dormir todas as noites com a arma em seu quarto, pois em caso de necessidade seria uma forma de intimidar um 

bandido. 
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esses instrumentos no espaço privado, especialmente no âmbito doméstico. Tais instrumentos 

se apresentam para os sujeitos como uma forma de anular, em certa medida, o medo. Como 

Marcelo bem colocou, é graças a esses instrumentos que dispõe de “um sono tranquilo”. 

Esses indivíduos também reconhecem que, por se diferirem de certa forma da 

população local, acabam ganhando visibilidade, principalmente em relação ao imaginário 

construído em torno deles, no quesito econômico: possuir mais de um imóvel, casa no 

condomínio, casa de campo na encosta da serra, dentre outros. Esse imaginário de “ricos” 

talvez contribua para chamar atenção para possíveis arrombamentos, furtos e assaltos. 

 

No interior é bem diferente da cidade grande, as pessoas se conhecem, as relações 

são mais próximas e isso é bom. Mas, por não sermos daqui, muita gente acha que a 

gente é rico, porque temos essa casa aqui, porque temos um carro maior, e isso torna 

nossa casa mais visível (Rita, junho de 2014). 

 

Ao longo das conversas sobre o medo e a violência urbana, observamos que existem 

poucos históricos de furtos e arrombamentos em casas de campo. Quando nos falam de algum 

fato que se referente a esse tipo de ato, em geral, se limitam a acontecimentos em comércios 

ou em alguma residência da cidade.  

Assim, por meio desse histórico, constatamos que essa sensação de medo e violência 

que nos foi relatada é construída no cotidiano dos grandes centros e, à medida que esses 

sujeitos se deslocam até a serra, esses sentimentos os acompanham. 
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4.  SERRA ENOBRECIDA 

 

O que averiguamos ao longo dessa pesquisa é que vem se construindo um discurso de 

enobrecimento da serra, atrelado principalmente a temperatura e a paisagem serrana, como os 

mirantes. Esse discurso pode ser percebido nos moradores locais, através de um resgate 

identitário da serra nas narrativas cotidiana, nas redes sociais e meios de comunicações locais.  

Em relação aos usuários de segunda residência, esse enobrecimento é visível 

principalmente na ideia de “temperatura ideal” e valorização de algumas características típicas 

de regiões frias, como a arquitetura das casas, objetos de decoração, e itens alimentícios como 

vinhos e fondue. 

No entanto a serra nem sempre foi nobre.  Algumas categorias, como mirantes e clima 

europeu, foram construídas a partir da inserção de pessoas de outras regiões, que se 

deslocaram para Lagoa Nova e construíram segundas residências para, nos finais de semana, 

usufruir de características naturais que foram ressignificadas.  

A Secretaria de Turismo Municipal também apresentou um papel importante na 

construção e divulgação dessa imagem, que vem sendo fortalecida pela população local, 

especialmente os mais jovens, que utilizam constantemente as redes sociais e, 

involuntariamente, constroem, como também ajudam a fortalecer esse discurso de cidade fria, 

clima diferenciado e paisagem natural privilegiada. 

 

 

4.1.   A SERRA NO PASSADO 

  

Para compreendermos como ocorre esse processo de valorização/enobrecimento da 

serra (Lagoa Nova), a partir de atributos como clima e paisagem serrana, entrevistamos onze 

pessoas com idades entre 55 e 92 anos, todas naturais da Serra de Santana, residentes 

praticamente toda vida em Lagoa Nova, exceto os períodos de estiagem, quando três senhores 

entrevistados afirmaram migrar para outros estados em busca de emprego para manutenção da 

família, nessas ocasiões, chegaram a ficar no máximo um ano longe da cidade. Podemos dizer 

que nossos entrevistados construíram a vida em Lagoa Nova, todos trabalharam na agricultura 

e quatro deles conciliaram essa atividade com o comércio.   

Nas entrevistas, nosso intuito foi descobrir como eram percebidas as questões 

referentes à temperatura (frio) e paisagem serrana especificamente, a encosta da serra/ 

mirantes. As inquietações que nortearam esses momentos de entrevistas foram: 1) essas 
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características da região sempre foram percebidas como nobres? e, 2) qual significado 

apresentavam para os moradores locais no passado?  

Nossa conversa geralmente se iniciava falando do passado agrícola da cidade, das 

grandes safras de castanhas, da produção de milho, feijão e fava, do algodão, mamona, 

mandioca e da fertilidade do solo da serra. Todas as nossas conversas foram longas, 

mesclavam fatos da vida do interlocutor com acontecimentos dos anos apontados como bons 

de inverno. De vez em quando, essas lembranças felizes eram interrompidas e davam lugar as 

lembranças tristes dos tempos de seca. 

Dentre as frases mais utilizadas para expressar a realidade passada, a que mais 

utilizaram foi: “os tempos eram outros, aqui tudo era difícil”. Assim, seguiam traçando suas 

trajetórias até o momento atual, resgatando fios de memórias, muitas vezes esquecidos, 

mesclados por sentimentos como tristeza, alegria e saudade. 

 

Era tão diferente do que está agora, aqui era quase tudo mato, não tinha aquela casa 

de farinha, a gente já fez depois, tinha só duas casinhas... Não tinha energia, era tudo 

no escuro. E água era de um cacimbão que a gente tinha no roçado, usávamos para 

beber, era tão doce que parecia água de cisterna, e também para cozinhar tudo, era 

lá. Para lavar roupa era lá no sertão ou no açude Umburana. A maior parte das 

pessoas pegava água do cacimbão lá da gente. A região Santa Rita, Baixa Verde, 

aquele setor por ali era tudo do nosso cacimbão. Quando era da gente era muita 

água, o povo começava a chegar lá de madrugada, quem chegava era enchendo as 

vasilhas e indo embora (Iracema, maio 2015). 

 

Nossa interlocutora e seu marido residiram a maior parte da vida na área rural da serra, 

desenvolvendo a agricultura de subsistência em meio a inúmeras dificuldades, principalmente 

em períodos de secas prolongadas. Além disso, conviviam com a ausência de serviços básicos 

necessários, como água e energia elétrica. Apesar das dificuldades enfrentadas, foi no sítio e 

trabalhando na agricultura que criaram os filhos e construíram a vida. 

O frio, para esses interlocutores, está diretamente atrelado ao inverno, pois é durante 

esse período que as temperaturas diminuem significativamente, a ponto de sentirmos a 

necessidade de nos agasalharmos durante todo o dia. 

 

Eu me lembro da época em que chovia muito, nos meses de janeiro, fevereiro, 

março e abril, aí quando era no mês de maio começava a esfriar, ai era maio, São 

João, Santana, frio, frio...  Era pouca gente que tolerava, tinha que ficar de agasalho. 

Mas por que era esse frio tão grande nessa época? Porque o inverno era constante, 

chovia muitos meses no período, ai quando a terra esfriava vinha o frio (José Olavo, 

Fevereiro de 2016). 
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Antigamente, fazia mais frio que hoje. O frio chegava a congelar, fazia muito frio, 

principalmente no inverno, até outubro era bem frio. Quando chegava o verão a 

temperatura era normal (Luiz, dezembro de 2015). 

 

Muitos dos parentes e amigos que moravam em cidades mais quentes costumavam 

reclamar do frio quando os visitavam. Essas pessoas preferiam, inclusive, ir para Lagoa Nova 

em períodos que a temperatura estivesse mais elevada para se esquivar do frio. Como Dona 

Luzia nos fala:  

 

No passado não vinha tanta gente de fora, era muito raro aparecer alguém de fora, o 

povo tinha medo de chegar no frio, quando falava no frio o povo tinha medo, Serra 

de Santana faz frio, povo tinha medo, recusava, medo do frio (Luzia, dezembro de 

2015). 

 

Um dos momentos mais esperados do ano era a festa do padroeiro da cidade, São 

Francisco de Assis. Nesse período, a população do município e cidades vizinhas se 

deslocavam até a igreja matriz para vivenciar a festa, que é realizada entre o final de setembro 

e início de outubro.  

Nesta época do ano ainda está frio, especialmente durante a noite. Após o novenário 

acontecia à parte social do evento, a quermesse (leilões e comidas típicas), na ocasião era 

comum encontrar as pessoas agasalhadas ou se refugiando junto aos fogões de carvão e/ou 

casas de palha. 

 

Na época da festa do padroeiro, que era muito frio, a gente passava a noite toda 

dentro dos casacos. E tinha aquelas pessoas que se refugiavam dentro daquelas 

casinhas de capim que o povo fazia de palha de coco, ficavam todas lá, perto do 

fogo de |carvão, onde o povo fazia as comidas, por que era mais quentinho, para se 

esquentar. Mas, era todo mundo tremendo de verdade mesmo, era muito frio, muito 

frio mesmo (Luzia, dezembro de 2015). 

 

Os agricultores e os demais trabalhadores que necessitavam acordar cedo para 

trabalhar se acostumaram com o frio e ventos fortes da madrugada. Às vezes reclamavam, 

principalmente em dias chuvosos, mas como precisavam trabalhar enfrentavam, pois essa era 

a realidade local e desde cedo aprendiam a conviver com o frio e ventos fortes da serra.  

Mais uma vez registro aqui que Lagoa Nova é considerada fria em relação à maioria 

dos municípios potiguares. Não quero confundir o leitor e levá-lo a acreditar que estamos 

falando de lugar frio, como algumas localidades das regiões mais frias do Sul do Brasil. O 

município é frio de acordo com o contexto geográfico em que está inserido, ou seja, no 

semiárido nordestino. Dessa forma, a ênfase dada ao frio pelos interlocutores compreende a 

realidade que eles conhecem e vivenciam em seu cotidiano. 
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Esta época passada, considerada mais fria e com chuvas constantes, era, segundo os 

entrevistados, marcada por uma maior produtividade agrícola. Diferente da atualidade, 

naquela época existia mais vantagens em trabalhar com a agricultura. 

 

Antigamente a produção era muito boa. Trabalhei muitos anos com minha mãe na 

agricultura e na fábrica de farinha que a gente tinha, de mandioca para industrializar. 

Nós trabalhávamos muito, todos os meus filhos me ajudavam. A produção era muito 

boa. Mas por que a produção era boa? Por causa do inverno que era constante. Para 

você ter uma ideia, naquela época eu com minha mãe colhíamos trinta mil quilos de 

castanhas, só nós, e os outros? Tinha gente que colhia menos, tinha gente que colhia 

mais. Tinha ocasião na época da safra, esse meio de rua era tudo livre, só areia, não 

tinha praça não tinha calçamento e no meio da rua dormia de oito a dez caminhões 

carregados, fora a produção da semana, isso era só do final de semana sábado e 

domingo (José Olavo, fevereiro de 2016). 

 

Antes, era muito bom. Eu produzia muita coisa, antigamente a gente plantava, como 

eu plantei uma cuia de fava, nesse tempo chamava cuia, plantei para comprar um 

jipe, plantei uma cuia de fava (são dez litros) hoje em dia não fala mais cuia é quilo 

pode dizer que é 10kg, daí, comprei isso e plantei no roçado para comprar o jipe, 

sabe quantas cuias eu fiz, 350 cuias e comprei o jipe mesmo com a fava (Zuza 

Soares, maio de 2014). 

 

É visível a dicotomia na fala dos nossos entrevistados em relação à produção agrícola, 

seja ela de castanha de caju, mandioca ou cereais. Escutamos com frequência o comentário: 

“antes a produção era bem maior, hoje diminuiu bastante”, como também as justificativas 

para a queda de produção estão diretamente relacionada as secas prolongadas, ao 

desmatamento e queimadas dos cajueiros que não foram repostos, ocasionando o processo de 

desertificação. Além disso, as dificuldades impostas pelas leis trabalhistas, já que o pequeno 

produtor não tem condições de arcar com os custos, sobretudo em relação a indústria da 

mandioca como nos apresenta o secretário municipal de agricultura:  

 

Hoje para uma pessoa trabalhar tem que ser carteira assinada tudo direitinho, muitas 

casas de farinha fecharam em virtude disso. Posso citar como exemplo, a casa de 

farinha de Antônio Firino que produzia uma farinha de qualidade, mas em virtude da 

mão de obra ele teve que fechar, e assim tantas outras, mas ainda temos 12 casas de 

farinha ativas no município. Hoje todos os trabalhadores, seja ele da zona rural do 

campo que trabalha em casa de farinha e atividades contínuas tem que ter carteira 

assinada com todos os direitos que qualquer trabalhador na zona urbana ou mesmo 

de alguma empresa, porque a casa de farinha é uma empresa rural, uma indústria 

rural, então tem que ser legalizado, com carteira assinada e todos os direitos 

trabalhistas pagos aquele que é trabalhador rural (Secretário Municipal de 

Agricultura, Paulo Vandi, agosto 2015).  

 

O que visualizamos em campo é uma mudança em curso, no que se refere à 

diminuição da produtividade e também uma maior dificuldade para exercer a atividade 

agrícola. Como nos foi relatado, o trabalho na agricultura é um ofício árduo e atualmente não 
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desperta interesse nos jovens por não oferecer nenhum tipo de segurança profissional. Assim, 

estes preferem migrar para outras cidades em busca de um trabalho que ofereça maiores 

garantias. 

 

   Figura 11 - Período de alta produtividade do caju em 1989. 

    

Fonte: acervo pessoal da autora, 2014. 

 

Todos os entrevistados
31

 perceberam alterações climáticas ao longo dos anos. Um 

aumento de temperatura justificado pela intervenção humana, sobretudo como consequência 

do desmatamento dos cajueiros e redução da atividade agrícola. Como assiná-la Ana Paula 

Bezerra. 

Essa questão do frio creio eu, que desde criança, a serra realmente era uma serra que 

fazia frio. Mas a natureza vem correspondendo, a questão da ação do homem, Lagoa 

Nova é um município, como nós sabemos que a zona rural é bem maior que a 

urbana, mas essa zona rural, não posso dizer totalmente, mas ela está devastada. 

Então não se há mais com tanta frequência em várias comunidades a agricultura 

como forma de subsistência, as casas de farinha diminuíram, e a principal fonte 

econômica que era o caju, ele tem diminuído ao longo do tempo, em consequência 
disso os cajueiro estão sendo cortados, eu não posso falar isso com propriedade, eu 

não sou nenhuma geógrafa, nem ninguém da área, mas analisando a questão da 

natureza, a natureza está correspondendo a essa ação humana, então aquela Lagoa 
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 Refiro-me aos “nativos” de Lagoa Nova, no entanto é relevante dizer que dois usuários de segunda residência 

que tem laços identitários no lugar mencionaram o aumento de temperatura. 
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Nova que você vinha dormir na zona rural que você ouvia o barulho do vento, o som 

do balanço dos cajueiros, as folhas do cajueiros, porque isso tá na minha memória 

quando eu ia dormir na Serra de Santana, no Buraco de Lagoa na casa da minha tia 

que dava aqueles ventos, aquilo praticamente não existe mais, não existe mais 

aquele frio que era construído de acordo com a natureza... Lagoa Nova não é mais 

uma cidade extremamente agrária, a  agricultura ainda é predominante, mas não é 

muito o trabalho ativo, as casas de farinha diminuíram, os cajueiros foram cortados e 

isso daí contribui para questão climática também, creio eu né. Estou falando assim, 

da forma de conhecimento do senso comum (Ana Paula Bezerra, dezembro de 

2015). 

 

As memórias da interlocutora trouxeram à tona memórias coletivas (HALBWACHS, 

2006), ou seja, uma maior exatidão para minhas lembranças, já que minha experiência em 

relação ao frio da Serra de Santana foi, em alguma medida, compartilhada com outros 

sujeitos, pois aconteceu durante a infância e adolescência, quando me deslocava nos finais de 

semana para a comunidade rural Massagana, onde meus tios residiam, e a noite ouvia o 

barulho estridente dos ventos. Costumava ouvir com frequência meus familiares dizendo que 

“ali era onde o vento fazia a curva”, metáfora utilizada para se referir aos ventos fortes da 

região. Voltei lá um pouco antes de realizar essa pesquisa e pude comprovar, in loco, a 

diminuição do barulho do vento. Ainda fazia frio, mas confesso já ter sentido mais. 

Na Serra de Santana a parte da terra utilizada para o cultivo da agricultura, 

corresponde à chapada da serra, é também denominada “chã” pela população local. Os 

terrenos situados na “chã” são conhecidos por apresentarem: relevo plano e solo fértil. No 

passado, esses atributos foram relevantes no momento de escolher o lugar de moradia e 

desenvolvimento da agricultura. Assim, os terrenos da chã da serra eram mais procurados e 

valorizados pelos “nativos”, em sua maioria, trabalhadores agrícolas. 

As partes conhecidas como encosta da serra e grota apresentam uma área mais 

acidentada e pedregosa, sendo utilizadas especialmente para criação de animais como 

caprinos e bovinos. Tais características foram responsáveis durante muito tempo pela 

desvalorização desses espaços, por não serem considerados cultiváveis. 

Segundo os nossos interlocutores, a parte do município que compreende a encosta da 

serra e a grota não era valorizada pela população no passado como na atualidade. Nesse 

período, a paisagem ainda não tinha sido categorizada de “mirante”, era apenas a “grota”, 

“beira de grota”. O lugar não apresentava interesses e significados comerciais e simbólicos, a 

grota era utilizada somente para caça e criação de animais. 

 

A beira da grota não tinha valor nenhum. O povo nem percebia que existia aquilo, 

não tinha valor comercial nenhum. Engraçado é que as pessoas não percebiam esse 

valor todo que tem hoje não, por que aqui já fazia muito frio, e acolá venta muito, 

então preferia fazer a casa mais pra cá, na chã para se proteger um pouco do frio. Na 
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beira da grota venta bem mais, acho que é por isso que o povo das cidades grandes 

preferem porque é bem ventilado (Luiz, dezembro de 2015). 

 

 Essas afirmativas, de como era percebida a encosta da serra no passado, foi repetida 

por todos moradores mais antigos do município que entrevistamos. Seu José Olavo, um dos 

filhos de uma das famílias tradicionais do município, é enfático em sua afirmativa: 

 

Aquilo ali não tinha valor nenhum. Eu mesmo tive de possuir um terreno aqui, era 

uma área muito boa em torno de umas 80 hectares. Agora pegava uma parte de chã e 

outra de grota, lá tem uma vista que é a coisa mais linda, ai eu vendi.  Hoje 

valorizou-se muito mais, devido esses... Como fala? Mirantes. Mas naquela época 

anterior ninguém não olhava isso não, ninguém nem percebia essas coisas 

maravilhosas que tem hoje (José Olavo, fevereiro 2016). 

 

Fica evidente, na fala de seu José, que a beleza apresentada atualmente já existia, 

sempre esteve lá, porém não era percebida nem tão pouco admirada.  Além disso, existe uma 

dificuldade da população mais antiga em chamar de mirante uma área que no passado era 

conhecida por “grotas” e “beira de grotas”. Para essas pessoas a terminologia continua a 

mesma. 

 

Isso daí o povo não se importava não, nem para ver, isso pra eles nem existia. 

Assim, as pessoas daqui não tinham interesse de ir olhar sabe, de ficar olhando, 

admirando. Não usavam nem para plantar perto, ninguém ligava com beira de grota 

não. Grota era uma coisa esquecida, eles só queriam saber da chã que é em cima da 

serra, porque a parte da chã era produtiva, dava para plantar e na grota não prestava 

porque só tinha pedra (Luzia, dezembro de 2015). 

 

Ao que tudo indica, a categoria mirante não existia na linguagem da população local, 

ela foi construída juntamente com outra categoria também muito utilizada para se referir ao 

ambiente serrano: “paisagem natural privilegiada”, termo utilizado com ênfase por outros 

interlocutores
32

 durante as entrevistas. 

No passado, a chã representava maior importância em função de suas características 

produtivas e, acredito que para os atuais agricultores, ela constituiu também a parte de maior 

interesse, tendo em vista casos de pessoas que venderam a propriedade que possuía na encosta 

da serra por um valor elevado e investiram o dinheiro em um terreno maior na chã.  

Cabe, neste momento, esclarecer que essa atitude não é representativa da maioria, pois 

são inúmeras as formas de investir o dinheiro da venda dessas propriedades, como: construção 

de pequenos comércios, a compra de imóveis na cidade, de automóveis e até mesmo a divisão 

do dinheiro entre os herdeiros. 

                                                           
32

 Refiro-me aqui aos representantes do poder público municipal e a alguns usuários de segundas residências. 
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Do ponto de vista arquitetônico e cultural, é importante mencionarmos que poucas 

eram as casas da população “nativa” construídas próximas às bordas da serra. Esses 

domicílios eram comumente edificados em direção ao centro da chã, porém as poucas 

residências que se aproximaram das bordas foram posicionadas de forma contrária as que 

observamos atualmente, ou seja, a sala e varanda posicionadas de frente para a chã e a 

cozinha com vista para as montanhas/mirantes.   

 

Antes preferiam fazer a porta da cozinha pra lá, entendeu? O contrário, porque eles 

achavam que ficava mais legal colocar a frente da casa para a chã da serra.  A grota 

não era como a gente ver hoje. Hoje a gente acha bonito uma grota, antes o povo não 

queria saber de grota, ele achava que a grota era um canto que não tinha valor de 

nada. Tinha medo de bicho, de cobra essas coisas, aí tinha medo de se aproximar da 

beira de uma grota, então o que era valorizado era a chã (Luzia, dezembro de 2015). 

 

 

Hoje está todo mundo rico, me lembro que antigamente as casas eram tudo de barro, 

eram umas casas velhas de taipa. Quase não tinha casas na beira da grota, eram bem 

poucas. Mas me lembro da casa de tio Manoel Ricardo, era “asseirinho” da grota e 

tinha a porta da cozinha virada para grota (Dona Maria, novembro de 2015). 

 

Essa configuração espacial é representativa de como era percebida a paisagem da 

encosta da serra no passado. Além disso, aponta uma naturalização da paisagem, que não era 

percebida como “bela”, nem tão pouco apreciada como nos dias atuais. Não detinha 

significados simbólicos e podemos perceber isso na composição/localização dos cômodos da 

casa, levando em consideração que espaços como sala e varanda são percebidos como a 

“porta de visitas”. 

Além da questão cultural e simbólica, os agricultores não tinham uma preocupação 

arquitetônica em relação a construção e posicionamento dos imóveis. Geralmente era um 

pedreiro ou mestre de obras que definiam o posicionamento dos cômodos e se 

responsabilizavam pelo projeto da casa.  

Na atualidade as casas de campo são pensadas e planejadas por profissionais como 

engenheiros e arquitetos que levam em consideração várias condicionantes na elaboração do 

projeto. Em conversa informal com o Arquiteto Tadeu Filemon, ele nos expôs que a 

orientação solar também é relevante em relação ao posicionamento das casas de campo. 

 

A orientação também facilita, geralmente a gente posiciona as áreas molhadas 

(cozinha e banheiro) para o poente, áreas sociais e íntimas, para o nascente porque 

pega o sol ‘frio’ da manhã. Como são casas projetadas, esse talvez seja um artifício 

usado também. Coisa que, por exemplo, um agricultor que nos últimos anos 

melhorou de renda e fez uma casa no sítio ou uma ‘puxada’ como popularmente se 
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diz, não leva em consideração ou talvez não saiba dos condicionantes projetais, mas 

faz uma diferença essa informação (Tadeu Filemon, março de 2016). 

 

Observamos que as casas mais antigas dos moradores locais que são próximas às 

bordas da serra, foram construídas com a varanda e a sala direcionadas para a chã da serra, 

reafirmando o que nos foi exposto durante as entrevistas.  Muitas dessas antigas residências 

ainda são utilizadas para moradia, outras funcionam como espaço de apoio durante a colheita 

para os agricultores que residem na cidade.  

 

             Figura 12 - Casa de morador local, com varanda e sala direcionadas para chã da serra. 

 
                Fonte: acervo pessoal da autora, 2014. 

 

Ao conversar com pessoas naturais da serra (Lagoa Nova), ou que residem no 

município há mais de 50 anos, inferimos duas coisas: primeiro que no passado o frio serrano 

já foi mais intenso do que é hoje em função das condições ambientais e climáticas. Porém, 

nesta época, ainda não existia a construção de um “clima serrano”, “frio” e nobre divulgado e 

desejado como nos dias atuais. Assim, os sujeitos aprendiam a conviver com o “frio”, mas 

não o consideravam especial; a segunda conclusão é que a paisagem serrana popularmente 

chamada no passado de “beira de grota” não tinha valor comercial alto e nem tão pouco 

simbólico. Não era o lugar mais procurado para construir uma moradia, sendo utilizada 

apenas para caça e criação de animais. 
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Neste sentindo, pontuamos que tanto as pessoas quanto os ambientes são frutos de 

construções sócio-históricas. A seguir, refletiremos sobre o processo de construção do frio e 

da paisagem serrana “nobre”, que hoje é procurada para construção de segundas residências 

em Lagoa Nova.  

 

 

4.2 USO DE CASAS DE CAMPO NA SERRA/LAGOA NOVA 

 

Durante o trabalho de campo, um dos primeiros lugares que visitamos foi a Prefeitura 

Municipal de Lagoa Nova. Na ocasião ainda não tínhamos uma problemática definida. Nosso 

intuito inicial era estudar o uso de segundas residências no município, mas ainda estávamos 

em fase exploratória e de organização do projeto. Nessa primeira visita, o objetivo foi 

apresentar nossa pesquisa e encontrar os primeiros dados oficiais acerca desse tipo de 

domicílio no município.  

Então, procuramos a secretaria de tributação
33

 e fomos logo encaminhados à Secretaria 

de Turismo, pois, de acordo com a pessoa que nos atendeu, lá teríamos as informações 

necessárias sobre segunda residência. No mesmo dia marcamos uma entrevista com o 

secretário de turismo Gilberto Gomes e sua esposa Eliane, o que buscávamos era saber como 

tudo começou. Em outro momento já tínhamos percebido que na cidade o “clima” e a 

“paisagem serrana” eram vendidos, sobretudo, a possíveis usuários de segundas residências, 

como principal potencial turístico do município serrano, o que foi confirmado durante nossa 

conversa.  

Segundo o secretário de turismo de Lagoa Nova, Gilberto Gomes, o primeiro histórico 

de segundas residências data de 2005, quando o mesmo, até então morador do município de 

Currais Novos, comprou uma propriedade na “comunidade rural de Santa Rita” e construiu 

uma casa de campo para passar os fins de semana junto aos amigos e familiares. Com 

frequência os amigos vinham visitá-lo, o que os suscitou o desejo de também construírem 

uma casa de campo. Assim, surge o primeiro condomínio rural do município “O Paraíso 

Serrano”. 

 

Viemos para cá construímos nossa casa para passar os finais de semana, e os amigos 

começaram também a querer passar o final de semana conosco em nossa casa, e 

sempre aquela família que vinha nos visitar ficava encantado com a região e dizia: 

— “eu também quero, eu também quero”... Foi quando surgiu a ideia de formar um 
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 A secretaria de Tributação Municipal é localizada em uma sala no prédio da prefeitura 
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condomínio. Foi o primeiro condomínio portal da serra onde juntamos 10 famílias 

amigas, compramos 10 hectares e começamos a estruturar com energia e água o 

condomínio, que foi em 2004 e em 2005 viemos  morar e isso começou a despertar o 

interesse do Seridó que era o público alvo que a gente queria atingir pela 

proximidade, e quando a gente começou a divulgar esse trabalho não atingiu apenas 

o Seridó, mas o público maior que nos ouviu foi de Natal, a capital do Estado 

(Eliane e Gilberto, maio 2015). 

 

O então empresário fixou residência em Lagoa Nova e, observando as potencialidades 

climáticas e paisagísticas da serra, iniciou o projeto “Pousada Chalés dos Cajueiros”, que 

atualmente conta com os “Chalés Park”, estrutura com piscinas destinadas ao lazer, como 

também restaurante que servem comidas típicas regionais. Além disso, o empreendimento 

investe em alguns eventos, como “festival de fondue” e datas comemorativas (São João, dia 

das mães, dia dos namorados, etc.) 

Apesar de não ser possível localizar precisamente o início desse processo de inserção 

das segundas residências, há uma reivindicação do secretário como sendo o pioneiro nas 

iniciativas desse tipo de moradia, fala esta, que é reforçada por outros interlocutores: 

 

Faz aproximadamente uns oito, nove anos que o povo começou a se movimentar 

para querer comprar ali, foi depois que começaram a fazer aqueles condomínios, ai 

as pessoas de fora foram chegando, foram gostando. Quem começou ali foi Gilberto, 

ai vinha aquele povo que ele tinha conhecimento e andavam por ali, gostavam... E o 

negócio é comprar agora. Quem chamou foi ele mesmo a verdade a gente tem que 

dizer né. Antigamente não dava esse povo que dá aqui, o turismo essa coisa não 

dava (Iracema, maio 2015). 

 

A frente da secretaria de Turismo, Gilberto Gomes e sua esposa Eliane buscaram na 

literatura o termo “turismo de segunda residência”, pois até então não sabiam que existia esse 

seguimento na área de turismo. O público alvo eram os seridoenses, em função da 

proximidade com a região serrana, que poderiam nos finais de semana gozar de uma 

temperatura amena em relação as suas cidades de origem. No entanto, essa divulgação teve 

proporções inesperadas, atingido não apenas os moradores do Seridó, mas principalmente 

pessoas que residem na capital do Estado. 

O poder público local trata a segunda residência como uma atividade turística, 

inclusive quando busquei informações a respeito desse tipo de imóvel fui encaminhada a 

Secretaria de Turismo, por lá ser a secretaria responsável por essa atividade. Tal fato nos 

causou certo estranhamento, pois observamos que as estas residências, localizadas no 

município, não funcionam como alojamento turístico, sua finalidade está diretamente atrelada 

ao lazer. 
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O conceito de “segunda residência” ou “residência secundária” difere do conceito de 

“turismo” e tem se mostrado bastante complexo referindo-se, principalmente, a finalidade de 

uso desses domicílios. Fonseca e Lima acreditam que a discussão mais atualizada sobre 

segunda residência é a formulada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) da Espanha
34

. 

Para as citadas autoras, a definição “representa um avanço uma vez que chama atenção para o 

fato de que as residências secundárias podem ser utilizadas com finalidades distintas: para o 

lazer ou descanso, ou até para o trabalho desde que seu uso seja esporádico” (FONSECA; 

LIMA, 2012, p.3). 

 Essa discussão vai além da proposta por Tulik (2001), que percebe as segundas 

residências apenas como uma modalidade de alojamento turístico, daí o uso na literatura das 

terminologias “turismo de segunda residência ou turismo residencial”.  O que é questionado 

em relação ao uso do termo turismo é que nem todo usuário de segunda residência pode ser 

visto como turista. 

 

Autores de referência entre os estudiosos dessa temática convergem ao conceberem 

o usuário de segunda residência como um turista e a segunda residência como um 

alojamento turístico. Segundo nosso entendimento, tal concepção se constitui num 

equívoco, pois nem sempre o usuário dessa modalidade de residência é um turista 

propriamente dito. Outro equívoco frequentemente encontrado na literatura é definir 

qualquer segunda residência como um alojamento turístico, sem observar qual a 

finalidade do seu uso e quem são seus usuários (FONSECA; LIMA, 2012, p.54,55). 

 

Para Fonseca e Lima (2012), existe uma distinção entre usuários de segundas 

residências e os turistas, à medida que os primeiros desenvolvem vínculos psicológicos e 

afetivos com o lugar em função dos constantes retornos. Além disso, esses sujeitos também 

constroem vínculos de vizinhança e sociabilidade com outros usuários de segunda residência 

e moradores locais. 

É bem verdade que, na atualidade, as segundas residências podem assumir finalidades 

diferentes, algumas são utilizadas para o trabalho, outras para o lazer, para o descanso e ainda 

pode se tornar um meio de hospedagem turístico
35

, desde que seja ocupada por um turista. 

Assim, quando a segunda residência assume o papel de meio de hospedagem turístico, elas 
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 O conceito aponta que: Uma residência familiar é considerada secundária quando é utilizada somente parte do 

ano, de forma estacional, periódica ou esporádica e não constitui residência habitual de uma ou várias pessoas. 

Pode ser, portanto uma casa de campo, praia ou cidade utilizada nas férias, verão, finais de semana, trabalhos 

temporais ou em outras ocasiões (Apud FONSECA; LIMA, LÓPES COLAS, 2003, P.29). 
35

 Fonseca e Lima (2012) observam que a segunda residência não é um alojamento turístico, assim como o 

usuário desse tipo de domicílio não é necessariamente um turista embora possa vir a ser ocupada por um turista 

(FONSECA; LIMA, 2012, p.55). 
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são alugadas para turistas por curtos períodos (final de semana, veraneio, férias) 

possibilitando seus proprietários usufruir de uma renda extra. 

O conceito de segunda residência é complexo e perpassa por várias definições, pois 

são inúmeras as dificuldades e confusões na compreensão de tal conceito, principalmente 

porque esses domicílios estão diretos ou indiretamente ligados às atividades turísticas. 

Em nosso campo de pesquisa, as segundas residências que observamos têm formato 

mais tradicional, ou seja, aquelas utilizadas basicamente para o lazer e descanso dos 

proprietários, amigos e familiares durante o tempo livre. Como Fonseca e Lima (2012) 

constataram em pesquisas recentes, também observamos no lócus desta pesquisa que uma das 

principais motivações para uso desse tipo de imóvel é a reunião familiar, onde estes e seus 

amigos mais próximos se encontram para usufruir de lazer e diversão de forma compartilhada. 

De acordo com os dados oficiais do IBGE (2010), o município de Lagoa Nova teria 

413 domicílios de uso ocasional
36

, as segundas residências estão inseridas neste quantitativo. 

Porém, nem todos estes domicílios de uso ocasional são segundas residências, pois, como 

sugere (TULIK, 1995, ASSIS, 2003, 2006, 2012), esse conceito é questionável, já que a 

segunda residência na atualidade vem assumindo novos usos e tipologias. Além disso, a 

definição do IBGE não incorpora somente as segundas residências, mas também, outros tipos 

de domicílios, como repúblicas de estudantes e casas ocupadas por trabalhadores temporários. 

Dessa forma, não existe um controle por parte da Prefeitura Municipal acerca da 

quantidade de segundas residências no município. Buscamos essa informação em várias 

secretarias, mas não encontramos dados quantitativos a respeito desses imóveis. Segundo a 

Secretaria de Turismo Municipal, no início existia um controle das pessoas que chegavam 

para construir sua casa de campo. Hoje, em função do aumento significativo desse tipo de 

construção, a secretaria não dispõe de dados precisos a respeito da quantidade de segundas 

residências no município, o secretário de turismo acredita ter aproximadamente 250 casas, 

mas esse número pode variar.  

Para a Secretaria de Turismo, os principais motivos que levam os indivíduos 

residentes na capital e municípios médios a procurar a Serra de Santana para construir uma 

casa de campo são: a paisagem, o clima e a tranquilidade interiorana que permite essas 

pessoas, juntamente com seus familiares, vivenciarem experiências que não podem ser 

apreciadas em cidades maiores. 

                                                           
36

  O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utiliza o termo domicílio de uso ocasional para 

designar “[...] O domicílio particular permanente que na data de referência servia ocasionalmente de moradia, ou 

seja, usado para descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que na data de referência seus 

ocupantes ocasionais estivessem presentes” (BRASIL, 2000 apud: ASSIS, 2012). 
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Agora são pessoas que se sentem atraída pelo refúgio, sair do agito, a natureza para 

os filhos e crianças, ver uma galinha, uma planta, ver uma jaca... Coisas que crianças 

de cidades maiores não conseguem ter acesso a isso e acima de tudo os panoramas 

serranos e a nossa temperatura, então isso é o fator principal que atrai esses 

investidores (Eliane, maio de 2015). 

 

Além da paisagem e clima serrano, outro fator que contribui para construção desses 

empreendimentos na Serra de Santana é a proximidade com a capital do Rio Grande do Norte. 

Lagoa Nova, como já mencionada anteriormente, se localiza a 197 km de Natal. Essa 

distância equivale praticamente à metade do trajeto até Martins, que é de 380 km, outra cidade 

do interior do Estado que investe no turismo serrano.  

Tulik (2001) já apresentava fatores, como distância e acessibilidade, entre a origem e o 

destino que incluem proximidade com o domicílio principal, bem como as estradas asfaltadas 

como fundamentais na hora de escolher um lugar para construir uma segunda residência, tais 

características possibilitam o acesso ao destino.  Assim, a autora destaca: 

 

A distância e acessibilidade entre a origem e destino e as campanhas de marketing 

realizadas nas principais áreas emissoras da demanda por residências secundárias. 

Outros fatores ainda devem ser considerados, entre os quais a disponibilidade 

financeira, a possibilidade de espaços desocupados, a propriedade e o uso do solo, a 

proximidade do domicílio principal, a presença e a qualidade de vias de acesso, 

motivações diversas e atrativos nas áreas de destino (TULIK, 2001, P.10). 

 

A construção de segundas residências no município de Lagoa Nova pode ser 

considerada uma junção de projetos individuais e coletivos, como assiná-la Gilberto Velho: 

“Entendo projeto como Schurtz o definiu – conduta organizada para atingir fins específicos” 

(VELHO, 1987, 107).  

Ao que se refere à Secretaria De Turismo de Lagoa Nova, a finalidade do projeto de 

turismo de segunda residência está, aparentemente, definida. Inclui uma proposta de turismo 

que envolve a construção de casas para lazer e descanso, com finalidade de geração de 

emprego e renda para o município seja por meio da construção civil, do comércio, ou da 

prestação de serviço para esse tipo de domicílio. 

Assim, para a gestão local, sobretudo a Secretaria De Turismo, o projeto do turismo de 

segunda residência tem como principal propósito atingir o desenvolvimento cultural, social e 

financeiro do município gerando emprego e renda, sendo necessário reestruturar alguns 

serviços que não estavam preparados para atender essa nova demanda. 
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A cidade do jeito que estava quando chegamos aqui não estava com estrutura 

suficiente para atender essa demanda, porque a demanda estava acontecendo e 

cidade não poderia corresponder tão rápido, então a gente começou a trabalhar 

também o desenvolvimento econômico, que seria o desenvolvimento do comércio 

local, os comerciantes que começaram a enxergar esse desenvolvimento reagiram 

rapidinho, transformaram seus comércios, colocaram portas de vidro, ofereceram 

outros produtos, fizeram supermercados grandes, quando chegamos aqui não 

encontrávamos leite de caixa, não encontrávamos vinho, e outros produtos, e a gente 

começava a conversar com os amigos e combinamos, vamos de um em um nos 
supermercados a gente procura o mesmo produto para despertar nos comerciantes a 

necessidade de trazer (Eliane, maio de 2015). 

 

Assim, para os gestores da Secretaria de Turismo, os comerciantes locais sentiram a 

necessidade de reestruturar seus comércios, seja ampliando o espaço ou oferecendo novas 

alternativas de consumo em função dessa demanda de novas pessoas que passaram a 

frequentar o município. De acordo com nossa interlocutora, a cidade reagiu positivamente e 

conseguiu comportar esse público. 

 

A cidade reagiu e comportou muito bem esta demanda, está comportando e hoje a 

cidade quando chega o final de semana ela muda completamente porque chega 

praticamente uma população nova, você ver pelo próprio trânsito (Eliane, maio de 

2015). 

 

Em relação à questão econômica, o secretário de turismo local enfatiza a geração de 

emprego e renda como basal benefício desse tipo de empreendimento para a população, com 

destaque para o comércio e construção civil, assim como para prestação de serviços nesses 

domicílios, seja como caseiro, vigilante, empregada doméstica ou serviços de jardinagem. 

A visão de alguns entrevistados difere dessa ideia apresentada pela Secretaria de 

Turismo, de que o uso de segunda residência visa o desenvolvimento cultural, social e 

financeiro do município. Esses sujeitos acreditam não existir planejamento, nem políticas 

públicas voltadas para o “turismo”, falta um roteiro de visitação de locais considerados 

importantes na constituição do município e de representatividade cultural, como por exemplo, 

o cruzeiro e a lagoa que deram origem a cidade. Para esses interlocutores, o que existe são 

empreendimentos privados destinados a seguimentos das camadas médias urbanas, com pouca 

ou nenhuma interferência na vida da população local.  

É bem verdade que os usuários de segunda residência que procuram Lagoa Nova não 

estão interessados em visitações turísticas, isso foi confirmado durante a pesquisa. Esses 

atores sociais têm como objetivo usufruir o tempo livre em atividades de lazer, descansar, 

estar em contato com seus familiares e amigos, contemplar a natureza e gozar do entorno de 

sua casa de campo.  
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Precisamos ter cautela para não cair em armadilhas e afirmar que o uso de segundas 

residências no município apresenta somente aspectos negativos ou positivos, polarizando a 

inserção desses imóveis no lugar como “bom” ou “ruim”. Mais que isso, não se pode negar 

que o aumento de usuários de casas de campo apresenta uma pequena movimentação 

econômica, como também gera alguma receita para o município, sobretudo referente a 

consumo nos comércios (restaurantes, supermercados), e empregos indiretos (Serviços de 

limpeza, construção civil, vigilância) como apresentam nossos interlocutores. 

 

As casas de campo pertencem às pessoas que compraram, adquiriram aquilo e que 

só frequentam em períodos de férias, fim de semema. Não há muito proveito em 

termo de relação de geração de emprego e renda para a cidade, observo que esse 

consumo dele em termo de bebidas, produtos de limpeza e alimentos, ele já trazem 

dos locais de origem deles, até empregadas domésticas e outras pessoas que 

desenvolve alguma atividade de trabalho lá, já vem com eles acompanhando as 

famílias, a exceção ai é para alguém que fica na guarita ou digamos um pedreiro que 

vai fazer algum reparo nessas casas desses condomínios (Eliabe, março de 2016). 

 

 
Existem alguns poucos empregos, isso é cinco gatos pingados porque muitos que 

vem trazem suas funcionárias de lá, então não contribui com a renda local como é 

propagado. Mas não acho a chegada dessas pessoas de segunda residência negativa 

para o município (Ana Paula, janeiro de 2016). 

 

 

Foi muito bom vir esse povo de fora pra cá, porque pelo menos deu emprego para 

algumas pessoas daqui, muita gente trabalha com o povo, e aqui antes não tinha. 

Muita gente daqui saía para arranjar emprego fora e ainda sai (Cleide, 28 de maio de 

2015). 

 

É relevante comentarmos que, com o aumento e uso do espaço rural para construção 

de segundas residências, o “homem do campo” acaba se inserido em um novo contexto 

socioeconômico. A agricultura, para alguns, deixa de ser a única forma de sustento, pois 

passam a ter uma economia alternativa remunerada, seja como vigilante, caseiro ou mesmo 

como no caso das mulheres trabalhando como diaristas.  

A chegada dos proprietários de segunda residência é percebida por uma de nossas 

interlocutoras como algo bom, já que oportuniza empregos para parte da população que antes 

se deslocava para outras cidades em busca de trabalho. No entanto, as segundas residências 

não atendem à demanda de trabalho necessário para o município, e ainda continua sendo 

comum os homens da região, principalmente os mais jovens, se deslocarem durante os meses 

de fevereiro a dezembro para a região sul e sudeste para trabalhar na construção civil ou com 

montagem industrial. 
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Assim, diante desses dados apresentados no campo, é possível afirmar que a 

quantidade de pessoas do município que trabalham diretamente com usuários de segundas 

residências é inexpressiva, já que muitos usuários de casas de campo trazem grande parte dos 

itens de consumo/serviços das cidades onde residem. 

A zona rural de Lagoa Nova ainda tem traços tipicamente agrários, porém algumas 

modificações estão presentes no contexto atual, como sugere Graziano: 

 

O campo não pode mais ser caracterizado como um espaço eminentemente 

agropecuário, ao contrário, ganha importância outras dimensões, como as de 

moradia, de transformação industrial e inclusive as não produtivas no sentido estrito 

do termo, como lazer e preservação ambiental (GRAZIANO, 1996, p.189). 

 

Neste sentido, podemos falar de uma nova reconfiguração do espaço rural. Tais 

mudanças vão além da ideia de rural tradicional voltado apenas para atividade agrícola, mas 

observamos um espaço rural que produz novas atividades. No caso das segundas residências, 

esse rural é ressignificado e consumido por sujeitos que buscam uma forma de lazer 

específica, construindo fluxos de chegadas, partidas e trazendo consigo hábitos, como 

também valores que muitas vezes são absorvidos pela comunidade receptora. 

Para Paulo Vandi Costa, secretário de agricultura do município, o uso desses espaços 

para o lazer também apresenta pontos positivos e pontos negativos. Dentre os positivos, ele 

cita o aumento da oferta de emprego para os pequenos agricultores, que passaram a prestar 

alguns serviços para os proprietários de segunda residência, além de fomentar o comércio 

local que durante os finais de semana aumenta “significativamente” as vendas. E, como fator 

negativo, destacou a perda de espaço para o plantio, já que o espaço das casas de campo antes 

era destinado a produção de alimentos e hoje são utilizados para fins recreativos e para 

descanso. 

 

As casas de campo foi uma evolução para o nosso município. Várias pessoas vieram 

de fora e adquiriram terrenos, propriedades e veio a surgir alguns empregos, como 

caseiro, pessoas que cuidam daquela casa em si.  Um outro fator negativo é que 

muitas dessas pessoas não produz os produtos agrícolas como milho, feijão a 

mandioca que no passado as pessoas tinham esses terrenos para produzir alimentos e 

hoje quando alguém de fora compra uma propriedade e constrói uma linda casa de 

campo, como a gente tem aqui por Santa Rita, Baixa verde, se estendendo aqui por 

Chã do Espinheiro, barro branco e Umarizeiro, ele deixa de produzir por que essas 

pessoas querem as casas para lazer e fim de semana. O que veio contribuir um pouco 

é a geração de emprego, muitos deles tem morador que é um agricultor que está lá 

cuidando daquela casa, limpando. Mas em termo de produção são poucos que 

produz eu só conheço uma casa de campo aqui que o proprietário planta maracujá, 

planta fruteira as demais é só para o lazer, deixando de haver ai uma produção de 

alimentos (Paulo Vandi Costa, agosto de 2015). 
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Wandescheer (2009) menciona a diminuição da área agrícola e florestal como um dos 

impactos negativos causados pelas segundas residências no espaço rural. Porém, tal impacto é 

contraditório, pois, à medida que os agricultores perdem um espaço destinado ao plantio, 

também se possibilita novos usos e benefícios de outros aspectos potenciais da localidade, tais 

como a diversificação econômica e as novas funções “revitalizantes” do rural.
37

 “O rural tem 

se tornado mais urbanizado”, esta foi à frase utilizada pelo secretário de agricultura local para 

descrever o espaço rural do município que, segundo ele, é cercado por muros, produzindo 

novos hábitos e dificultando até mesmo a reprodução de alguns animais da fauna local. 

 

Hoje você anda na zona rural, as casas elas todas são muradinhas com cerca de 

cimento, mudando a cultura de antigamente que as propriedades eram dividida por 

uma carreira de agave, e por plantas como o espinheiro formando um corredor para 

os animais como o preá e o tejo, e outros animais, eles tinham esse caminho para 

seguir e hoje não é tudo urbanizado.  E a produção do preá, nosso preá nativo e do 

tejo, hoje quase não se encontra, em virtude de não ter mais esse corredor e sim só 

cercas e muros dividindo as propriedades como é o caso ali de buraco de Lagoa,  no 

passado era aquele corredor de mata, na divisa das propriedades existia plantio de 

agave, o plantio de aveloz, ali nascia jurema, marmeleiro, espinheiro que dava 

acesso a esses preás fazer os corredores, daí a diminuição de alguns animais nativos 

aqui de nossa região em virtude desses muros e dessas propriedades exatamente com 

casas de campo e de outros proprietários que vendo essa evolução achando bonito 

também retirou essa vegetação que ele tinha para fazer muramento com cerca (Paulo 

Vandi Costa, agosto de 2015). 

 

Sabemos que a diminuição da flora e desses animais nativos não se deve apenas a 

construção de segundas residências, existe toda uma questão histórica, ambiental que envolve 

tais processos. Mas, é bem verdade que o grande número de casas de campo e condomínios 

intensifica a urbanização rural e, certamente, influencia no ciclo de reprodução dessas 

espécies. 

É importante também destacar que alguns agricultores também têm o desejo de 

transformar seu espaço de moradia, assim que adquirem as devidas condições financeiras, seja 

através da venda de parte da terra ou de uma roça, reformam suas casas em busca de um 

mínimo conforto. Mesmo que a casa do habitante permanente não tenha a mesma estrutura 

das casas de campo, os sujeitos dessas localidades também constroem seus “enclaves”.  

A chegada desses novos atores no meio rural foi marcada por uma melhora na 

infraestrutura das comunidades receptoras. De acordo com a Secretaria de Agricultura 

Municipal, a expansão das segundas residências ocorreu juntamente com acesso a água 

                                                           
37

 O autor refere às novas modalidades econômicas que vem sendo potencializadas no espaço rural, algumas tem 

a paisagem como principal atrativo, e possibilita o desenvolvimento do turismo rural e atividades recreativas. 

 



89 
 

encanada no campo, por meio da conclusão da Adutora da Serra em 2008, que trouxe água da 

barragem Armando Ribeiro Gonçalves para zona rural de Lagoa Nova. 

Hoje, todas as comunidades rurais do município têm acesso à energia elétrica. Esta 

expansão se deu a partir do ano de 2003, através do Programa Luz para todos, coordenado 

pelo Ministério de Minas e Energia. O Programa tem como objetivo garantir a luz elétrica às 

comunidades rurais que ainda não dispõe desse serviço básico.  Além disso, mesmo a maioria 

das estradas que levam às comunidades rurais ainda sendo de barro, elas são aplanadas por 

tratores com frequência, para possibilitar o deslocamento desses indivíduos até suas segundas 

residências. Essas comunidades também têm acesso a serviços de internet. 

 

 

4.2.1 Núcleos de segundas residências no município de Lagoa Nova 

 

As comunidades rurais mais valorizadas para a construção de casas de campo são 

aquelas próximas às bordas da serra, com destaque para as seguintes: Umarizeiro, Barro 

Branco, Buraco de Lagoa, Chã do Espinheiro, Cabeço, Santa Rita, Baixa Verde e Mar 

Vermelho. No mapa a seguir as figuras em amarelo representam essas comunidades rurais que 

dispõem de uma maior quantidade de segundas residências. 

 

 

Figura 13 - Mapa da área rural de Lagoa Nova. 

 

Fonte: IBGE: Malhas municipais, Rio Grande do Norte 2010; IMPE: Mapas Municipais do Rio Grande do 

Norte. Adaptado por Tadeu Filemon. 

 



90 
 

 Para facilitar nosso entendimento, dividimos as segundas residências em três núcleos. 

O primeiro núcleo compreende as casas de campo localizadas na comunidade “Santa Rita”. 

Essas foram às primeiras edificações construídas para tal finalidade e apresentam maior 

visibilidade. Estão localizadas a cerca de 3 km da sede do município, nas proximidades da 

Pousada Chalés dos Cajueiros. Lá encontramos dois condomínios rurais, “Paraíso Serrano” e 

o “Condomínio Portal da Serra”, como também aproximadamente 120 casas de campo 

individuais. Foi nessa região onde se observou o primeiro boom imobiliário do município e, 

atualmente, grande parte dos “nativos” da comunidade já venderam terrenos para as “pessoas 

de fora”.  

Um fato curioso é que as pessoas que residem na comunidade tratam o espaço como 

área rural. Os “nativos”, com os quais conversamos, afirmaram morar no Sítio Santa Rita, fato 

também confirmado por usuários de casas de campo, que quando questionados afirmavam que 

sua segunda residência é localizada na zona rural, no “Sítio Santa Rita”. Nossa surpresa ficou 

por conta dos dados da prefeitura municipal, que nos informou que área é considerada 

perímetro urbano, pertencente ao Bairro Jesus Menino, pela lei 441/2012. Logo, teoricamente, 

não é considerado como ambiente rural, mesmo apresentando traços e características rurais. 

O que está em jogo nesse contexto são questões políticas, pois sabemos que os 

critérios utilizados para demarcar um território urbano ou rural são definidos pelos municípios 

a partir da aprovação de leis na câmara dos vereadores e, essas escolhas são feitas muitas 

vezes por meio de relações e interesses políticos. Para os fins da presente pesquisa, 

continuaremos tratando como área rural, já que é assim que os usuários da localidade 

reconhecem (moradores locais e usuários de segundas residências). 

O segundo núcleo inclui um grupo mais recente de imóveis para segundas residências. 

Como no primeiro, pertencentes às camadas médias urbanas com edificações de alto padrão 

projetadas a serem em geral térreas, amplas, algumas ambientadas, de estilo particular, que se 

destacam e fogem do padrão das construções locais e compreendem a faixa de terra das 

comunidades Umarizeiro, Barro Branco, Chã do Espinheiro, Mar Vermelho e Cabeço. 

Outra configuração de segunda residência é o tipo construído nas mediações dos sítios 

Baixa Verde e Figueira. Esse núcleo se diferencia dos dois outros já citados pelo perfil 

socioeconômico e o estilo arquitetônico dos imóveis. São sujeitos historicamente ligados ao 

campo, que residem na cidade de Lagoa Nova e que, com o passar dos anos, emergiram 

economicamente, possibilitando reformar ou construir uma “casa de sítio” para usufruir de 

lazer neste espaço com os familiares e amigos durante o “tempo livre” (finais de semanas e 

feriados). 
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Alguns interlocutores acreditam que a vinda das “pessoas de fora” para o município 

influenciou na escolha por esse tipo de lazer, já que está se tornando hábito da população local 

de maior poder aquisitivo construir uma casa de campo. Em geral, esse público é composto 

por funcionários públicos e comerciantes, que muitas vezes já dispunha do terreno e 

construíram a casa com uma estrutura de lazer. 

 

As pessoas da cidade, comerciantes e funcionários públicos também adquiriram casa 

de campo. Posso citar um exemplo aqui, de mais de uma pessoa que conseguiu um 

terreno e construiu uma casa de campo boa: com piscina, churrasqueira e por aí se 

vai, para lazer. Veja que influencia os hábitos das pessoas da cidade (Paulo Vandi 

Costa, secretário de agricultura municipal, agosto de 2015). 

 

Uma das famílias que residem na cidade de Lagoa Nova e possui uma chácara 

destinada a atividades e encontros de lazer é a família “Assunção”. Para Alice, a Chácara 

Altino Assunção (in memória do seu pai) é um espaço de lazer destinado ao convívio dos 

familiares e amigos. Já que a cidade é pequena e não apresenta uma estrutura de lazer para 

população, foi viável para família transformar o espaço do antigo sítio, antes utilizado apenas 

para fins agrícolas, em uma área recreativa, na qual é possível desenvolver atividades 

esportivas (natação, futebol, trilhas), além de visitas aos mirantes que ficam no entorno da 

chácara e, principalmente, tecer rodas de conversas. 

 

Na verdade, o sítio era de herança da minha família paterna, desde sempre nos 

pertenceu. Porém, com a situação precária de tempos anteriores, existia apenas uma 

casinha de taipa e o mesmo tinha finalidade apenas de trabalho pro meu pai, que 

sempre foi agricultor. Contudo, no decorrer dos anos a situação financeira melhorou 

um pouco e aos poucos fomos construindo novas instalações. Iniciando pelo grande 

sonho que era uma casa maior, daí em diante foram surgindo novos sonhos, novas 

ideias, e sempre contando com a união de todos os filhos, esses desejos lentamente 

foram se tornando realidade. Hoje contamos com uma casa, dois chalés, uma 

piscina, uma área para encontros e festas, uma casa de taipa, além do nosso cartão 

postal, que é um pé de umbuzeiro gigante, acredito que seja o maior umbuzeiro da 

região e um dos maiores do mundo. Então, nós construímos uma chácara pra poder 

reunir a família todos os finais de semana, feriados e em datas comemorativas. 

Apenas pelo prazer e a alegria de poder estarmos juntos (Alice, dezembro de 2015). 

 

Para Alice, a chácara é mais que um espaço de lazer, é parte de um projeto familiar 

que empreendeu bastante esforço por parte do núcleo familiar. Mais que essas relações 

práticas e recreativas, aquele é um lugar cheio de bons sentimentos e sensações. Ela guarda as 

recordações felizes da infância, as lembranças agradáveis do pai que sempre trabalhou no sítio 

e o espaço lembra sua presença, como ela mesma define: “pra mim não tem lugar melhor pra 

se estar no mundo que nossa chácara”. 
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Observamos que os objetivos de Alice e seus familiares não diferem muito em 

essência dos objetivos dos usuários de segunda residência que vêm de outras cidades. Essas 

pessoas buscam gozar da companhia dos entes queridos e desenvolver atividades de lazer no 

espaço de sua casa, com algumas ressalvas, já que não encontramos na fala de Alice a ideia de 

fugir do caos urbano, busca por tranquilidade, ou clima. Os sujeitos da cidade que possuem 

chácaras querem apenas um espaço para desenvolver suas atividades de lazer. 

 

 

4.3 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CLIMA SERRANO 

 

Em entrevistas realizadas com os moradores mais antigos, vimos que Lagoa Nova no 

passado era considerada mais fria do que atualmente, no entanto esta temperatura não tinha o 

destaque nem a visibilidade que tem hoje. Muitas vezes, o frio apresentava dificuldades para a 

população local, sobretudo no período de inverno quando a temperatura baixava.  

Nessa mesma época ainda não tinha sido construída a ideia de “paisagem natural 

privilegiada”, as bordas da serra eram chamadas pelos “nativos” de “beira de grota” ou 

“grota” e tais características serranas não apresentavam valor simbólico, nem tão pouco 

comercial. Apresentava-se apenas como uma característica comum da região, naturalizada e 

sem muita relevância. 

Então, com um fenômeno natural como o frio, que não tinha tanta importância, e a 

paisagem das bordas da serra passam a ser tratados como nobre? Quando passam a apresentar 

o significado e a importância percebida na atualidade? 

Podemos dizer que este imaginário de “serra nobre”, “paisagem ideal”, “mirantes” e 

“frio” se inicia em meados dos anos dois mil, principalmente com a chegada do chamado 

“turismo de segunda residência” como já explicamos anteriormente. O poder público local 

considera as segundas residências na cidade um segmento do turismo, algo que contestamos, 

visto que em campo observamos uma realidade diferente da vivenciada por turistas. 

A construção dessa imagem serrana envolve diferentes agentes. Um órgão 

fundamental para construção desse imaginário é a Secretaria de Turismo Municipal, que atua, 

sobretudo, na divulgação da serra pela região seridoense e demais cidades potiguares. Esta 

divulgação é feita por meio de recursos audiovisuais e das mídias virtuais (sites, blogs, jornais 

e revistas). Além disso, a secretaria participa de eventos e congressos organizados por órgãos 

estaduais de turismo, espaço que utiliza para divulgar o clima e paisagem serrana.  
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Outros atores importantes na construção dessa imagem são os agentes imobiliários 

privados. Chamamos de agentes imobiliários todos os sujeitos que divulgam a imagem 

serrana do município com intuito de vendas de terrenos – além das imobiliárias, existem 

aquelas pessoas que lotearam alguns terrenos e vendem individualmente, alguns inclusive são 

moradores da cidade, outros são empreendedores que compraram terrenos da população local 

e lotearam para revender, visando maior lucratividade. 

Podemos afirmar que, com a atuação desses setores, encontra-se em curso um 

processo de construção de uma realidade serrana que evidencia as seguintes características: 

“clima ameno”, “lugar de descanso”, “lazer” e “paisagem natural”.  Não negamos que a serra 

possui esses atributos que a diferencia da região seridoense, isso é visível. No entanto, o que 

está em jogo são como essas características são utilizadas para legitimar uma representação 

fabricada e significada a partir da motivação econômica e simbólica de alguns agentes. Neste 

sentido a fala de nossa interlocutora é reveladora: 

 

A questão do frio atual, a questão desse frio moderno, essa construção, digamos, 

essa visão de que: “vamos para Serra de Santana, lá faz frio, vamos para o chalé dos 

cajueiros" tem se construído pelas empresas particulares de Lagoa Nova. Então 

vende-se para fora essa visão que Lagoa Nova é fria, essa visão que Lagoa nova é 

uma parte da Europa do Seridó, como de diz em entrevistas quando o pessoal do RN 

TV vieram pra cá: " Vocês estão curtindo o frio europeu no pedacinho Seridó". A 

jornalista utiliza assim: “No meio do Seridó um clima europeu... se encontra na 

Serra de Santa no município de Lagoa Nova...”. Então essa questão do frio atual é 

construída como marketing. Na minha visão é construído como marketing. Sabe? 

Como propaganda de um frio talvez possivelmente que existe, mas que não existe, 

mas que chame as pessoas a visitar a serra e que possam ter acesso aos chalés 

cajueiros, que possam ter acesso aquele  vinho, aquela programação. Então pra mim, 

que sou pobre, para aquelas outras pessoas que vivem aqui é um frio normal, não 

existem mais aquele frio de gorro e de calça. O frio daqui é um frio construído. 

Então para as pessoas que estão de fora, que estão em outras cidades, que conhece 

Lagoa Nova como a cidade do frio, é um frio construído, que foi construído pelas 

empresas privadas como forma de marketing para adquirir turista que venham atrás 

desse frio, conhecer esse empreendimento. Nós sabemos que faz esse frio sim, que 

faz este frio de junho até setembro, faz um frio considerável, principalmente quem 

não tem casa forrada.  Assim, fazendo uma relação com as outras cidades do Seridó, 

aqui o clima é diferente, porém esse clima europeu infelizmente não é. É tanto que 

na mídia se utiliza quando está fazendo muito frio, ai se escolhe aquele dia que dar 

12°, 14°, ai posta-se, porque uma vez ou outra isso acontece. Então na mídia a 

imagem daqui é a que sempre faz aquele clima. Mas ainda, valorizando, é um clima 

muito gostoso (Ana Paula Bezerra, janeiro de 2016). 

 

Assim, podemos afirmar que a representação do “frio serrano” é construída e 

fomentada por algumas agências e agentes (prefeitura, secretaria de turismo, empresários, 

parte da população local e a mídia). Estes sujeitos criam a “serra” como detentora de atributos 

e características (clima, diversidade dos elementos paisagísticos) que possibilitam a 
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acumulação de uma representação social e coletiva de um lugar diferenciado para visitar e 

viver. 

Então, experiências como “viver”, “possuir uma casa de campo” e “visitar a serra” são 

desejadas e fabricadas a partir de interesses que fogem a dimensão individual, mas que 

também são sentidas e construídas. Para exemplificarmos, é preciso analisar a importância 

que esses setores das camadas médias urbanas atribuem à “casa de campo”, ou mesmo a 

população local de morar/viver na “serra”. 

Antes da pesquisa, eu mesma exerci esse papel de divulgação e construção de ideal de 

serra fria e somente agora passo a refletir sobre ele. Lembro-me que, quando falava da minha 

cidade de origem para pessoas que acabara de conhecer, dizia que Lagoa Nova localizava-se 

em uma região serrana. Era fria, um clima agradável mesmo em períodos mais quentes, e era 

detentora de belos mirantes. Logo, observo que o papel de divulgação e construção de frio e 

paisagem serrana se estende para população local, sobretudo, por meio das redes sociais, 

principalmente nos dias mais frios, onde vemos a constante divulgação de imagens como as 

que seguem. 

 

 Figura 14 - Representação do clima serrano nas redes sociais. 

 
                                   Fonte: print screen dos blogs e redes socias, 2016. 
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                            Figura 15- Divulgação da serra nas redes sociais. 

 

 
                                   Fonte: print screen dos blogs e redes socias, 2016. 

 

As seguintes imagens são postadas e compartilhadas inúmeras vezes nas redes sociais 

pela população local (sobretudo, pelos mais jovens), em sites e blogs, como algo nobre, 

diferente do comum, ou seja, como elemento diferenciador do lugar. Geralmente, as imagens 

utilizadas foram tiradas durante os dias mais frios do ano e vêm acompanhadas de legendas 
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que exaltam as características serranas e comparam o clima do município com o clima 

europeu, utilizando as seguintes denominações: “terra do frio”, “Suíça Potiguar”, “um 

pedacinho da Europa na serra”, “clima gostoso”. Tais expressões são utilizadas para reforçar 

ainda mais esse elemento de diferenciação serrana. 

Outro elemento de diferenciação serrana responsável pela demarcação dessa 

identidade é a gastronomia. Neste quesito existe uma mistura entre a alimentação típica da 

cultura culinária seridoense e nordestina (carne de sol, galinha caipira, feijão verde, queijo 

coalho) com a alimentação comum em lugares frios (fondue, chocolate quente, vinhos). Aqui 

os dois elementos culturais se fundem na construção da imagem do lugar, ou seja, os sujeitos 

que estão aqui podem apreciar tanto a alimentação nordestina quanto a alimentação 

tradicional de lugares frios. 

Na prática, vemos que essa alimentação típica de lugares frios não faz parte do 

contexto dos moradores locais. Estes não têm o costume de apreciar vinhos, tomar chocolate 

quente ou comer fondue. Essa prática é vivenciada pelas “pessoas de fora”. Podemos dizer 

que o frio é vivenciado de maneira diferente por esses indivíduos.  

É bem verdade que as pessoas que vivem na cidade também divulgam e enaltecem 

essa característica, mas a forma de viver o frio é diferente, sobretudo no que se refere aos 

elementos simbólicos do frio (alimentação, vestimentas e arquitetura). Como alguns 

interlocutores apontaram: “frio moderno da serra não é para a população pobre”. Esta 

população não tem acesso à proposta de lazer atrelada à temperatura fria.  

Neste sentido, o lazer vivenciado nas segundas residências é um lazer privativo, que 

engloba apenas o núcleo de familiares e amigos mais próximos. Já os demais eventos 

realizados na cidade, que utilizam a temperatura e paisagem serrana como marketing, ocorrem 

em espaço privados e são divulgados e destinados a um público específico e, simbolicamente, 

as fronteiras sociais já estão demarcadas apontando quais são os atores sociais aptos a 

participarem desses eventos. 

 

Bem, o que eu percebo e vejo que esses casarões luxuosos são desconhecidos pela 

população, elas não são convidadas a conhecer e nem participar dos eventos 

existentes, são excluídas disso aí, que para a população não representa muito. Agora 

a valorização das características da chapada da serra (fauna, flora e clima) fez com 

que a cidade ficasse conhecida no resto do Estado (Eliabe, março de 2016). 

 

Neste sentido, observamos no campo a construção de uma identidade serrana, atrelada 

às características físicas e geográficas do lugar. No entanto, esta identidade ganha visibilidade 

e é construída à medida que se introduz novos hábitos culturais, quando sujeitos passam a 
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ressignificar e valorizar algo que no passado não tinha o mesmo valor simbólico da 

atualidade. 

 

 

4.3.1 Agentes imobiliários  

 

Em campo, achamos viável entrevistar alguns agentes imobiliários
38

 responsáveis pela 

venda de lotes e terrenos para construção de “casas de campo” em Lagoa Nova. Conversar 

com esses sujeitos nos possibilitou perceber como é feita a abordagem de comércio destes 

imóveis e qual o principal perfil das pessoas que compram estes domicílios de uso 

temporário. Entrevistamos o corretor e proprietário da imobiliária “Junior Rios” e Gerson 

Junior, que loteou alguns terrenos provenientes de herança de familiares e vendeu para essa 

finalidade. 

A abordagem de venda é bem relativa e depende muito da estrutura que o agente 

vendedor dispõe. A Junior Rios Imobiliária, por exemplo, dispõe de um “jornalzinho de 

oportunidades”, a fim de divulgar as ofertas do mercado. Além disso, a internet exerce um 

papel de fundamental importância na divulgação, construção da imagem serrana e na 

demanda de sujeitos que procuram um imóvel na serra. As rádios da região também exercem 

um papel de divulgação. E ainda continua funcionando o famoso “boca a boca”: um sujeito 

comprou um lote na região, gostou, trouxe um amigo ou parente para visitar e este gostou e 

também comprou, e assim vai sendo criada a rede de compra e venda de terrenos na região.  

 

As terras foram adquiridas através de herança do meu bisavô materno. Quando ele 

faleceu, já tinha deixado tudo organizado em testamento. Como minha avó materna 

já havia morrido, a herança por parte dela ficou para minha mãe e meu tio. Aí 

vendemos através do “boca a boca” mesmo, as vendas feitas foram para 

compradores com intuito de fazer casa de campo para lazer. Não houve compradores 

com interesse agrícola. Os lotes mediam 1 hectare. E os principais compradores 

foram comerciantes locais, profissionais liberais (médicos e advogados). Todos são 

do município de Currais Novos, alguns moram na capital do Estado (Natal), mas 

tem suas origens oriundas de Currais Novos (Gerson Junior, abril de 2016). 

 

Geralmente, para aquisição desses imóveis, os indivíduos buscam comprar primeiro o 

terreno ou lote em condomínio para em seguida construir a casa. Não conheci pessoas que 

compraram a casa já construída, a ideia desses sujeitos é justamente construir a casa de acordo 

                                                           
38

 Conversamos com duas pessoas que convencionamos chamar de agentes imobiliários. O primeiro dono de 

uma imobiliária localizada na cidade de Lagoa Nova. Já o segundo atuou como agente quando loteou uma terra 

de herança e vendeu todos os lotes tendo como finalidade a construção de casas de campo.  
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com um estilo arquitetônico que os identifique enquanto indivíduo. Em geral, são ambientes 

aconchegantes e harmônicos com a natureza, que tem imprimido na decoração traços da 

identidade dos proprietários. 

Para Caldeira, os “anúncios imobiliários constituem uma boa fonte de informação 

sobre o estilo de vida e os valores das pessoas cujos desejos eles elaboram e ajudam a moldar” 

(CALDEIRA, 2000, p.264). O principal objetivo desses anúncios é seduzir, para tal, procuram 

articular discurso e imagens sensibilizando o cliente a fim de que tais pessoas se reconheçam 

naquele projeto específico.  

Na cidade de Lagoa Nova encontramos apenas a “Junior Rios Imobiliária”. Em seus 

anúncios publicitários é comum vermos uma vasta oferta de terrenos indicados para 

construção de condomínios, casas de campo e chácaras. A seguir, garimpamos alguns 

anúncios feitos em sites e jornais impressos de compra e venda acerca desses 

empreendimentos na serra, no período de julho de 2014 a maio de 2015. 

 

Condomínio de alto padrão. Apresenta estilo Toscano, livremente inspirado nas artes 

e conceito de vida da Renascença. A vista permite uma visão da mata nativa, um 

ambiente com silêncio, canto de pássaros, visual de uma flora exuberante (Fonte: 

www.aldann.com.br, 2015). 

 

O anúncio valoriza o requinte e luxo que um condomínio de alto padrão pode oferecer. 

Os serviços disponíveis possibilitam aos sujeitos gozarem de lazer e conforto em um 

ambiente tranquilo, inspirado no período da renascença e em um ideal de natureza tranquila 

onde ainda é possível ouvir o canto dos pássaros e admirar as plantas nativas. Como Caldeira 

(2000) aponta, muitos anúncios valorizam o isolamento e distanciamento dos centros urbanos, 

o afastamento dessas localidades significa condições para viver melhor. 

No anúncio seguinte, a imobiliária sugere um condomínio entre amigos, com vista 

para mirantes e acesso aos serviços básicos de infraestrutura. Algo que nos chamou atenção 

foi à ênfase na localidade que está situada, próxima a várias mansões, enobrecendo a área e 

valorizando mesmo que indiretamente o lugar. Nesse caso, como bem colocado “os 

condomínios também são frequentemente representados como ilhas instaladas no meio de 

arredores nobres” (CALDEIRA, 2000, p.266).  

 

  

http://www.aldann.com.br/
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                                  Figura 16- Anúncios imobiliários. 

 

                                         Fonte: acervo pessoal da autora, 2015. 

 

De acordo com Junior Rios, a ideia de condomínio entre amigos é bem comum, já que 

algumas pessoas adquirem seus lotes próximo aos de amigos e familiares, tornando-se 

vizinhos. E, por estas pessoas já terem uma relação pré-estabelecida, torna-se viável a 

organização física e burocrática do lugar, possibilitando a redução de alguns conflitos mais 

comuns que podem acontecer entre pessoas “estranhas” e isso facilita também o processo de 

socialização no espaço do condomínio. 

 

Encontramos grupos de pessoas se juntam adquirem uma casa e constroem seus 

mirantes. Nós estamos com um lançamento futuro de 12 lotes com mirantes e mais 

uns 30 lotes que fazem parte de um condomínio entre amigos, logo vai ser lançado 

no mercado. Então é comum, grupos de pessoas que se juntam adquirem o terreno e 

constroem suas casas em condomínios particulares (Junior Rios, dezembro de 2016). 

 

À medida que fomos adentrando o campo percebemos que não se tratava apenas da 

aquisição de um imóvel com intuito de investimento financeiro, mas existiam questões 

simbólicas que permeavam esse universo, pois o sujeito que compra um terreno ou lote e 
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constrói uma casa de campo, comprava sobretudo a representação construída acerca do lugar. 

Ou seja, a felicidade que o espaço rural pode proporcionar, relacionada a sentimentos 

bucólicos, tranquilidade e contato com a natureza, clima e a distância do caos e violência 

diária representativa dos grandes centros urbanos.  

Sabendo disso, o mercado imobiliário usa uma abordagem de comercialização dos 

lotes que ultrapassa a ideia de investimento econômico, mas essa abordagem se utiliza da 

“pessoa” e dos seus sentimentos. O valor agregado ao espaço está justamente nas sensações 

de prazer e bem-estar que ele produz. O nosso interlocutor vê isso à medida que transforma 

seu produto em sonhos, assim os sonhos são construídos, transformados e consumidos. 

 

A gente vende o sonho, da pessoa ter o mirante e um lugar com tranquilidade com 

paz com o clima bom, onde a pessoa possa descansar bem, geralmente é assim: a 

pessoa vem em busca de descansar de curtir a natureza, a parte paisagística 

completamente.  Não é só a casa que está sendo vendida. Atrelado a casa existe todo 

bem-estar que a natureza oferece: clima, mirantes. Então a gente vende o sonho 

porque a serra é muito agradável, você tendo o clima que a gente tem aqui, você 

quer sempre voltar e convidar os amigos para visitar (Junior Rios, dezembro de 

2015). 

 

Para muitos sujeitos o sonho vai além da segunda residência. Assim, podemos dizer 

que a “casa de campo” é parte de um projeto pensado em longo prazo. Como já falei 

anteriormente, muitas das pessoas que constroem uma casa de campo ou compram lotes de 

terras têm a intenção de morar definitivamente no município depois da aposentadoria. A ideia 

é “viver os dias de velhice junto à natureza”, com o conforto e tranquilidade que a cidade 

interiorana pode proporcionar. 

 E foi pensando neste grupo de pessoas que Melo
39

 resolveu investir no projeto “Serro 

Alto”. A proposta constitui de condomínio rural com parque agroecológico para pessoas 

idosas. Serão 48 casas, todas adaptadas de acordo com a necessidade deste público. Ou seja, 

será uma espécie de ecovila, cujo principal objetivo é proporcionar para esses sujeitos 

qualidade de vida, socialização com os vizinhos e interação com a natureza de forma 

sustentável.   

No que se refere ao parque agroecológico, medirá 150 hectares e contará com trilhas, 

mirantes, camping, heliporto, chalés para aluguel, restaurantes, barzinho, cafeteria, lojas de 

conveniência e um espaço para eventos.  

                                                           
39

 Melo é natural de Natal e migrou para zona rural de Lagoa Nova no ano de 2011. Considera sua mudança uma 

ruptura com o caos urbano que o possibilita vivenciar um novo estilo de vida. Para ele o projeto Serro Alto 

representa a possibilidade de compartilhar seu estilo de vida com outras pessoas. 
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Neste sentindo, o projeto “Serro Alto” é uma proposta voltada para a harmonia do 

homem com a natureza, incluindo um centro de lazer e vivências de forma sustentável. A 

inspiração para o projeto veio da Europa e a gestão dos recursos visa à consciência ecológica. 

Assim, nesse espaço, a energia solar será a principal fonte energética e com distribuição 

subterrânea; já a água será do açude local e reutilizável. Quanto ao paisagismo, será feito com 

plantas xerófitas que se adaptam bem ao clima da região. O projeto ainda está em vias de 

execução e pretende ser lançado no mercado em junho de 2016. 

Diante do exposto, vemos que a inserção das segundas residências no espaço rural de 

Lagoa Nova modificou o seu entorno e valorizou áreas que até então não eram percebidas 

como nobres. De certa forma, estamos tratando de uma reestruturação de áreas rurais que 

culminam em mudanças físicas, econômicas, sociais e culturais, ou seja, estamos diante de um 

processo de enobrecimento / “gentrificação” em curso. 

 

 

4.4.  PROCESSO DE “ENOBRECIMENTO” EM ÁREAS RURAIS DE LAGOA NOVA 

 

Com a expansão das segundas residências em áreas rurais do município de Lagoa 

Nova, observamos que algumas comunidades, sobretudo a de “Santa Rita”,
40

 tornou-se objeto 

de um processo de gentrificação.  

Esse fenômeno implica na reestruturação do espaço, seja ele urbano ou rural, neste 

sentido, “a gentrificação consiste em uma série de melhorias físicas ou materiais e mudanças 

imateriais – econômicas, sociais e culturais – que ocorrem em alguns centros urbanos antigos, 

os quais experimentam uma apreciável elevação de seu status” (BATTALLER, 2012, p.10). 

 Bidou-Zachariasen (2006) afirma que, para o escocês Niel Smith, um dos teóricos 

responsáveis pelo conceito, a gentrificação vai além da esfera local e passa a fazer parte de 

uma estratégia urbana global, oferecendo um espaço urbano que integra “trabalho, moradia e 

lazer”. Além disso, produz uma ideia de falsa democratização da cidade, como se esse espaço 

pudesse ser consumido por diferentes camadas sociais. 

Rogério Proença Leite (2002) utiliza o termo gentrification (enobrecimento) com 

intuito de indicar intervenções urbanas realizadas a partir empreendimentos em alguns 

espaços da cidade considerados centrais, por meio de investimentos públicos e privados, 

                                                           
40

 Na comunidade “Santa Rita” esse processo já está consolidado por ter sido a primeira a se destacar pelo uso de 

segundas residências com intuito de lazer.  Assim, a comunidade apresenta uma maior visibilidade do fenômeno. 

Nas comunidades Buraco de Lagoa, Barro Branco, Mar Vermelho, Sítio de Dentro e Chã do Espinheiro esse 

processo é incipiente. 
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provocando mudanças nos significados de locais históricos e fazendo do patrimônio um 

seguimento de mercado. 

O autor apresenta como ocorreu esse processo de enobrecimento no bairro do Recife, 

também conhecido por “Recife Antigo”, na capital pernambucana. Nesta localidade, o 

fenômeno da “gentrification” surge junto à política de revitalização do bairro, que contou com 

a participação da esfera pública e privada. O objetivo da política de revitalização, segundo 

Leite (2002), consiste na “Construção de uma nova imagem da cidade, através da valorização 

dos usos econômicos do patrimônio cultural e espetacularização do espaço urbano como 

forma de reativar fluxos de investimentos para economia local” (LEITE, 2002, P.119). 

Assim, esse processo de enobrecimento reinventou a imagem do bairro, alterando a 

paisagem, criando singularidades e algumas áreas do lugar antes percebidas como 

“marginais”, que eram comumente visitados por marinheiros recém ancorados e prostitutas.  

Tais ambientes foram ressignificados, passando a abrigar centros de lazer, bares, 

restaurantes, galeria de arte e lojas de artesanato, trazendo um novo público para o local. 

Emergindo uma característica identificada por muitos estudiosos desse fenômeno: a 

substituição da população local geralmente de poder aquisitivo inferior por indivíduos de 

maior poder aquisitivo. Essas áreas valorizadas também passam a ser alvo da especulação 

imobiliária. 

 Na atualidade, os estudos sobre “gentrificação” estão mais voltados para as 

modificações causadas pelo fenômeno no espaço urbano, seja através da revitalização de 

centros históricos ou de bairros mais periféricos. No entanto, Battaller assinala que:  

 

Além da manifestação urbana do fenômeno mais recentemente foi identificado um 

processo similar em áreas rurais à medida em que as atividades tradicionais do 

campo perdem intensidade, algumas zonas vão se convertendo em sedes de novas 

atividades econômicas, basicamente destinadas ao lazer, e em sedes de segunda 

residência (BATTALLER, 2012. p.11). 

 

O processo descrito por Battaller pode ser comparado ao que acontece em Lagoa 

Nova. É visível o “enobrecimento” e “valorização” de determinadas áreas rurais por meio de 

casas de campo. Esses espaços também passam por transformações materiais, sociais e 

simbólicas, causando algumas mudanças semelhantes às acontecidas no espaço urbano, dentre 

as quais o deslocamento da população local e o aumento significativo
41

 dos preços de 

imóveis.  

                                                           
41

 O aumento do preço de terra na área rural de Lagoa Nova é significativo levando em consideração a realidade 

econômica da população local. 
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A população nativa de poder aquisitivo baixo sofreu com isso aí, ou seja, antes de 

surgir essas construções, essas residências os terrenos para construções de casa 

próprias possuíam um valor acessível ao bolso de pessoas de baixo poder aquisitivo 

da população local, era mais fácil para essa pessoa adquirir um sítio. Aí hoje os 

valores aumentaram, supervalorizaram por causa disso. Por exemplo, as pessoas 

ricas que vem de fora comprar um terreno desses visando tranquilidade, conforto e o 

clima, tem como pagar por esse terreno. Mas os nativos do lugar estão ficando sem 

nada. Sítio aqui está ficando coisa do passado, coisa do tempo do meu pai e da 

minha avó. Eu acho que vai chegar um tempo que isso ai vai ficar meio extinto aqui. 

Sítio daquela forma que a gente conheceu na nossa infância, com muitos cajueiros, 

que tinha criações de porcos, criações de bovinos, este sítios assim com roça de 

milho, de mandioca tem uma tendência de uma redução grande e que culminaram  

na questão que não será possuídos  por  gente da terra, só por gente de fora e povo 

vai ficando cada vez mais excluído e cada vez mais fora disso aí, porque não  vão ter 

condições de comprar um terreno de casa  nem um sítio e mais e antigamente era 

possível, então a vinda desse pessoal pra cá acabou com isso daí (Eliabe, março de 

2016). 

 

A crítica do nosso entrevistado é feita à intensa valorização das áreas rurais do 

município, que é alvo da especulação imobiliária e apresenta como consequência o 

empobrecimento, como também a substituição da população local por pessoas de padrões 

aquisitivos diferentes. A área rural, antes destinada apenas ao plantio, é reinventada por uma 

contínua transformação do seu espaço físico em áreas de lazer e consumo, mesmo parte desse 

consumo sendo simbólico, já que os principais produtos a ser consumido por essas pessoas 

são o clima e paisagem. 

Também podemos articular a noção de “falsa democratização da cidade” à ideia de 

“democratização da paisagem”, valorizada em nossa localidade de pesquisa. Esta “paisagem 

enobrecida” é composta pelos mirantes, porém pertencentes ao âmbito privado, sendo 

apreciada apenas por pessoas que detém poder aquisitivo para construir sua segunda moradia 

na encosta da serra, pois é cada dia mais comum a população local vender esses espaços por 

uma alta quantia para os padrões de preço de terra na região.  

Um dos fatores que fomentam a expansão dessas edificações no município é a 

ampliação dos programas habitacionais de financiamentos que possibilitam com maior 

facilidade o acesso ao crédito, como sugere nosso interlocutor:  

 

Até os termos empregados caminham para uma segregação: Segunda residência; 

Casa do sítio; Casa de campo. Existe de verdade um enobrecimento, a especulação 

imobiliária afirma isso, e de modo geral está acontecendo em todo município. As 

facilidades de crédito, financiamentos habitacionais e o potencial que Lagoa Nova 

tem, aceleram ainda mais este processo, não que isto seja totalmente ruim, não! 

Agora, deve existir um planejamento, organização e fiscalização para controle destas 

moradias: qual o tipo, qual o tamanho, quais condicionantes urbanísticos devem ser 

adotados (Tadeu Filemon, março de 2016).  
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A possibilidade de acesso ao crédito para construção de imóveis é também um fator 

condicionante que atua no processo de “enobrecimento” dessas áreas. Na comunidade Santa 

Rita é notório o esvaziamento de pessoas “nativas” e sua substituição por sujeitos vindos de 

outros lugares, com capital cultural, econômico e social diferente dos que ainda resistem e ali 

permanecem.  

Outra questão relevante para pensar nesse processo de enobrecimento em áreas rurais 

é o alto padrão arquitetônico dos imóveis, que fogem aos padrões constitutivos locais, sejam 

essas edificações localizadas em condomínios, ou em casas de campo individuais nas bordas 

da serra. São todos bem projetados e trabalhados para regiões altas e frias, com decoração 

rústica, fazendo referência ao ambiente campestre.  

Com muito requinte e conforto, a maioria das construções tem estilo europeu ou norte-

americano, percebemos que alguns chalés apresentam placas com denominações que fazem 

referência a alguma localidade desses países, como por exemplo, o Rancho San Francisco, 

que faz referência à cidade de São Francisco localizada no Estado da Califórnia nos Estados 

Unidos da América.  

Essas edificações contrastam diretamente com as casas dos moradores locais, que em 

sua maioria são bem simples, não seguem os padrões arquitetônicos modernos e são 

desgastadas pelo tempo, mostrando nitidamente dois mundos diferentes que estão alocados 

paralelamente. 

Por fim, observamos que vem aumentando o uso da área rural da Serra de 

Santana/Lagoa Nova para finalidade de construção de segundas residências, tendo como uma 

das consequências uma elevação de status do ambiente serrano, introduzindo mudanças 

culturais e socioeconômicas. Assim, na atualidade, as atividades tradicionais agrícolas 

diminuíram e a população local vem sendo deslocada em função dessa nova demanda e novos 

usos desse espaço para o lazer. Essa configuração, aos poucos, está transformando o rural, até 

então conhecido como pacato em área “enobrecida”. 
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5 CONDERAÇÕES FINAIS 

 

O que procuramos responder, ao longo desta pesquisa antropológica, foram os 

seguintes questionamentos: como a construção social da paisagem e frio serrano contribuiu 

para a chegada de usuários de segunda residência na Serra de Santana em Lagoa Nova/RN? E, 

como esses sujeitos vivenciam o lazer nesses espaços? 

Para responder tais perguntas enveredamos pelo caminho da pesquisa etnográfica, 

principal ferramenta metodológica da antropologia. Não foi fácil “estranhar o familiar”, 

sobretudo pela naturalização desse ambiente que sempre me foi comum. Descrever sua 

temperatura e mirantes me deixou apreensiva, nosso maior medo era não sermos 

compreendida pelo leitor e que nossas palavras não fossem suficientes para ele fazer uma 

viagem imaginária pelo universo serrano, e “conhecer as peculiaridades da serra mesmo sem 

nunca ter estado lá”. Acessar os usuários de segunda residência também trouxe algumas 

dificuldades que foram superadas à medida que a pesquisa foi avançando. 

Ficou claro que a principal finalidade das segundas residências para os seus usuários 

refere-se ao lazer. As pessoas que optam por esse estilo de vida utilizam seu “tempo livre” no 

espaço da casa para confraternização com amigos e familiares, ou simplesmente para 

descansar (ler, assistir filmes, tomar vinho). Aliás, a casa tem grande importância para esses 

sujeitos, alguns a consideram como seu verdadeiro “lar”, e muitos sonham em morar 

definitivamente no lugar. 

 Da mesma maneira que Alencar (2007) percebeu em Gravatá/PE, constatamos que em 

Lagoa Nova o estilo de vida urbano é em certa medida transferido para o espaço rural. Para os 

sujeitos que possuem casas de campo, vivenciar o “mundo rural” é algo muito mais simbólico 

do que real, pois, durante os dias em que passam na cidade, levam consigo todos os prazeres e 

conforto dos centros urbanos, inclusive sentimentos comuns às pessoas que moram nas 

grandes cidades como o medo da violência urbana. 

A tranquilidade interiorana, o “clima frio” e a “paisagem serrana” são considerados as 

características essenciais na escolha da cidade como destino “ideal” para construir a casa de 

campo. Essas características são potencializadas através dos meios midiáticos (rádio, anúncios 

publicitários, e internet), que divulgam a cidade como fria e ideal para construção de segundas 

residências. 

A divulgação da cidade serrana conta com apoio do poder público local, que através 

da Secretaria de Turismo anuncia a cidade para os demais municípios potiguares, com intuito 

de atrair um número maior de usuário de segundas residências, considerando a atividade 
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como um seguimento do turismo, algo que discordamos, já que a relação que os usuários de 

segunda residência têm com a cidade difere da relação de um simples turista. 

 Além do poder público e dos agentes imobiliários, a população local também atuam 

na divulgação e valorização da imagem serrana, principalmente nas redes sociais, quando 

publicam e compartilham fotos dos dias mais frios ou dos mirantes geralmente acompanhadas 

por textos enaltecendo a serra. 

Vimos que no passado, sobretudo antes da expansão das segundas residências, a 

paisagem, bem como o frio serrano, não eram valorizados como na atualidade. Para a 

população “nativa”, a “beira de grota” (atualmente chamada de bordas da serra ou mirantes) 

não tinha valor o simbólico nem econômico que tem hoje, e os dias frios eram mais temidos 

do que atraentes. 

Esse processo de inserção de novos sujeitos e edificações de alto padrão arquitetônico 

na área rural de Lagoa Nova tem culminado no fenômeno da gentrificação, ou seja, 

“enobrecimento” desses lugares. Está em curso no município uma reestruturação do espaço 

rural, essas áreas vêm passando por um conjunto de transformações materiais, culturais e 

simbólicas. Dentre essas transformações, as mais visíveis materialmente são a especulação 

imobiliária, principalmente nos terrenos próximos as bordas da serra; e o esvaziamento da 

população “nativa” em função da chegada de atores sociais com maior poder aquisitivo. 

Não é negativa a vinda desses sujeitos para o município, ao contrário, pode ser 

positiva à medida que a região pode se reestruturar para receber esses sujeitos, que de alguma 

maneira, mesmo minimamente, fomentam alguma renda para o lugar. Muitos dos novos 

proprietários, inclusive, têm a pretensão de viver permanentemente lá. Uma ressalva refere-se 

ao planejamento, organização e fiscalização para controle destas residências, já que, até a 

finalização dessa pesquisa, a prefeitura não dispunha sequer do número de pessoas que 

possuíam casas de campo do município. 

 Outra observação refere-se ao plano diretor rural do município, aprovado na Câmara 

Municipal dos Vereadores, no ano de 2014, ao qual seu texto não faz nenhuma referência a 

essas edificações tão comuns na área rural. 

Finalmente, esse trabalho foi essencial para construção de conhecimento a cerca da 

Serra de Santana, especificamente sobre o município de Lagoa Nova, possibilitando ao leitor 

compreender como aconteceu a inserção do fenômeno das segundas residências no município.  

Ainda será relevante para os estudos antropológicos e para a comunidade científica de um 

modo geral, pois nos oferece alguns subsídios para a produção de novos saberes sobre as 

interfaces do fenômeno no espaço rural e urbano. 
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