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Apresentação

Lore Fortes
Tiago Souto Bezerra

Uma das mais famosas paisagens de Natal, capital do Rio Grande 
do Norte, é o Morro do Careca. Trata-se de uma duna com apro-
ximadamente 107 m, localizada na parte sul da praia de Ponta 
Negra. A característica mais marcante desse cartão-postal 
encontra-se na parte central da duna, a qual não possui vege-
tação – remetendo à imagem de uma pessoa careca –, sendo, por 
isso, denominado carinhosamente de Morro do Careca. Assim, 
acabou por ser considerado uma referência para Natal.

Essa grande duna servia de lazer para muitas pessoas, 
que costumavam subir a pé e descer, por vezes, de skibunda, 
essa grande duna servia de lazer para muitas pessoas, que 
costumavam subir a pé e descer, por vezes, de skibunda, uma 
espécie de prancha de madeira utilizada por esportistas que 
permite ao condutor alcançar alta velocidade ao deslizar 
na areia, levando-o do alto do morro até às águas da praia. 
Contudo, essas práticas ocasionaram uma modificação na 
estrutura dessa atração turística: os órgãos de meio ambiente 
perceberam que a quantidade de areia que estava sendo reti-
rada, durante a prática desses esportes radicais, ensejaria a 
completa destruição do Morro do Careca. De forma a evitar tal 
dano, a prefeitura manteve a visitação à duna, mas proibiu as 
pessoas de a escalarem.

O que nos motivou a escrever este livro? Em primeiro 
lugar, foi o fato de querermos comunicar nossas descobertas 
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com a discussão e o aprofundamento da compreensão da obra 
de Pierre Bourdieu, especialmente seu livro A Miséria do Mundo. 
Em seguida, percebemos que tinha chegado o momento de 
traduzirmos em palavras a relação entre a teoria e metodo-
logia de Bourdieu e a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 
de Lefevre e Lefevre, cuja relação teórico-metodológica nós 
aprofundamos nos últimos anos.

Como seria realizada essa obra? A partir da descoberta 
de um tema comum ao grupo de alunos e professora que se 
propuseram a executar essa tarefa. Assim, surgiu a ideia de 
realizarmos uma pesquisa sobre o Morro de Careca da Praia de 
Ponta Negra, de Natal, e o poder simbólico que ele exerce sobre 
nós. Dessa forma, definimos que a pesquisa seria feita junto aos 
residentes de Natal. 

Nesse contexto, iniciamos com a ideia de pesquisar 
a importância do Morro do Careca para os natalenses. Isso 
significa dizer que o estudo seria feito junto aos residentes 
de Natal. Nesse grupo, incluímos os nativos, que nasceram em 
Natal, além de outras pessoas que migraram ou imigraram-
para a capital potiguar, sejam advindas do interior do estado 
do Rio Grande do Norte e/ou de outros estados do Brasil ou 
provenientes de outros países. 

O que nos interessava era descobrir o significado do 
Morro do Careca, o qual tem sido considerado uma referência 
turística e que, simbolicamente, parecia representar uma iden-
tidade para a cidade de Natal. Com esta pesquisa, pretendemos 
reunir um conjunto de representações sociais de moradores 
de diferentes campos, das mais diversas profissões e regiões 
da cidade, de modo a apresentar uma pluralidade de opiniões 
sobre o que representa para eles o Morro do Careca. Poderá ser 
para uns como uma imagem natural típica de Natal, para outros 
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uma imagem turística, ou simplesmente uma identidade de 
sua cidade-natal, acompanhada de recordações nostálgicas de 
infância e adolescência, ou reconhecido por sua beleza natural 
e, por isso mesmo, com a necessidade expressa de preservá-la.

Fundamentada em uma perspectiva da teoria de Pierre 
Bourdieu, esta pesquisa, além de pretender descobrir a impor-
tância ou o significado do Morro do Careca para os residentes 
de Natal, busca verificar como essa imagem está incorporada 
ao habitus das pessoas que nasceram ou escolheram viver nesta 
cidade. Assim, objetiva constatar até que ponto essa referência 
da cidade de Natal merece, segundo as representações sociais 
de seus moradores, ser defendida, protegida ou preservada.

A ideia de realizar uma pesquisa em Natal concretizou-se 
na disciplina Relações Sociais e Poder nas Concepções de Michel 
Foucault e Pierre Bourdieu, ministrada no primeiro semestre de 
2016, no PPGCS/UFRN. Nesta, foi desenvolvida uma discussão 
sobre o livro A Miséria do Mundo de Pierre Bourdieu (2011). 
Em outra disciplina, no segundo semestre do mesmo ano, 
intitulada Pierre Bourdieu e a Metodologia do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC), foi aprofundada a relação teórico-metodológica 
entre o DSC e Bourdieu.

Nas duas disciplinas, pudemos – professora e alunos – 
desenvolver um debate que levou ao aprofundamento do nosso 
conhecimento sobre a obra de Bourdieu. Da mesma forma, ao 
criarmos uma metodologia nova de leitura de sua obra, também 
desenvolvemos nessa segunda disciplina os fundamentos para 
a explicação teórico-metodológica sobre a relação de sua teoria 
com a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, criada por 
Lefevre e Lefevre (2005). Portanto, o resultado dessas duas 
disciplinas está organizado no presente livro.
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Essa nova metodologia de abordagem está detalhada no 
segundo capítulo, referente à Proposta Teórico-Metodológica 
deste livro, desenvolvida em duas etapas. A primeira, na qual 
apresentamos a metodologia de leitura de Bourdieu criada na 
primeira disciplina e, em seguida, na segunda etapa, foi apro-
fundada a relação entre Bourdieu e o DSC.

A partir dessa nova proposta metodológica, chegamos 
à conclusão, ao final da primeira disciplina, de que essas 
discussões representaram um aprofundamento sobre a 
obra de Bourdieu, mas não somente isso, principalmente 
um amadurecimento de todos os participantes em relação 
as suas próprias pesquisas, que pretendem realizar em suas 
dissertações e teses. Para uma demonstração prática desta 
proposta, foram aplicados questionários reduzidos, com o 
objetivo de relacionar a teoria de Bourdieu a outra metodo-
logia qualiquantitativa, do Discurso do Sujeito Coletivo, criada 
por Fernando e Ana Maria Lefevre (2005). 

Nessa pesquisa sobre a Simbologia do Morro do Careca, 
pretendemos apresentar de forma teórico-prática a relação 
entre Bourdieu e o Discurso do Sujeito Coletivo.Ressaltamosser 
estaa primeira vez em que se realiza uma abordagem teóri-
co-metodológica para demonstrar a relação entre a teoria 
de Bourdieu e a metodologia do DSC. Essa relação havia sido 
identificada e sugerida em dissertações e teses já defendidas, 
tais como a de Barbosa (2014) e de Silva (2013), porém aqui 
apresentamos os pontos comuns de ambas as abordagens, 
procurando aproximá-las, identificando aspectos que as unem 
e dão a possibilidade de ampliar com o DSC a visão alcançada a 
partir da teoria bourdieusiana.

Portanto, neste livro, adotamos metodologicamente 
duas orientações: uma proveniente da experiência a partir da 
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discussão do livro A Miséria do Mundo, e a outra, em que preten-
demos relacionar, especialmente, o conceito de habitus e campo 
de Bourdieu às categorias de possíveis representações sociais 
comuns encontradas na pesquisa sobre o Morro do Careca e 
expressas nos DSCs. Esta proposta teórico-metodológica será 
detalhada especificamente no segundo capítulo. 

A apresentação do livro está estruturada da seguinte 
forma: quatro capítulos e reflexões finais. Os capítulos são 
respectivamente intitulados como: O conceito de Habitus de 
Pierre Bourdieu e a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, A 
teoria de Bourdieu e o DSC aplicado a entrevistas individuais, Perfil dos 
entrevistados sobre a simbologia do morro do careca e Representações 
Sociais de Residentes de Natal sobre a Simbologia do Morro do Careca.

Iniciamos com esta apresentação, na qual introduzimos 
este livro. O primeiro capítulo do livro é dedicado ao detalha-
mento teórico-metodológico, relacionando a teoria de Pierre 
Bourdieu com a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo. 
Intitulado O conceito de Habitus de Pierre Bourdieu e a metodologia 
do Discurso do Sujeito Coletivo, apresenta a teoria de Bourdieu, 
especialmente representada pelos conceitos de habitus, campo, 
capital e poder simbólico, com a metodologia do Discurso do 
Sujeito Coletivo. Este capítulo inicia com um aprofundamento 
teórico sobre a questão relacional entre Bourdieu e o DSC, 
seguida da apresentação de uma dissertação de mestrado 
(SILVA, 2013) e outra de doutorado (BARBOSA, 2014) que repre-
sentam dois exemplos práticos, nas quais foi demonstrada a 
possibilidade dessa relação.

O segundo capítulo – A teoria de Bourdieu e o DSC aplicado 
a entrevistas individuais, apresenta a proposta teórico-metodo-
lógica fundamentada na leitura e aprofundamentodas ideias 
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desenvolvidas no livro A Miséria do Mundo. A aplicação prática 
dessa metodologia é apresentada no capítulo cinco.

No terceiro capítulo, Perfil dos Residentes em Natal, são 
apresentados os perfis dos participantes da pesquisa sobre a 
Simbologia do Morro do Careca. Reunimos o resultado de 38 
questionários reduzidos, que permitiram avaliar o perfil dos 
entrevistados nesta pesquisa – residentes de Natal (nativos, 
imigrantes nacionais e estrangeiros) –, reunindo informações 
de preferência sexual, idade, escolaridade, renda, assim como 
o fato de conhecer ou não a praia de Ponta Negra, assinalando 
com qual frequência vão a essa praia. Esclarecemos que este 
questionário foi aplicado junto a todas as pessoas entrevistadas 
para que pudéssemos obter o perfil dos participantes deste 
estudo. Assim, o capítulo apresentauma visão qualiquantitava 
das caraterísticas principais dos entrevistados e de sua opinião 
sobre o Morro do Careca. 

Quanto às citações de autores utilizadas, seguem a orien-
tação da ABNT e as citações de falas dos entrevistados estão 
colocadas em itálico. Assim, este terceiro capítulo inicia com 
uma apresentação descritiva das informações gerais levantadas 
e, em seguida, são apresentados gráficos, relacionando esses 
dados específicos com as quatro categorias verificadas na 
questão aberta sobre o simbolismo do Morro do Careca. Essas 
categorias, identificadas nas respostas dadas para a questão 
aberta, são as seguintes: A) Ponto turístico, cartão postal, 
referência de Natal; B) Nostalgia, saudades de tempos alegres 
de infância e adolescência; C) Preservação ambiental e falta de 
respeito; e D) Beleza natural, lugar maravilhoso.

Ainda descrevendo o terceiro capítulo, procuramos 
cruzar algumas dessas informações básicas, tais como idade 
e ocupação, para mostrar alguns aspectos que permitem um 
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aprofundamento de relações aparentemente invisíveis das 
categorias do DSC. Encerramos este capítulo com o Discurso 
do Sujeito Coletivo das diversas categorias referidas. Assim, 
pretendemos identificar o habitus predominante apresentado 
na forma do DSC, ou seja, como se fosse uma pessoa (formal-
mente, na primeira pessoa do singular) a falar representando a 
maioria dos entrevistados naquela categoria específica.  

No quarto capítulo – Representações Sociais de Residentes 
de Natal sobre a Simbologia do Morro do Careca – foram realizadas 
entrevistas mais aprofundadas com alguns residentes de 
Natal, resultando em diversos artigos, de modo a aplicar a 
metodologia de Bourdieu inspirada em sua obra A Miséria do 
Mundo. Essas análises individualizadas de diversas pessoas, 
residentes em diferentes bairros e com ocupações diferen-
ciadas, demonstram a pluralidade de opiniões, reunindo 
suas percepções sobre o Morro do Careca, apresentadas na 
forma de perfis escritos com base na orientação dada na obra 
utilizada como referência neste capítulo.

 Na maioria dos artigos, foi preservado o anonimato das 
pessoas entrevistadas, porém alguns entrevistados optaram 
por deixar sua própria identidade. A apresentação desses 
artigos neste capítulo foi organizada de acordo com as quatro 
categorias sobre a Simbologia do Morro do Careca, identificadas 
e já apresentadas no capítulo anterior, seguindo as quatro 
categorias dos DSCs já apresentadas: 

Pontos de vista do espaço social – que reúne os artigos 
referentes aos perfis de residentes de Natal entrevistados 
de forma mais aprofundada, organizados de acordo com a 
primeira categoria do DSC – Ponto turístico, cartão Postal, 
uma referência de Natal. Nesta categoria A do DSC, aparecem 
claramente alguns conceitos de Bourdieu, tais como habitus, 
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campo e capital. A referência da cidade como um ponto 
turístico está no habitus dos entrevistados desta categoria e 
está representado também como espaço social de visitação a 
turistas nacionais e estrangeiros. 

Imagem simbólica da beleza natural – Na categoria 
C – Beleza natural, lugar maravilhoso, está representada a 
relação entre natureza e capital simbólico encontrada na 
beleza natural do Morro do Careca. As representações sociais 
dos entrevistados ressaltam a beleza natural como o aspecto 
que mais os atrai na sua percepção sobre o Morro do Careca. 

As nostalgias do lugar –reúne as análises da categoria 
B – Nostalgia, saudades de tempos alegres de infância e adoles-
cência, com artigos de entrevistados que revelaram recordações 
nostálgicas sobre passeios realizados com familiares e amigos 
na infância e adolescência. As lembranças nostálgicas transpa-
recem o conceito de habitus de Bourdieu.  

Preservação cultural e influências educacionais – repre-
senta a categoria D do DSC e apresenta artigos de entrevistados 
preocupados com a preservação ambiental e com a falta de respeito 
de pessoas que não obedecem a proibição de subir no Morro do 
Careca. Esses artigos apresentam conteúdos relacionados ao 
capital cultural e capital simbólico do Morro do Careca, e ao 
conceito de habitus, que revela o nível de educação das pessoas 
e sua falta de respeito com a proibição de subir o Morro.  

Finalmente, como capítulo conclusivo – Reflexões finais, 
que reflete o significado sobre a Simbologia do Morro do Careca 
que esta pesquisa representou para cada colaborador deste 
livro, traduzida por opiniões individuais, porém refletindo 
o resultado de um trabalho coletivo. Estão apresentadas na 
forma do Discurso do Sujeito Coletivo de todos os colabora-
dores do livro de modo a consolidar a intenção deste livro de 
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demonstrar a relação entre a teoria de Bourdieu e o DSC. Assim, 
reúne nossas considerações reflexivas sobre toda a experiência 
teórico-prática que envolveu a produção conjunta deste livro, 
ou seja, desde a criação de uma nova metodologia de leitura de 
Bourdieu, capaz de levar à reflexão sobre a produção de sua 
obra, até a relação teórico-prática da relação de Bourdieu e da 
metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo.

Ao final deste livro, estão apresentadas as referências 
bibliográficas de todos os capítulos referentes aos artigos 
inicias sobre a formulação teórico-metodológica entre a teoria 
de Bourdieu e o DSC, assim como as resultantes das entrevistas 
individuais. E, finalmente, o Anexo I, que corresponde ao ques-
tionário básico aplicado nesta investigação junto a todos os 
participantes entrevistados, residentes de Natal, acompanhado 
pelo Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE).



A metodologia do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC) e Pierre Bourdieu

Lore Fortes
Anna Christina Freire Barbosa

Arkeley Xênia Souza da Silva

A iniciativa de escrever este artigo surgiu como uma neces-
sidade de se divulgar uma experiência em que descobrimos 
a relação entre o conceito de habitus de Pierre Bourdieu e a 
Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefevre e 
Lefevre. Iniciou com a percepção desse conceito de Bourdieu, 
mas depois vimos que todos os conceitos teóricos desse autor 
estão entrelaçados.

Essa experiência prática ocorreu em diversas pesquisas 
por mim orientadas, tais como os exemplos aqui relatados, 
na segunda parte deste artigo, na dissertação de Mestrado 
de Arkeley Xênia e na tese de doutorado de Anna Christina, 
ambas defendidas no PPGCS/UFRN. As duas pesquisadoras 
fundamentaram-se teoricamente em Bourdieu e aplicaram o 
DSC na análise das informações levantadas. Assim, pudemos 
verificar cientificamente que a metodologia do DSC viabiliza 
a apresentação mais clara de que as representações sociais 
buscadas na sociedade refletem o pensamento coletivo absor-
vido individualmente. As pessoas entrevistadas em pesquisas 
sociais pensam estar apresentando a sua opinião individual, 
porém refletem nelas as influências recebidas socialmente. 
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Dessa forma, vamos apresentar neste artigo, inicialmente, 
a teoria de Bourdieu, abordando especialmente o conceito de 
habitus, porque é este conceito que melhor se adequa ao escla-
recimento e a própria visualização, por meio do DSC, de como 
as representações individuais refletem as coletivas. Em seguida, 
serão apresentadas as duas experiências práticas em que vemos 
os outros conceitos, de campo, poder simbólico e capital, que 
aparecem entrelaçadas ao conceito de habitus, tanto em Arkeley, 
com a dissertação de mestrado, como em Anna Christina, 
com a tese de doutorado. Nestes estudos, ficam claramente 
demonstradas as possibilidades ampliadas de análise mais 
aprofundada das informações levantadas, uma vez que, com a 
metodologia do DSC, pode ser garantido com maior segurança 
o anonimato dos entrevistados, além de demonstrarem que as 
falas individuais revelam as influências sociais, representadas 
por grupos sociais. Concluindo o artigo, retomamos a proposta 
inicial de relacionar habitus de Bourdieu e o DSC, mostrando as 
possibilidades que desvendam essa relação.

Bourdieu define práticas sociais como atividades humanas 
individuais que produzem e reproduzem a sociedade em 
diversas dimensões: cultural, social, política e econômica, entre 
outras. Nossas práticas são orientadas por habitus, conceito 
construído por Bourdieu, adquirido individual e socialmente 
por meio da interação social, e que, ao mesmo tempo, funciona 
como classificador e organizador dessa interação. Age como 
condicionante de nossas ações e também como condicionador. 
Nesse sentido, ele não constitui somente um condicionamento, 
porque designa simultaneamente um princípio de ação. Dessa 
forma, pode-se dizer que se trata de um sistema de disposições 
duráveis e transferíveis, que funciona como princípio gerador e 
organizador de práticas e de representações sociais, que pode 
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ser observado associado a uma classe particular de condições 
de existência (BOURDIEU, 2012b).

Como conseguimos perceber o habitus em nossas práticas 
sociais? Ele pode ser observado por nossa maneira de perceber, 
julgar e atribuir valores ao mundo e, assim, condiciona nossa 
forma de agir, o que se pode perceber também corporalmente. 
São estruturas, ou seja, disposições interiorizadas duráveis e que 
também são estruturantes e, nesse sentido, significa que o habitus 
é gerador de práticas e representações sociais (BOURDIEU, 2012b).

Ao buscar explicar as práticas sociais por intermédio das 
representações, Bourdieu encontrou em Durkheim o conceito 
de representações coletivas, definidas como maneiras de agir 
e de pensar que traduzem uma ação individual influenciada 
pela realidade exterior, de forma coercitiva. Essa imposição 
coercitiva sobre a ação individual significa que Durkheim parte 
do princípio de que as pessoas, ao agirem, obedecem essa influ-
ência exterior, social que vai influenciar diretamente nessas 
ações coletivas. Essa formulação parece ter sido a base inicial do 
conceito de habitus de Bourdieuque, no entanto, ao amadurecer 
e aprofundar o conceito, apresenta uma dinâmica não identifi-
cada por Durkheim em seu conceito de representações coletivas.

As práticas sociais ocorrem em uma forma de jogo social 
e a interiorização do habitus se dá pelas pessoas que agem de 
acordo com o jogo de funcionamento do mundo social. Bourdieu 
identifica essas pessoas como agentes sociais e não sujeitos, 
isso porque revelam nas suas práticas sociais as representações 
sobre o mundo social que denotam as maneiras de pensar, sentir 
e julgar aprendidas na sociedade. Isso ocorre ao revelarem suas 
opiniões sobre gostos e preferências (BOURDIEU, 2007), o que 
fazem naturalmente como se fosse a sua opinião individual, 
porém estão refletindo o pensamento social, coletivo. Assim, 
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sujeitos essas pessoas seriam caso pudessem ter o domínio 
completo de suas ações.

Por outro lado, não significa que as pessoas ajam somente 
agidos por formas de conduta assimiladas socialmente. 
Bourdieu reconhece o indivíduo que age de acordo com o ou os 
habitus construídos e assimilados socialmente, como também 
a partir desses padrões de conduta constrói a sua própria 
individualidade. Portanto, ao mesmo tempo em que expressa 
representações sociais do grupo ou categoria social que integra, 
também age com características singulares. Quando expressa 
suas opiniões, está enquadrado em um grupo social no qual 
se reconhece a partir de pensamentos comuns ao seu grupo, 
porém haverá sempre características próprias que o personi-
ficam como indivíduo e que podem também, simultaneamente, 
produzir avanços nos pensamentos e conhecimentos relativos 
àquela temática em questão. 

Se considerássemos somente o conceito de habitus de 
Bourdieu, reconheceríamos uma dinâmica que levaria a um 
desenvolvimento social muito lento. Por isso, devemos consi-
derar indivíduos reflexivos e criativos que possam assimilar 
no habitus coletivo, no sentido amplo dessa concepção, as 
possibilidades de avanços que possam ser percebidas e reen-
caminhadas por meiode suas práticas sociais. Estas práticas 
individuais e sociais só se tornam possíveis quando indivíduos 
adquirem a consciência de sua trajetória, engajando-se em 
lutas que possam significar mudanças na sociedade. É nesse 
contexto que vemos o conceito de campo, entrelaçando o 
conceito de habitus. Na verdade, habitus é consequência das 
relações sociais que ocorrem no campo. Por isso, é necessário 
compreender esses conceitos separadamente e descobrir como 
eles se articulam entre si. 
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Campos são microcosmos autônomos no interior do mundo 

social. Todo campo se caracteriza por agentes dotados de 

um mesmo habitus. O campo estrutura o habitus e o habitus 

constitui o campo (BOURDIEU, 2011, p. 195). 

Assim, Bourdieu reconhece uma dinâmica que ocorre no 
interior de cada campo, refletindo a luta entre seus agentes, 
procurando manter ou alterar relações de força, o que também 
interfere nas disposições dos capitais.

Foucault (1995) coloca como objetivo de seu trabalho 
investigar na história social os diferentes modos de expressão 
cultural dos seres humanos como sujeitos. Dessa forma, tem 
em vista sua contribuição como sujeito social no campo do 
saber-poder, um dos modos de expressão dos sujeitos.  O autor-
reconhece sujeitos sociais capazes de viabilizar a microfísica 
do poder, podendo gerar resistências a situações impostas 
socialmente, na medida em que não agem mais somente agidos 
pelo poder, mas conscientes das possibilidades de interferência 
por meio de sua ação e assumindo um engajamento social e polí-
tico, orientando-se por práticas de cuidado de si. Segundo Vera 
Portocarrero (2008, p. 420) ao discutir conceitos foucaultianos, 

o cuidado de si abrange inúmeras práticas, experiências 

modificadoras da existência do indivíduo, cuja finalidade 

é transformar o ser mesmo do sujeito, para ter acesso à 

verdade e estabelecer para si um modo de vida ético, belo, 

brilhante e heroico.

Inspirados por essa concepção de Foucault, consideramos 
que este indivíduo não é somente um agente social, conforme 
identificado por Bourdieu, capaz de cumprir as expectativas de 
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um habitus construído socialmente a partir de disposições inte-
riorizadas duráveis (BOURDIEU, 2007). O habitus corresponde 
a uma sociedade estruturada e que influencia naturalmente 
a sua conduta, mas se considerarmos um sujeito que age 
de acordo com essa sociedade, com suas formas de pensar, 
julgar e agir conforme os grupos sociais aos quais pertence, 
verificamos que ele é também capaz de refletir e criar novas 
situações que possam significar uma contribuição social, o 
que Bourdieu compreendia como disposições estruturantes. 
Nessa perspectiva, essas disposições estruturantes representam 
uma dinâmica que Bourdieu reconhece como uma possível 
reestruturação do próprio habitus, e que poderia ser geradora 
de novas práticas e representações sociais. “Enquanto o agente 
é produto da estrutura, o ator age na conjuntura” (HAMILTON, 
2003, p. 227). Dessa forma, osujeito social representa o indivíduo 
que tem um projeto e oassume como proposta de luta em um 
determinado campo de relações sociais. 

A dificuldade do pesquisador em perceber as relações 
sociais dos campos é maior porque os campos se interpenetram, 
estão inter-relacionados. Por exemplo, neste livro, fizemos 
diversas entrevistas aprofundadas junto a residentes de Natal e, 
na tentativa de reuni-las em grupos, pudemos organizá-las por 
categorias de Discursos do Sujeito Coletivo sobre a simbologia 
do Morro do Careca. No entanto, foi difícil definir claramente 
o campo (ou os campos) de atuação de cada um deles porque 
fomos confrontados pela dificuldade de percepção do entrela-
çamento desses campos. Este foi o nosso desafio.

Somos levados a crer que essa dinâmica das disposições 
estruturantes possa conduzir ao questionamento de contradi-
ções, à superação de preconceitos e de desigualdades sociais e a 
conduzir gradativamente, por exemplo, ao reconhecimento da 
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igualdade de gênero. E isso só poderá ocorrer com sujeitos sociais 
e não agentes, concepção inicialmente adotada por Bourdieu, 
porém, ao nosso ver, parece indicar uma disposição passiva. 
Vamos, portanto, considerar neste artigo o conceito de sujeitos 
sociais como adequado para expressar opiniões individuais que 
vão estar refletindo as representações sociais dos entrevistados 
nesta pesquisa sobre o Simbolismo do Morro do Careca.

A metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 
pretende identificar nas opiniões expressas individualmente as 
representações sociais desses sujeitos sociais nas suas práticas na 
sociedade. Essas são entendidas como esquemas sociocognitivos e 
tratam de possibilitar uma reprodução dos atos de fala dispersos 
em uma coletividade pela sua agregação e categorização. 

Há necessidade de questões abertas, capazes de demons-
trar as opiniões individuais em falas levantadas, e que, reunidas 
em categorias de pensamentos semelhantes, revelem uma cole-
tividade pela sua agregação. Para tanto, essa técnica serve-se de 
instrumentos de pesquisa construídos por meio da possibilidade 
da análise de conteúdo do discurso como substrato empírico que 
articula o plano individual com o coletivo (LEFEVRE; LEFEVRE, 
2005; LEFEVRE; LEFEVRE, 2010a; BARBOSA, 2014). 

A técnica do DSC permite a visualização de representa-
ções sociais individuaisas quais, reunidas de modo a expressar 
o que pensa uma coletividade, capturam as múltiplas dimen-
sões que lhe são constitutivas. Para o tratamento dos dados, é 
utilizado o Programa Qualiquantsoft, software elaborado pela 
Sales e Paschoal Informática, sendo os criadores da metodologia 
Fernando Lefevre e Ana Maria Lefevre. O Qualiquantsoft oferece 
a possibilidade de análise qualiquantitativa, apresentada em 
gráficos das variáveis quantitativas, relacionando-as com as 
diversas categorias organizadas a partir das questões abertas. 
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O levantamento das informações fundamenta-se em entre-
vistas semiestruturadas com base em questões temáticas que 
permitam a interlocução entre entrevistador e entrevistados. 

A elaboração dos olhares de mundo está no cerne do 
problema da constituição da realidade. A ciência social deve 
ter como objeto de estudo a relação entre essa realidade e 
a percepção que temos desta. Conforme Lefevre e Lefevre 
(2010a), o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), como um método 
qualitativo de análise do discurso que permite obter dados 
quantitativos da fala de um sujeito, na nossa opinião, alicerça-se 
em: a Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2007) 
e a Teoria da Reprodução Social (BOURDIEU, 1978), ao buscar 
mais direcionalmente os esquemas sociocognitivos e o habitus, 
proposta por Bourdieu (1983). 

Esse método consiste em um recurso que descreve o 
sentido dos discursos individuais existentes nas pesquisas 
de construção de sentido e de representações sociais (RS). O 
discurso individual é recortado no que tem de essencial e, 
assim, o discurso-síntese é inserido em uma única fala coletiva, 
do conjunto de sujeitos pesquisados, representativa de cada um, 
que se integra em um pensamento coletivo, sobre um determi-
nado tema. Ao analisar o recorte qualitativo, representa-se a 
dimensão simbólica, com ênfase nos esquemas sociocognitivos, 
representativos da percepção dos entrevistados sobre o tema 
objeto de estudo. Estão, portanto, ligados a valores, conheci-
mentos e práticas individuais que norteiam e direcionam as 
condutas no dia a dia das relações sociais e expressam-se por 
intermédio de sentimentos, atitudes, palavras, gestos, frases 
e expressões. As representações sociais estão sendo então 
entendidas como a linguagem do senso comum. 
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Na perspectiva de Moscovici (2007), caracterizam-se as 
representações sociais como uma teoria em queas formas de 
conhecimento são construídas e sustentadas por determinados 
grupos sociais, considerando um contexto sócio-históricoes-
pecífico, a maneira como as representações incidem sobre 
as práticas dos sujeitos que necessitam ser descritas e inter-
pretadas. Situando o sujeito em seu contexto sócio-histórico, 
envolvido por suas práticas e experiências, a teoria das repre-
sentações sociais torna possível unir elementos que compõem 
a interconexão de significados e estes trazem subsídios para 
calcular a forma de apropriação e reconstrução de sentidos 
vinculados aos objetos. Assim, constitui um sistema de ideias 
que se comunicam, chamado de representação social. Uma 
classe de conhecimento construído no dia a dia na vida das 
pessoas, um intercâmbio social viabilizando que grupos 
sociais sejam sistemas simbólicos, um sistema compartilhado 
de ideias. Para Moscovici (2007), representando-se uma coisa 
ou uma noção, não produzimos unicamente nossas próprias 
ideias e imagens: criamos e transmitimos um produto progres-
sivamente elaborado em inúmeros lugares, segundo regras 
variadas. Assim, dentro desses limites, o fenômeno pode ser 
denominado representação social. 

Na perspectiva de Moscovici, a técnica do Discurso do 
Sujeito Coletivo é construída a partir do conhecimento verbal, 
agrupando-se em opiniões coletivas, originando um apanhado 
de discursos coletivos. Nesse contexto, as representações 
sociais funcionam como um sistema de interpretação da 
realidade, atuando nas relações estabelecidas pelos sujeitos 
no meio em que estão inseridos, orientando, assim, seus 
comportamentos e práticas.
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Relacionando o pensamento de Moscovici com o de 
Bourdieu (2003), a respeito das representações sociais, 
verificamos que para estes autores relações sociais podem 
ser observadas como interações simbólicas, mas as trocas 
linguísticas constituem relações de poder simbólico nas 
quais se observam as relações de força entre os agentes e 
seus respectivos grupos. Essas interações, como sistemas 
simbólicos, em suas representações sociais, ocorrem em uma 
intensa relação entre o contexto sócio-históricos de inserção 
dos entrevistados e dos grupos. Por outro lado, esses sujeitos 
também influenciam as relações sociais, políticas e cultu-
rais. Assim, o habitus como uma subjetividade socializada 
que se pode compreender por meio da gênese do campo, 
espaço de relações sociais no qual se expressam as crenças 
que o sustentam (BOURDIEU, 2012b), constitui a maneira de 
perceber, julgar e valorizar o mundo – e orienta a forma de 
ação, corporal e materialmente. Uma interiorização da objeti-
vidade social que produz uma exteriorização da interioridade. 
Dessa forma, o pessoal, o individual e o subjetivo são ao mesmo 
tempo social e coletivamente sintonizados. Os sujeitos e as 
relações de força que esses estabelecem entre si condicionam e 
são condicionadas pelas estruturas que orientam a vida social. 

No caso do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) como 
resultado final, criado pelo entrevistador a partir das falas 
individuais das entrevistas, deve cuidar especialmente da 
elaboração da pergunta aberta, porque ela deverá permitir um 
duplo movimento por parte dos entrevistados, quais sejam: a 
resposta ao que está sendo investigado e o resgate da linguagem 
e do pensamento das ações do mundo cotidiano. O DSC, nessa 
perspectiva, constitui uma qualidade e uma quantidade cole-
tiva. Em sua dimensão qualitativa, cada DSC é um conjunto de 
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conteúdos, ideias e argumentos semanticamente homogêneos 
que representam um determinado posicionamento frente à 
realidade. Assim como, em sua dimensão quantitativa, os DSCs 
são provenientes de depoimentos de indivíduos representativos 
de uma dada formação sociocultural (LEFEVRE; LEFEVRE, 
2010b; GOULART, 2007).

Neste capítulo, pretende-se demonstrar que a elaboração 
final de DSCs das diversas categorias definidas a partir das 
questões abertas, ao reunir as falas individuais, refletem, na 
verdade, o pensamento coletivo dos diversos grupos sociais 
organizados em categorias. Dessa forma, essa metodologia 
permite apreender o habitus, conceito de Bourdieu, na medida 
em que alcança as estruturas mentais que a totalidade das falas 
dos entrevistados carregam (BARBOSA, 2014). 

O levantamento das informações fundamenta-se em 
entrevistas semiestruturadas com base em questões temá-
ticas que permitam a interlocução entre entrevistador e 
entrevistados. As representações sociais reconstituídas pelo 
Discurso do Sujeito Coletivo permitem que o sujeito comum se 
identifique com elas, viabilizando sua utilização em práticas de 
intervenção social. Pode ser caracterizado como um método que 
busca reconstituir as representações sociais, preservando a sua 
dimensão individual articulada com a sua dimensão coletiva. 

Metodologicamente, o DSC é uma forma de resgatar e 
apresentar as representações sociais obtidas de pesquisas 
empíricas. Agrupa as opiniões ou expressões individuais que 
apresentam sentidos semelhantes e em categorias semânticas 
gerais, como geralmente se faz quando se trata de perguntas 
ou questões abertas.
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O diferencial da metodologia do DSC é que a cada categoria 

estão associados os conteúdos das opiniões de sentido 

semelhante presentes em diferentes depoimentos, de modo 

a formar com tais conteúdos um depoimento síntese, redigido 

na primeira pessoa do singular, como se tratasse de uma 

coletividade falando na pessoa de um indivíduo (LEFEVRE; 

LEFEVRE, 2014, p. 503). 

Dessa forma, cada categoria estaria representada por um 
DSC que fala como se fosse uma pessoa falando por aquele grupo 
social. Seria como se personalizássemos as representações 
sociais ou como se escolhêssemos um representante daquele 
grupo (categoria), capaz de falar por todos os seus participantes 
(LEFEVRE; LEFEVRE, 2014). Esta pode ser identificada como a 
forma singular da técnica do DSC.

A utilização do DSC em um estudo de caso 
empírico de uma dissertação de mestrado

Vamos agora trazer alguns casos empíricos de pesquisas 
que utilizaram o DSC como instrumento metodológico. Uma 
dissertação de mestrado intitulada Ambiente Pesqueiro e Saúde: 
representações sociais sobre saúde e doença de pescadores e maris-
queiras nos distritos de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho-MACAU/
RN (SILVA, 2013) utilizou o DSC para sua análise, relacionando-o 
com a teoria de Pierre Bourdieu. 

Arkeley Xênia Souza da Silva abordou nessa tese os danos 
à saúde do pescador e marisqueiras, que teve como universo a 
comunidade de pescadores cadastrados na Associação – Colônia 
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Z- 41 – de Diogo Lopes/RN. Essa comunidade foi escolhida por 
meio de um recorte da territorialidade da cidade de Macau, 
participando da pesquisa 21 pescadores e 29 marisqueiras 
cadastrados e residentes nos municípios de Barreiras, Diogo 
Lopes e Sertãozinho. 

Esse campo de estudo está localizado na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão 
(RDSEPT), que já havia sido definida como campo do objeto 
de estudo de outra dissertação, O Canto das Senhoras: análise 
do discurso do sujeito coletivo (DSC) das velhas senhoras de Ponta 
de Tubarão no Rio Grande do Norte (2017), de Lenice Lins Goulart. 
A autora estudou a participação de nove mulheres as quais 
muito contribuíram com aluta pela preservação ambiental 
daquela região e criação da RDSEPT. Nessa dissertação, Lenice 
realizou o reconhecimento dessas mulheres que antes pare-
ciaminvisíveis à própria comunidade em que viviam. 

A pesquisadora resgatou o valor dessas mulheres, 
mostrando não somente por meio da análise de depoimentos 
individuais, como também visualizando por meio da utilização 
da metodologia do DSC, o seu vínculo coletivo. Isso se deu 
por intermédio de representações sociais entrelaçadas que 
puderam conscientizar essas senhoras da importância de sua 
participação individual e coletiva na defesa do meio ambiente 
e da preservação ambiental. Nessa ocasião, ainda não tínhamos 
descoberto a relação entre as teorias DSC e de Bourdieu.

Arkeley foi mais adiante em seu estudo, ao estabelecer a 
relação entre o conceito de habitus de Bourdieu e o DSC. E ainda 
porrealizar essa dissertação na RDSEPT, considerada um dos 
maiores produtores de pescado do estado do Rio Grande do 
Norte (RN) no que se refere à pesca artesanal.
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Assim, demonstra-se, logo a seguir, por meio de um 
exemplo dos resultados dessa pesquisa, o quanto a teoria 
de Bourdieu se aproxima do Discurso do Sujeito Coletivo. 
Os discursos obtidos, ilustrados pelas ideias centrais, devi-
damente representadas pelas categorias encontradas nas 
respostas e comentários, são apresentados para uma melhor 
compreensão dos resultados.

Seguindo a orientação de Fernando Lefevre, cada pergunta 
formulada vem acompanhada de seu objetivo correspondente, 
de modo a deixar muito definida a intenção em relação a cada 
questão elaborada. Metodologicamente, os objetivos orientam de 
forma precisa o que se pretende com cada pergunta formulada.

Pergunta 01: Você teve ou tem algum problema de saúde? 
Fale um pouco sobre isso.
Objetivo: Conhecer os tipos de doenças que os pescadores 
e marisqueiras enfrentam e a representatividade que tem 
em sua vida.

Na pergunta 01 foram encontradas 10 (dez) categorias/
representações nos discursos que estão apresentadas no 
gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 – Distribuição das categorias/
representações frente à pergunta 01.
Fonte: Elaborado pela autora (2013).

DSC da CATEGORIA 1B – DOENÇAS 
CRÔNICAS (HIPERTENSÃO E DIABETES)

Quando eu estava no rancho, eu senti tontura, dor de cabeça e 
mal-estar e fiquei assim vomitando, aí descobri que estava com 
pressão alta e diabetes. Tomei remédio apenas um período. Não tomo 
mais. Eles passam o remédio para pressão e quando tomo o remédio, 
só falto morrer e a cabeça vez por outra ela roda. (DSC estruturado 
com os depoimentos p02; m06; p06; p07; m13; p13; m17; 
m18; p18; m24; m02)

O DSC faz emergir a existência da hipertensão arterial 
(pressão alta) e diabetes, o mal-estar causado pelos sintomas 
dessas doenças e a necessidade de medicação e acompanhamento 
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médico. Entretanto, devido a reações adversas causadas pelo uso 
da medicação, deixa de seguir o tratamento.

Em outro aspecto, considerando o pensamento coletivo 
a respeito de saúde, sinalizou-se a seguinte pergunta, com o 
respectivo objetivo:

Pergunta: Para o (a) senhor (a) o que significa saúde?
Objetivo: Identificar e conhecer a representação de saúde 
para eles.

O gráfico a seguir demonstra a questão aberta apresen-
tada de forma qualiquantitativa.

Gráfico 2 – Distribuição das categorias/representações frente à pergunta 02.
Fonte: Elaborado pela autora (2013).
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DSC da CATEGORIA 3A – ESTADO DE COMPLETO 
BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL

Saúde é a melhor coisa do mundo. Significa tudo, é o principal, é 
muito importante na vida. É estar, viver e procurar sentir-se bem, 
não tendo reação e certas coisas na matéria. É vida. Sem saúde você 
fica impotente para tudo. É estar bem com a família. Tudo com saúde. 
Tirando... o resto... para mim, é isso. Saúde é algo muito bom. Sem 
saúde eu não sou nada. Porque posso ter muito dinheiro, mas se não 
tiver saúde... (DSC estruturado com os depoimentos p06; 
p01; p19; p17; p10; p09; p13; p11; p08; m03; m16; m08; m21; 
m19; m07; m23; m27; m14; m10; m11; m24; p02)

É notório, nesse discurso, como o significado de saúde é 
percebido e está incluído como um conceito bem mais amplo, 
levando em consideração o completo bem-estar, ou seja, físico, 
mental e social. Uma expressão particular do processo geral 
da vida social. 

Concluindo a análise desse exemplo apresentado, vimos 
que os pescadores e marisqueiras definiram a saúde como um 
dos elementos mais importantes da vida, sem a qual eles não 
podem trabalhar, e contrapuseram-na à doença, comonociva, 
perniciosa e indesejável. Vida e morte aparecem interligadas 
nas suas falas pela importância dada à saúde, que ficou carac-
terizada como um valor universal. Exatamente nessa categoria 
foi possível relacionar vida e morte com o conceito de habitus de 
Bourdieu (2012), que reflete a visão de vida e morte assimilada 
pelo grupo pesquisado.
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Principalmente nas questões colocadas sobre a saúde e a 
doença, em que as representações sociais das pessoas entrevis-
tadas revelaram valores universais que relacionam saúde à vida 
e o perigo da doença, que muitas vezes age silenciosamente, 
vemos que essa caracterização coletivafeitapormeioda utili-
zação dos DSCsse mostrou da maior importância. 

Com esses DSCs foi possível demonstrar claramente que 
um grupo significativo considerou a saúde como um estado 
completo de bem-estar: físico, mental e social. São discursos 
que retratam uma realidade vivida, revelam que a solidarie-
dade e a amizade sãointerpretadascomo mais importantes que 
o dinheiro, e, alguns, relacionam a saúde à fé divina.Assim, 
expressam conceitos que se interligam e se totalizam como 
completo estado de bem-estar, ou seja, físico, mental e social. 

A utilização do DSC em um 
estudo de caso ampliado

O segundo estudo de caso que trazemos como exemplo 
é o da tese intitulada Lei Maria da Penha: da convivência com 
o sistema de justiça (BARBOSA, 2014), que foi desenvolvida 
tomando como campo de pesquisa o polo de fruticultura 
irrigada do submédio do Vale do São Francisco, situado nas 
cidades de Juazeiro/BA-Petrolina/PE. Tem caráter qualiquan-
titativo, uma vez que, conforme Bourdieu (2007), existem 
homologias estruturais entre os campos simbólicos, de modo 
que todos eles estão interligados por elementos comuns. 
Tomando como ponto de partida o tratamento de dados biblio-
gráficos, foi realizada a caracterização preliminar do cenário, 
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com posterior realização de entrevistas semiestruturadas. O 
período de realização da pesquisa foi compreendido entre 6 
de março de 2013 e 28 de junho de 2014.

Em relação à estratégia de coleta de dados de campo, 
deu-sede maneira multissituada (WACQUANT, 2006), em um 
estudo de caso ampliado que tratou de comparar as represen-
tações sociais de ativistas políticas e de membros do sistema 
de justiça criminal relativas à aplicação da Lei da Maria da 
Penha. No intuito de viabilizar a coleta de dados, foram esta-
belecidas perguntas com seus respectivos objetivos, conforme 
descrito a seguir.

Objetivo 1: Apreender a visão de ativistas do movimento de 
mulheres e de operadores do sistema de justiça criminal sobre 
o amparo legal e institucional voltado às mulheres em situação 
de violência doméstica.

Pergunta 1: Como você vê as leis e os programas que visam 
à proteção das mulheres em situação de violência doméstica?

Objetivo 2: Conhecer o modo de apropriação das práticas do 
sistema de justiça.

Pergunta 2: Quando solicitado, como se dá o funcionamento do 
sistema de justiça?

Objetivo 3: Conhecer as expectativas relativas ao cumprimento 
da Lei Maria da Penha.

Pergunta 3: Justiça para mulheres em situação de violência 
doméstica, como você definiria?
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Foram colhidos 72 depoimentos, em amostra não proba-
bilística, que foram selecionados pela representatividade em 
termos de vivência com a temática da violência de gênero, 
considerando-se o quadro institucional existente na região. 
Os dados para análise foram obtidos por meio de entrevistas 
semiestruturadas, com aplicação simultânea em dois grupos: 
ativistas feministas – 34 entrevistas; e operadores do sistema 
de justiça com atuação no sistema de justiça criminal– 38 entre-
vistas (amostra composta por delegadas (os) de polícia, juízes 
criminais, promotoras (es) públicos, advogadas (os), policiais e 
serventuárias (os)).

A utilização do DSC como técnica de análise foi funda-
mental para viabilizar o sigilo acerca da autoria dos relatos, 
pois, em se tratando da natureza do campo analisado, é funda-
mental resguardar a identidade dos sujeitos de pesquisa, de 
modo a permitir a livre expressão sem comprometer a sua 
imagem institucional. Para o tratamento dos dados, foi utili-
zado o Programa Qualiquantsoft, software elaborado pela Sales e 
Paschoal Informática, fruto de parceria com a Universidade de 
São Paulo (USP), a Faculdade de Saúde Pública e os professores 
Fernando Lefevre e Ana Maria Lefevre, seus criadores. 

Ao permitir o recurso de análise da estatística descritiva, 
o QualiQuantsoft possibilitou uma classificação adequada e a 
composição de quadros de visualização das representações 
sociais dos grupos de maneira comparativa. A título de exemplo 
da utilização da técnica, veja-se a seguir um trecho em que 
se apresentam os resultados tanto estatisticamente quanto 
qualitativamente e suas respectivas análises. 

Para atender ao Objetivo 2 anteriormente citado, qual seja, 
Conhecer o modo de apropriação das práticas do sistema de 
justiça, foram colhidos depoimentos que responderam à seguinte 
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questão: Quando solicitado, como se dá o funcionamento do 
sistema de justiça? As categorias identificadas nas respostas a 
essa questão foram: A – ambiguidade das vítimas (22%); B – desar-
ticulação institucional (9%); C – esforço inócuo (8%); D – estrutura 
inadequada (24%); E – excesso de demandas (29%); F – inexistência 
de provas (5%); e G – inversão da punição (3%).

Gráfico 3 – Distribuição de categorias do DSC dos operadores do sistema de 
justiça do polo Juazeiro/BA – Petrolina/PE (Contexto do sistema de justiça).
Fonte: Elaboração própria a partir de dados categorizados em forma de DSC. 
Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. Classificação 
das categorias em ordem alfabética.

Para as categorias supracitadas, foram consolidados os 
resultados a seguir em forma de Discurso do Sujeito Coletivo 
– DSC. Para fins de identificação no banco de dados e de 
preservação do sigilo das/os entrevistadas/os, foi estabele-
cido um código alfanumérico em substituição ao nome. As 
abreviaturas adotadas devem ser interpretadas como segue: 
AD = advogado (a); DE = delegado (a); JZ = juiz (a); OP = operador 
(a) do direito; OPF operador do direito feminino; PC = policial 
civil; PM = policial militar; PFEM = policial militar feminino; 
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PR = promotor (a); SR = serventuário (a). Para a categoria E, o 
DSC foi elaborado como segue.

Categoria E – DSC: Excesso de demandas

Veja só, essa demanda toda é muito alta [já que] pela lei tudo 

tem que virar inquérito. Pelo próprio volume de trabalho às 

vezes ficam pilhas [de processos] aguardando resposta [de 

diligências], a quantidade que entra é muito grande. Na minha 

opinião, só acredito na justiça se ela for rápida. Até porque a 

gente sabe que justiça que tarda falha [mas] o sistema em si é 

defeituoso. Às vezes demora mais de um ano para a primeira 

audiência porque a demanda é muito rápida, nós não temos 

como realizar uma audiência imediatamente porque tem que 

obedecer [a] todo o rito processual, até porque a ação penal 

em si demora, e no caso da Lei Maria da Penha a maioria não 

é processo de réu preso, que tem prioridade. [Ainda] mais com 

a dificuldade [de] ter que olhar [para os] outros processos.  

E esse trâmite muito demorado acaba se travestindo como 

sendo resquício de impunidade (OPF AD 01; OPF DE 02; OPF 

AD 03; OPF SR 04; OPF PR 05; OPF PR 06; OPF SR 07; OP JU 08; 

OPF DE 09; OP AD 10; OP JU 11; OP DE 12; OPF PC 14; OPF SR 15; 

OP SR 16; OP AD 17; OPF AD 19; OPF SR 22; OPF SR 23; OPF SR 

25; OP JU 26; OP PR 27)1 .

1 Para fins de identificação no banco de dados e de preservação do sigilo das/
os entrevistadas/os, foi estabelecido um código alfanumérico em substituição 
ao nome. As abreviaturas adotadas devem ser interpretadas como segue: AD 
= advogado (a); DE = delegado (a); JZ = juiz (a); OP = operador (a) do direito; 
OPF operador do direito feminino; PC = policial civil; PM = policial militar; 
PFEM = policial militar feminino; PR = promotor (a); SR = serventuário (a).
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A categoria E, Excesso de demandas, com 29% das frequên-

cias de respostas, é a categoria com mais expressividade 

quando o assunto é o modo de funcionamento do sistema de 

justiça por meio das representações sociais dos operadores 

do sistema de justiça.  Conforme o DSC elaborado para 

essa categoria, existe um volume excessivo de processos 

em tramitação, o que gera lentidão no andamento dos 

procedimentos e, como efeito corolário, a impunidade aos 

agressores. Um fator relevante é que, por não existirem 

varas especializadas, os delitos envolvendo a Lei Maria 

da Penha são encaminhados para as varas criminais, que 

atendem todas as outras demandas na área.

Segundo o Relatório Justiça em Números de 2014 (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014), 28,3 milhões de novos processos 

ingressaram no Judiciário no ano de 2013. Já o número de 

baixados foi de 27,7 milhões. No total, tramitaram 95,14 

milhões de ações em 2013, das quais 74,2 milhões na justiça 

estadual, que tem seu acervo processual acrescido a uma taxa 

média de 3% ao ano. Desse total, na Bahia, foram tramitados 

2.656.141 processos para 636 magistrados e, em Pernambuco, 

foram 2.584.624 para 420 juízes (BARBOSA, 2014, p. 159).

A utilização do DSC mostrou-se adequada para o trata-
mento dos dados e organização sistemática dos resultados, o 
que tornou ágil a tarefa de manipulação e classificação, além de 
ter permitido maior disponibilidade de tempo para a elaboração 
das análises pertinentes. Para cada categoria identificada foi 
gerado um DSC que lançou luz em um aspecto do universo 
simbólico, uma funcionalidade bastante significativa, já que 
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possibilitou um mapeamento bastante detido do universo de 
representações sociais. 

Ao permitir uma visão ampla das representações sociais, 
o DSC ofereceu subsídios adequáveis à teoria de campo social 
e constituição de habitus de Pierre Bourdieu (1983, 2012). Em 
especial, por se tratar de comparativo entre grupos com expres-
sivo volume de entradas. Dessa forma, o Discurso do Sujeito 
Coletivo constitui um instrumento de resgate das represen-
tações sociais, com uma reconstrução do pensamento social 
como depoimento coletivo, levando a uma dimensão objetiva e 
subjetiva na composição da realidade social humana. 

Um dos conceitos fundamentais de Pierre Bourdieu, 
como habitus, aplicado à pesquisa qualiquantitativa, permite 
romper com a dualidade de senso comum entre indivíduo e 
sociedade, fornecendo um princípio de sociação versus indi-
viduação. Uma forma prática de um determinado grupo de 
sujeitos que, pelo habitus, adquirem e incorporam nas suas 
condições de existência, fazendo com que as ações e represen-
tações apareçam e se constituam na vida social (BOURDIEU, 
2012b). O habitus, revelado metodologicamente pelo Discurso 
do Sujeito Coletivo, manifesta claramente uma representação 
social coletivamente partilhada por muitos, refletindo um 
pensamento coletivo comum. 

É importante salientar que a metodologia do DSC permite 
a garantia total do anonimato das pessoas entrevistadas, o que 
no âmbito jurídico torna-se fundamental para que se possa 
aprofundar a análise. Esclarecemos que a segunda parte deste 
artigo foi dedicada aos exemplos de aplicação do DSC relacio-
nados à teoria de Bourdieu em uma dissertação de mestrado 
e uma tese de doutorado. Caso permaneçam dúvidas ao leitor, 
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será necessário consultar os trabalhos completos, que estão 
indicados nas referências ao final do livro.

A segunda parte da Proposta Teórico-Metodológica está 
apresentada neste livro no capítulo intitulado Análise do perfil 
dos entrevistados e o DSC, que reúne os artigos elaborados a partir 
das entrevistas completas. No capítulo seguinte, intitulado 
Perfil dos Residentes em Natal da Pesquisa sobre a Simbologia do 
Morro do Careca, é apresentado o DSC da questão aberta sobre o 
Simbolismo do Morro do Careca, na forma das quatro categorias 
identificadas pela equipe de pesquisadores.



A teoria de Bourdieu e o DSC 
aplicado a entrevistas individuais

Lore Fortes
Walkyria de Oliveira Rocha Teixeira

Patrícia Macedo Ferreira

A construção destaparte da proposta teórico-metodológica 
deste livro foi fruto de discussões desenvolvidas no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PPGCS/
UFRN, especialmente na disciplina ministrada no primeiro 
semestre de 2016, Seminário Temático, intitulada Relações 
Sociais e Poder nas Concepções de Michel Foucault e Pierre Bourdieu. 
Durante as aulas, debatemos acerca do livro A Miséria do Mundo 
de Pierre Bourdieu (2011), que traz uma gama de entrevistas 
retratando manifestações de problemas sociais contempo-
râneos ligados àquestão da desigualdade social na França, a 
partir da década de 1980.

É relevante destacar que, no segundo semestre de 2016, 
o pensamento do sociólogo francês continuou subsidiando os 
estudos, agora no transcorrer da disciplina intitulada Pierre 
Bourdieu e a Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo. Assim, os 
alunos aprofundaram debates conexos a Bourdieu, utilizando 
uma metodologia nova para a leitura de sua obra. O pensamento 
foi trabalhar com conceitos desenvolvidos por Bourdieu e, em 
paralelo, analisar aspectos teórico-metodológicos sobre a 
relação de sua teoria com a metodologia do Discurso do Sujeito 
Coletivo, criada por Lefevre e Lefevre (2005). Talvez aqui resida 
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o maior destaque do presente estudo, na medida em que traz 
um entrelaçamento entre métodos que até então não haviam 
sido aplicados na produção do conhecimento no país. 

Insta destacar que diante de um olhar fundamentado na 
teoria de Pierre Bourdieu, envolvida com preceitos contidos no 
Discurso do Sujeito Coletivo, almejou-se identificar a impor-
tância ou o significado do Morro do Careca, considerado uma 
referência turística e que, simbolicamente, parecia representar 
uma identidade para a cidade de Natal, no estado do Rio Grande 
do Norte. A partir dessa ideia, iniciamos investigações utili-
zando técnicas de coletas de dados e instrumentos de pesquisa 
como questionários e entrevistas, os quais permitiram a siste-
matização dos estudos ligados às percepções e sentimentos 
trazidos pelos sujeitos da pesquisa. A intenção era verificar a 
realidade que circunscreve o tema, com apoio nas informações 
analisadas, para apreender o significado do ponto turístico da 
capital potiguar para a população.

Com base no simbolismo do Morro do Careca, partiu-se 
para aferir a relação dessa representação com conceitos de 
poder simbólico – habitus, campo e capital – desenvolvidos por 
Bourdieu e, assim, mensurar até que ponto essa imagem está 
incorporada no habitus das pessoas que nasceram ou esco-
lheram viver em Natal. Perceba-se que tal inferência é crucial 
para reconhecer a relevância e, em consequência, fortalecer 
a defesa de medidas protetivas eficazes para a praia de Ponta 
Negra e para opróprio Morro.

Tendo em mente as ações inaugurais concretizadas em 
sala de aula, foram utilizadas duas abordagens metodológicas 
distintas. A primeira subsidiou suas ações numa experiência 
rica e criativa, desenvolvida a partir das discussões sobre o livro 
A Miséria do Mundo. Dessa forma, a proposta era trabalhar com 



A teoria de Bourdieu e o DSC aplicado a entrevistas individuais

48

os artigos contidos na obra, os quais eram estudados de maneira 
concomitante com as entrevistas que subsidiaram o respectivo 
texto, sempre concatenando as falas registradas com as defini-
ções discutidas por Bourdieu. A referida apreciação conduziu 
os alunos a vislumbrar todo o processo criativo da confecção 
dos artigos pelos autores do livro e quais as inferências foram 
visualizadas pelos articulistas.

A experiência em sala de aula começou com a escolha do 
texto feita pelos discentes da disciplina, pois cada aluno deveria 
ler um artigo, juntamente com a transcrição da entrevista dos 
sujeitos da pesquisa e, em seguida, a detecção de quais foram as 
informações consideradas mais importantes pelo pesquisador. 
A intenção era dissecar o texto, aprofundando o debate a fim de 
perceber a condução da entrevista, se houve algum direciona-
mento adotado pelo pesquisador para alcançar os dados mais 
valiosos para seus estudos, ou se houve o fomento acerca de 
algum aspecto social. Esse novo olhar metodológico permitiu, 
inclusive, uma avaliação crítica acerca do tratamento dispen-
sado a alguns dados, se eles deveriam figurar no artigo ou se 
outras passagens no discurso do sujeito da pesquisa poderiam 
ter auxiliado de maneira mais concreta os posicionamentos 
defendidos pelo articulista.

É importante lembrar queesseconsistiu de um exercício 
metodológico cuja intenção maior foi aprimorar o senso crítico 
dos alunos, mediante a ligação entre conceitos ofertados por 
Bourdieu e sua identificação nas entrevistas trazidas no livro 
A Miséria do Mundo. Em momento algum existiu a presunção 
de questionar a maneira estrutural empreendida na obra, ao 
revés, o aprofundamento junto aos entrevistados, feito durante 
o decorrer das disciplinas pelos alunos, visava sedimentar 
conceitos trabalhados pelo sociólogo francês.
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A dinâmica utilizada para a observação acadêmica 
considerou que no livro não estão inseridos de maneira explí-
cita os conceitos discorridos por Bourdieu. Tal situação nos 
levou a analisar o sucesso dos autores em externar o perfil de 
cada entrevistado, de forma a perceber no desenvolvimento 
do artigo a presença de conceitos como habitus, campo, capital 
e poder simbólico, e, em paralelo, verificar se algo que ficou 
em segundo plano também poderia ter sido trabalhado nas 
produções científicas.

Após o estudo concretizado por cada discente, as 
discussões em sala de aula ensejaram o passo seguinte, qual 
seja, debates ricos que possibilitaram o amadurecimento do 
processo construtivo da produção científica, bem como a 
compreensão da abordagem socioantropológica utilizada 
por Bourdieu. Superada essa etapa do estudo na disciplina, o 
grupo decidiu realizar uma pesquisa conjunta que permitisse a 
nossa coletividade, reproduzir de maneira similar experiências 
materializadas na obra de Bourdieu. Isso não significa que 
nesta pesquisa tenham sido mantidos os mesmos objetivos 
temáticos relacionados aos desequilíbrios socais contidos no 
livro A Miséria do Mundo, mas tão somente a forma metodoló-
gica de análise das entrevistas que permitiram apresentar o 
perfil socioantropológico do entrevistado, seguindo o modelo 
desenvolvido no livro de Bourdieu.

A proposta perpassou pelo recolhimento de informações 
junto a um público composto por pessoas que residem em 
Natal. Neste grupo, incluímos tanto os nativos como pessoas 
que migraram do interior do próprio estado do Rio Grande do 
Norte e/ou de outros estados do Brasil e optaram por residir 
na cidade. Também estão inseridos no estudo estrangeiros que 
possuem vínculo de residência na cidade. Uma preocupação do 
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trabalho foi diversificar o perfil socioeconômico dos sujeitos 
investigados e sua localização geográfica na cidade, a fim de 
garantir uma maior representatividade da significação do 
Morro do Careca nas mais distintas realidades vivenciadas na 
capital potiguar.

A coleta de informações, inicialmente, foi organizada 
com base na aplicação de um questionário padrão contendo 
perguntas organizadas com escalas que auxiliavam na mensu-
ração da resposta. Ao mesmo tempo, também foram feitas 
indagações abertas que permitiam ao entrevistado responder 
de maneira livre acerca de sua percepção do Morro do Careca da 
praia de Ponta Negra. As respostas a essa questão aberta foram 
apresentadas na forma de Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) 
no capítulo intitulado Perfil dos Residentes de Natal da Pesquisa 
sobre a Simbologia do Morro do Careca, e suas quatro categorias 
de DSCs estão apresentadas no capítulo de título Representações 
Sociais de Residentes de Natal sobre a Simbologia do Morro do Careca.

Com o fim de enriquecer a pesquisa, foram selecionadas 
pessoas que trouxeram um sentimento de setores distintos 
da sociedade, os quaisforam traduzidos sob a perspectiva da 
abordagem qualiquantitativa, relacionando a teoria de Bourdieu 
com a metodologia do DSC. Isso foi feito para demonstrar pontos 
comuns de ambas as abordagens, bem como externar a amplitude 
que pode ser dada à visão bourdieusiana com o auxílio do DSC.

As entrevistas aplicadas possuíam caráter aberto, não 
estruturado, pois visavam deixar os entrevistados à vontade 
para relatar suas experiências e sentimentos sobre o Morro 
do Careca. Durante a coleta dos dados, observava-se todo o 
contexto envolto, o local escolhido para a conversa, as pecu-
liaridades de cada depoente, como vestimentas e postura 
comportamental, atuação profissional, enfim, as experiências 
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de vida do colaborador, haja vista constituírem informações 
relevantes para as inferências da pesquisa e a percepção socio-
antropológica da pessoa entrevistada no seu campo de atuação 
pessoal e profissional. 

Assim, cada discente ficou responsável por coletar esses 
depoimentos de três pessoas distintas, elegendo uma delas para 
também desenvolver uma entrevista livre que possibilitasse 
ao entrevistado apresentar seu ponto de vista de forma mais 
aprofundada sobre a questão da simbologia do Morro do Careca. 
Registre-se que o grupo teve o zelo de buscar distintos indiví-
duos, residentes em diferentes locais da cidadeepertencentes 
a grupos sociais diversos para externaremseu sentimento, com 
o objetivo de aferir as variações sobre essa percepção do ponto 
turístico, nesses diferentes sujeitos da pesquisa. 

O resultado desse enfoque, concretizado nos cursos 
durante o ano de 2016, está contido nos capítulos do presente 
livro. Dessa forma, a Proposta Teórico-Metodológica iniciou 
com o capítulo A Metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 
e Pierre Bourdieu e soma-se às reflexões de Lefevre, ao mesmo 
tempo que se completa com este presente capítulo em que estão 
relacionadas A Teoria de Bourdieu e o DSC aplicado às entrevistas 
individuais. Em seguida, apresentam-se os próximos capítulos 
que representam a aplicação prática da pesquisa realizada junto 
aos residentes de Natal, sobre a simbologia do Morro do Careca. 



Perfil dos Entrevistados Sobre a 
Simbologia do Morro do Careca

Tiago Souto Bezerra
Ruan Fernandes da Silva

A principal indagação envolvida nesta pesquisa diz respeito 
ao Simbolismo do Morro do Careca, ao evidenciar os signifi-
cados que os residentes da capital potiguar constroem sobre 
a principal paisagem da praia urbana de Ponta Negra. Dessa 
forma, privilegiou-seo próprio discurso dos sujeitos, residentes 
da Grande Natal, como fonte de dados para chegar às represen-
tações sociais sobre o Morro do Careca.

Ao se identificar quais são as representações sobre o 
Morro do Careca para os residentes da capital potiguar, pode-se 
melhor compreender as significações coletivas sobre o local, 
que é símbolo da cidade de Natal para o Brasil e para o mundo. 
Dessa maneira, será proporcionado aos pesquisadores e interes-
sados nessa temática identificar e compreender as vivências da 
população residente a respeito do Morro e, com isso, contribuir 
para ampliação do debate, seja do urbanismo, do turismo, ou 
mesmo das diferentes visões de classe sobre o mesmo objeto.

Segundo Pierre Bourdieu (2012a), os sujeitos têm um lugar 
de fala, a posição no espaço social, o capital – cultural, econô-
mico e simbólico – os quais dão sentido às imagens, concepções 
e visões de mundo que as pessoas têm sobre a realidade na 
qual estão inseridas. Assim, as representações sobre o Morro do 
Careca evidenciadas nas entrevistas foram agrupadas de modo 
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que pessoas pertencentes a categorias sociais com possibilidade 
de serem aproximadas – como habitantes da zona sul da cidade, 
residentes do próprio bairro de Ponta Negra, ou mesmo agrupa-
mentos quanto a suas ocupações, nível de escolaridade e faixa 
etária – propiciam a aproximação dos sujeitos em sua leitura 
sobre o Morro do Careca.

Esse processo analítico permite romper com o senso 
comum e substituir uma imagem simplista sobre o lugar por 
uma representação múltipla e complexa, uma perspectiva que 
confronte visões de mundo diferentes, mas todas fundadas 
na razão social. Nesse sentido, a pesquisa resultou na cata-
logação de inúmeras representações sociais. No entanto, 
todas apresentaram falas recorrentes quanto à quatro temas 
centrais: (i) Ponto turístico/Cartão-postal/ referência de 
Natal; (ii) Beleza natural/lugar maravilhoso; (iii) Nostalgia/
Saudades de tempos alegres de infância e adolescência; e (iv) 
Preservação ambiental/Falta de respeito. Todas relacionadas 
à particularidade do ponto de vista dos entrevistados sobre 
o que representa para eles o Morro do Careca.

Procedimento Metodológico

A verificação das representações sociais sobre o Morro 
do Careca foi realizada por meio da metodologia qualitativa. 
A escolha do método se deu tendo em vista que o significado 
é central nesse tipo de abordagem, ao evidenciar os dados 
coletados e analisar os discursos (falas) dos sujeitos.

A amostra selecionada foi formada por 34 entrevistados. 
O critério de seleção foi a condição do entrevistado residir na 
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capital potiguar, com exceção de quatro entrevistados resi-
dentes em municípios da Grande Natal que, por conturbação, 
têm seus limites territoriais ao sul e ao norte da capital, respec-
tivamente Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. 

A coleta de dados ocorreu mediante a técnica da entrevista 
estruturada, com 14 perguntas fechadas, de caráter sóciodemo-
gráfico, e uma questão aberta. Para o tratamento das questões 
fechadas, empregou-se tanto o padrão estatístico de organização 
quanto a análise descritiva dos dados. Quanto à questão aberta, 
foi utilizado o método do Discurso do Sujeito Coletivo. 

As respostas da questão aberta foram transferidas dos 
questionários físicos para o software Qualiquantisoft. Por meio 
desse programa, foi possível realizar o agrupamento das ideias 
centrais de cada discurso e classificá-las nos quatro temas 
principais citados anteriormente.

Resultados

Após uma organização inicial dos dados, e da análise 
das entrevistas, surgiram temas que deram origem às ideias 
centrais, referentes à questão aberta: Para você, o que significa 
o Morro do Careca da praia de Ponta Negra? As quatro cate-
gorias de Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) identificadas a 
partir da questão aberta sobre a Simbologia do Morro do Careca 
estão expostas a seguir, no quadro síntese.
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Gráfico 4 – Ideias centrais das categorias identificadas no DSC.
Fonte: Elaboração própria (2017).

Tabela 1 – Ideias centrais das categorias identificadas no DSC.
Fonte: Elaboração própria (2017).

SIMBOLISMO DO MORRO DO CARECA Frequência

Ideia central 1 – Ponto turístico/Cartão-postal/Referência de Natal 33% 

Ideia central 2– Beleza natural/lugar maravilhoso 27%

Ideia central 3 – Nostalgia/Saudades de tempos alegres de infância 24%

Ideia central 4 – Preservação ambiental/Falta de respeito 15%

Quanto à ideia central 1 (Ponto turístico/Cartão-
postal/Referência de Natal), foi identificado que todos os 
entrevistados agrupados nesse tema têm formação superior ou 
superior em andamento, e mais da metade desses foram ou são 
profissionais de nível superior ou dirigentes. Além do aspecto 
ocupacional e da escolaridade superior, 36% são de pessoas 
naturais de outras cidades, e até de outros países, mas que 
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residem, em média, há mais de dez anos em Natal e a maioria, 
especificamente, em bairros da zona sul da cidade, região onde 
a praia de Ponta Negra está localizada.

A partir das respostas desses entrevistados, foi possível 
operacionalizar o seguinte Discurso do Sujeito Coletivo:

DSC 1 - Para mim significa o cartão-postal da cidade, é um ponto 
de referência, uma duna localizada na praia de Ponta Negra que 
representa um dos principais pontos turísticos da cidade. É o que 
tem de ponto turístico aqui em Natal que mais chama atenção. O 
Morro é uma identidade da cidade de Natal. Eu acho que deveria 
ser explorado o Morro de outra maneira. O turista vem aqui quer 
subir no Morro e não pode, aí tem um pessoal armado tomando de 
conta aí o pessoal não resiste aí vai lá. Tive meu primeiro contato 
com a beleza desse cartão-postal, e como todo turista fiz questão de 
registrar o momento em fotografias.

Esse DSC 1 representa um conjunto de opiniões expressas 
por pessoas entrevistadas que identificaram o Morro do 
Careca como um cartão postal, dessa forma, representando 
o Morro como a identidade de Natal, do ponto de vista 
turístico. Ressaltam a sua importância nas fotografias dos 
turistas devido à beleza do local. Assim, vemos que esse DSC 
aponta uma sugestão: criar uma política pública capaz de 
tornar o Morro do Careca mais acessível às pessoas, sem que 
isso ameace a natureza. A sugestão seria a criação de uma 
ponte que pudesse chegar ao topo, levando os turistas até 
lá. No entanto, essa sugestão se apresenta como irrealizável, 
porque essa área é de preservação e está sob o controle da 
Aeronáutica, da Barreira do Inferno.
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A ideia central 2 (Beleza natural/lugar maravilhoso) 
apresentou um perfil mais heterogêneo do que o primeiro 
agrupamento, tendo em vista as ocupações dos entrevistados, 
que oscilam entre profissionais de nível superior, categorias 
médias – como policial e servidor público de nível médio – e 
trabalhadores do setor terciário não especializados, como 
piscineiro, auxiliar de serviços gerais e ajudante em escolinhade 
surf (Stand up) na praia. Além disso, a maioria resideem bairros 
populares da cidade, localizados na zona leste e oeste da capital. 
De todo modo, uma característica marcante desse grupo é 
a regularidade com que vão à praia de Ponta Negra: apenas 
dois afirmaram que vão à praia mensalmente, os demais vão 
diariamente ou frequentemente.

DSC 2 - É uma maravilha porque é bonito.  É um lugar de sossego, pra 
se observar, caminhar por perto, não só durante o dia, mas observá-lo 
à noite também. É um lugar que transmite beleza e paz. Onde podemos 
realmente admirar o cuidado de Deus criando a natureza e observamos 
a grandiosidade desse belo lugar que vivemos. É uma beleza natural 
que foi impedida de subir para não danificar. [O Morro do Careca] tem 
que ser preservado. Um lugar tão bonito, logo me apaixonei por essa 
cidade [de] Natal é um lugar maravilhoso para se morar.

O DSC 2, que ressalta beleza natural e reconhece o Morro 
do Careca como um lugar maravilhoso, identificando-o como 
um lugar de Deus, em que se pode ter paz e sossego. Nesse 
sentido, verificamos que mais uma vez reconhece a necessidade 
de preservá-lo para que não seja danificado.

A ideia central 3 (Nostalgia/Saudades de tempos 
alegres de infância), que teve a terceira maior frequência de 
respostas, apresentou um perfil de entrevistados referentes a 
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trabalhadores do setor terciário não especializados, como cabe-
leireiras, recepcionistas ou pessoas com ocupações relacionadas 
às categorias populares urbanas, como diarista e ambulante. 
Tais ocupações correspondem aos baixos níveis de escolaridade 
da maioria dos entrevistados desse grupo, com segundo grau 
completo ou incompleto, além de entrevistados com nível 
escolar fundamental. Outra característica desse grupo é a 
predominância feminina, apenas um dos entrevistados é do 
gênero masculino, na faixa etária em torno de 50 anos de idade.

As respostas desses participantes foram organizadas 
metodologicamente no Discurso do Sujeito Coletivo a seguir:
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DSC 3 - Para mim, tem um sentido e gosto de infância e é uma 
referência da minha adolescência. Até a minha adolescência eu 
frequentava demais, nos finais de semana e principalmente em 
janeiro, no veraneio. A gente sempre passava o réveillon lá. Faz 
parte da minha história, é um pedaço dela. Eu tinha um tio que [...] 
sempre me trazia nas férias de fim de ano para passar uns dias na 
capital e um de nossos programas favoritos era ir à praia de Ponta 
Negra. Eu cresci subindo esse Morro do Careca com meus tios e 
minhas tias. Subia lá e ficava lá em cima o dia todinho. E ficava lá 
em cima porque a visão é muito bonita da praia. Vinha todos os dias 
[...] e subia o Morro dez vezes de frente e dez vezes de costas. Agora 
que foi proibido, o que era bom acabou-se. Avistava todo mundo 
e a gente chegava a ir na praia que é deserta atrás e vinha pelas 
pedras e ficava o dia todo no pé do Morro. Tem algumas histórias 
que eu vivi.... Tem várias pessoas que eu conheço que namoravam e 
frequentavam Ponta Negra. Era nosso lazer, antigamente as barracas 
eram na areia. Traz um sonho de criança... O meu sonho de quando 
eu pegava uma sacolinha que minha mãe me dava pra pegar búzios, 
aqueles buzinhos coloridos e na época eram muitos...e eu sonhava, 
eu me deslumbrava… Lá era nosso melhor lazer, passávamos o dia 
tomando banho ao pé do Morro, gastando pouco e sorrindo muito. O 
símbolo de uma vida simples e feliz de um passado que não voltará. 
Olhar para o Morro do Careca, hoje, leva-me [ao] sentimento que 
vem é de uma saudade inexplicável. Quando eu vejo até assim numa 
fotografia eu fico sonhando e me lembrando daquele tempo, foi o 
tempo mais feliz da minha vida, o tempo que eu sonhava, o tempo 
que eu era muito feliz, eu jamais eu esquecerei o Morro do Careca.
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O DSC 3 relata a nostalgia dos tempos passados, em que se 
podia brincar e subir no Morro do Careca. São recordações de 
infância e adolescência, quando Ponta Negra ainda estava longe 
da cidade e as pessoas iam para passar o dia nessa praia, colher 
búzios, o que permanece na memória de muitos natalenses, nas 
lembranças dos tempos felizes que passaram no Morro, as quais 
expressam muita saudade. Esse Discurso do Sujeito Coletivo se 
tornou mais longo porque incluímos muitas dessas lembranças 
felizes que representam a história do Morro do Careca, ponto 
reconhecido como a identidade de Natal. Lembramos que todos 
esses DSCs representam todas as opiniões dos entrevistados 
nessa categoria, colocados na primeira pessoa do singular, como 
se fosse uma pessoa comunicando a fala de todos.

Por fim, a ideia central 4 (Preservação ambiental/Falta 
de respeito), que teve o menor quantitativo de entrevistados. 
Em sua maioria, sãohomens, trabalhadorescom ocupações do 
setor terciário especializado – como músico, técnico em infor-
mática– e donão especializado, como secretária e instrutor de 
surf – que também aluga pranchas.

DSC 4 - O Morro do Careca eu digo assim, esse é um patrimônio 
nosso. É uma área preservada, uma área verde, a gente precisa estar 
sempre cuidando. Faz parte da cadeia de dunas que cerca Natal e é 
muito importante para preservação e renovação de nossos aquíferos. 
Fico indignado com o descaso. Quando os policiais estão ali eles 
não sobem, mas quando eles não estão umas dez, quinze pessoas 
subindo esse morro aí, isso não é legal, porque isso traz danos para 
nós. [Uma] política de conscientização educacional, acredito ser a 
melhor medida a ser feitacom a população local e turística.
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Esse DSC 4 relata preocupações com a preservação de 
áreas ambientais que precisam ser protegidas por se tratarem 
de patrimônio nosso. Dessa forma, apreocupação com a cadeia 
de Dunas do Morro do Careca é recorrente, devido à necessidade 
de sua preservação e da renovação dos seus recursos, bem como 
a indignação com o descaso da maioria da população no que 
se refere a esse assunto. Um outro aspecto apontado relata 
a violação legal dos ambientes de preservação ambiental e a 
depredação do bem natural, que repercutem em danos ao meio 
ambiente. Os relatos também sugerem a necessidade de uma 
conscientização educacional como uma política pública a ser 
adotada na preservação do patrimônio natural.

A seguir, serão apresentadas essas quatro categorias, 
organizadas de modo a relacioná-las com os conceitos teóricos 
de Bourdieu nas entrevistas individualizadas mais completas. 
As quatro categorias identificadas revelaram as diversas 
percepções que os residentes de Natal têm sobre o Morro do 
Careca, assim como seus sentimentos, reveladores de suas 
memórias, além de suas preocupações, ao identificarem que 
muitas pessoas não têm respeitado as normas estabelecidas de 
acesso ao local, que podem garantir a preservação do Morro. 
Os DSCs foram elaborados com base nas questões respondidas, 
agrupadas por categorias criadas a partir das expressões-chave 
das falas das pessoas entrevistadas e apresentadas como se 
fosse o discurso de uma pessoa representando esse grupo.



Representações Sociais sobre a 
Simbologia do Morro do Careca

Lore Fortes

Este capítulo apresenta as entrevistas individualizadas e 
mais aprofundadas dos questionários cujo resultados foram 
analisados no capítulo anterior. Essas entrevistas foram 
realizadas junto a diversos residentes de Natal, selecionados 
para representar diferentes bairros, com ocupações distintas, 
de modo a demonstrar a pluralidade de opiniões, reunindo, 
assim, suas percepções sobre o Morro do Careca. Portanto, na 
forma de perfis escritos, com base na orientação de Bourdieu 
emA Miséria do Mundo, estão organizados de acordo com as 
quatro categorias sobre a Simbologia do Morro do Careca 
identificadas e já apresentadas no capítulo anterior. A seguir, 
apresentamos os capítulos, esclarecendo o conteúdo dos 
artigos que os integram:

Pontos de vista do espaço social – apresenta os artigos 
referentes aos perfis de residentes de Natal entrevistados, 
organizados de acordo com a primeira categoria do DSC – Ponto 
turístico, cartão-postal, uma referência de Natal. As represen-
tações sociais da categoria A do DSC estão relacionadas a alguns 
conceitos de Bourdieu – habitus, campo e capital. O conceito 
de habitus está identificado na forma de definir o Morro do 
Careca, apresentado como uma referência da cidade ou como 
um ponto turístico, e representa o espaço social de atração a 
turistas nacionais e estrangeiros. 
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Imagem simbólica da beleza natural – neste capítulo, 
estão reunidos os artigos da categoria B – Beleza natural, lugar 
maravilhoso – que avaliam a beleza natural, demonstrando 
como o aspecto que mais atrai as pessoas na sua percepção 
sobre o Morro do Careca. Os artigos estabelecem a ligação entre 
natureza e capital simbólico, esterepresentado pela beleza 
natural do Morro do Careca, demonstrando ainda que existe 
uma possibilidade de exercer o poder simbólico. 

As nostalgias do lugar – reúne as análises da categoria 
C – Nostalgia, saudades de tempos alegres de infância e adoles-
cência –, nas quais os artigos transparecem as recordações 
nostálgicas sobre vivências com familiares e amigos no Morro 
do Careca. Nesses artigos, há a predominância do conceito de 
habitus de Bourdieu, o qualaparece claramente nos relatos dos 
residentes que viveram as suas histórias em Natal.

Preservação cultural e influências educacionais – reúne 
os artigos que revelam uma preocupação com a preservação 
ambiental e com a falta de respeito de pessoas que não seguem a 
proibição de invadir o Morro do Careca. Representam a categoria 
D – Preservação ambiental e falta de respeito –, que se relaciona 
ao capital cultural e capital simbólico do Morro do Careca; e 
também ao conceito de habitus, que traduz a educação de pessoas 
que não respeitam as normas estabelecidas pelo poder público 
para preservar o Morro.

A seguir, serão apresentados os capítulos reunindo os 
artigos de acordo com as quatro categorias: Pontos de vista 
do espaço social, Imagem simbólica da beleza natural, As 
nostalgias do lugar, Preservação cultural e influências 
educacionais. Estes relacionam os conceitos de Bourdieu, inspi-
rados e trabalhados teórica e metodologicamente de acordo 
com a obra A Miséria do Mundo.



Pontos de vista do
espaço social



A paisagem perde seu encanto

Ricardo Kleiber de Lima Silva
Tiago Souto Bezerra

Moradora de Neópolis, bairro vizinho à praia de Ponta Negra, 
Herta Westphalen tem 38 anos e é natural do estado de Santa 
Catarina. Seu pai é engenheiro mecânico e sua mãe se dedicada 
aos afazeres do lar. Casada, mãe de uma filha de três anos, 
trabalha há aproximadamente um ano como corretora de 
imóveis em uma das maiores imobiliárias do Rio Grande do 
Norte. Informou que está morando em Natal há seis anos, que 
ela e sua família passeavam em Ponta Negra com mais frequ-
ência, quando a praia para eles ainda era novidade. Atualmente, 
frequentam essa praia esporadicamente. 

Apesar do seu tipo físico aparentar peso e altura propor-
cionais, não costuma realizar atividades esportivas, mas está 
em seus planos começar a prática de exercícios. Não consome 
muito tempo em redes sociais: entra no Facebook, em média, 
uma vez por semana e possui uma conta pessoal no Instagram. 
Costuma viajar de férias para visitar parentes em Santa Catarina 
e, nas suas folgas, costuma ir a shopping centers, praias, assistir 
a filmes infantis com sua filha, no cinema, mas geralmente 
aproveita para ficar em casa.

As perguntas foram respondidas no seu local de trabalho, 
um grandioso e requintado estande de vendas de uma incor-
poradora e construtora de imóveis com sede em São Paulo, que 
opera em 16 estados e mais de 60 cidades brasileiras, além de 
países como Argentina e Uruguai. Ela explicou que, apesar de 
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estar fazendo plantão nesse estande de vendas, o seu vínculo 
de trabalho oficial era com outra grande empresa, com mais de 
40 anos no ramo imobiliário aqui no Rio Grande do Norte que, 
atualmente, atua em parceria com aquela.  

Durante a entrevista, havia apenas mais um corretor 
além dela. O ambiente era amplo, climatizado, com uma 
decoração minimalista, talvez para dar mais destaque às 
maquetes dos empreendimentos, que ficavam na parte central 
do estabelecimento. Hertha vestia um traje formal, mas muito 
leve, em tons pastéis, bem de acordo com o clima quente da 
cidade. Foi muito educada e simpática no decorrer detoda a 
entrevista, apesar de ter comentado no início que se sentiria 
mais à vontade para falar sem a utilização do gravador. 

Vinda de um Brasil diferente

O sobrenome e suas características físicas davam pistas 
sobre sua ascendência europeia – sobretudo o sotaque, ainda 
muito forte –, e sua região de origem. Joinville, a cidade onde 
nasceu e viveu até os 32 anos, fica na região sul do Brasil. Esse 
município foi colonizado por imigrantes alemães, suíços e 
noruegueses que ajudaram a construir e dar continuidade ao 
desenvolvimento da cidade.

De acordo com o IBGE (2017), Joinville tem, aproximada-
mente, o equivalente a 63% da população de Natal e, apesar de 
se localizar no interior do Estado de Santa Catarina, possui um 
conjunto de indicadores de educação, economia, saúde, território 
e ambiente bem superiores aos da capital potiguar.Dados esses 
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que a aproximariam mais de Curitiba, já bastante conhecida, até 
mesmo internacionalmente, como cidade modelo.

Em relação a urbanização de vias públicas, por exemplo, 
Natal ocupava o2.145º lugar entre os 5.570 municípios pesqui-
sados. Joinville, nesse mesmo item, ocupava a 486º posição no 
país, possuindo mais que o dobro de domicílios urbanos em 
vias públicas com urbanização adequada (com calçada, pavi-
mentação, etc.) em relação a capital do Rio Grande do Norte. 
Assim, quem já teve a oportunidade de morar ou conhecer essas 
cidades pode perceber, mais claramente, a enorme diferença 
existente entre elas em relação ao processo de urbanização. 
Isso ficou evidente na fala da Hertha.

Ela considerou Natal muito mal organizada em termos 
de construção e urbanização. Exemplificou obras que são libe-
radas de forma irregular e depois são embargadas, já muito 
adiantadas, como o caso do empreendimento na via costeira 
que ficou conhecido como Hotel da BRA. A obra, que pertence à 
empresa paulista NATHWF Empreendimentos, está embargada 
desde 2005, e uma das irregularidades apontadas pela prefei-
tura consiste na construção de um andar inteiro acima do que 
é permitido pelo plano diretor da cidade para aquela região. 

A entrevistada fez, também, duras críticas sobre a 
questão da acessibilidade de pedestres no município. De acordo 
com a sua avaliação, o passeio público aqui recebeu nota zero. 
Falou que cada um aqui faz a calçada do jeito que quer, que não 
existe uma padronização. Nesse aspecto, Natal é bem diferente 
da sua cidade, onde quem não segue as regras de padronização 
do passeio público tem o valor do IPTU dobrado. E a questão da 
falta de acessibilidade chamou ainda mais a sua atenção por se 
tratar de uma capital.
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Apesar da crise, de acordo com Hertha, que faz as pessoas 
segurarem o dinheiro e terem medo de investir, as vendas 
dessas empresas, tanto a com sede em São Paulo como a poti-
guar, são boas e continuam acontecendo. O mercado, segundo 
a entrevistada, sempre beneficia algum dos lados e hoje, com 
o excesso de imóveis à venda e consequente queda dos preços, 
favorece quem tem dinheiro para investir. Considera que o 
mercado imobiliário aqui em Natal é bom tanto para quem mora 
na cidade quanto para quem é de fora. 

Ela começou a trabalhar nessa área por incentivo do 
marido, que é formado em Administração e também é corretor. Já 
havia começado outros cursos e trabalhado em outras atividades, 
mas resolveu investir em sua nova profissão. Ela conta que ainda 
está em um período de aprendizagem e adaptação, reconhece 
algumas características pessoais que são úteis e outras que são 
consideradas como barreiras a serem superadas ao bom exercício 
da profissão. Entre os pontos positivos nesse tipo de trabalho, 
destacados por ela, está a flexibilidade de horários, principal-
mente por ter uma filha com apenas três anos.

A empresa para a qual ela trabalha tem envolvimento 
com o mercado imobiliário em Ponta Negra e, apesar de afirmar 
que não houve episódios em que a paisagem do Morro do Careca 
tenha envolvido o seu trabalho diretamente, disse que alguns 
colegas de profissão já atenderam clientes que faziam questão 
de comprar imóveis com vista para a praia de Ponta Negra. 
Segundo Hertha, a paisagem influencia muito nesse tipo de 
negócio. A presença do véu de areia (a grande duna) chama 
atenção e os sinais de preservação fazem dele um ponto turís-
tico bonito de ser observado.

É possível perceber que o seu olhar, suas observações e 
críticas sobre a urbanização da capital potiguaré construído, em 
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grande medida, a partir de um conjunto de conhecimentos não 
formais, apoiado na sua experiência de vida em outra cidade. 
O convívio com descendentes de uma cultura que valorizam 
determinados aspectos urbanísticos, políticos e sociais fazem 
comque alguns pontos observados causem bem mais estranha-
mento para essa observadora do que para a grande maioriados 
moradores nascidos e criados em Natal. Além disso, o fato de 
trabalhar e conviver com pessoas do ramo imobiliário também 
contribui para a construção de significados, assim como a falta 
de um vínculo histórico com a cidade e suas paisagens. Para 
Hertha, o Morro do Careca é uma paisagem bonita que serve 
como ponto turístico, e a sua presença e preservação influen-
ciam na venda de alguns imóveis. 
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Com uma corretora do ramo imobiliário

Entrevista de Ricardo Kleiber

Sobre o veto da Justiça em relação à construção do Edifício 
Solares em Ponta Negra, ao lado do Morro do Careca, o que 
pensa sobre isso?

Westphalen – Não ouvir falar, mas soa como algo muito desfa-
vorável construir em áreas de dunas ...mesmo porque o IDEMA 
não libera esse tipo de construção. Eu acho Natal muito mal 
organizada em termos de construção. 

Para você, o que significa o Morro do Careca da praia de 
Ponta Negra? Fale um pouco sobre isso.

Westphalen – Chama atenção por causa do véu de areia...    Porque 
é preservado... É bonito de ver. Fazer de ponto turístico... é o que 
tem de ponto turístico aqui em Natal que mais chama atenção... 
O restante das praias não têm algo que me chame atenção... Ah, 
tem Genipabu, mas não é mais Natal, acho que é outro município, 
não é? ... É bonito de olhar.

Como você descreveria o atual mercado imobiliário?

Westphalen – Na minha cidade é mais fechado... aqui em Natal 
não tenho condições de comparar... o valor dos imóveis lá são 
bem mais baratos. Em relação a vendas... sempre tem vendas 
acontecendo.  A crise faz as pessoas segurarem o dinheiro.... 
Ter medo de investir, mas as vendas aqui são boas.... Não indi-
vidualmente, mas as vendas do grupo, da empresa.  Acho que 
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o mercado aqui é bom tanto para quem é de Natal quanto para 
quem é de fora. O mercado imobiliário atual ele está ótimo para 
compra, porque tem muita oferta, muito estoque então... e preço 
bom, porque tem muito, não é? Então paraquemtem dinheiro e 
pode investir... tem crédito e pode investir, a hora é agora.

Onde você nasceu?

Westphalen – Joinville, Santa Catarina. 

Onde morou por mais tempo?

Westphalen – Em Joinville, Santa Catarina ...e faz uns cinco 
anos que.... vai fazer seis anos, agora em março, que eu moro 
aqui em Natal, em Neópolis, e moro em imóvel próprio.

Onde você estudou?

Westphalen – Eu estudei na minha cidade e a maior parte do 
tempo em escola particular.

Que cursos realizou?

Westphalen – Eu fiz dois anos de Terapia Ocupacional, mas eu 
desisti do curso, tranquei... mas pretendo continuar... depois eu 
comecei a fazer Gestão Financeira e... eu tranquei a matrícula. 
Meu marido é formado em Administração.
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Domina algum outro idioma?

Westphalen – Não domino... entendo um pouco o espanhol...  
Inglês um pouco.

Costuma fazer cursos de atualização profissional? Com que 
frequência?

Westphalen – Geralmente eu tiro plantão na City Empreendimentos, 
mas eu trabalho pela Atlanta Imóveis. A Atlanta tem um sistema 
de cursos online muito bom... São bem direcionados para a gente... 
tudo que a gente precisa tem ali, é bem focado no nosso trabalho e 
também as construtoras junto com a Atlanta... eles fazem treina-
mentos para a gente nos empreendimentos mostrando tudo que 
a gente precisa saber para a gente apresentar o produto para o 
cliente. Capacitação de imóveis urbanos e rural. Sempre em aberto. 
Básico, intermediário ou de atualização. Tem um sistema de provas 
e pontuação... se não passar tem que refazer.

É casada?

Westphalen – Sim, sou casada.

Número de filhos?

Westphalen – Tenho uma filha de três anos e não tenho com 
quem deixar quando ela não está na escola.
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Pratica algum tipo de atividade física? Qual?

Westphalen – Não. No momento,não pratico nenhum tipo de 
atividade física, mas pretendo começar... por isso vou ter que 
consultar um cardiologista. Tem outro imóvel com academia 
que pretendemos nos mudar... vou aproveitar, mas tenho que 
fazer um teste médico.

Frequenta algum tipo de associação, clube de lazer, site, 
rede social?

Westphalen – Não. Rede social ...entro muito pouco. Uma vez 
por semana... ah, tenho um mas não profissional.

O que costuma fazer nas horas de folga? Nas férias?

Westphalen – Viajo para Santa Catarina para ver a família. Vou 
à praia, shopping... geralmente fico em casa.

Aprecia algum tipo de arte? Quais? Pratica alguma ativi-
dade artística como música, pintura ou alguma outra?

Westphalen – Não tenho habilidade. Não tenho hábito de ir 
ao teatro, vou mais aos cinemas ver filmes infantis para levar 
a minha filha. Só vou com ela.

Qual o nível de instrução e profissão dos pais?

Westphalen – A minha mãe é do lar, tem o ensino médio, e o 
meu pai é engenheiro mecânico e tem o superior completo.
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Há quanto tempo atua nessa área de trabalho e como foi o 
seu ingresso?

Westphalen – Faz um ano que eu trabalho como corretora 
e o meu maior incentivador foi o meu marido, ele também 
é corretor... ele me incentivou a fazer o curso e agora a gente 
trabalha junto. Comecei em março desse ano...  Trabalhava em 
outra empresa de engenharia, despois de casada que comecei 
nessa área, mas tive que fazer um curso obrigatório.  Agora tem 
o curso na UNP de Gestão em Negócios Imobiliários.

Qual a sua função na empresa?

Westphalen – Corretora.

Como você descreveria o seu trabalho quanto à satisfação, 
à liberdade e ao tempo?

Westphalen – Eu ainda estou em processo de aprendizagem e 
adaptação. Não corro atrás de ninguém. Eu já tive experiência 
até como caixa em uma farmácia e não precisava correr atrás 
de clientes. Eu correr atrás de alguém?!  Não. Eu não gosto de ser 
perturbada por vendedores. Eu não gosto de oferecer imóveis. 
Por isso que estou sentindo um pouco de dificuldade... agora 
o horário é ótimo. Estou bem livre, além de vir só de manhã 
por causa da minha filha... gosto também porque está sempre 
lidando com pessoas, só não gosto da parte de ligação para 
pessoas, telemarketing. Acho muito chato, mas é necessário. 
Eu estou satisfeita com o meu trabalho porque eu sempre 
tenho contato com as pessoas e eu gosto muito de conversar, 
o horário é bem flexível, têm os plantões para cumprir, mas 
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ébem... bem maleável assim... e… a única coisa que eu não gosto 
muito de fazer, que eu ainda estou em processo de adaptação é 
telemarketing...  eunão gosto muito de ligar, mas é necessário... 
é fundamental na verdade... então assim... não tenho do que 
reclamar. É uma profissão excelente.

A empresa que você trabalha tem algum envolvimento com 
o mercado imobiliário na orla de Ponta Negra? Que tipo?

Westphalen - Sim, a empresa que eu trabalho tem envolvimento 
com o mercado imobiliário em Ponta Negra e o tipo é venda, 
por que é a maior imobiliária do Rio Grande do Norte, então se 
tem algum produto para vender possivelmente a Atlanta vende. 
Trabalho na Atlanta, mas faço plantão na City. A Atlanta vende 
bem tudo... 90%. Como ela é a maior, o poder de venda dela é 
maior... sendo imóveis da orla ou não. Todos os condomínios, 
construções, visitas, tudo pela Atlanta, a não ser se for só da 
City, mas quase sempre tudo passa pela Atlanta.

Você lembra de algum episódio que envolveu ou envolve, 
direta ou indiretamente, a sua área de trabalho e a exis-
tência da paisagem natural do Morro do Careca?

Westphalen – No meu trabalho não, mas acho que a paisagem 
influencia muito. Um conhecido vai vir no final do mês. Quando 
ele vem, só fica em Ponta Negra... justamente por causa da 
paisagem. Comigo ainda não aconteceu... é... nada que envolva 
o meu trabalho com o Morro do Careca, mas eu tenho colegas 
de trabalho que já atenderam clientes que fazem questão que 
tenham a paisagem vista mar, não é? Vista Morro do Careca... 
que não trocam o bairro ou a localização por outro lugar... 



A paisagem perde seu encanto

76

então, com certeza influencia, principalmente quem vem de 
fora, gostam muito.

Sobre o veto da Justiça em relação a construção do Edifício 
Solares em Ponta Negra ao lado do Morro do Careca o que 
pensa sobre isso?

Westphalen – Não ouvir falar, mas soma como algo muito 
desfavorável construir em áreas de dunas... mesmo porque o 
IDEMA não libera esse tipo de construção. Eu acho Natal muito 
mal organizada em termos de construção. Eles liberam, depois 
embargam. Veja aquele hotel na Via Costeira. Muitas casas 
com calçadas, em relação à acessibilidade, aqui é zero. Onde 
moramos, em Neópolis, próximo à BR 101, a calçada não tem 
opção. Cada um faz a calçada do jeito que quer, não tem padrão. 
Lá na cidade onde eu morava, a prefeitura aumentou o IPTU 
para quem fazia a calçada fora dos padrões. Meu pai teve que 
adaptar conforme o projeto da prefeitura, se não o IPTU seria 
dobrado... aqui não. Não sei, por ser a capital, ela poderia dar 
mais atenção a isso. Onde eu moro é zero a acessibilidade.



Uma família de migrantes

Heloisa Helena de Sousa Franco Oliveira
Jacqueline Tavares da Silva

Suamita, recém-chegada à cidade de Natal, escolheu o bairro 
Conjunto de Ponta Negra para morar. Egressa da capital 
paraibana, ela é natural do município de Caruaru, agreste 
pernambucano. Há um ano mora em Natal, veio acompanhando 
seu marido, aprovado em concurso público da UFRN para 
professor. Eu a conheço desde a graduação, quando juntas 
cursamos jornalismo na Universidade Federal da Paraíba. Mãe 
de dois filhos pequenos, Suamita é um exemplo da mulher 
contemporânea que alia a maternidade, acasa e os estudos. 

O dia em que a encontrei para a entrevista inicial foi um 
corre-corre. Como de costume, trazia no rosto um sorriso, a 
fala apressada, com gestos sempre precisos nas mãos e nos 
braços e, assim,iniciamos a conversa. Entre uma pergunta e 
outra, ela passava as mãos nos cabelos pretos, lisos, intercalados 
por alguns fios brancos. Enquanto eu a entrevistava, Caio, seu 
filho mais novo, de oito anos, acordou. Ela o colocou no seio 
para mamar e foi respondendo às perguntas que eu fazia. 
Interrompida várias vezes pelo filho mais velho, Ramon, de oito 
anos, Suamita não perdia a paciência, dividindo a atenção entre 
seus filhos e a nossa pesquisa. 

Pouco antes de sentarmos à mesa para a entrevista, ela 
havia colocado pratos e panelas no lava-louças e, enquanto ia 
me dando atenção, sempre sorria. A casa ampla, com tudo no 
lugar, e capricho nos detalhes da decoração dão o ar moderno do 
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ambiente associado à personalidade da entrevistada, de corte 
de cabelo desalinhado e roupas despojadas. Jornalista, 36 anos, 
atualmente faz curso de Produção Audiovisual à noite. Com 
senso crítico bastante apurado, responde a tudo atentamente 
e de forma bem-humorada.

Ao chegar na cidade de Natal, Suamita escolheu a escola 
mais alinhada à postura educacional da pedagogia Waldorf, 
que ensinasse a Ramon de forma dialogada, com liberdade e 
respeito aos valores humanos. Seu filho mais novo tinha oito 
meses. Agora, ele já frequenta a mesma escola do irmão, uma 
escola pequena, onde há liberdade de religião, na qual existem 
apenas 45 alunos matriculados no total. 

No início da aula, tem a harmonização, cada dia da semana eles 

cultuam um deus: maria, jesus, krishna, buda, oxalá. É bem 

legal. Também tem musicalização e yoga para as crianças, o que 

eu acho fundamental.

Dessa maneira, Suamita acredita que as crianças forta-
lecem os vínculos entre eles e podem se desenvolver mais.

Advinda de uma família em quea mãe era professora 
e passava o dia inteiro trabalhando fora, Suamita, sua irmã 
mais nova e um irmão mais velho aprenderam cedo o valor 
da organização entre eles e a importância de uma educação 
libertadora. Ela e a irmã se aliaram para enfrentar os mandos 
do irmão, que queria ter privilégios e não cumprir as tarefas 
domésticas.  Sua mãe, por ficar viúva cedo, ter que educar 
os três filhos, trabalhar como professora e possuir jornadas 
diáriasem mais de uma escola, teve que adotar uma rígida orga-
nização em casa. Isso se revela hoje na rotina de Suamita, que 
mantém organização, beleza e limpeza em seu domicílio, além 
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de cuidar dos filhos e de sua vida profissional com dinâmica e 
habilidade impressionantes, atributos facilmente percebidos 
nos poucos encontros que tivemos, recentemente, para realizar 
as entrevistas necessárias para a construção desta narrativa.

Acompanhar o marido até Natal foi parte de uma cami-
nhada de dez anos que ela e o seu companheiro estão fazendo 
juntos. Eles se conheceram em João Pessoa. Suamita ainda era 
estudante de jornalismo e Marcos mestrando de Pós-Graduação 
em Química. De lá para cá, os dois concluíram seus cursos. 
Marcos fez doutorado em Recife e eles foram morar lá, já com 
o primeiro filho. Voltaram para João Pessoa e tiveram o outro 
menino, Caio. Foi o tempo que Marcos passou no concurso 
para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 
de Natal. A ida para Natal foi mais um passo nessa caminhada 
compartilhada por eles.

No início, como em toda mudança, o processo de adap-
tação das crianças foi o que mais contou para o conjunto da 
família. Ramon adoeceu e a nova rotina do bairro e da casa 
precisou ser apreendida por todos, até que tudo se estabilizou. 
As amizades começaram a ser feitas: primeiro, com as vizinhas 
de bairro, no que a praça perto da casa deles foi fundamental 
na criação de laços entre seus filhos e outras crianças e entre 
ela e outras colegas. 

E essa narrativa das amizades pareceu mesmo consoli-
dada, pois, enquanto nós discorríamos a conversar durante a 
entrevista, chegou uma visita. Trouxe nas mãos uns quitutes, 
uma massa e um doce feitos por seu marido italiano e entregou 
àSuamita a cortesia, ao mesmo passo que o filho dela correu 
para brincar com Ramom, e a gritaria se fez na casa. Suamita 
tratou de nos apresentar, a amiga que trabalhava com mulheres 
detentas e estava fazendo uma campanha de arrecadação 
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de livros para crianças com o objetivo deretirar a tensãodos 
pequenos que, nos dias de visita, podiam rever suas mães, 
reencontrá-las. A simpática vizinha perguntou se podia deixar 
sua criança lá enquanto resolvia algumas questões, logo ela 
saiu e continuamos o nosso bate papoem meio ao movimento 
enérgico das corridas das crianças em torno da mesa da sala. 

No início, ao chegar em Natal, o filho mais velho sentia 
falta da escola anterior e dos amiguinhos que deixou para trás. 
Com o tempo, tudo foi se ajeitando e tomou o curso natural da 
rotina de estudo e do trabalho da família. 

Hoje eu gosto de Natal, estamos habituados já, apenas percebo que 

existe uma deficiência enorme dos serviços públicos aqui nesta 

cidade como acesso à saúde pública e ao sistema de transporte, mas 

é uma cidade acolhedora, 

falou a entrevistada. Quando chegaram a Natal, perceberam 
pouco policiamento e que a cidade girava em torno do turismo, 
mas as estruturas necessárias para os próprios moradores da 
cidade ficavam comprometidas. 

Parte de Natal é bem preparada para o turismo e outra parte 

trabalha em torno do turismo, isso pode ser bom, mas pode ser 

também ruim, pois vemos uma disparidade grande entre estas reali-

dades, entre os trabalhadores e os turistas, entre estas realidades.

Suamita nasceu em Caruaru, cidade conhecida por ter uma 
festa junina muito expressiva no Brasil e também por possuir 
uma das maiores feiras ao ar livre do mundo, a Feira de Caruaru. 
A recém- moradora de Natal saiu da região do agreste e seguiu 
rumo ao litoral nordestino para ir estudar Jornalismo em João 
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Pessoa, cidade distante 197 km de Natal, que possui praias belas, 
mas um turismo ainda incipiente, fato que preserva as praias 
de lá quase intocadas e desconhecidas da maioria da população 
brasileira. Enquanto Natal possui uma rede hoteleira ampla, João 
Pessoa começou a se estruturar nesse sentido recentemente. Após 
a passagem por João Pessoa, Suamita foi morar em Recife, cidade 
com mais de 1,5 milhões de habitantes, e há pouco mais de um 
ano chegou à capital potiguar.

Ela conta a decepção que foi conhecer o Morro do Careca:

Acho bonito, é uma atração que eu adoro ver, é uma atração bonita da 

cidade, mas só de longe, por causa da desorganização, da ocupação 

ao redor, mas para ir para lá de perto, cresceu desordenadamente. 

Não entendo porque foi o cartão-postal vendido na cidade, não 

entendo como cresceu amontoadamente.

Suamita aponta a poluição das praias ao redor do Morro 
do Careca como Ponta Negra, Praia do Artistas, Praia do Meio. 
Outra época, eu estava em Ponta Negra, colocaram o jatão de esgoto 
indo pro mar em Ponta Negra. Por esse motivo, ela não frequenta 
mais a praia dessa região. Agora, vai para as praias do litoral 
sul, mas reclama da falta de estrutura de lá: não existem lixeiras, 
o que as pessoas pensam da vida? Suamita acredita que, se as 
pessoas vivem da beleza desses locais, teriam que desenvolver 
a consciência de cuidar da limpeza e do ambiente ao redor.

Ao mesmo tempo, ela acha a geografia que cerca Natal 
deslumbrante. Os morros ao redor, acordar e ver toda essa beleza, 
essa natureza é realmente um diferencial da cidade.

Para Suamita, o processo de urbanização que aconteceu 
em Ponta Negra, no Morro do Careca, deve ter sido algo parecido 
ao que aconteceu em Pium, bairro do município de Parnamirim, 
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cidade da região metropolitana de Natal. Em Pium, querem cons-
truir 10 torres de 17 andares e lá estão se organizando para lutar contra.
Trata-se de uma região de preservação de tartarugas e mesmo 
assim há expansão imobiliária. A população de Natal já impediu 
a construção de edifícios em cima do Morro do Careca, e para a 
entrevistada o caminho deve ser esse. Por mim, tiravam todas as 
construções dali, o Morro é bonito demais, dá para ver de vários pontos 
da cidade, o que acho feio é o crescimento desordenado dali.

Suamita também tem algumas críticas à cidade. 

Assim que chegamos aqui, precisei ir no postinho de saúde, horrível 

aqui. Você tem que esperar sete dias para ser consultado por um 

médico da USF, achei demais. E os ônibus também são ruins, as rotas, 

a demora deles é bem ruim. 

Além disso, Suamita também disse não ter encontrado 
um médico pediatra que se adequasse aos filhos. 

Antes tínhamos uma pediatra homeopata, aqui até agora 

nenhuma deu certo conosco [...] quando os meninos adoecem 

é uma agonia, tem que levar na urgência e o atendimento de 

médico de urgência é horrível.

Ao chegar à cidade de Natal, após a fase de adaptação, 
Suamita entrou em um curso de especialização de Produção 
Audiovisual. Ela percebeu que a cidade parece ser bem mais 
desenvolvida do que a cidade em que morava antes de chegar 
a Natal, mas 

Lá tinha uma cultura latente, aqui não tem muito isso não. A 

produção cinematográfica aqui é pequena”, [no entanto], aqui 
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encontrei um grupo de mulheres, no curso de produção audiovisual, 

que querem dar visibilidade à produção feminina no cinema, não só 

a parte das que ficam por trás das câmeras, mas aquelas que são 

roteiristas, editoras, mostrar tudo que o que as mulheres fazem no 

cinema e que querem dar invisibilidade.

Por esse motivo, ela imagina que precisará sair de Natal 
em breve, talvez ir para outra cidade do Nordeste, talvez voltar 
para João Pessoa. Ainda são planos incipientes, mas uma coisa 
é certa para ela: Natal é uma cidade acolhedora e muito bonita.
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Com uma jornalista

Entrevista de Heloisa Helena

O Morro do careca é lindo, decepcionante é ao redor do morro!

Você chegou à cidade de Natal há um ano, como escolheu a 
escola para seus filhos?

Suamita – Desde que eu estava ainda em João Pessoa, já vim 
pesquisando uma escola pra chegar aqui já tendo uma noção 
de onde colocaria ele. No início, achei que conseguiria na 
escola da universidade, mas lá é muito difícil. Gosto de escolas 
pequenas, que não sigam a lógica apenas da competição. Uma 
escola que trabalhe o todo da criança e não só o conhecimento 
como algo a ser conquistado para passar no vestibular. Foi aí 
que encontrei a escola onde ele estuda agora e onde agora Caio 
já está frequentando desde julho deste ano (risos). O método 
Waldorf muito me agrada, mas também não precisa ser uma 
escola completamente Waldorf, contanto que estimule e se 
baseie no diálogo, trabalhe a liberdade nas crianças e o respeito 
aos valores humanos para mim atende ao que espero de uma 
escola. Esta que eles estão é bem pequena, no total tem apenas 
45 alunos. Eles separam por faixa etária, mas estudam juntos, 
na mesma sala há crianças de várias séries, é o caso de Ramon. 
No início da aula tem a harmonização, cada dia da semana eles 
cultuam um deus: Maria, Jesus, Krishna, Buda, Oxalá. É bem 
legal. Também temmusicalização e yoga para as crianças, o que 
eu acho fundamental.
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Você veio para Natal acompanhando seu marido, o que 
significa isso para você? 

Suamita – É, faz parte de nossa convivência, de nossa opção, 
um acompanhar o outro. Além disso, isso sempre foram nossos 
planos, Marcos já estava mais a frente nos estudos e ele se 
esforçou muito para aproveitar esta oportunidade. Desde que 
nós nos conhecemos, há dez anos, eu estudava jornalismo, 
Marcos fazia mestrado em química. Nós concluímos essa parte, 
Marcos continuou, fez o doutorado em Recife, fomos juntos 
morar lá, já com Ramon. Ele fez o pós-doutorado voltamos para 
João Pessoa e tudo que esperávamos era que abrisse um edital 
para a área dele e isso aconteceu e deu certo de ele ser aprovado. 
Então, isso significa mais um passo na nossa caminhada, juntos.

Como foi a mudança de cidade para você e sua família?

Suamita – Foi tranquila, mas só que dessa vez tínhamos duas 
crianças. No início, Ramon sentiu falta da escola e dos amigui-
nhos de João Pessoa, adoeceu assim que chegou. Mas depois, 
com o tempo, ele começou a gostar da escola e fez amiguinhos, 
começamos a frequentar uma praça aqui perto e tudo começou 
a entrar nos eixos, escola, trabalho, a rotina voltou. Tenho 
amigas já, elas vêm aqui em casa. Ramon faz natação no Sesc. 
Hoje eu gosto de Natal, estamos habituados já, apenas percebo 
que existe uma deficiência enorme dos serviços públicos aqui 
nesta cidade como acesso à saúde pública e ao sistema de 
transporte, mas é uma cidade acolhedora e muito bonita. Os 
morros ao redor, acordar e ver toda essa beleza, essa natureza 
é realmente um diferencial da cidade.
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Vocês pensam em continuar morando em Natal?

Suamita – A princípio, sim. Mas estamos vendo. Tudo muito 
inicial.  Eu não sei ainda, não sabemos, tudo vai depender das 
oportunidades que virão. Talvez precisemos sair de Natal em 
breve, talvez ir para outra cidade do Nordeste, talvez voltar para 
João Pessoa, realmente não temos nada planejado.

Para você, o que significa o Morro de Careca da Praia de 
Ponta Negra? Fale um pouco sobre isso.

Suamita – É um dos cartões postais de Natal, acho bonito, é 
uma atração que eu adoro ver, é uma atração bonita da cidade, 
mas só de longe, por causa da desorganização, da ocupação 
ao redor, mas para ir para lá de perto, cresceu desordenada-
mente. Não entendo porque foi o cartão-postal vendido na 
cidade,não entendo como cresceu amontoadamente. Foi uma 
decepção quando conheci de perto, porque pensei: oxente, essa 
é a praia de Ponta Negra? A orla de Natal fiquei sem entender 
porque Natal é anos luz a frente de João Pessoa, achei meio 
decepcionante.  A via costeira é bonita naquela área. A praia dos 
artistas também não tem nada demais. É poluído, é imprópria 
para banho. Íamos no início para lá, depois passamos a ir para 
a praia do Cotovelo. Cotovelo é mais limpa.

Suamita – Outra época eu estava em Ponta Negra, colocaram 
o jatão de esgoto indo pro mar em Ponta Negra. Eu tenho um 
colega que é engenheiro e questionou essa ação na hora que 
ocorreu. As águas do mar: Petrópolis, praia do meio, tudo 
deságua no mar. Na praia do meio e dos artistas não vamos lá. 
Vamos mais para a praias do litoral sul, mas estamos querendo 
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conhecer as do litoral norte. As praias do litoral sul não têm 
estrutura, não têm lixeira, as lagoas do Carcacá e do Bonfim não 
têm um balde lixo e é um local totalmente isolado, o que o povo 
pensa da vida? Se eles vivem disso aqui e não têm consciência 
de manter o local limpo? A lagoa de Arituba, a praia é imunda. 
Por mim, tiravam todas as construções dali. O Morro é bonito 
demais, dá para ver de vários pontos da cidade, o que acho feio 
é o crescimento desordenado dali, mas ele em si é muito bonito, 
quiseram botar fogo no morro do careca neste último episódio 
que envolveu os presidiários. O Morro do Careca é lindo, 
decepcionante é ao redor do morro, o símbolo do turismo e uma 
estrutura tão precária assim. O povo sai de vários lugares para 
ver isso aqui, o Morro do Careca é bonito, mas chegar naquelas 
calçadas apertadas, a parte da via costeira acho belíssima, é 
lindo! Muito bonito! Ali porque foram ocupando demais o Morro 
do careca, devia ser bonito, mas se danaram a construir bar, 
lojinha e restaurante, ficou parecendo algo.  O bosquedos namo-
rados tem mata eduna, o parque das Dunas é muito bonito. 
Asbelezas naturais são exuberantes, mas a estrutura… Soube 
que teve uma época que teve um movimento que impediu a 
construção de prédios em cima do morro de careca. Porque 
em cima de Pium querem construir 10 torres de 17 andares e lá 
estão se organizando para lutar contra. Em Pium conseguiram 
tirar isso do plano diretor, querem construir na entrada da 
Rota do Sol. Mas a construtora derrubou essa questão e estão 
construindo já. Aí em Pium tem um jornalista que participou 
desse movimento do Morro do Careca que conseguiram barrar 
a construção dos edifícios em cima do Morro do Careca. Em 
Pium, tem problema de água, do lixo, aquela parte era área 
da preservação ambiental, Barreira do Inferno. Aquela parte 
da Barreira do Inferno é área de reprodução das tartarugas 
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e onde essas torres vão ser construídas é bem próxima ali. 
Fora os problemas de transporte que já existem e a questão de 
saneamento que já é problemática. O Morro do Careca deve ter 
sido este mesmo processo.

Como você dar conta de organizar seu dia a dia entre ser 
mãe, dona-de-casa e profissional?

Suamita – Mulher (risos), eu não dou conta. Acordo cedo, levo 
os meninos para escola e vou fazendo as coisas. Na verdade, a 
tecnologia me ajuda. Tenho máquina de lavar louça e roupa, 
de fazer pão. Menina essa máquina de fazer pão é ótima, eu 
programo e de manhã cedo tá o pão fresquinho pronto. Minha 
mãe trabalhava o dia inteiro e nós, eu, minha irmã e meuirmão, 
que era o mais velho, tínhamos que nos cuidar e cuidar do nosso 
redor. Mas minha mãe era, e é, extremamente organizada, digo 
a ela que ela tem TOC, porque se ela chegasse aqui em casa 
agora, ela ir ter um troço. Para ela estaria tudo muito fora do 
lugar. Eu não me acho organizada, ela sim é extremamente 
organizada, até demais, fora da normalidade. Lembro que eu 
e minha irmã nos unimos contra meu irmão quando éramos 
adolescentes, porque ele não queria fazer as tarefas domésticas, 
lavar louça, arrumar a casa, e como ficávamos sós fazíamos a 
maior confusão quando mainha chegava porque ele também 
tinha que participar. Mainha sempre passava a mão na cabeça 
dele. Enfim, quando chega final de tarde, Miguel fica com os 
meninos e eu corro para a Universidade. Às vezes, dependendo 
do que tem para fazer de exercício do curso, eu uso o tempo de 
aula da noite e falto as aulas para fazer, neste período, o que for 
necessário, se reunir, filmar, editar, construir o roteiro, enfim. 
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O que você pretende com o curso de produção em cinema 
que você está fazendo? Qual sua expectativa nesta área 
profissional?

Suamita – Eu queria mesmo aprender a técnica de filmar, editar, 
produzir produtos audiovisuais, seja para cinema, documentários 
ou vídeos, porque você sabe que na universidade, em jornalismo, 
a gente não aprende esta parte. Meu objetivo era esse no curso. 
Mas também tem muitas deficiências neste curso. Para nós um 
dos desafios é o de gênero. Na turma, na hora de produzirmos 
alguma atividade prática, como a maioria da turma é de homens, 
eles só querem colocar as mulheres para fazer a produção, tele-
fonar, arrumar cenário, essas coisas. Nossas ideias de roteiro 
nunca passavam. Um dia percebemos isso e nos juntamos, agora 
temos um grupo de mulheres e já demos uns passos neste sentido, 
estamos aprendendo fotografia para nós mesmas fazermos a 
fotografia de nossos produtos. Fizemos um vídeo Bela, recatada 
e do lar, uma ideia nossa e parece ter agradado. Agora estamos 
com a ideia de pesquisar sobre os roteiros feitos pelas mulheres, 
e mostrar isso para outras e para outros.  Em João Pessoa, você 
via que existia mais organização em relação ao campo do cinema, 
aqui não tem muito isso, nem no cinema, nem na música, nem 
noteatro. Lá, tinha uma cultura latente, aqui não tem muito isso 
não. A produção cinematográfica aqui é pequena. No entanto, 
aqui encontrei um grupo de mulheres, no curso de produção 
audiovisual, que querem dar visibilidade à produção feminina 
no cinema, não só a parte das que ficam por trás das câmeras, 
mas aquelas que são roteiristas, editoras, mostrar tudo que o que 
as mulheres fazem no cinema e que querem dar invisibilidade.
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Enfrentam algum problema aqui na cidade que não enfren-
tavam antes? O quê?

Suamita – Acesso à saúde pública e ao sistema de transporte, 
assim que chegamos aqui precisei ir ao postinho de saúde, 
horrível aqui. Você tem que esperar sete dias para ser consultado 
por um médico da USF, achei demais. E os ônibus também são 
ruins, as rotas, a demora deles é bem ruim. Aqui nos acordamos 
assim, eu fico com o carro para dar os corres com os meninos 
e Marcos vai para a UFRN de bicicleta – em 40 minutos ele vai 
e volta. Aqui também ainda não arranjei nenhuma pediatra 
boa, antes tínhamos uma pediatra homeopata, aqui até agora 
nenhuma deu certo conosco. Isso acho muito ruim, quando os 
meninos adoecem é uma agonia, tem que levar na urgência e o 
atendimento de médico de urgência é horrível.



Com vista para o mar

Tiago Souto Bezerra
Ricardo Kleiber de Lima Silva

Salah é empresário do ramo da construção e incorporação 
de imóveis internacionais, com empreendimentos imobili-
ários em Portugal (Seixal, Distrito de Setúbal) Moçambique 
(Maputo) e no Brasil (João Pessoa e Natal). Tem 64 anos e viveu 
a maior parte de sua vida em Portugal, apesar de ter nascido 
em Moçambique, África. Obteve desde cedo formação intelec-
tual e acadêmica em Administração e Gestão de Empresas em 
Moçambique, além de tertido formações também na Europa, 
onde esteve por cerca de 40 anos.

A entrevista foi realizada em frente a um de seus imóveis 
em Ponta Negra, dentro de uma de suas pick-up modelo 
Amarok. Foi solícito em ser entrevistado, mas ao mesmo tempo 
não deixou passardespercebido que estava com pouco tempo 
disponível. Trajava uma camisa listrada, calças compridas 
verdes, bem como usava óculos de grau com detalhes em couro, 
que combinavam com o estilo do seu relógio de pulso.

Salah descende de uma família de empresários que há 
muitas gerações são de classe alta. Aprendeu e desenvolveu 
disposições para lidar com grande renda, bens, prestígio e 
poder sem ser esbanjador nem soberbo. Seu pai é de origem 
da União Indiana, território que hoje corresponde à Índia e 
Paquistão, antes unificados. Sua mãe nasceu em Moçambique, 
apesar de seus avós maternos serem de origem indiana. Ambos, 
pai e mãe, eram empresários e também tiveram formação 
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acadêmica, mas foi seu pai que exerceu maior influência 
intelectual sobre ele, bem como os amigos de seu pai, que 
zelavam pelos filhos uns dos outros. 

A região africana onde cresceu era uma sociedade tradi-
cional e com baixa densidade demográfica, apesar do vasto 
território, de forma que as localidades eram bastante dispersas, 
o que de certa forma fortalecia significativamente os vínculos 
sociais imediatos. Desde a mais tenra infância,foi preparado 
pelos pais para dar prosseguimento ao legado da família e 
exerce, assim, a mesma ocupação de seus pais.

Ao chegar a Ponta Negra: 
um choque cultural

Salah, além de ter empreendimentos imobiliários em 
Ponta Negra, também é residente do bairro nos últimos dez 
anos. Inclusive, frequenta diariamente a praia, onde caminha 
bem cedo, todas as manhãs, juntamente com outros transeuntes 
de sua idade e outros mais jovens, sendo esses de diferentes-
classes sociais, em um convívio em quea heterogeneidade do 
público dá o tom da sociabilidade do lugar.

Apesar da importância de suas ocupações em Natal, 
no âmbito de sua vocação empresarial, carrega consigo uma 
responsabilidade moral de ter que viver longe de sua família 
(esposa e filhos), que ainda reside em Portugal, e outra parte em 
Moçambique, apesar do trânsito regular e bastante frequente 
à Europa e África. Desse modo, ter vindo gerenciar os negócios 
da família aqui no Nordeste do Brasil ( João Pessoa e Natal) 
modificou sua experiência tanto profissional como pessoal e 
doméstica. Se pôde operar como agente do setor imobiliário 
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internacional, não o fez sem uma dura adaptação, tanto no 
aspecto laboralcomo no convívio local e, principalmente, 
no aspecto moral/familiar, ao ponto de ter que evidenciar 
provaséticas que justificassem suas ações relacionadas aos fins 
racionais e econômicos.

Simbolismo do Morro do Careca

O conhecimento e o reconhecimento da imagem do 
Morro do Careca como uma marca da cidade de Natal foram-
possíveispormeiode um convite, feito aos empresários europeus 
na década de 2000, para participarem de um congresso em 
Salvador, Bahia, com a presença do todos os governadores do 
Nordeste brasileiro. Na oportunidade os gestores apresentaram 
os argumentos quanto ao potencial turístico que cada estado 
oferecia para o investimento estrangeiro do setor imobiliário. 
Os seus vários investimentos imobiliários em Natal se deram, 
inclusive, devido à paisagem do Morro do Careca como recurso 
simbólico atrelado aos serviços de marketing comercial, como 
uma marca do lugar.

A compreensão do potencial comercial que a praia e sua 
paisagem oferecem para os investimentos passa pelo reconhe-
cimento do excelente e fabuloso panorama da vista do Morro 
na praia. No entanto, a existência de paisagens semelhantes 
em outras orlas marítimas pelo mundo afora descartam sua 
exclusividade como paisagem. Para Salah, a duna de Ponta 
Negra guarda muita semelhança com regiões à beira mar de 
Moçambique. Para ele, não faltam morros do careca em outras 
praias da África, osquaisse distinguem do potiguar apenas na 
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altura, com metros de diferença a menos, mas com a mesma 
extensa faixa de areia e um entorno de vegetação de Mata 
Atlântica. Essa paisagem compartilhada faz com que não se 
possa abordar o Morro do Careca como dado adquirido, o Morro 
por si só não garante o potencial comercial para cidade.

Hoje, embora haja um valor simbólico atrelado aoMorro 
do Careca, as insuficiências de infraestruturas na localidade da 
praia, bem como a falta de manutenção periódica e planejada 
dos aparelhos urbanos, deixa Ponta Negra em desvantagem 
na competição capitalista global frente aos outros morros do 
careca e mesmo a outras paisagens costeiras. As dinâmicas 
do mercado globalizado, bem como os problemas locais da 
praia, são para Salah uma explicação da ausência do turismo 
estrangeiro em Ponta Negra. É notório que o turismo local tem 
um forte componente do turista interno do país. Nem mesmo a 
população de estrangeiros residentes no bairro de Ponta Negra 
hojeé tão representativa como há uma década – e menos ainda 
a de turista estrangeiro.

O apelo que o bairro e a praia de Ponta Negra têm comouma 
localidade turística, assim como acidade do Natal, que possui uma 
urbanização turística – a exemplo do desenvolvimento de uma via 
costeira hoteleira ou mesmo da própria orla potiguar como um 
todo –, pode ter um efeito inflacionário tanto para o turista como 
para a população local, seja no setor imobiliário ou nos itens de 
consumo não duráveis, alimentícios e, principalmente, no trans-
porte aéreo. Viagens aéreas as quais possuam Natal como destino 
são bastante onerosas, sobretudo para um turista europeu, que 
dispõe de um intenso tráfego aéreo que proporciona passagens 
bem mais baratasdo que as ofertadas para o Brasil.

Apesar das adversidades, ainda assim a imagem do Morro 
do Careca proporcionou uma dinâmica a um ramo específico 



Tiago Souto Bezerra | Ricardo Kleiber de Lima Silva

95

da construção de habitações típicas de orla marítima, aquelas 
com vista direta para o mar. Há uma multiplicidade de agentes 
que interagem nos investimentose que dependem de todos os 
outros como pontos de relações, isto é, são habitações, hotéis, 
restaurantes, e a própria infraestrutura do Estado, seja com a 
instalação de aparelhos urbanos ou mesmo com próprio aparato 
burocrático de alvarás e licenças, tendo um peso associado num 
espaço compreendido como uma constelação relacional.

Embora reconheça as ações do Estado, Salah, comoum 
dos agentes do capital imobiliário, não vê que o poder 
público tenha cumprido suas obrigações implícitas, como, 
por exemplo, quanto à falta de manutenção periódica nos 
calçadões da orla –o que permite o aparecimento de diversos 
buracos na via de pedestres –, ou mesmo na ineficiência dos 
banheiros instalados, os quais são verdadeiras zonas fétidas. 
Assim, além de afugentar o fluxo econômico, expõem aqueles 
que caminham na orla a possíveis acidentes, de modo que as 
preferências e os gostos, como sobreposições de experiências 
passadas, funcionam em cada momento como uma matriz de 
percepções, apreciações e ações, tendo em vista que o turista 
europeu compara e prefereoutras localidades de visitação, 
como a Ilha da Madeira, em Portugal.

As habitações hoteleiras dessa ilha são, em sua maioria, 
padrão cinco estrelas, o que reflete o investimento de milhões 
de euros feito pelo Estado português na ilha, nos últimos 
cinco anos. Atualmente, a rede hoteleira da ilhaapresentauma 
constante ocupação máxima, e as reservas nos seus hotéis são 
feitas com anos de antecedência, sobretudo para festa de final 
de ano, quando há show pirotécnico equivalenteaosrealizados 
em grandes eventos, como no Réveillon do Rio de Janeiro.
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Além da insatisfação com o poder público, quanto à insu-
ficiência da infraestrutura local no plano da cultura material, 
o não aproveitamento do potencial que o simbolismo do Morro 
do Careca oferece se dá também pelas redes de artesãos locais. 
Estes, por vezes, ofertam para o turista um produto caro e de 
baixa qualidade, o que inclui atémateriais importados que 
não expressama cultura local, sendo apenas reprodução de 
mercadorias globalizadas.

Compreende-se que Salah não é completamente insen-
sível ao simbolismo que o Morro do Careca confere aos seus 
negócios, como operador do capital imobiliário internacional, 
mas o empresário não pôde deixar de expor seu forte descon-
tentamento quanto às controvérsias do poder local no que 
diz respeito à falta de manutenção da orla de Ponta Negra.
Sua trajetória de vida, pautada por uma posição no topo da 
pirâmide social, bem como a sequência de vivências em vários 
países pelo mundo afora, conferiu-lhe uma ampla visão de 
mundo, como pode ser identificado em sua entrevista. Nesse 
sentido, pode-se compreender o agente como produção social, 
mas também como um indivíduo no âmbito das suas ações, 
escolhas e posições.

Cabe a nós, portanto, compreender que o longo e dura-
douro processo de socialização o posicionoucomo operador 
do capital imobiliário internacional, comoum indivíduo 
coletivo que tem em suas ações e representaçõeso resultado 
de esquemas mentais e corporais que simultaneamente foram 
estruturados. Isso se deunão só por meios sociais e transmi-
tidos por uma herança – econômica, cultural, intelectual e 
simbólica –, mas também por diversos campos vivenciados na 
sua trajetória de vida, osquais atualizaram seu habitus como 
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um conjuntosobreposto de disposições ou mesmo capacidades 
de pensar, sentir e agir.
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Com um empresário do capital 
imobiliário internacional

Entrevista de Tiago Souto Bezerra

Seu pai também era empresário?

Salah – Sim, nós somos todos (família), tanto da parte da minha 
mãe como do meu pai, há muitas, muitas gerações, muitas...

Quem é você?

Salah – Meu nome é Salah, tenho 64 anos de idade, sou natural de 
Moçambique, África.Estive40 anos mais ou menos na Europa, sou 
empresário aqui no Natal na área de construção e incorporação 
de imóveis.

Os seus pais são também de Moçambique?

Salah – O meu pai é de origem indiana, da união indiana, de 
antes da transformação quando teve a independência, que 
depois foi transformada em Índia atualmente, tal como nós 
conhecemos, e no Paquistão. É o que aconteceu, os mulçu-
manos saíram da união indiana e foram para o Paquistão, 
o Paquistão foi formado para os muçulmanos, para evitar 
conflitos. Então meu pai é dessa origem. A minha mãe é 
natural de Moçambique da África, entretanto os pais e avôs 
dela são de origem da Índia.
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Seu pai também era empresário?

Salah – Sim, nós somos todos (família), tanto da parte da 
minha mãe como do meu pai, há muitas, muitas gerações, 
muitas (enfatizando com um movimento de mão para frente, 
indicando que isso remonta a longas datas).

Sua formação intelectual foi em Moçambique?

Salah – Sim, eu tive formação acadêmica e intelectual toda em 
Moçambique.

Quem teve mais influência intelectual sobre o senhor na 
sua juventude?

Salah – Principalmente o meu pai, e outras pessoas, amigos 
dele, porque a África ela é grande, mas ela tem pouca população. 
Por exemplo, enquanto que no Brasil tem muita população, 
mas lá não, lá tem menos população por hectare ou por cada 
quilômetro quadrado. Tem pouca população, é uma baixa 
densidade demográfica, então o que acontece: as cidades, elas 
são pequenas e estão muito afastadas umas das outras, isso faz 
com o que as pessoas dessas cidades sejam obrigadas a viverem 
e conviverem irmãmente. Portanto, os meus pais zelavam, 
olhavam paras os filhos das outras pessoas, dos meus amigos, 
que viam brincavam comigo, meus pais, olhavam e educavam, 
como se fossem meus irmãos, ou fossem filhos deles, e eu 
quando ia para as casas dos outros também era a mesma coisa. 
Chegando a hora do lanche, porque lá havia isso também, o café 
da manhã, havia o lanche, depois havia o almoço, o lanche e o 
jantar, em qualquer um desses sítios, em uma das casas de meus 
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amigos, para brincar, então forçosamente eu tinha que comer 
lá, e aí não havia preocupação alguma, que eles mandavam 
avisar aos meus pais que eu já estava comendo. E os outros 
também quando acontecia, eu mesmo quando estava em minha 
casa fazia o mesmo.

Sua formação foi na universidade de Moçambique?

Salah – Sim, sim toda em Moçambique, mas estudei em 
Portugal, onde eu passei mais tempo da minha vida. E meu pai 
também tinha formação intelectual e superior lá da Índia.

Quanto ao Morro do Careca em Ponta Negra, o que vem em 
sua mente quando se remete a essa paisagem?

Salah – Bom, para os senhores, para vocês que estão cá, o Morro 
do Careca, de fato é bonito, é muito bonito, vamos começar por 
reconhecer que a paisagem é excelente, é bonita, éfabulosa, 
vamos tecer essa situação nessas coisas. Masporexemplo, vou te 
dar um exemplo e posso até te mostrar imagens depois inclusive, 
na terra de onde eu venho da África, existe uma paisagem igual-
zinha ao Morro do Careca, a única diferença existente é que o 
Morro do Careca é um bocadinho mais alto talvez, dez metros a 
mais, em relação ao de onde eu venho. Isso quer dizer que, o que 
eu quero dizer com isso, as muitos Morros do Careca em todo o 
mundo, pelo mundo afora. É certo que nós temos que valorizar 
o que é nosso. Mas não temos dúvida nenhuma, que as praias 
brasileiras são muitos boas, que as paisagens são muitos boas, 
principalmente as do Nordeste, mas não podemos esquecer, ao 
longo do mundo, a costa, o mar, este mar (atlântico) banha muitos 
países. Banha todos estes sítios, é grande. Então, logo a partir 
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da partida, não podemos ter como dado logo adquirido que nós 
temos o Morro do Careca, que não podemos tratar do resto, não. 
Temos o Morro do Careca, mas temos que nos preocupar com todo 
o tipo de infraestrutura, porque só termos o Morro do Careca, 
como eu acabei de dizer, não vale de nada, absolutamente nada, 
e por quê?  Por que o mundo hoje é globalizado, e as passagens 
de avião, por exemplo, na Europa são muito baratas. Eles têm 
pra onde ir, eles não precisam vir para o Brasil ver um Morro 
do Careca, para vir para o Brasil fica caro. Por exemplo, neste 
momento, no Brasil e em Natal, é caríssimo, é mais caro cerca de 
30% do que na Europa, é mais caro cá do que lá, as passagens e a 
própria vida. As frutas, por exemplo, são de 30% a 40% mais caras 
aqui do que lá. Você não se esqueça do seguinte, é um absurdo, 
a fruta paga um imposto enorme, quando devia ser quase de 
graça o imposto, porque o povo precisa se alimentar com uma 
alimentação saudável e nutritiva, que é o quê? Que é fruta, está 
entendendo? Então, se a fruta for cara, vai se vender pouco, se 
vender pouco vai se estragar...

O senhor enfatizou que a paisagem do moro do careca é 
comum até em outras localidades, como na África, mas de 
todo modo ela colabora para os empreendimentos aqui?

Salah – Sim, colabora inclusive os empreendimentos que eu 
tenho foram mesmos adquiridos por causa dessa vista do 
morro do careca.
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A escolha de investir em natal com empreendimentos 
imobiliários foi uma escolha subjetiva ou um plano de 
negócios?

Salah – Foi as duas coisas, foi mais por um convite que os 
estados do Nordeste fizeram na Europa, na década de 2000, 
e que eles fizeram convites aos empresários lá e os estados 
nordestinos fizeram um esforço comum, e fizeram um 
congresso. Eu não conhecia Natal, mas vim depois a Natal, mas 
de fato não conhecia, eu soube do Natal através desse congresso, 
que estava lá também o governador na época, que eu não me 
lembro do nome e nem quem era, daqui do Rio Grande do Norte, 
estava também o de Paraíba, de todos os estados, todos. Todos 
eles convidaram e cada um apresentou os seus argumentos. Eu 
inicialmente não era para vir ao Rio Grande do Norte, era para 
ir apenas para Paraíba, mas acabei vindo também para o Natal.

A seu ver essa urbanização turística foi exitosa, no aspecto 
imobiliário e para a própria cidade?

Salah – Sim, deu certo, mas também o Estado não ajudou 
nada. Portanto, o que está sendo feito é por iniciativa privada, 
porque o Estado não fez nada. Os municípios não fizeram nada, 
absolutamente nada, tudo que está a ser feito politicamente, 
podem cada um reivindicar o que quiser. O Estado pode dizer 
que fez, a prefeitura pode dizer que fez, mas, na verdade, 
realisticamente não fizeram nada. Por exemplo, um caso, ou 
melhor, vou te dar trêsou quatro exemplos muito rápidos. Por 
exemplo, o senhor na Ponta Negra, na praia, no calçadão como 
se tiver a ir para o lado dos hotéis da via costeira, o senhor vai 
para lá, o senhor se andar, depois de 700 m, 800 m, o senhor tem 
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cheiro de malzebundo. Fizeram banheiros novos, mascheios de 
malzebundos, calçadas todas quebradas porque choveu e não 
foi consertado, uma pessoa que vai distraída pode quebrar uma 
perna, porque vai andando, vai na conversa, e se vai correr, 
portanto isso tudo, não contribui em nada, absolutamente em 
nada. Podem ter 100 Morros do Careca. O mundo é globalizado, 
o turista já não é burro, não há turista burro não, o turista 
é esperto para ganhar dinheiro e vir gastar aqui, então ele é 
esperto para apreciar as coisas, para apreciar o que é bom e 
ruim, então este é o fato de não haver turismo em Natal. Por 
que não há turismo internacional em Natal? No Rio Grande do 
Norte? Por que não existe neste momento o turismo? Porque 
o que estamos a fazer aqui é zero. Em relação ao zero, tecni-
camente, é zero mesmo, mas não estou falando que é zero em 
relação ao símbolo zero, mas quem percebe disso sabe o que 
agente está querendo dizer, é muito baixo, ao ponto que a gente 
não pode considerar que isso aqui é turismo exterior. Existe sim 
um turismo que vem do interior do país, um turismo interno, 
que vem de São Paulo, Goiânia, do Sul, de Brasília, por essas 
cidades. O turismo externo é quase zero, não existe nem sequer 
aquela população que existia de estrangeiros morando em Ponta 
Negra, quase que não existe mais. Mas ao contrário o senhor 
pode ver, se o senhor for para Lisboa, o senhor confunde, pensa 
que está em uma cidade brasileira, pois são muitos brasileiros 
que estão lá, e olha que não estão ganhando tanto quanto aqui 
não, lá ganha-se menos, e trabalha-se mais, só que eles têm uma 
qualidade de vida melhor, e é por isso que eles estão lá, é por 
opção, não é uma emigração econômica, é uma emigração de 
qualidade, portanto, eles sabem a qualidade que eles não têm 
aqui mas que eles tem lá... é essa a situação que os próprios 
governantes deviam fazer e preocupar-se, porque tudo o que 
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está a ser feito é iniciativa privada, dos hotéis, o que tem a ver 
com o Estado, o que tem aver com a prefeitura?Absolutamente 
nada, quem investe nisso foi o privado, as pousadas quem 
investe nisso é o privado, os restaurantes, é tudo privado. Então 
o que o Estado faz? Está a arrecadar impostos, está arrecadando 
verbas, e não está investindo. Vou lhe dar um exemplo, só como 
exemplo mesmo, em Portugal existe uma ilha chamada Ilha da 
Madeira, a Ilha da Madeira investiu milhões de euros, não é de 
reais não, é de euros, durante quatro ou cinco anos, malas e 
malas de dinheiro. Sabe qual foi o resultado, o senhor hoje quer 
uma reserva para passagem de fim de ano só daqui a quatro 
ou cinco anos é que tem. E é tudo hotel cinco estrelas, não vá 
lá pensar que tem pousadazita que não tem não, não tem não 
mesmo, é o que eles chamam, turismo de pé descalços, não tem 
não, não tem esse turismo, e nem eles querem lá. Os fogos de 
artifícios lá, em comparação ao do Rio de Janeiro que é muito 
bom e é muito afamado, mas olhe que os fogos de artificio da 
Ilha da Madeira, não fica a dever nada ao do Rio de Janeiro, mas 
quem investe nisso, é o governo? Não é a iniciativa privada, por 
que o governo arrecada impostos, então devolve esse imposto, 
para que venha cada vez mais turista, e qualquer turista que vai 
lá percebe que hoje em dia nem se investe mais em publicidade.  
Vou lhe dar outro exemplo, quem não vai a Portugal a três ou 
quatro anos, se for hoje, fica pasmo, porque Portugal fez o 
mesmo, Portugal continental, não a Ilha, como deu resultado 
na Ilha da Madeira, eles fizeram a quatro ou cinco anos, mesmo 
com situação econômica difícil eles vinha investindo, e investiu 
muito dinheiro em publicidade, e hoje o turismo está bomban-
dolá, está bombandolá, e é tudo turismo bom, não é turismo 
de pé descalço não, por que eles fizeram muita publicidade, 
mas não é só publicidade, criaram infraestrutura também. Em 
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Lisboa, hoje se o senhor for é mais desenvolvido que em muitos 
países europeus para quem não sabe. Acham que Portugal está 
atrasado mais não está, está é muito desenvolvido, mais que 
muitas áreas da França, mas que muitas áreas da Alemanha, 
muito mais desenvolvido! Quando os turistas vão pra lá eles 
têm uma ocupação (hostel) feita pela própria prefeitura lá, 
chamadas Câmaras Municipais, é o turismo que faz tudo isso 
lá, eles têm artesanato, mas não é nada disfarçado como cá, 
não é artesanato da Indonésia, não é artesanato made in China 
não, é artesanato do próprio artesão local, que é fomentado, 
que é incentivado pelo governo local, porque tudo isso soma 
mais. Aqui como exemplo, no Rio Grande do Norte, se forem 
para Caicó, se forem para Ceará-Mirim, se forem para outro 
local, os governos se forem incentivar esses artesãos, não o 
artesão made in China, que este existe em todo lado, que o 
turista vem cá e já viu em outros países, e até com preços mais 
baratos, pois os impostos são mais baixos, por exemplo, e eles 
nem compram isso, dizem “isso é lixo” porque eles sabem que 
isso é lixo, mas se fomentar esse artesão genuíno, também pode 
ajudar ao turismo, porque o turista pode dizer olha vai ao Natal 
que você vai comprar isto, vai comprar aquilo, porque é natural 
e só existe aqui, é original, e isso vai criar postos de trabalho e 
renda. As próprias famílias em Portugal, famílias inteiras todos 
trabalham com artesanato, e olhe que eles não conseguem dar 
vazão à demanda, pois é muito gente a comprar.
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Quanto à polêmica ambiental, em relação ao empreendimento 
imobiliário que se iniciou ao lado do Morro do Careca, o 
senhor acompanhou essa polêmica? O movimento ambienta-
lista mais atrapalha ou ajuda o capital imobiliário e a cidade?

Salah – Olha, existe um capitalismo selvagem, e existe o capi-
talismo moderado, existe de tudo, mas o que for moderado é 
bom. Se a gente for pensar lá fora, existem muitos partidos, 
organizações, ONG ambientalistas, o que eu quero dizer com 
isso é que se formoderado é excelente, é bom, se for radical 
é ruim. É ruim por quê? Uma coisa não tem nada aver com a 
outra, ou seja, eu posso ter três árvores, e eu posso estar a ser 
ambientalista, e ter dez árvores que podem ser prejudiciais, o 
fato de ter mais árvores mais zonas verdes, isso não quer dizer 
que tem aver com meio ambiente não, isso é errado, uma coisa 
não tem nada aver com outra, então as pessoas confundem, 
muitas vezes as pessoas partem do seu capricho pessoal, que 
é transformando depois como se estivessem a defender o meio 
ambiente, e muitas vezes não é nada disso. 

O senhor está morando aqui em Natal há bastante tempo?

Salah – Estou há dez anos aqui. 

Ter vindo para cá mudou a sua vida de alguma forma?

Salah – [Respirou profundamente, seguido de um longo silêncio, 
respondendo afirmativamente com um leve movimento de 
cabeça para frente e demostrando alguma consternação.]
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Ter deixado sua família em Portugal, mudou sua vida? 
Quero dizer, mudou muito ter vindo pra cá?

Salah – Sim, eu tenho minha família lá em Portugal, e eu estou 
cá, então veja, também tenho parte da minha família em África, 
nesse aspecto sim, alterou um bocado. O sistema de trabalho 
aqui também é diferente, é completamente diferente, quando 
eu cheguei, era pior do que hoje, o Natal, o Rio Grande do Norte 
era um Estado subdesenvolvido, comparado aos piores países 
africanos. Mas melhorou um bocado, na parte do ensino univer-
sitário, melhorou muito para muita gente, embora a qualidade 
do ensino seja baixo, mas não se deve preocupar, porque vai 
melhorar, as gerações vão passando umas para outras o conhe-
cimento, o próprio mercado vai melhorar, vai acontecer essa 
melhoria, o primeiro passo já foi dado, foi o fato das pessoas 
entrarem para as universidades, que antigamente era só para 
as elites, só os ricos, hoje, qualquer um tem acesso e isso é bom. 
Mas isso não quer dizer que saem formados com curso universi-
tário de qualidade, alguns nem sabem falar português e ainda 
nem sabem escrever direito, e aí os próprios diplomas acabam 
por ter baixo valor de mercado, e lá fora, no exterior tem menos 
ainda, mas já foi uma coisa boa, foi uma coisa excelente, que as 
pessoas hoje podem ter acesso.

O senhor tem o hábito de ir à praia de Ponta Negra?

Salah – Sim, vou às 5 h, 5 h 30 da manhã, não sou sozinho lá, 
há muita gente que eu encontro lá, desde pessoas de idade, até 
pessoas mais jovens, de todas as camadas sociais, inclusive, uns 
a correr outros a caminhar, isso todos os dias, ou quase todos 
os dias vou lá então. 
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Problemas como prostituição em Ponta Negra afetam o 
capital imobiliário?

Salah – Sim, quando eu cheguei cá, tinha muito mais do que 
tem hoje, não só na orla, como por exemplo naquelas ruas 
atrás do supermercado Extra da av. Roberto Freire, naquelas 
ruas era tudo prostíbulos, como agente diz lá, era uma pouca 
vergonha.  Portanto, quase que não se podia passar com a 
família, porque era horrível, e na orla também. E eu me lembro 
bem que eu ia com minha mulher e a gente ficava com um mal 
aspecto. Outra situação que nós notamos é que quando descia 
no aeroporto já tinha lá cartazes a dizer que turismo sexual 
é crime, ora nem sequer sabíamos que existia turismo sexual 
aqui, já era uma propaganda ao contrário, e , exageradamente, 
o que eu quis dizer, tudo que seja moderado é bom, tudo que 
seja radical, só para mostrar, não é bom porque quem está a 
ver isso é afugentado, o turista próprio, se eu vier com minha 
mulher já não deixa vir sozinho, porque ela vai pensar que 
lá é para turismo sexual, quando não é tanto assim, existe 
turismo sexual em todo o mundo, nas Filipinas por exemplo,  
é conhecido de todo o mundo, a prostituição existe, até porque 
é considerada a profissão mais antiga do mundo, mas desde aí 
exagerar tanto não é bom. 



Imagem simbólica 
da beleza natural



Tempos que não voltam mais

Jacqueline Tavares da Silva
Heloisa Helena de Sousa Franco Oliveira

A nossa entrevistada mora no bairro da Cidade da Esperança, 
que fica na zona oeste de Natal, um conjunto habitacional 
fundado em 6 de junho de 1967 pelo então governador do 
estado do Rio Grande do Norte (RN), Aluísio Alves. Naquele 
período, o bairro tinha um pequeno conjunto de 400 casas, 
que abrigava três mil pessoas, e hoje é considerado o 
principal polo urbano da região oeste de Natal, com mais 
de 30 mil moradores. O seu espaço social abriga posições 
distintas, coexistentes e exteriores umas em relações as 
outras, destacando-se o terminal rodoviário de Natal, que 
foi inaugurado em 1981, este cercado por pousadas, restau-
rantes, supermercados, paradas de ônibus e um posto de 
gasolina. Esses pontos de ônibus abrigam passageiros que 
esperam o transporte paraseguirem aos seus destinos, 
mas nesse pequeno espaço de interação social também há 
alguns vendedores ambulantes, que comercializam frutas, 
refrigerantes, água mineral, pipoca, cerveja, aguardente e 
o tradicional churrasquinho – este com uma variedade de 
sabores, para agradar a todos os gostos –, o que faz parte do 
estilo de vida de cada freguês que ali se encontra.

É nessa realidade social que vamos adentrando as ruas 
desse bairro, onde se percebe pequenas lojas de roupas, de peças 
de carro, restaurantes, pizzaria, posto policial, posto de saúde, 
uma unidade de pronto atendimento para assistir os casos mais 
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graves, tanto de seus moradores como dos bairros vizinhos. 
Encontramos também uma variedade de farmácias, um ginásio 
de esportes, um campo de futebol e, por ser um bairro de grande 
extensão, escolas estaduais, municipais, particulares e creches. 
Um fato curioso é que a Cidade da Esperança tem algumas ruas 
com nome de alguns municípios que formam o estado do RN, 
como, por exemplo, Rua Areia Branca, Rua Cruzeta, Rua Santa 
Maria, Rua Pau dos Ferros.E as suas avenidas têm nomes de 
estados, como Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, denomi-
nações interessantes e que chamam a atenção.

Outro ponto que também se destaca nesse bairro é a sua 
igreja matriz, que tem por nome Paróquia Santuário de Nossa 
Senhora da Esperança e Santo Inácio de Loyola. Logo, é cami-
nhando pelas ruas que se chega à rua da nossa entrevistada. 
A Rua Parnaíba é pouco movimentada, tendo em certas horas 
do dia seu silêncio quebrado pela passagem do ônibus urbano 
que tem ali próximo o seu terminal.

Conhecia Patrícia há alguns anos e no dia marcado para 
a entrevista lá estava ela, de forma simpática, convidando para 
entrar em casa. Ao entrar, a casa apresentava uma pequena 
área onde se via cadeiras já envelhecidas, um varal com roupas 
penduradas e, entrando por uma sala de estar um pouco escura, 
um estreito corredor onde de um lado se encontravam dois 
quartos. Em um dos quartos, ela mostrou um garotinho, e 
disse: É meu filho dormindo. Patrícia nos levou até a cozinha, 
onde se podia observar que a casa tinha passado por algumas 
reformas, então ofereceu uma cadeira para sentar enquanto 
realizava pequenas tarefas domésticas. A entrevista iniciou 
com uma explicação minha à Patrícia a respeito da pesquisa 
sobre o simbolismo do Morro do Careca para moradores de 
Natal. Vamos conversando e, ao perguntar há quanto tempo 
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ela morava naquela casa, ela disse que já fazia 42 anos, o que 
correspondia a sua idade atual. Conta que seus pais também 
moravam no bairro e essa casa em que ela mora hoje foi herança 
de sua mãe, dona Madalena.

Falando um pouco sobre sua mãe, Patrícia contou que 
foi funcionária pública, auxiliar de enfermagem, trabalhou um 
tempo no posto de saúde do bairro, fez um concurso público e 
depois foi trabalhar no Hospital Universitário Onofre Lopes – 
onde chegou a assumir a coordenação do setor de raio X, função 
que desempenhou até se aposentar. Dona Madalena faleceu há 
oito anos. Patrícia contou também que tem mais dois irmãos, 
sendo um deles padre. A casa da Patrícia foi herdada pelos três 
irmãos, que decidiram dividi-la para cada um morar com suas 
famílias. Continuando nossa conversa, ela disse que também é 
casada, tem dois filhos, uma menina de 19 anos, fruto de um 
relacionamento que não deu certo, e um garotinho de sete anos, 
filho do atual marido. Seu esposo trabalha como garçom no 
Hospital do Coração e ela é funcionária pública, trabalha como 
secretária no período da tarde na escola Estadual União do Povo 
de Cidade Nova, no bairro que tem o mesmo nome, vizinho à 
Cidade da Esperança. 

Depois de falar um pouco sobre si, Patrícia se volta para 
nossa pesquisa do simbolismo do Morro do Careca da praia de 
Ponta Negra. Perguntamos se ela conhecia o Morro do Careca 
e Patrícia disse que sim. Então, pedimos a entrevistada para 
falar o que o Morro do Careca significava para ela. Inicialmente, 
Patrícia nos conta que o Morro do Careca, apesar de ser 

um belo cartão-postal, infelizmente, o ser humano não respeita mais 

nada, porque a gente não pode mais subir, já que ele é considerado 

um patrimônio que tem que ser preservado, e com isso as pessoas 
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não podem mais conhecer o outro lado do Morro do Careca, só vemos 

as dunas, pois nem sempre a maré permite que possamos rodeá-lo 

por baixo; e lá do outro lado tem uma praia maravilhosa para se 

tomar banho, não lembra o nome no momento, porque já fazia muito 

tempo que não ia lá. 

Mas o Morro do Careca, segundo Patrícia, tem um quê de 
especial, conforme podemos observar em suas palavras: 

Não só pra mim, mas pra todos os nativos daqui de Natal, os 

natalenses, ele não é só um cartão-postal, é um orgulho pra gente, 

ele é uma coisa assim, tão lindo, que a gente fica sem palavras 

pra descrevê-lo, acho que só a imagem já diz tudo, você chega 

diante dele, para, fica olhando e vê como a natureza é bela de 

fazer aquele monumento. 

Nesta observação sobre a beleza do Morro do Careca, 
Patrícia revelou que não o vê a partir de uma visão turística 
de um cartão-postal, mas mantém lembranças de sua bela 
imagem natural.

Patrícia também mencionou que já fazia 19 anos que não 
ia mais lá.  Ela ia algumas vezes, na adolescência, com suas 
amigas, pois subiam o Morro para ir ao outro lado da praia, 
onde tinha poucas ondas e não havia pedras. Era uma diversão 
na volta descer correndo o Morro do Careca e quando desequi-
libravam desciam bolando pela areia. Tempos que não voltam 
mais: depois que proibiram a subida no Morro do Careca, a praia 
de Ponta Negra perdeu sua magia. Hoje, devido à distância, 
Patrícia diz que fica mais viável ir à praia da Redinha e à praia 
do Meio.No entanto, na observação sobre a beleza do Morro do 
Careca, Patrícia revelou sua nostalgia dos velhos tempos e o 
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orgulho que sente ao lembrar de suas recordações de adoles-
cência, que ela parece guardar com carinho.
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Com uma funcionária pública

Entrevista de Jacqueline Tavares

Perdeu a magia do lugar.

Você conhece o Morro do Careca da praia de Ponta Negra?

Patrícia – Sim.

Para você, o que significa o Morro do Careca da praia de 
Ponta Negra? Fale um pouco sobre isso.

Patrícia – O Morro do Careca, apesar dele ser um belo cartão-
-postal, infelizmente o ser humano não respeita mais nada, a 
gente não pode mais subir porque agora é um patrimônio que 
tem que ser preservado, então, agora, as pessoas não podem 
mais conhecer o outro lado do Morro do Careca, porque a gente 
só vê a duna, porque nem sempre a maré permite que a gente 
possa rodeá-lo, por baixo, mas lá do outro lado tem uma praia 
maravilhosa pra se tomar banho, que eu não me lembro do 
nome, porque já faz muito tempo que não vou lá, não lembro 
mais o nome, mas o Morro do Careca, não só pra mim, mas 
pra todos os nativos daqui de Natal, os natalenses, ele não é 
só um cartão-postal, é um orgulho pra gente, ele é uma coisa 
assim, tão lindo que a gente fica sem palavras pra descrevê-lo, 
acho que a imagem já diz tudo, você chega diante dele, você 
para, fica olhando e vê como a natureza é bela de fazer aquele 
monumento, diante de seus olhos e agente não sabe preservá-lo. 
E o que mais que eu poderia dizer...
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Você subia o Morro do Careca?

Patrícia – Ia algumas vezes para a praia de Ponta Negra com 
sete amigas. Chegando lá, subiam o Morro para ir à praia do 
outro lado.

Curiosa, perguntei a Patrícia sobre esse outro lado:

Patrícia – A gente subia o Morro, lá em cima é reto, era uns 
dez minutos de caminhada, não lembro agora o nome da praia 
desse lado. Sei que ia muita gente, não só pra subir o Morro, 
mas também subiam pra tomar banho desse outro lado da 
praia, porque desse lado não tinha pedras nem ondas, por 
isso que muita gente gostava de tomar banho ali. Na volta, se 
a maré não tivesse alta, vinha por baixo, mas se tivesse alta 
voltava pelo Morro e descíamos em toda carreira feito um 
bocado de louca, e quando desequilibrava descia bolando, era 
muito bom. Sobre o esforço físico na subida do Morro, ela conta 
que quando iam subindo, a perna ia cansando e aproveitavam 
as pegadas das outras pessoas porque ficavam uns buracos e 
essas pegadas facilitavam a subida, era muito bom, tempos 
que não voltam mais.

E Patrícia continua sua narrativa falando sobre a proibição 
das pessoas subirem o Morro do Careca:

Patrícia – [Quando proibiram a subida do Morro, Patrícia conta 
que não foi mais, ela diz que já faz 19 anos que não vai lá, a idade 
da filha dela.Ela diz que o filho de seteanosnunca foi à praia 
de Ponta Negra.Patrícia conclui que] ”depois que proibiram a 
subida tirou a magia, de subir e descer bolando as areias do 
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morro. Ele é um cartão-postal, mas pra gente tirou a magia, 
pra mim a alegria de Ponta Negra era subir o morro, era o 
diferencial.Para ela ainda há a distância de sua casa à Praia 
de PontaNegra, de cerca de 2 h. Ponta Negra se torna caro em 
tudo, ônibus ou táxi.

Patrícia ainda diz mais:

Patrícia – Você pode me perguntar: “E antes não era do mesmo 
jeito?”. Mas antes tinha o diferencial que era subir o Morro. 
Hoje, fica mais viável ir à praia da Redinha e a praia do Meio. 



Uma mulher trabalhadora

Thyciara Macedo dos Santos
Patrícia Macedo Ferreira 

Marizalva Martins dos Santos Cardoso, ou Danda, como 
prefere ser chamada, é uma mulher gentil e que leva uma 
vida simples. Trabalha como Auxiliar de Serviços Gerais – ASG 
em um condomínio situado no bairro Petrópolis, em Natal, 
no estado do Rio Grande do Norte, mesmo local em que nos 
conhecemos e conversamos. Após um dia inteiro de trabalho 
intenso, ela ainda estava disposta a dedicar à nossa pesquisa o 
pouco tempo que tinha antes de anoitecer e ter que voltar para 
casa. A entrevista transcorreu em clima de conversa informal 
e, com poucas palavras escolhidas cuidadosamente, ela conse-
guiu resumir experiências que marcaram sua trajetória de 
vida na capital potiguar.

No ano de 1994, ela saiu de sua cidade de origem, São 
Tomé – RN, para vir morar em Natal, percorrendo uma distância 
de cerca de 118 km. Os motivos de sua mudança forama 
procura por emprego e o interesse em continuar os estudos.  
Inicialmente, morou em casas de pessoas para quem trabalhava. 
Após casar-se com Dailton, ou Dito, como o chama de forma 
carinhosa, fixou residência no bairro Mãe Luíza, local onde o 
esposo nasceu e no qual mora toda sua família. Geralmente, 
ela volta do trabalho a pé, pois fica a poucos metros de sua 
casa. Porém, naquele dia em especial, Dito, que trabalha como 
porteiro em um condomínio localizado na praia de Areia Preta, 
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foi buscá-la e ligou alguns minutos após o início da entrevista 
para avisar que estava a caminho.

O casal e o filho de sete anos de idade estavam de 
mudança para a casa que adquiriram, a duras penas, na cidade 
de Extremoz – RN. Danda quer que o filho tenha as oportu-
nidades que ela não teve, pormeiodos estudos, já que elanão 
conseguiu concluir o ensino fundamental, pois parou de estudar 
no segundo ano. Essa é a principal motivação apontada por ela 
para sua longa jornada de trabalho, de domingo a domingo. Em 
conversa informal, ela afirma querer voltar a estudar e, com 
animação, diz já estar procurando com o marido uma escola 
perto da nova moradia, onde possam estudar no turno da noite.

De acordo com o relato da entrevistada, no bairro em 
que mora tem bala quase toda noite, o que tem causado sofri-
mento em seu filho, que, amedrontado com esse cenário, pede 
chorando para saírem de lá. Danda considera o lugar para 
onde está indomais tranquilo e distante da violência urbana 
de Mãe Luíza. Para ela, Extremoz é uma cidade que tem casas 
lindas e é onde o salário dava pra pagar. Esse também seráo 
destino do irmão dela, que em poucos meses estará dizendo 
adeus a esse bairro. Porém, a alegria na fala da entrevistada é 
interrompida quando pergunto se a irmã também irá mudar 
de moradia. Demonstrando tristeza, na voz e no olhar, ela diz 
que o salário que ela ganha não dá pra comprar uma casa, se não 
ela tinha ido pra lá pra onde a gente tá indo. O menino dela ficou 
chorando porque queria mudar.

O bairro Mãe Luíza, assim denominado em homenagem 
a parteira Luíza, uma das primeiras moradoras do local, está 
situado na zona leste de Natal, em uma área de morro entre a 
praia de Areia preta (Oceano Atlântico), o Parque das Dunas 
(Floresta de Mata Atlântica) e o bairro de Petrópolis. Seu 
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povoamento foi iniciado na década de 1940, em um período 
em que o acesso era mais difícil, em um morro com mata 
densa, ainda sem água e luz. Os antigos habitantes vieram do 
interior do estado, escapando da seca que assolou o Rio Grande 
Norte em 1958. Para a construção das moradias, utilizavam 
papel e palhas de coqueiro. Esse cenário foi transformado após 
longos anos de luta dos moradores, que conseguiram diversas 
melhorias, incluindo a transformação do lugar em bairro. Lá 
também está o Farol de Natal, popularmente conhecido como 
Farol de Mãe Luiza.

De acordo com as autoridades de segurança pública, Mãe 
Luíza está entre os bairros com o maior índice de homicídios 
da capital potiguar, a qual foi considerada a cidade mais 
violenta do Brasil, segundo um ranking mundial elaborado 
pela ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública 
e Justiça Penal, em 2017. Na prática, observamos uma popu-
lação amedrontada em todos os lugares da cidade. O quadro de 
violência, que se agravou nos últimos anos, também motivou 
a saída de muitos outros moradores do bairro em que Danda 
morou por dez anos. Hoje, a mudança de moradia representa 
para ela uma conquista pessoal e a esperança de que o filho 
possa viver em um ambiente mais tranquilo, longe da violência 
e dos atos de terror que acometem a cidade. 

Assim, o trabalho foi a ferramenta queaentrevistadauti-
lizou para atingir seus objetivos de fugir da violência e oferecer 
ao filho um ambiente mais tranquilo em que ele pudesse, da 
melhor forma, crescer e ser educado.A compra de uma casa 
ampla e a oportunidade de uma vida tranquila para ela e a 
família, em um novo lugar, são os bons frutos colhidos com o 
suor do seu trabalho. Porém, a conquista da casa em Extremoz 
tem exigido maiores esforços e mais tempo de trabalho. A 
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Auxiliar de serviços gerais – ASG de uma empresa privada que 
administra condomínios trabalha de segunda à sexta-feira, 
das 7h às 17h e, aos sábados, das 07h às12h. Além disso, realiza 
faxinas nas tardes de sábado e domingo, e ainda cuida da 
própria casa e da família. A jornada tripla de trabalho não deixa 
tempo para outras atividades, tampouco o lazer. No tempo livre 
que surge, a família prefere ir à lagoa ao invés da praia. Porém, 
nem sempre foi dessa maneira. 

Danda, assim que chegou a Natal, adorava ir à praia. Era 
a sua irmã a melhor companhia que tinha quando ainda era 
solteira. A praia de Ponta Negra era sua preferida para passar o 
dia inteiro farreando com ela, entre um banho no mar e outro, 
dançando um forró animado e praticando as famosas subidas e 
descidas no Morro do Careca, proibidas desde o final dos anos 
1990. Nesse período, havia uma corda que auxiliava a subida 
no Morro, mas as duas dispensavam a ajuda e subiam sozinhas. 
Sobre o período em que era permitido escalar a grande duna, 
ela se mostrou favorável com a liberdade que existia naquela 
época de circular sobre área. Mesmo com as boas recordações 
de sua história de farra na praia de Ponta Negra, hoje em dia ela 
quase não vai lá, mas acredita que o Morro deve ser preservado.

O excesso de ocupações com o trabalho, que envolve os 
serviços prestados como ASG, as faxinas que realiza em casas 
no final de semana e as tarefas domésticas advindas com o 
casamento, não deixam tempo para o lazer ou outras atividades 
distintas das que realiza em sua rotina. Atualmente, prefere 
visitar as lagoas da cidade, pois considera a praia suja e baru-
lhenta. Danda afirma ter ido algumas poucas e rápidas vezes 
com o filho à praia de Ponta Negra: banhou-se, banhou o filho 
e voltou para casa.
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Uma mulher feliz e satisfeita com suas conquistas, essa 
é a impressão que Danda nos passa, apesar das muitas horas 
de trabalho, dos sacrifícios para ter uma vida melhor e dos 
raros momentos de lazer. A família, principalmente o filho, é 
sua motivação diária para continuar com o seu projeto de vida. 
A mudança de casa também lhe deu uma nova perspectiva e 
uma satisfação pessoal pela conquista. A proximidade com a 
violência não a impediu de sonhar, de trabalhar e realizar. A 
praia de Ponta Negra e o Morro do careca, que ela subiu e desceu 
tantas vezes, tornaram- seuma boa lembrança para contar e, 
apesar de achar a praia bonita, ela nunca visita, porque suas 
prioridades são outras e os seus momentos de lazer acontecem 
em outros lugares.

A praia de Ponta Negra e o Morro do Careca têm um 
significado importante para a entrevistada, simbolizando 
sua juventude, um período da vida em que lhe foi possível 
desfrutar de mais momentos de lazer. Apesar dessa vocação 
para o trabalho, a diversão é uma sublimação de seu desgaste 
físico, advindo do trabalho extensivo (de domingo a domingo). 
Danda é um exemplo de como otrabalho nas sociedades 
modernas assume significado central para “a completa 
felicidade do homem”, apesar de seralienante na medida 
em que os trabalhadores não se percebem como explorados, 
característica própria do processo de produção e reprodução 
do modo de produção capitalista.
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Com uma mulher trabalhadora

Entrevista de Thyciara Macedo

Menina, trabalho de domingo a domingo.

Onde você mora?

Danda – Mãe Luiza.

Há quanto tempo você mora em Mãe Luiza?

Danda – Moro há dez anos. Mas estou me mudando.

Então você está se mudando? Para onde?

Danda – Extremoz, porque lá as casas é lindas [Deu uma garga-
lhada]. Porque foi o único lugar que o meu salário dava pra 
pagar uma casa, né? La é bem tranquilo.

Mas por que você está saindo de Mãe Luiza?

Danda – Eu quero sair por causa da violência, morei muito 
tempo lá, tinha menos violência. Depois que a gente chegou, tá 
com uns quatro a cinco anos que a violência vem aumentando 
cada vez mais. Então, devido à violência, eu vou embora. 
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Você acha que só Mãe Luiza é violenta, aqui, em Natal?

Danda – Não, acho que quase em todo lugar tá sendo violento. 
Mas Mãe Luiza é mais que outros lugares. Mãe Luiza tem bala 
quase toda noite.

Você tem um filho? (A entrevistada me falou antes da 
entrevista)?

Danda – Tenho.

Ele tem quantos anos?

Danda – Sete anos.

Como ele reage à violência em Mãe Luiza?

Danda – [Respirou fundo] Ele pedia todo o dia pra ir embora. 
Ele acha horrível.

Mais alguém de sua família mora em Mãe Luiza?

Danda – Meu irmão. Meu irmão foi embora também. Minha 
irmã (Marinalva) também mora em Mãe Luiza, o salário que 
ela ganha não dá pra comprar uma casa, se não ela tinha ido 
pra lá pra onde a gente tá indo. O menino dela ficou chorando 
porque queria mudar.

O menino queria mudar por causa da violência?

Danda – Sim, por causa da violência. 
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Você já passou por alguma situação de violência, como um 
assalto?

Danda – Nunca fui, graças a Deus.

E quanto ao seu trabalho? Com o que você trabalha?

Danda – Sou ASG. 

Como é sua rotina de trabalho?

Danda – Menina, trabalho de domingo a domingo. Eu trabalho 
direto. Segunda àsexta até 5 h da tarde e no sábado até meio dia.

O que você faz no restante do sábado e no domingo?

Danda – No sábado, eu saí daqui [prédio que ela trabalha] de 
meio dia e vou fazer uma faxina, fico até 4 h 30 e meia, 5 h, meu 
horário depende da minha coragem. E, no domingo, também eu 
vou fazer outra faxina. Saio de 7 h, às vezes de 6 h da manhã, 
eu termino de 2 h... 3 h da tarde.

Você não tem nenhum momento de lazer?

Danda – Mulher...Hoje em dia...antes eu escolhia praia, hoje em 
dia eu escolho lagoa.  

Essa praia era Ponta Negra?

Danda – Sim. Sempre eu ia, mas eu vinha rápido. Não ia pra...
Tomava banho. Dava banho só no menino, Melque. Dava banho 
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nele e a gente vinha embora. Não ficava o dia todo mais. Ficava 
quando eu era solteira, depois que eu casei…

Por quê?

Danda – Porque como eu era solteira, eu ia pra farrear [risos]. 
Depois que eu casei, né? Tem filho a gente muda. A gente vai e 
vem rápido.

Você ainda vai em Ponta Negra?

Danda – Não, nunca eu vou. [Pausa para pensar] Não muito 
difícil eu ir pra praia, fico mais em casa. A praia é suja.

Quando você era solteira e ia para Ponta Negra, como era?

Danda – Eu ia no tempo que o povo ainda subia no morro. Eu 
ia de manhã e passava o dia. Tinha um forró num bar, na beira 
do Morro. Era bom que só. Já faz tempo. Quando subia e descia, 
eu subi. Era umaluta pra gente subir. Tinha umas cordas, mas 
eu e minha irmã subia sozinha.

E hoje, o que pensa sobre a praia de Ponta Negra?

Danda – Tá poluída. Suja. Se você for ver as praias tudo suja.



As nostalgias do lugar



Dias inesquecíveis de uma juventude

Arkeley Xênia Souza da Silva
Lore Fortes

Sr. João sentiu-se bastante animado e motivado ao ser entre-
vistado. De largo sorriso no rosto, colocou os óculos, desde 
o início, dizendo com ar jocoso que era para dar um ar de 
seriedade. Serviunescafé e biscoito e, bem tranquilo, trajando 
bermuda, chinelo, camiseta e um boné, sentou-se na cadeira 
da varanda, em sua residência, e nos convidou, primeiramente 
a conversar, trocar ideias dos acontecimentos diários da vida. 
Falou também que gosta muito de fazer palavras cruzadas, ler 
a Bíblia, atividades que faz diariamente quando não está com 
outras ocupações, como caminhar e ajudar a sua esposa em 
algumas atividades da casa. Hoje está aposentadoetem muito 
orgulho de toda sua vida, e de sua profissão.

Tinha o trabalho como sua segunda família. Foi de onde 
tirou todo o sustento para sua casa, na criação de seus filhos, 
juntamente com a sua esposa. Passava o dia no trabalho, só 
chegando em casa no início da noite, quando iria ajudar a esposa 
nos afazeres domésticos. Quando os filhos foram nascendo, 
ajudava também nas lições de casa dos pequenos. Frequentavam 
a igreja, inclusive disse que tem muita fé em Deus. Perguntou 
se queríamos mais café e bolo, bolacha e, em seguida, disse que 
estava pronto para falar.

Sr. João tem atualmente 80 anos de idade, nasceu na Praia 
de Pirangi, mas há 40 anos reside em Natal. Hoje em dia, em 
função de sua idade, já não frequenta mais a Praia de Ponta 
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Negra, mas revela maravilhosas lembranças do passado, que 
envolvemPirangi, Parnamirim e Natal. Assim, de início, nos 
contou como foi sua infância, as traquinagens que fazia quando 
menino, em Pirangi-praia e em Parnamirim. Fez-nosrecordar 
sobre um pouco da história da praia de Pirangi, o cajueiro, a 
reserva ambiental e a beleza da costa litorânea. Informou, no 
momento, que a palavra Parnamirim tem origem Tupi-guarani, 
que significa rio pequeno. 

De acordo com o nosso entrevistado,Parnamirim era 
apenas um Distrito, ligado à cidade de Natal, por volta dos anos 
de 1939.  Falou um pouco também sobre osurgimento dessa 
cidade, quando disseque os primeiros habitantes chegaram 
devido à construção de uma área para pouso e decolagem de 
aviões da França. E que durante a guerra, Segunda Guerra 
Mundial, houve a instalação da base aérea norte-americana, que 
levou o local a ser chamado de Trampolim da Vitória, devido à 
localização estratégica. Foi chamada de cidade, em 1958. Lembra 
da ida à Escola Primária na cidade de Parnamirim, o exame de 
admissão ao ginásio, que havia na época e era temido por todos, 
por volta anos de 1958, quando ocorreram os primeiros exames 
de admissão ao ginásio. Isso o fez recordar ainda muito mais 
daquele tempo que, de acordo com Sr. João, foi um maravilhoso 
e inesquecível tempo, que não volta mais.

O futebol também foi uma paixão sua, o que se pôde 
notar quando os seus olhos brilharam ao falar do campeonato 
de futebol de Parnamirim, em meados dos anos de 1961 e 
1962. Resgatou também em sua fala os bailes de carnaval na 
cidade e um clube chamado Potiguar. Fez uma grande pausa e, 
depois, disse também que participou da programação diária da 
Amplificadora Santos Dumont, na parte publicitária. Reafirmou 
sua paixão pelo futebol e fezum comparativo daquela época com 
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os dias atuais sobre a questão da segurança, dizendo que se 
podia andar e brincar na rua tranquilamente e com segurança 
nesse tempo, mas que hoje está muito difícil.  Saindo um pouco 
da varanda, onde estávamos conversando, pediu licença poisiria 
buscar um caderno em seu quarto. E ficamos a pensar...Com uns 
instantes, Sr. João retorna com um largo sorriso no rosto, os 
óculos a fazerem expressão, dizendo-nosque o caderno é onde 
ele tem anotado várias datas e momentos. Fiquei pensando:“-
talvez seja uma espéciedediário! ”.

Ao folhear as páginas, já aduzindo ao passado, comentou 
sobre a inauguração do Parque Aristófanes Fernandes, em 1962, 
localonde ocorre a Festa do Boi. Ele disse que tem essa lembran-
çapelo fato de gostar muito de cavalos, e acredita que a história 
do parque teve início por meados do ano de 1949, em virtude de 
um parque de vaquejadas que muito movimentava a cidade e os 
parnamirinenses. Citou também que houve um período emque a 
cidade se tornoumuito movimentada, sendo construída até uma 
fábrica da Coca-Cola, que ficava onde hoje é o bairro Cohabinal. 
Mencionou ainda a construção de uma rodovia,Parnamirim 
Road, ligando Natal à Base Aérea de Parnamirim.

Quando começou a falar sobre o Morro do Careca, fez uma 
expressão na face e disse que estava recordando os bons e ines-
quecíveis tempos de sua juventude e idade adulta, e passava um 
filme em sua mente sobre as vindas de Parnamirim à cidade de 
Natal, que era, na época, uma aventura e uma viagem. O sorriso no 
seu rosto alargou e começou a falar que, sem dúvida, a paisagem 
do Morro do Careca traz lembranças inesquecíveis. Afirmou 
que o Morro do Careca, incontestavelmente, é o cartão-postal 
da cidade do Natal, ou seja, do Rio Grande do Norte. Quem não 
visitar o Morro do Careca, no caso... hoje... tirar fotos da área, 
não tem o que contar sobre o estado. O Morro representa o 
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estado do RN, principalmente no turismo e nas questões do 
meio ambiente, de ecologia. 

Ele nos ofereceu mais café e água e continuou a narrar, 
dizendo que elee mais alguns amigos, muitos anos atrás, 
vinham de bicicleta da cidade de Parnamirim ou da Praia de 
Pirangi e iam ao Morro do Careca. 

[Naquela época]não havia BR, não havia esse trânsito louco, esse 

vai e vem, prédios altos, essa poluição sonora e também ambiental... 

Tranquilamente, eles faziam o percurso, em estrada de barro, com 

matagal de um lado e do outro, passavam por um rio (o rio de Ponte 

Velha) e chegavam no litoral lindo de Ponta Negra, nas mediações 

de onde hoje é o campo do ABC, na Rota do Sol, e na ponta estava lá 

o Morro do Careca. Na paisagem também haviam muitas barracas 

de pescadores da região.

E Sr. João continua relatando suas recordações: Subíamos 
o Morro do Careca, e o visual tanto da vegetação quanto do litoral, 
da praia, do mar era lindo demais. Um silêncio grande demais...
Nesse momento, todos na sala riem e Sr. João para de falar, 
fica um tempo pensativo, como se estivesse vasculhando em 
suas recordações. Então continua sua narrativa: Ao subir o 
morro, chegávamos do lado de lá, descreve o mar agitado e belo, 
lembrando das falésias. Refere-se a um visual que até hoje 
permanece em sua memória. E continua relembrando aqueles 
bons tempos de sua juventude: 

O bom também era quando voltávamos, brincadeiras, corridas, 

saltos...lembro dos pés da caju e de guajirú, uma espécie de frutinha 

vermelha. Muito verde. Cantar dos pássaros, que eram muitos. Areia 

fininha...Não havia outra diversão melhor. Andávamos também 
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na beira mar até a área onde hoje está localizado o Centro de 

Convenções. Era tudo muito deserto, inóspito, tranquilo.

Assim, além do Sr. João trazer as lembranças de um meio 
ambiente que hoje já não mais corresponde ao atualdapraia de 
Ponta Negra, uma vez que naquela época existia muito verde, 
árvores frutíferas e a liberdade de se ter o domínio tranquilo da 
praia toda, recorda também a ausência do medo, pois não havia 
a violência presente nos dias atuais. Dessa forma, compara com 
os dias de hoje, afirmando que andávamos a qualquer hora, do dia 
ou da noite, e não existia essa violência de hoje, não havia nada que 
nos amedrontasse.

Em seguida, parou um pouco, equilibrou-se na cadeira, 
ajeitando os óculos e o boné, e disse ainda que chegou a levar 
seus netos à praia de Ponta Negra e também ao Morro do 
Careca. Hoje, não pode mais subir no Morro, mas pôde lhes 
dizer à época que foram passear no Morro do Careca que o 
cenário é uma maravilha, assim como o lugar, a praia. E que há 
necessidade de se preservar o ambiente e de tornar o Morro do 
Careca o símbolo da cidade. Assim, finaliza Sr. João a sua entre-
vista, convencido de que o Morro do Careca deve continuar a 
ser o símbolo da cidade do Natal e que esse símbolo deve ser 
assumido pelas novas gerações.
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Com um aposentado

Entrevista de Arkeley Souza

Lembranças inesquecíveis.

A conversa tem início de uma forma descontraída, em uma 
varanda... bastante animado e motivado ao ser entrevistado. 
De largo sorriso no rosto, colocou os óculos, desde o início, 
dizendo que era para dar um ar de seriedade. Rsss.Serviu-
noscafé e biscoito e, bem tranquilo, trajando bermuda, chinelo 
e camiseta, além de um boné, sentou-se na cadeira da varanda, 
em sua residência, convidando-nos primeiramente a conversar, 
trocar ideias dos acontecimentos diários da vida....

O seu nome? De quem foi a escolha?

Sr. João – Minha filha... risos e pensativo... faz tanto tempo. É o 
tempo de meu tempo. Você não tinha nem ideia de ter nascido. 
Era tudo muito diferente de hoje. Sou filho de uma família de 
12 irmãos. Meus pais eram pessoas muito simples, mas de um 
coração enorme.

E faz tempo assim?

Sr. João – Digamos que há 80 anos. Isso. 80 anos. Ou oito 
décadas. Que tenho a dádiva de estar vivo. De estar bem. Com 
algumas dores que o tempo nos vai dando de bônus... Dores 
nas costas, nos ombros... O que me salva é que sempre tive uma 
ótima alimentação. Quer dizer, na infância e na juventude, era 
aquele tipo de comida que talvez você não goste muito... pirão 
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escaldado, muito feijão, batata, frutos da terra, leite forte. Não 
havia industrializados... e se havia, meus pais não podiam 
adquirir, pois custava caro. Pois bem, voltando ao que você 
perguntou...

Sim!

Sr. João – Não esqueci a pergunta.Me chamo João Bosco M. 
Silva. E nãohámistério para a origem do meu nome. Pelo menos, 
na época em que nasci, ano de 1937, era natural quando nascia 
menino, chamava-se João, e quando menina, chamava-se Maria. 
Então fui batizado como João Bosco M. Silva.

Qual o local de seu nascimento? Em que cidade? Em Natal 
mesmo?

Sr. João – Nasci no Distrito de Pirangi-praia, que hoje está 
na cidade de Parnamirim. Em casa mesmo. Dizem que nasci 
bem. Minha mãe foi uma guerreira. Criou todos os filhos, 
com muita luta.

E quando veio morar em Natal?

Sr. João – Vim morar em Natal um pouco tempo depois do 
casamento. Já pensando em um melhor tempo para os filhos. 
E, assim, já se passaram 40 anos que aqui moro. Mas não 
esqueço de minha cidade Parnamirim, antiga Eduardo Gomes. 
Semanalmente vou por lá. Tenho muitos amigos e familiares 
que lá moram. Há vários aniversários, a cada ano, para se 
comemorar a vida.
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E filhos? Quantos?
Sr. João – Tivemos, eu e minha esposa, três lindos filhos. Duas 
meninas e um menino. Hoje, todos estão bem, graças a Deus. 
Estudaram, e ainda estudam muito... Adoram livros... Mas já são 
formados, trabalham e tem seus espaços e suas famílias. Temos 
netos lindos, inteligentes.

E a infância de seus filhos? Foi parecida com a sua?

Sr. João – Não. Muito diferente no que penso em local. Quero 
dizer que eu e minha esposa valorizamos muito a educação, 
uma boa escola e a família. Criamos no ritmo de escola, igreja 
e afazeres de casa. Uns ajudando aos outros. Não foi uma vida, 
digamos, muito fácil. Eu e a esposa tínhamos que trabalhar o 
dia todo, para dar condiçõesde sustentar a casa. E logo cedo, 
também, meus filhos começaram a trabalhar. Estudavam 
e trabalhavam. E, graças a Deus, deu tudo muito bem. Eles 
foram criados na cidade de Natal e, nos fins de semana, em 
Parnamirim, pois seus avós (minha saudosa mãe e meus sogros) 
lá moravam. E assim cresceram, todos bem. Levávamos muito 
à praia, em especial, praia de Ponta Negra.

Por falar na Praia de Ponta Negra, quais recordações vêm 
em sua mente?

Sr. João – Ih... minha filha.... Antes de lhe responder, vou pedir 
que prove mais bolo, feito por minha esposa, vamos tomar mais 
um cafezinho e assim conversaremos... Antes de falar sobre o 
que você quer saber.. Eu vou te perguntar se gostas de fazer 
palavras cruzadas, de ler a Bíblia... pois são coisas que eu faço 
diariamente. Ganho, todos os anos, de uma de minhas filhas 
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uma agenda bíblica, para leituras diárias. Exercício que, todos 
os dias, faço, pela manhã, ou no finalzinho da tarde, depois de 
tomar um cafezinho. 

Sim!!

Sr. João – Gosto também de ajudar minha esposa em algumas 
atividades da casa.

E o Sr.faz caminhadas?

Sr. João – Sim. Gosto de caminhar. Quando o organismo e o 
corpo deixam. Tem dias que a coluna dói muito. Rsss. Dói o 
pescoço...  Tomo alguns remédios para a pressão do coração, 
e a do olho também. Já pensou! Mas está bom, não vou aqui 
ficar falando de minhas dores... rsss.. Vou agora ao que você 
perguntou... Praia de Ponta Negra..rss. Eu não esqueci... Olha 
aí como faz resultado, ficar fazendo palavras cruzadas... desen-
volve o raciocínio...rssss

Obrigada pelo lanche e pelo café. Sim. Quero saber sobre a 
praia de Ponta Negra.

Sr. João – Quando falo sobre a praia de Ponta Negra, tenho que 
fazer uma expressão em meu rosto... pois essa expressão é uma 
recordação inesquecível, dos bons e velhos tempos de minha 
juventude e também quando adulto, e agora com a idade da 
aprendizagem... rss. Pois é, minha filha, 80 anos é a idade da 
aprendizagem...

Deve estar passando como um filme em sua mente, não é?
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Sr. João – Sim. Um filme, só que real. As vindas de Parnamirim 
à cidade de Natalque, na época, era uma aventura e realmente 
uma viagem...

Estou percebendo em seu rosto um largo sorriso...

Sr. João – Rssss. Se quiser, aumentarei mais o meu sorriso. 
Pois, sem dúvida, a paisagem da Praia de Ponta Negra, quase 
intocada, à época, me traz recordações...

E o Morro do Careca?

Sr. João – Sem dúvida, é o cartão-postal da cidade. Quem não 
visitar o Morro do Careca, no caso... hoje... tirar fotos da área, 
não tem o que contar sobre o Estado. Pois vejo que o Morro do 
Careca e a Praia de Ponta Negra representam o Estado, prin-
cipalmente no turismo e também, como meus netos diziam e 
dizem muito... sobre o meio ambiente... e um nome novo que 
conheci... ecologia... ecossistema....

Vejo que muitas recordações o Sr.tem da praia de Ponta Negra.

Sr. João – Sim. Mas antes vou lhe servir mais água e café....

Muito obrigada! Gosto muito de café!

Sr. João – Essas recordações vêm de anos, quando eu e amigos 
vínhamos de bicicleta da cidade de Parnamirim ou ainda da 
Praia de Pirangi.

Vocês iam de bicicleta? Muito distante, na época?
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Sr. João – Não. Se era distante, não sentíamos. Não havia 
BR, estradas asfaltadas, concretos armados. Não havia esse 
trânsito louco.

Era tudo muito mais tranquilo?

Sr. João – Sim, minha filha. Muito tranquilo. Em todos os 
sentidos. Veja bem: Não existia prédios, não havia essa poluição 
sonora que nos perturba interminavelmente, não havia auto-
móveis como hoje. Nosso transporte era bicicleta ou cavalo. E 
também caminhávamos muito. Andávamos muito a pé. Rsss. 

E como era esse percurso que vocês faziam até a praia de 
Ponta Negra?

Sr. João – Fazíamos o percurso por uma estrada de barro, 
com matagal de um lado e de outro. Passávamos por um rio, 
parávamos, ríamos. E principalmente...

O quê?

Sr. João – Não tínhamos medo, não andávamos assustados... 
Não havia a violência de roubar, de matar.... Essa situação que 
hoje estamos a viver. É assustador...

Realmente, o momento é preocupante. 

Sr. João – Pois bem... Chegávamos ao litoral inesquecível da 
praia de Ponta Negra e na ponta reinava, e lá estava o Morro do 
Careca. Um presente de Deus, da natureza, único. Era um belo 
mar, belo mar azul, belo mar verde, espumas flutuantes, ondas 
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que se quebravam na areia. Uma visão bela, renovada, de coisas 
criadas pela mão de Deus. 

Mais algo o faz lembrar da paisagem?

Sr. João – Havia também no cenário, barracas de pescadores 
da região e uma natureza exuberante, intocável, simples e bela. 
As jangadas e uma espécie de espelho que se formava no mar, 
na areia e na praia.

E o que o costumava fazer com seus amigos quando 
chegavam em Ponta Negra?

Sr. João – Aventuras da infância e mocidade. Subíamos o Morro 
do Careca, na época, e a paisagem era única. Havia uma vege-
tação, tanto no litoral, da praia, do mar era lindo demais. No 
lado da subida, era um mar calmo, dunas. Ao subir o morro, 
chegávamos do lado de lá, com um mar agitado e belo, e as 
falésias. Um visual que até hoje está em minha memória, como 
uma recordação de um tempo, de lembranças inesquecíveis de 
uma infância que valeu a pena. O bom era quando voltávamos, 
com brincadeiras, corridas, saltos. Lembro ainda dos pés de 
caju e de guajirú, uma espécie de frutinha vermelha. Havia 
também pitombeiras, mangabas que deixavam no ar um cheiro, 
um aroma... uma essência que hoje não há mais.

E seus amigos? 

Sr. João – A vida e suas surpresas. Como costumo conversar 
muito com a minha esposa. Hoje estamos com 80 e 78 anos. 
Muitos já não mais estão aqui. Outros continuaram em 
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Parnamirim. Outros seguiram para outras capitais, outras 
cidades.

E com esses que moram em Parnamirim? Conversam sempre?

Sr. João – Conversarmos, e ora esquecemos... rsss... Deve ser 
coisas da idade da aprendizagem. Mas falamos de nossas famí-
lias, filhos, netos, bisnetos e também do passado que tivemos. 
Foi esse passado que nos deu sustentação para o que vivemos 
e como estamos hoje.

Realmente, uma recordação inesquecível.

Sr. João – O verde da vegetação, o cantar dos pássaros, que eram 
diversos, muitos. Uma areia fininha, sem poluição. Intocada, 
muitas vezes. E também era a nossa diversão. Segura, tranquila. 
Como parte da aventura, andávamos também na beira mar até a 
área onde hoje está localizado o Centro de Convenções. Era tudo 
muito deserto, inóspito, tranquilo demais. E olhe que, muitas 
vezes, deixávamos nossas bicicletas e quando voltávamos lá 
estavam ainda... Andávamos a qualquer hora, do dia ou da 
noite, e não existia essa violência de hoje, não havia nada que 
nos amedrontasse.

E seus filhos? Levou-os também por essas aventuras, no 
tempo deles?

Sr. João – Com certeza, inclusive, na época da infância dos meus 
filhos, era permitido subir no Morro do Careca. E eu levava-os, 
juntamente com a minha esposa. Era uma diversão, em família, 
em alguns fins de semana. Um verdadeiro piquenique...
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E os seus netos? O que fala a eles?

Sr. João – Hoje, o que posso dizer a eles é que há necessidade 
de preservar o ambiente de forma equilibrada e cuidar sim 
do Morro do Careca, o símbolo da cidade, quero dizer, que ele 
possa continuar a ser o símbolo da cidade de Natal.  Apesar 
de toda a insegurança, poluição e de problemas que afetam 
as cidades, que não é somente acidade de Natal, o Morro do 
Careca continua sendo o cartão-postal da cidade. E penso que 
nada poderá tirar a beleza da praia que encanta e reencanta o 
passado, o presente e o futuro.



O outro lado na memória

Lisandra Mayra Teixeira Silva
Kelvis Leandro do Nascimento

A praia de Ponta Negra, localizada em Natal, no estado doRio 
Grande do Norte, é reconhecida internacionalmente como 
destinos turísticos e atrativos locais. O rosto da praia é o 
Morro do Careca, grande duna que teve parte de sua vegetação 
comprometida e apresenta uma faixa, da base do morro até seu 
ponto mais alto, que lembra muito uma cabeça careca. Fotos e 
registros de época mostram uma praia com vegetação densa e 
a presença de poucas pessoas na região. Décadas se passaram e 
hoje a praia é disputada pelo mercado imobiliário, vendedores 
ambulantes e hotéis de todos os tamanhos e preços. O fluxo de 
banhistas é grande, além de praticantes de atividades físicas 
como corrida, natação, caminhada e jogos diversos. O local 
passou por diversas mudanças que impactaram drasticamente 
a comunidade de pescadores que existe no local, forçando-osa 
desenvolver outras atividades para compor a renda familiar.

Em busca de um personagem com bastante vivência na 
região de Ponta Negra/RN, logo nos indicaram o Sr. Gilberto. 
Popularmente conhecido como Boneca, Gilberto é referência 
dos moradores por ser um dos nativos mais antigos e por 
utilizar a praia como sustento. Gilberto é sempre procurado 
por pesquisadores quando o assunto é Ponta Negra e, insepa-
ravelmente, o Morro do Careca. 

Gilberto, 58 anos, casado, não alfabetizado, pai de dois 
filhos é o registro vivo dessas transformações ocorridas na 
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praia e nas regiões ao redor. Ele nos concedeu entrevista 
por volta das 10h da manhã de um dia ensolarado. Quando o 
encontramos, em sua residência, fazia pouco tempo que havia 
voltadoda sua venda de tapioca e café da manhã, sua atual 
profissão, na Vila de Ponta Negra.

Filho de pai pescador, Gilberto conta que a praia era 
frequentada por poucas pessoas, basicamente por quem 
vivia da pesca, e que construiu próximo ao mar sua morada. 
A Vila de Ponta Negra, como é chamada uma região próxima 
da praia, foi o lugar escolhido por essas poucas famílias que 
decidiram ficar no local, tanto para morar como para tirar seu 
sustento do mar. Antigamente, de acordo com o entrevistado, 
as poucas famílias residentes da região desfrutavam da praia e 
do Morro com liberdade. Inclusive o outro lado do Morro, onde 
o entrevistado relata que as pessoas faziam hortas e plantavam 
hortaliças para compor sua alimentação, além de vendê-los, 
para complementar a renda. Do outro lado do Morro, também 
era local de pesca farta, o que garantia bonsdiasde pescaria. 

Atualmente, relata o entrevistado, o controle do órgão 
de proteção ambiental, IDEMA,e da Aeronáutica, feito pela 
Barreira do Inferno, que proíbem o acesso ao Morro do Careca, 
favoreceram a perda do encanto da praia. Além disso, acaba-
ramcom a renda extra de algumas famílias e restringiram a 
pesca do outro lado, o quedificultou o trabalhodesses mora-
dores, fazendo com que muitas famílias mudassem de ramo de 
trabalho. Quando lhe perguntamos como entendia a atuação 
da Barreira do Inferno, ele relata:

A Barreira do Inferno é a coisa dali da Aeronáutica, tem uma área 

do Morro para lá que você não pode mais subir que é proibido deles. 

Eles têm uma área aqui que vai para Pium, que tem umas coisas do 
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avião ali do... é da Barreira, aqui você não pode pescar para o outro 

lado, não pode fazer nada que eles proibiram.

Gilberto explicou como a Barreira do Inferno dificultou 
seu trabalho: Atrapalhou, atrapalhou porque antes a gente podia 
subir o Morro, hoje tomou conta... A Barreira tomou conta de tudo, a 
Barreira do Inferno é um órgão que acabou com a gente. E expressa 
como, na sua percepção, o Morro do Careca representava muita 
coisa boa antes, no período em que se podia subir o Morro.

O Morro já representou muita coisa boa né e hoje não representa 

mais porque a gente não pode subir mais o Morro, muita gente é 

doida para subir o Morro e hoje não pode mais, mas antigamente 

todo mundo subia e nunca teve problema. Agora que o governo de 

uns 15 anos atrás, depois que proibiu o pessoal de subir, aí ninguém 

sobe mais, é por isso que acontece as coisas que está acontecendo aí, 

porque não liberaram o Morro pra subir, porque o intuito que você 

subia o Morro subia e descia a areia descia e circulava.

Por essa fala, percebe-se que ele considera o problema 
ecológico de proteção ambiental, ao reconhecer o problema da 
descida de areia do Morro. Porém, responsabiliza a Barreira do 
Inferno pelos danos que provocou aos que trabalhavam na praia 
e pelas consequências que a proibição gerou naquele momento. 

Ao lembrar como era antes, Gilberto relata: 

Antigamente era aberto, todo mundo andava, era livre, hoje não é, hoje 

eles alegam roubo, roubo tem em todo canto, né, mas mesmo assim 

hoje a pessoa não pode mais ir pescar lá, não pode mais caminhar, não 

pode mais fazer nada porque a Barreira tomou conta de tudo.
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E quando lhe perguntamos se a Vila de Ponta Negra tinha 
acesso direto ao Morro, ele relembra, com nostalgia: 

[...] eles botaram uma cerca agora lá que não passa nada, uma 

cerca que nem um cachorro passa, então eles cercaram tudo. 

Antigamente, uns 20 anos atrás, uns 30 anos atrás era uma coisa 

que você subia o Morro e descia, você corria de tauba, você ia 

pegar uma fruta lá, porque tem muita fruta, tem pitomba, tem 

cajueiro tem caju, tem tudo. Hoje você não pode mais usar aquela 

área porque é uma área militar e eles tomaram tudo. Então até 

roçado meu pai tinha lá, plantava umas coisas lá como maca-

xeira, jerimum, melancia, isso era uma produção que dava, era 

uma renda que a gente tinha, porque aqui antigamente não tinha 

emprego, você tinha que viver da pesca.

De acordo com Gilberto, a praia de Ponta Negra, hoje, 
atrai moradores pelo intenso e vasto comércio beira-mar, venda 
de espetinhos de carne e camarão, roupas de praia, alimentos, 
etc. O entrevistado aponta que nenhuma outra praia de Natal/
RN possui o grande fluxo de turistas existente emPonta Negra. 

Gilberto considera que a praia perdeu por certo tempo seu 
principal atrativo, oque aconteceu há mais de 15 anos, segundo 
o entrevistado. O acesso ao Morro foi proibido e isso acarretou 
num abandono da praia por certo período. Entretanto, com o 
surgimento dos hotéis e do comércio no local, além da possibi-
lidade da praia receber turistas internacionais, o local voltou a 
ser ponto turístico e hoje recebe grande fluxo de pessoas, tanto 
para fechar negócios quanto para se divertir e desenvolver 
atividades comerciais. 

A vida das famílias nativas mudou bruscamente, pois o 
local ficou bastante caro para moradia, preços altos e poucas 
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garantias de serviços básicos que deveriam ser ofertados em 
troca das taxas de impostos cobrados. O entrevistado nos diz 
que o custo de vida subiu demais, e o valor que ele recebe não 
dá conta de garantiraestabilidade de sua família, o que o levou 
a trocar a praia pela praça da Vila de Ponta Negra.

Atrativo muito forte da cidade do Natal e do estado do 
RN, Ponta Negra não é mais um local seguro, como outrora. 
Segundo o entrevistado, a imensa quantidade de pessoas que 
veio morar no local fez com que a região sofresse com altos 
índices de violência.

Gilberto reconhece a importância do turismo para a 
praia de Ponta Negra e, mesmo com todas as mudanças no local, 
acredita que o Morro do Careca se consolida como principal 
ponto turístico da praia e do RN. Isso, segundo ele, favorece 
sua nova atividade, que é sua fonte de renda, pois nunca falta 
gente aproveitando a praia. Principalmente em épocas de maior 
procura, como o carnaval.
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Com um ambulante

Entrevista de Lisandra Mayra Teixeira Silva

O Morro já representou muita coisa boa né e hoje 
não representa mais porque a gente não pode subir

Gostaria que o senhor se apresentasse.

Gilberto – Me chamo Gilberto Cardoso do Nascimento, tenho 58 
anos, sou nativo daqui de Ponta Negra, nasci na praia mesmo, 
conheço toda a história do Morro, tudo o que você me perguntar 
eu respondo.

O senhor poderia começar da sua trajetória e o que o morro 
representou e representa para você desde a sua infância.

Gilberto – O Morro já representou muita coisa boa né e hoje não 
representa mais porque a gente não pode subir mais o Morro. 
Muita gente é doida para subir o Morro e hoje não pode mais, 
mas antigamente todo mundo subia e nunca teve problema. 
Agora que o governo, de uns 15 anos atrás, depois que proibiu 
o pessoal de subir aí ninguém sobe mais, é por isso que acon-
tece as coisas que está acontecendo aí porque não liberaram o 
Morro pra subir, porque o intuito que você subia o Morro subia 
e descia, a areia descia e circulava, né, hoje a areia não circula, 
hoje a areia lá em cima do Morro.
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Mas atrapalhou de alguma forma na sua profissão?
Gilberto –Atrapalhou, atrapalhou porque antes a gente podia 
subir o Morro, hoje tomou conta... A Barreira tomou conta de 
tudo, a Barreira do Inferno é um órgão que acabou com a gente.

O que é a Barreira do Inferno?

Gilberto – A Barreira do Inferno é a coisa dali da Aeronáutica, 
tem uma área do Morro para lá que você não pode mais subir 
que é proibido deles. Eles têm uma área aqui que vai para Pium, 
que tem umas coisas do avião ali do... é da Barreira, aqui você 
não pode pescar para o outro lado, não pode fazer nada que 
eles proibiram. 

E como era antigamente? 

Gilberto – Antigamente era aberto, todo mundo andava, era 
livre, hoje não é, hoje eles alegam roubo, roubo tem em todo 
canto, né, mas mesmo assim hoje a pessoa não pode mais ir 
pescar lá, não pode mais caminhar, não pode mais fazer nada 
porque a Barreira tomou conta de tudo.

E tem alguma área aqui por dentro da vila que dá acesso 
até lá?

Gilberto – Tem! E hoje eles botaram uma cerca, agora lá que 
não passa nada, uma cerca que nem um cachorro passa. Então 
eles cercaram tudo, antigamente, uns 20 anos atrás, uns 30 anos 
atrás, era uma coisa que você subia o Morro e descia, você corria 
de tauba, você ia pegar uma fruta lá porque tem muita fruta, 
tem pitomba, tem cajueiro tem caju, tem tudo, hoje você não 
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pode mais usar aquela área porque é uma área militar e eles 
tomaram tudo. Então até roçado meu pai tinha lá, plantava 
umas coisas lá como macaxeira, jerimum, melancia, isso era 
uma produção que dava era uma renda que a gente tinha, 
porque aqui antigamente não tinha emprego, você tinha que 
viver da pesca.  Esses dias chegou um pessoal de São Paulo para 
vender aqui, pra vender camisa, vender roupa de banho, tudo aí 
porque vendem, porque aqui é um lugar que vende. Ponta Negra 
não falta gente não, até o carnaval, Ponta Negra tá lotado eu 
garanto a você, os hotéis até o carnaval tá lotado.

Quem vem de fora tem facilidade para trabalhar aqui?

Gilberto – É, porque você tem que ter um lugar pra ficar, uma 
casa pra morar ou alugar uma casa, você vai estabilizar onde 
seu comércio? Então é a praia que resolve tudo, muita gente 
quando vem já vem com carrinho, porque com o carrinho ele 
bota suas coisas em cima do carrinho e sai por aí vendendo, 
entendeu? Aqui tem muita gente da Paraíba vendendo aquelas 
saidazinha de praia e vende a R$ 10,00, me diz por quanto é que 
eles compram lá na Paraíba isso aí? Eles compram na faixa de R$ 
4,00 ou R$ 5,00 e vende muito que o pessoal compra. Aí, aqui o 
cara aqui vende crepe, vende cachorro quente, vende churrasco, 
churrasco de frango, carne, camarão, peixe, tudo vende; se tem 
uma coisa que rende o dinheiro se chama Praia de Ponta Negra. 
Você vai ver como é que é, é uma coisa que PontaNegra faz que 
não tem outra igual; não tem a Praia do Meio, Praia dos Artistas, 
Praia do Forte, não tem nenhuma. Você pode chegar qualquer 
hora que Ponta Negra tem gente.
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É o Forte, né?

Gilberto – É o Forte, o turismo daqui se chama Ponta Negra, se 
não existisse Ponta Negra aqui era um bairro derrubado. Aqui 
não tem uma indústria, não tem onde você ganhar dinheiro 
a não ser pela praia. Você vai ganhar dinheiro aqui em quê? 
Em nada! A não ser um supermercado e você vai trabalhar no 
supermercado, entendeu? Aqui não tem. Aqui tem, digamos, 
uma casa de família pra uma mulher trabalhar lá naquela casa 
e pronto, mas não tem uma coisa pra você ganhar dinheiro a 
não ser pela praia.

Houve uma mudança também da rotina dos moradores e 
dos trabalhadores com o bloqueio do acesso ao morro?

Gilberto – A história do morro é isso que eu tô falando, né? 
Antigamente você podia subir, você brincava e hoje você não pode, 
então o morro acabou aí já, aí o morro nem tem muita história.

É o cartão-postal daqui de natal, mas...

Gilberto –É o cartão-postal nem brasileiro, mas todo o estran-
geiro que chega O MORRO DO CARECA, porque não tem outra 
coisa a não ser o morro, o morro é o cartão-postal de Ponta Negra.

E quanto às mudanças da paisagem?

Gilberto –Teve muita mudança, mudou muita coisa porque 
o turismo caiu muito quando fechou o Morro. Agora que se 
levantou de novo, mas caiu muito o turismo por causa do Morro, 
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o Morro fechado e agora que eles estão lá, vão fazer umas coisas 
que não vão nem mais chegar perto dele.

O que é que vão fazer?

Gilberto – Eles vão fechar lá não sei o quê, vão colocar uma 
guarita eles mesmo lá. Você foi até o pé do morro? Então, 
aquelas coisas que estão lá eles vão fazer não sei o quê...  Já 
ouvi falar que vão arrodear de pedra pra ninguém subir mais, 
porque tem alguém que ainda sobe, o cara vem e bota pra fora, 
bate nos caras.

Eu vi uma reportagem de pessoas subindo, mas não tinha 
nenhuma fiscalização

Gilberto – É o pessoal do meio ambiente que toma conta, eles 
chegam de 10 h, 11 h, às vezes nem vem, aí o cara que não é 
daqui sobe, principalmente os pernambucanos, quando vem 
eles sobem e não querem nem saber, aí dá nisso aí, infelizmente 
Ponta Negra tá dessa maneira. Sobre a vila, era uma coisa mara-
vilhosa, você dormia de porta aberta, hoje você não sabe nem 
quem é quem. Aqui Ponta Negra eram três ruas, essa principal, 
a do Currupio e a outra ali de cima. Essa aqui onde eu tô era 
só mato, isso aqui não tinha rua, era só mato; então era essa 
rua principal de areia, uma que se chama rua do Currupio e 
aoutra ali a Manoel Congo. Pronto, só isso! Eram três ruas e era 
trêsfamilias...Ponta Negra tinha 3 famílias, uma família era a 
minha e eram tudo parente as famílias; uma de outra pessoa e 
a outra de outra pessoa. Vamos dizer que tivesse 1.000 pessoas 
nas três famílias, povo antigo né? Eu perdi minha mãe com 90 
anos e meu pai com 92, eles eram tudo velho. Naquela época o 
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pessoal morria velho, hoje não... hoje eu vejo menino com 20 
anos e 25 anos morto. Nós temos muita história... Ponta Negra 
era uma coisa maravilhosa, hoje não posso mais falar assim...
E hoje se o senhor pudesse dar alguma sugestão para 
melhorar a área, o Morro, tanto para os comerciantes como 
para os moradores, o que sugeria?

Gilberto – Eu sempre combati com isso, às vezes o pessoal 
me chama de ignorante... pra mim tinha duas coisas: Se eles 
queriam que melhorasse a praia, porque muita gente acha que 
a praia não presta, mas a praia presta, só não presta no sentido 
que eu tô falando... A praia bota coisa errada, entendeu? Os 
hotéis mesmo fazem a praia ficar bagunçada, que deixa lixo 
na beira da praia. Agora mesmo eu combati lá com o restau-
rante por causa disso que deixa lixo na beira da praia, coco. 
Então aquilo ali vai deixando, a praia vai ficando suja, a praia 
tá muito suja; inclusive hoje tá havendo falta de gari, que eles 
estão entrando em greve,pra limpar a praia por causa dessas 
coisas, porque é muita gente na praia. Antigamente não tinha 
isso não, a praia era limpa porque não tinha aquele povão que 
tem hoje e quando o povo vem eles não querem saber não, ele 
pega seu lixo e joga. Não sabem trazer o saquinho e jogar o lixo 
lá não. Se o governo olhasse bem pra esse lado da limpeza era 
uma coisa boa, iria melhorar pra gente mesmo que trabalha;e os 
pescadores estão se acabando porque não tem mais o pescador 
pra viver da pesca porque ninguém mais quer ser pescador, 
como é que o cara quer ser pescador se hoje em dia o pescador 
não tem aquela renda que tinha antigamente? Eu dava de comer 
aqui em casa com a pesca, pagava minha água, minha luz, meu 
telefone, tudo e tinha o dinheiro pra fazer a feira. Hoje não dá 
mais porque o peixe tá pouco e o governo não olha pro nosso 
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lado, só querem sugar da gente. Aí uma casa dessa daqui o IPTU 
vem por cima da cabeça e o governo o que que ele faz pela 
gente? Nada. Eu sou autônomo, eu não tenho carteira assinada, 
minha sorte é que com 60 anos eu me aposento. Eu completei 58 
agora dia 22 de janeiro e com 60 anos o pescador se aposenta e 
se aposenta com uma mixaria, um salário mínimo, um salário 
mínimo que hoje não é nada... Você vai no comércio, faz duas 
compras vai embora o salário mínimo, você vai no comércio 
com R$200,00 leva só dois pacotes. Antigamente com200 conto 
você fazia uma feira que passava o mês, hoje tudo é caro... 1kg 
de feijão é R$ 15,00, entendeu? Então o governo podia olhar 
isso pra gente e a vila, por isso que aqui hoje tem muito projeto 
de combo, de pastoril lutando pra ver se volta aquelas coisas 
que tinha antigamente, mas não volta mais... E o Governo não 
olha. Aqui na vila não aparece um vereador pra fazer nada, 
Ponta Negra é esquecido. O Posto de Saúde daqui é precário, a 
sorte que hoje até que fizeram uma coisa boa que é o Médico 
da Família, que quando você tá doente ele vem na sua casa, 
entendeu? Mas antigamente não tinha, antigamente não tinha 
médico que ninguém vivia doente porque não tinha coisas que 
têm hoje. Hoje aparece toda doença, tem Zika, tem não sei o 
quê... A história de Ponta Negra é essa, se você quiser ver mais 
alguma coisa você vai... onde é meu filho? “Estrondo da Praia 
de Ponta Negra” (responde o filho).

Estrondo?

Gilberto – Estrondo da Praia de Ponta Negra está gravado, você 
pode ver.
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É um vídeo?

Gilberto – É. A gente conta tudo e aparece a imagem da praia 
como era antigamente; a gente fez essa matéria para a univer-
sidade. Se você precisar de mais alguma coisa.



Uma vida feliz

Marcelo Henrique Neves Pereira

Júlia tem 58 anos e um mundo rico de experiências tristes, 
porém edificantes. Quando a encontramos no dia da entrevista, 
ela estava no escritório da sua casa, fazendo uma conferência 
manual das finanças da sua empresa, que fundara ao lado do 
marido, a duras penas, há 31 anos. 

 Ela nasceu no interior do Rio Grande do Norte, em um 
município chamado Jucurutu. Filha de agricultores, teve uma 
infância muito sofrida, marcada por secas e dificuldades de 
sobrevivência. De um total de 11 irmãos, ela foi a sexta a nascer. 
Com a morte de sua mãe, aos cinco anos, passou a ser criada 
apenas pelo seu pai, que, sem nenhum grau de instrução e tendo 
a necessidade de plantar para a subsistência, ausentou-se muito 
no que diz respeito à educação. 

Assim, suas irmãs passaram a ser referência e a preencher 
o vazio deixado por sua mãe. Matilde, apenas dois anos mais 
velha, e Eunice, a primogênita, eram as mais próximas:

Lembro que quando a saudade da minha mãe se intensificava, chorá-

vamos muito. Em casa faltava não só a comida, mas os cuidados com 

os preparos e o amor dela. Sofremos muito juntas, e aquilo de alguma 

forma nos fortaleceu e nos uniu; contudo, essa união só veio com um 

tempo, pois meses após a morte de mamãe tudo era motivo para 

desentendimentos. Meu pai, na ignorância de um homem do sertão, 

não sabia como agir, e logo encontrou uma nova companheira, com 

quem teve mais três filhos anos a frente.
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O cenário da perda da sua mãe fez com que, financei-
ramente, a família se desajustasse ainda mais. Júlia passou a 
vender cocadas e percorria longas distâncias entre os sítios 
vizinhos, cerca 5 km em média. 

Após o almoço, saía com o tabuleiro de cocadas, feito de madeira. Ao 

passo que era pesado, também me protegia do sol. Saía esperançosa 

em vender tudo, porém a crise e a falta de recursos na região era 

tão grande que vendia pouquíssimas unidades. Lembro que, nas 

caminhadas, a saudade da minha mãe e a mudança radical de vida, 

após a sua partida, me causava um vazio imenso, e não foram poucas 

as vezes que misturei poeira e lágrimas. Como meu pai não estava em 

condições de nos sustentar, logo tive que vir para Natal enfrentar a 

dura realidade de uma vida urbana, mesmo com minha pouca idade.

Ao chegar em Natal, viveu inicialmente em um orfa-
nato, e depois trabalhou em casas de familiares, cuidando de 
crianças. Assim, aprendeu desde cedo que a vida não era fácil 
e, na inocência de uma criança, teve que buscar a maturidade. 
Não entendia o porquê de tanto sofrimento, mas com força e 
lágrimas contínuas evoluiu como ser humano.

Os princípios e valores herdados do pai, principalmente a 
humildade e a simplicidade, foram traduzidos em cada minuto 
que estivemos juntos na entrevista, mas pouco harmonizavam 
com sua linda casa em um condomínio de luxo nesta capital. 
Portas de madeira maciça, vitrais, grandes compartimentos e 
janelas contrastavam com sua singeleza, bondade e história. Seu 
ar sereno e humilde logo foi quebrado por um longo sorriso, ao 
ver a chegada de seu neto adotivo, Henrique, na sala. Desceu 
correndo as escadas e, abrindo os braços, ganhou um sorriso 
dela. Na cena, além do amor, era evidente o cuidado, o carinho 
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e o zelo que aprendeu a ter pelas pessoas que a rodeiam, sobre-
tudo após tanta dor e incertezas vividas em sua infância.

O exagero da alegria e o contentamento por sua filha 
Marília ter tido o direito de ser mãe talvez escondessem a 
tristeza de, no fundo, perguntar-se porque a mãe biológica da 
criança não pôde criá-lo, pois todas as suas expressões eviden-
ciavam o amor pelo mundo e por todas as pessoas que nele 
moram, da mesma forma que ama a si. Passado esse momento, 
revelou que sua felicidade é estar perto de quem ama, e não 
viajando pelo mundo ou esbanjando dinheiro. 

A única viagem que gosto é para meu interior... sentir o cheiro do 

meu sertão e encontrar os sorrisos dos meus familiares e amigos. 

Amo viver momentos simples ao lado deles, seja um almoço em 

família, festas religiosas, batizados e datas comemorativas. Minha 

felicidade é estar perto das minhas raízes, é ver meu povo, é dar um 

abraço em amigos de longas datas, e encontrar em cada um deles um 

pouco do amor que meus pais me deram enquanto vivos.

Júlia falava de sua família com muito orgulho, e um 
orgulho oriundo dos princípios herdados dos seus pais, não 
pela alegria das conquistas obtidas por seus filhos. Ao contrário 
das oportunidades que a mãe não teve, seus três filhos puderam 
escolher a profissão e formaram-se em áreas distintas: um 
formou-se em Direito, o outro em Administração e a primogê-
nita em Economia, e hoje auxilia a mãe na gestão da empresa. 

Foi muito difícil obter recursos para a criação e para a educação dos 

meus filhos. Passamos momentos muito difíceis, mas, com muita luta 

e com fé em Deus, as oportunidades de trabalho e de negócios foram 

acontecendo. Sabíamos que o mínimo que poderíamos dar aos nossos 
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filhos era uma boa condição para que eles pudessem entrar em uma 

universidade, e assim aconteceu, graças a Deus. Hoje desfrutamos 

juntos de cada gota de suor que escorreu para educá-los, a alegria 

vem de dentro, é infinita.

Ela nos contou sua vida por dois ângulos: primeiro, 
do ponto de vista de um ser cristão; e, segundo, pela ótica 
das dores de suas experiências no campo selvagem de uma 
empresa privada. Tudo em sua fisionomia – linguagem, jeitos 
e trejeitos– exalava bondade. Ela há todo momento mostrava 
cautela e pausa em suas respostas, tentando se posicionar da 
melhor forma possível, pois, afinal de contas, tinha consciência 
de que por mais à vontade que estivesse estava sendo alvo de 
uma análise. 

Sua generosidade era traduzida por constantes ofertas de 
água, suco, ou um lanchinho. Disse que ama a vida e tem muito 
orgulho de tudo que já passou, pois, para ela, tudo que a faz feliz 
hoje é a soma de tudo que já viveu. Católica e bastante espon-
tânea, a toda hora dava graças a Deus ao relatar a felicidade 
proporcionada a ela por seus três filhos e seus três netos hoje. 
Em tom de bom humor, falou das noras, fazendo uma crítica 
divertida, deixando evidente o amor que sente por elas, mas 
também a certeza de que tais relações são às claras e baseadas 
na sinceridade. 

Faz do amor e do perdão um partido, e por diversas 
vezes mostrou-se triste quanto à fragilidade do ser humano. 
Nesse sentido, relatou que em suas conferências financeiras da 
empresa, diversas vezes, foi surpreendida por furtos advindos 
de funcionários que ela tinha como seus próprios filhos. 
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Fico muito triste quando identifico que pessoas que eu dei a mão 

fazem desvios no caixa da empresa. Meu coração fica muito arra-

sado por diversos dias, mas logo reforço os princípios de Deus no 

meu coração, e peço que ele me dê uma luz para que eu solucione 

o caso de forma que a pessoa que cometeu o erro saia mais forte 

e com uma lição que a faça mudar suas atitudes. Não penso que 

a punição crua e objetiva vai fazê-la mudar. Todos merecem uma 

chance de fazer diferente.

A incerteza profunda das atitudes de seus funcionários 
a faz se preparar tristemente para a próxima vez que será 
surpreendida. Com ar de tristeza, relatou que conhece bem cada 
funcionário e o difícil mundo social no qual eles vivem, e que tal 
ambiente influencia diretamente nos erros cometidos por eles. 

Eles vivem em um ambiente desprovido de oportunidades, com 

altos índices de criminalidade, pouca educação, lazer. A renda total 

da família dificilmente proporciona condições de atender suas 

necessidades básicas, e talvez isso seja um fator primordial para 

as fragilidades dentro da nossa empresa. Penso que fazê-los evoluir 

como pessoa e dar oportunidades profissionalmente é minha missão, 

pois não vejo um horizonte de quando e como as políticas públicas 

do nosso país possam vir fazer a diferença.

Apesar de compreender bem o contexto social no qual 
vivem seus funcionários, por ajudá-los em todas as horas e sobre-
tudo pelos seus princípios, não aceita de forma alguma – nem 
acha normal – que eles falhem com ela. Esse contexto ratifica os 
valores aprendidos com seus pais, os quaismesmo com muitas 
dificuldades não usavam de meios ilícitos para se beneficiarem. 
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Uma coisa que não admito é que as pessoas ao meu redor sejam 

desonestas, aprendi desde cedo que esse é um princípio básico. É 

muito doloroso para mim, quando sou surpreendida com atos e ações 

que não condizem com o amor que tenho e sinto pelos meus funcio-

nários. Talvez seja um erro depositar esperança nas pessoas, mas 

não é o que meu coração me orienta. Acredito e sempre acreditarei 

em um mundo onde as pessoas serão honestas, e dignas do amor e 

da ajuda do próximo.

Esporadicamente, fazia menção à sua felicidade e satis-
fação com a vida, afirmando que viveu uma vida muito feliz, 
momento em que mostrou estar preparada para o fim. A esse 
respeito, expressou-se assim: 

Papai, de onde estiver, tenho certeza que estará orgulhoso da família 

dele e de mim também. Honrei todos os seus princípios, e tentei 

sobretudo ser justa. Seus netos, por sua vez, não só o amou em vida, 

como também após sua morte, pois buscam ser um pouco do muito 

que ele foi. Hoje me sinto satisfeita com tudo o que conquistei, mas 

principalmente com os exemplos que tenho buscado dar aos que me 

rodeiam, e no dia que Deus me levar, irei feliz.

Quando perguntada sobre o Morro do Careca, abriu um 
longo sorriso e revelou que as imagens que vinham em sua 
mente remetiam ao período no qual bem jovem, aos 20 anos, 
iniciou sua vida como mãe, pois sempre levava seus filhos para 
a praia de Ponta Negra nos finais de semana. 

O Morro do Careca representa pra mim duas coisas marcantes, uma 

são as lembranças de uma jovem mãe tentando encontrar naquele 

paraíso razões para dar felicidade aos filhos, em um período que 
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financeiramente era muito complicado para eu e meu marido. 

Lá era nosso melhor lazer, passávamos o dia tomando banho ao 

pé do Morro, gastando pouco e sorrindo muito [risos]. Por outro 

lado, o Morro do Careca hoje representa, pra mim, dentro de uma 

visão empresarial, o símbolo da nossa cidade, um ponto turístico 

que atrai pessoas de diversas partes do mundo, movimentando a 

economia da nossa cidade e consequentemente a cadeia econômica 

principal de Natal [Turismo]. 

Mas logo seu semblante mudou, quando lembrou que na 
sua infância não teve muitas oportunidades de ir à praia, já que 
desde cedo passou a trabalhar, cuidando de outras crianças na 
casa de familiares de segundo grau. 

Hoje, mal vou à praia, e apesar de financeiramente eu ser realizada, 

trocaria certamente parte da minha tranquilidade financeira pela 

felicidade de ir com mais frequência ao Morro do Careca com minha 

família, porém tudo mudou, eles cresceram, casaram e o meu 

tempo diminuiu; contudo, as mudanças familiares, sobretudo pelo 

nascimento dos meus netos, abrem uma janela de esperança de eu 

voltar a viver um pouco das muitas alegrias que vivi lá. Penso que 

é momento de viver de forma mais qualitativa, apreciar a beleza 

natural de Ponta Negra, e em cada segundo me encantar ao lado 

dos meus netos. E dentro dessa perspectiva, poder na presença deles 

voltar a ser feliz, como fui com meus filhos. Finalizo dizendo que o 

Morro do Careca é e sempre será, para mim, muito mais que uma 

referência econômica da cidade, será antes de tudo o símbolo de 

uma vida simples e feliz.

E após esta última explanação, em tom de alegria e nostalgia 
por termos viajado juntos no tempo, por meio de memórias 
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e lembranças substancialmente afetivas, demos um fraterno 
abraço. Assim, encerramos aquele momento na certeza de que 
múltiplos e especiais são os simbolismos sobre qualquer objeto 
quando se vive uma vida permeada de amor e superação.
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Com uma pequena empresária 

Entrevista de Marcelo Henrique

Boa tarde D. Júlia, como explicado anteriormente, esta 
pesquisa visa compreender a ótica de diversas pessoas, de 
distintas classes sociais e naturalidades, quanto ao Morro do 
Careca. Antes, porém, para situar as respostas para o leitor, 
gostaríamos de conhecer a senhora um pouco mais. Seria 
possível descrever um pouco suas origens, seu mundo...?

D. Júlia – Eu tenho 58 anos e um mundo rico de experiências 
tristes, porém edificantes. Nasci em Jucurutu-RN, e aos cinco 
anos perdi minha mãe, durante um parto, e como as coisas lá 
eram bem difíceis, em função da seca e da escassez de água, 
meu pai passou a não ter mais como me sustentar. Lembro que 
quando a saudade da minha mãe se intensificava, chorávamos 
muito. Em casa, faltava não só a comida, mas os cuidados com 
os preparos e o amor dela. Sofremos muito juntas, e aquilo de 
alguma forma nos fortaleceu e nos uniu; contudo, essa união só 
veio com um tempo, pois, meses após a morte de mamãe, tudo 
era motivo para desentendimentos. Meu pai, na ignorância de 
um homem do sertão, não sabia como agir, e logo encontrou 
uma nova companheira, com quem teve mais três filhos anos 
a frente. Com as dificuldades, lembro que, após o almoço, saía 
com o tabuleiro de cocadas, feito de madeira. Ao passo que 
era pesado, também me protegia do sol. Saía esperançosa em 
vender tudo, porém a crise e a falta de recursos na região era tão 
grande que vendia pouquíssimas unidades. Nas caminhadas, 
a saudade da minha mãe e a mudança radical de vida, após a 
sua partida, me causava um vazio imenso, e não foram poucas 
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as vezes que misturei poeira e lágrimas. Como meu pai não 
estava em condições de nos sustentar, logo tive que vir para 
Natal enfrentar a dura realidade de uma vida urbana, mesmo 
com minha pouca idade.

E diante deste contexto, qual o posicionamento dele?

D. Júlia – Infelizmente, diante da realidade, a única coisa que 
podia a ser feita por ele era mandar eu e uma irmã para a capital, 
Natal, onde inicialmente moramos em um orfanato público. 
Posteriormente, fomos para a casa de uns parentes que estavam 
precisando de ajuda para cuidar de uns bebês recém-nascidos. 
Apesar da minha pouca idade, ele tinha a certeza que não me 
faltaria o almoço e o jantar. Vim para Natal, e trouxe comigo não 
só a saudade da minha mãe, mas sobretudo os princípios e valores 
do meu pai, como, por exemplo, a simplicidade e a humildade.

E quem é esse garotinho?

D. Júlia – Esse é meu netinho Henrique, filho adotivo da minha 
filha Marília. Só tem trazido alegria aqui para nossa casa. 
Mesmo com todos felizes aqui em casa com a chegada dele, as 
vezes fico imaginando quais as dores e os problemas que a mãe 
biológica enfrentou e enfrenta ainda hoje. Não deve ter sido, 
nem deve estar sendo, fácil para ela...

Vejo que a senhora é uma pessoa bastanteespirituosa e de 
grande coração. De onde vem essa energia boa, essa força?

D. Júlia – (Risos) A vida foi uma grande escola para mim, mas 
penso que Deus foi muito generoso comigo ao me fazer olhar o 
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mundo com um olhar do bem; não consigo enxergar a maldade 
nas pessoas, e tudo e qualquer coisa, por mais simples que possa 
parecer, me faz feliz. Por exemplo, vejo várias amigas viajando 
para fora do país, mas a única viagem que gosto é para meu 
interior... sentir o cheiro do meu sertão e encontrar os sorrisos 
dos meus familiares e amigos. Amo viver momentos simples 
ao lado deles, seja um almoço em família, festas religiosas, 
batizados e datas comemorativas. Minha felicidade é estar perto 
das minhas raízes, é ver meu povo, é dar um abraço em amigos 
de longas datas, e encontrar em cada um deles um pouco do 
amor que meus pais me deram enquanto vivos.

E qual a parcela de contribuição da família nessa felicidade?

D. Júlia – Ah! (Risos). Minha família é tudo, é a base de toda 
minha felicidade, principalmente porque vejo nos meus três 
filhos e em suas conquistas os princípios e valores que meus 
pais sempre me transmitiram. Foi muito difícil obter recursos 
para a criação e para a educação deles. Passamos momentos 
muito difíceis, mas, com muita luta e com fé em Deus, as oportu-
nidades de trabalho e de negócios foram acontecendo. Sabíamos 
que o mínimo que poderíamos dar aos nossos filhos era uma boa 
condição para que eles pudessem entrar em uma universidade, 
e assim aconteceu, graças a Deus. Hoje desfrutamos juntos de 
cada gota de suor que escorreu para educá-los, a alegria vem de 
dentro, é infinita. Mas, para mim, o sucesso profissional deles 
fica em segundo plano diante das alegrias que eles me propor-
cionam em serem pessoas do bem, simples, batalhadoras. Meu 
maior orgulho é escutar das pessoas que eu convivo elogios que 
sei que representam as ações deles no mundo. Em paralelo as 
pessoas que eles são, trouxeram para mim mais três presentes, 



Uma vida feliz

166

um genro e duas noras que me proporcionaram a alegria de ser 
avó de três meninos. Mas que eles fiquem sabendo que aqui as 
relações são às claras, digo o que penso para educar meus netos 
e para que o melhor aconteça para eles (risos). Às vezes, sou um 
pouco ríspida, mas tenho a convicção de que faço isso por amor, 
e se eles erram por alguma razão, os perdoo.

E há espaço para tristeza nessa vida (risos)?

D. Júlia – Infelizmente, há sim..., mas muito pouca... (risos). Eu 
e meu marido trabalhamos muito e há 31 anos atrás fundamos 
uma empresa que inicialmente não dava lucro, e empregávamos 
apenas duas pessoas. O tempo passou e com muito trabalho a 
empresa foi se consolidando, principalmente pelo espírito de 
equipe que obtínhamos entre os colaboradores, face ao clima de 
família que adotamos dentro da empresa. Trato todos como meus 
filhos, me importo com o que estão passando, seja um problema 
emocional ou financeiro. Mas vez por outra me surpreendo nega-
tivamente. Fico muito triste quando identifico que pessoas que 
eu dei a mão fazem desvios no caixa da empresa, por exemplo. 
Meu coração fica muito arrasado por diversos dias, mas logo 
reforço os princípios de Deus no meu coração, e peço que ele me 
dê uma luz para que eu solucione o caso de forma que a pessoa 
que cometeu o erro saia mais forte e com uma lição que a faça 
mudar suas atitudes. Não penso que a punição crua e objetiva vai 
fazê-la mudar. Todos merecem uma chance de fazer diferente. 
Eles vivem em um ambiente desprovido de oportunidades, com 
altos índices de criminalidade, pouca educação, lazer. A renda 
total da família dificilmente proporciona condições de atender 
suas necessidades básicas, e talvez isso seja um fator primordial 
para as fragilidades dentro da nossa empresa. Penso que fazê-los 
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evoluir como pessoa e dar oportunidades profissionalmente é 
minha missão, pois não vejo um horizonte de quando e como as 
políticas públicas do nosso país possam vir fazer a diferença. Mas 
mesmo compreendendo o mundo deles, não acho normal que 
eles falhem comigo. Uma coisa que não admito é que as pessoas 
ao meu redor sejam desonestas, aprendi desde cedo que esse é 
um princípio básico. É muito doloroso para mim, quando sou 
surpreendida com atos e ações que não condizem com o amor 
que tenho e sinto pelos meus funcionários. Talvez seja um erro 
depositar esperança nas pessoas, mas não é o que meu coração 
me orienta. Acredito e sempre acreditarei em um mundo onde as 
pessoas serão honestas e dignas do amor e da ajuda do próximo. 
Mas apesar desses desafios, me sinto feliz, realizada e preparada 
para uma próxima jornada. Papai, de onde estiver, tenho certeza 
que estará orgulhoso da família dele e de mim também. Honrei 
todos os seus princípios, e tentei sobretudo ser justa. Seus netos, 
por sua vez, não só o amou em vida, como também após sua 
morte, pois buscam ser um pouco do muito que ele foi. Hoje me 
sinto satisfeita com tudo o que conquistei, mas principalmente 
com os exemplos que tenho buscado dar aos que me rodeiam, e 
no dia que Deus me levar, irei feliz.

Quão bom é saber que no mundo há pessoas com o coração 
tão lindo. Parabéns! Agora chegamos ao ápice da nossa 
entrevista, gostaria de saber o que significa o Morro do 
Careca da Praia de Ponta Negra, para a senhora?

D. Júlia – (Risos) Ahhhh... as imagens que me veem à mente 
remetem ao período que, bem jovem, aos 20 anos, iniciei minha 
vida como mãe, pois sempre levava meus filhos para a praia de 
Ponta Negra nos finais de semana. Sinto uma tristeza quanto 
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lembro que na minha infância não puder ir mais vezes, pois tive 
que começar a trabalhar bem cedo, aos oito anos. Mas, enfim, 
o Morro do Careca representa pra mim duas coisas marcantes: 
uma são as lembranças de uma jovem mãe tentando encontrar 
naquele paraíso razões para dar felicidade aos filhos, em um 
período que financeiramente era muito complicado para eu 
e meu marido. Lá era nosso melhor lazer, passávamos o dia 
tomando banho ao pé do Morro, gastando pouco e sorrindo 
muito [risos]. Por outro lado, o Morro do Careca hoje repre-
senta pra mim, dentro de uma visão empresarial, o símbolo da 
nossa cidade, um ponto turístico que atrai pessoas de diversas 
partes do mundo, movimentando a economia da nossa cidade 
e, consequentemente, a cadeia econômica principal de Natal 
[Turismo]. Mas, infelizmente, pelos meus à fazeres, hoje mal vou 
à praia, e apesar de financeiramente eu ser realizada, trocaria 
certamente parte da minha tranquilidade financeira pela felici-
dade de ir com mais frequência ao Morro do Careca com minha 
família. Porém, tudo mudou, eles cresceram, casaram e o meu 
tempo diminuiu; contudo, as mudanças familiares, sobretudo 
pelo nascimento dos meus netos, abrem uma janela de espe-
rança de eu voltar a viver um pouco das muitas alegrias que vivi 
lá. Penso que é momento de viver de forma mais qualitativa, 
apreciar a beleza natural de Ponta Negra, e em cada segundo me 
encantar ao lado dos meus netos. E dentro dessa perspectiva, 
poder na presença deles voltar a ser feliz, como fui com meus 
filhos. Finalizo dizendo que o Morro do Careca é e sempre será, 
para mim, muito mais que uma referência econômica da cidade, 
será antes de tudo o símbolo de uma vida simples e feliz.



Morro do estrondo

Patrícia Macedo Ferreira
Thyciara Macedo dos Santos 

Nas proximidades do Morro do Careca, praia de Ponta Negra, 
litoral sul de Natal – RN, às 6 h da manhã do dia 26 de janeiro de 
2017, procurávamos um pescador na região que pudesse contri-
buir com a pesquisa. O objetivo era compreender a visão de 
moradores locais, vinculados a uma das mais antigas atividades 
socioeconômicas do lugar, a pesca, sobre o que representa o 
referido Morro para esses sujeitos. Na ocasião, haviamalguns 
pescadores puxando suas redes no mar e outros que já haviam 
concluído a tarefa diária e preparavam-se para retornar àcasa. 

O entrevistado foi indicado por um colega seude profissão, 
que destacou a experiência que João Batista possuía na atividade 
pesqueira na praia de Ponta Negra. O pescador prontamente 
aceitou o convite para participar de uma entrevista que tratava 
daimportância de uma paisagem mundialmente conhecida 
como o cartão-postal da capital potiguar.

O Morro do Careca está para Natal como o Cristo Redentor 
está para o Rio de Janeiro e, em uma comparação local feita pelo 
entrevistado, o Morro do Careca está para Ponta Negra como o 
maior cajueiro do mundo está para Pirangi – RN. A formação 
montanhosa de dunas de areia de 107 m de altura foi livremente 
escalada e utilizada como fonte de lazer por moradores e turistas 
até os anos 1990. Do alto do Morro, era possível observar a mais 
bela paisagem de Natal. No entanto, o espaço deixou de ser 
utilizado como fonte de lazer após a proibição de acesso, em 
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decorrência do desgaste sofrido pelas dunas que o compõe e da 
necessidade de preservação ambiental da restinga, vegetação 
predominante na área.

O lugar preferido por natalenses e turistas foi decretado 
área de proteção ambiental em 1997. A partir de então, a 
tradição popular de subir e descer o Morro foiproibida, seja 
para observar a paisagem, praticar esquibunda ou qualquer 
outra atividade de lazer que implique ultrapassar as cercas de 
proteção instaladasem sua base. As dunas lá em cima são as coisas 
mais lindas. Você já viu? Ninguém mais sobe como antes. Todo dia 
agora passam dois soldados, vão lá, olham e voltam, é o que relata 
o pescador João Batista sobre a vigilância exercida nessa área 
pela polícia militar ambiental.

A pesquisa revela que o Morro também era utilizado para 
outros fins. Além disso, o fato de que atividades tradicionais 
da região, como a pesca e a agricultura, foram impactadas 
por medidas adotadas, que limitaram o acessodos moradores 
da Vila de Ponta Negra a determinadas áreas de uso comum, 
caminhos e trilhas.

Os antigos pescadores e outros moradores da vila acre-
ditavam que durante a noite o Morro estrondava, emitindo 
sons parecidos com os de um trovão.  Por esse motivo, ficou 
conhecido por muitos nomes, entre eles Morro do Estrondo. 
O entrevistado nos conta que ele fazia um brum...todas as 
noites. A redução na altura da duna e a perda de parte de sua 
vegetação fez surgir uma grande faixa de areia em meio a dois 
lotes de vegetação. A semelhança com a imagem de uma pessoa 
calva levou a atual denominaçãodaduna:Morro do Careca. Os 
estrondos deixaram de ser ouvidos em 1980, quando a vegetação 
que compõe a paisagem do ponto turístico começou a abrir e o 
mato desceu todo.
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Na memória dos mais antigos moradores, resta viva a 
imagem dessa paisagem antes dos efeitos das ações antrópicas 
e naturais. Em momento anterior ao início da entrevista, João 
Batista espontaneamente agachou-se e, com a ponta do dedo 
indicador, apontou para o Morro à nossa frente, desenhando na 
areia da praia como era o Morro no passado. No desenho, já havia 
uma faixa de areia no meio das dunas, mas ainda bem estreita. 

A Vila de Ponta Negra é o núcleo originário do bairro de 
mesmo nome, onde está situado o Morro do Careca. A pesca 
foi a atividade responsável por organizar aspectos econômicos, 
sociais e culturais do lugar, definindo os papéis desenvolvidos 
pelos moradores, no âmbito familiar e comunitário, em um 
espaço físico que também é social. Trata-se de uma profissão 
de família, atividade ancestral e comunitária. É da natureza da 
gente mesmo pescar, afirma João Batista. Na percepção do indi-
víduo, as disposições duráveis e transferíveis que possuem são 
consideradas naturais em sua compreensão do mundo. 

João Batista atualmente está aposentado, mas começou a 
pescar ainda com dez anos de idade. O modo de ser pescador do 
entrevistado expressa identidade, cultura e tradição que ultra-
passam a noção de trabalho. Os conhecimentos são advindos 
de várias gerações e transmitidos dos mais velhos para os mais 
novos, em determinado contexto. A transmissão desses saberes 
tradicionais é importante para um melhor aproveitamento das 
potencialidades da natureza do localonde vivem.

As desigualdades socioeconômicas refletidas no lugar 
aumentaram ao longo das etapas de um projeto de desenvol-
vimento econômico que excluiu antigos moradores. As terras 
ocupadas pelos moradores da Vila de Ponta Negra foram cobi-
çadas e seus direitos sobre as propriedades, recorrentemente, 
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questionados por grupos econômicos e políticos interessados 
nessas áreas.

Desde o século XIX, ocorrem ataques e intervenções 
do poder público local sobre as terras de Ponta Negra. O Rio 
Grande do Norte ainda era uma província quando a área da 
vila de pescadores foi desapropriada por utilidade pública pelos 
governantes da época por meio da Lei nº. 163 de 1847,que foi 
tornada sem efeito em 1856 e, posteriormente, reconhecida, 
ainda no mesmo ano (SÁ; LOPES, 2012).

A Vila de Ponta Negra era um antigo conglomerado 
agrícola e familiar formado principalmente por pescadores e 
agricultores. As terras eram utilizadas de forma comunal, com 
áreas destinadas às moradias e roças, com matas e pastagens de 
uso coletivo. A produção servia para o consumo das famílias e o 
excedente era comercializado. Por falta de estrada, os produtos 
oriundos da agricultura, da pesca, bem como do artesanato 
das rendeiras de bilro, eram levados por eles a pé para serem 
vendidos no centro da cidade.

A construção da primeira estrada de acesso à Ponta 
Negra, em 1923, intensificou a chegada de novos habitantes e 
provocou o crescimento da produção dos moradores. O entre-
vistado destaca o cenário que encontrou quando chegou no 
lugar, em 1941, década marcada pela presença dos americanos 
em Natal, no contexto da Segunda Guerra Mundial: 

Agora Ponta Negra, só a senhora vendo, não tinha nada, nada, nada, 

nada. Só tinha a casa dos americanos lá embaixo, mas aqui para você 

vir para praia era só um caminho, tudo era mata, mata, mata, mata 

mesmo, não tinha nada.
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O primeiro impacto observado a partir dessa pesquisa 
ocorreu com a perda das terras agricultáveis dos nativos para o 
corretor imobiliário Fernando Pedroza, que também era irmão 
de Silvio Pedroza, Prefeito de Natal no período de 1946-1951 
e Governador do Rio Grande do Norte em 1951-1955. Tal fato 
prejudicou atividades pesqueiras e agrícolas dos moradores. 
Depois de 20 anos de disputa pelas terras, elas foram expro-
priadas e legalizadasem nome de Fernando Pedroza, que passou 
a ser reconhecido formalmente como detentor de maior parte 
da área. Porém, um discurso oficial simbolicamente eficiente, 
que deslegitima os verdadeiros e mais antigos moradores sob a 
alegação de que estes não tinham títulos de propriedade, não 
foi o suficiente e o ato envolveu luta armada e resistência de 
moradores, que tiveram o apoio de grupos políticos contrários 
à família Pedroza.

A disputa pela posse e propriedade da terra chegou a ser 
intermediada pela igreja, por meio de Dom Eugênio Sales, e 
parte das terras em disputa foram doadas para a arquidiocese 
de Natal, com o objetivo de amenizar os conflitos. Outro papel 
desenvolvido pelo padre foi enfatizado por João Batista, ao 
revelarque,quandojovem, a aula que tinha aqui era um padre, que já 
morreu, chamado Dom Eugênio Sales, da igreja da Vila de Ponta Negra.

As atividades desenvolvidas pelo Patronato de Ponta 
Negra, no âmbito do Serviço de Assistência a Menores – 
SAM,instalado em 1948, trazia para Natal uma experiência 
que já tinha sido desenvolvida por Dom Eugênio Sales, no Rio 
de Janeiro, e envolvia treinamento de líderes rurais, aulas, 
encontros e cursos. O entrevistado relembra as atividades 
coordenadas pela igreja: O padre pegava todas as criancinhas 
e trazia para cá para estudar. O colégio que tinha aqui era só ele 
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mesmo. A gente vivia como um soldado no acampamento, levava 
comida, lona, tudo e ia estudar no mato.

O segundo impacto socioeconômico sofrido pela 
tradicional vila de pescadores ocorreu com a construção 
do Centro de Lançamento Barreira do Inferno, em 1964, por 
meiodo Ministério da Aeronáutica e da agência financiadora 
NASA. A desapropriação da área ganhou força e o detentor 
dos títulos de maior parte das terras doou para o projeto 
uma área de cerca de 9800 hectares. Os moradores ficaram 
revoltados diante da concretização de uma promessa recor-
rente de expropriação das terras por eles ocupadas. Porém, 
sem apoio político e da imprensa local, dessa vez não foram 
atendidos em suas reivindicações contra a construção da 
Base de Foguetes no local.

A prática agrícola ficou impedida e a pesca não pôde 
ser sustentada como atividade principal, em decorrência do 
processo de expropriação das terras ocupadas e da limitação 
de acesso a áreas que possibilitassem o desenvolvimento dessas 
atividades. A agricultura aqui era onde tinha o mato, terra onde dava 
para plantar e roçar. Só que hoje não tem mais nada, nem para criar 
uma galinha dentro de Ponta Negra você não pode mais criar. A perda 
de áreas comunais para o plantio e criação de pequenos animais 
afetou a subsistência dessas famílias que, para sobreviverem, 
precisaram se adequar às mudanças impostas, contando com 
suas capacidades criadoras e ativas.

A construção da Barreira do Inferno implicou em restri-
ções nos acessos a determinadas áreas anteriormente utilizados 
pelos moradores e que passaram aser área militar. Na visão do 
entrevistado, tal fato prejudicou o trabalho dos pescadores: Essa 
base acabou com tudo, porque nem a gente que tinha até a carteira da 
base de pesca para poder entrar, não entra mais. O muro que cerca 
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a área ocupada pela Base de Lançamento de Foguetes impede o 
acesso dos pescadores da Vila de Ponta Negra a importantes locais 
de pesca no passado: Hoje ninguém entra, cercaram tudo, botaram 
uma cerca que não passa uma lagartixa, não passa ninguém, matou tudo.

O caminho utilizado pelos pescadores para acessar 
lugares onde pescavam antigamente foi fechado pelo muro 
que cerca a área militar da base de foguetes. Hoje não pesco 
porque a base aérea fechou tudo e ninguém passa para o outro 
lado do Morro. Eu só pescava do outro lado lá, mas ela tomou conta 
com a Barreira do Inferno. Mas o que há por trás do Morro do 
Careca? A pesca melhor que nós tínhamos era lá. A curiosidade 
é satisfeita por um dos mais antigos pescadores do lugar: Lá 
é a coisa mais linda. Por trás do Morro, vem primeiro Alagamar, 
depois Pium e Pirangi. O barco era dispensado no acesso à praia 
de Alagamar e a pesca era realizada com varas e pequenas 
redes. Todo mundo gosta de pescar ali, mas não pode mais pescar 
do outro lado do Morro.

O cartão-postal de Natal é esse Morro, diz João. Porém, seu 
simbolismo para os pescadores da Vila de Ponta Negra ultra-
passa a ideia de uma bela paisagem turística. Os momentos 
que marcaram o processo de formação da vila, com todos 
osseusconflitos, são relacionados ao Morro do Careca pelas 
pessoas desse bairro, alguns aqui apresentados por terem sido 
mencionados direta ou indiretamente na entrevista. As recor-
dações de um tempo em que podiam praticar livremente a pesca 
no entorno do Morro do Estrondo trazem à tona o lamento: 
Para mim morreu. Para mim do jeito que ele está, está morto. Ele 
explica o porquê: A base aérea tomou conta com a Barreira do Inferno 
e ninguém pode passar para o outro lado onde tem as outras praias, 
mas tem gente que ainda sobe. O entrevistado, embora não exerça 
mais diretamente a atividade de pesca, mantém o hábito de vir 
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diariamente até o Morro: Venho todo dia. Desço por essa escadaria 
que vem da Vila de Ponta Negra e venho andar aqui.

Outra limitação apontada para os pescadores desen-
volverem suas atividades exclusivamente na praia de Ponta 
Negra, nas proximidades do Morro do Careca, é o fato desta 
ser considerada uma praiadebanhistas. As atividades de lazer 
como passeios de lancha, surf, nado e mergulhos dos turistas 
atrapalham a pesca e afastam os peixes. Aqui, para pegar peixe, 
tem que ser logo cedo, porque quando eles começam a correr de lancha, 
acabou-se. A praia já fica lotada de gente. Cadê o peixe?

Os últimos impactos vivenciados por essa comunidade 
nativa ocorreram com os projetos de urbanização desen-
volvidos, principalmente, a partir da década de 1990, com o 
objetivo de estimular o turismo na região em que está situado 
o Morro do Careca. Com a perda de terras para a Barreira do 
Inferno, o crescimento do mercado, a construção de casas de 
veraneio e a vinda de estrangeiros, o meio de subsistência dos 
moradores da vila passou a ser, sobretudo, o comércio. Com isso, 
parte dos nativos deixaram de ser produtores diretos, autos-
suficientes para serem comerciantes e ambulantes. Além do 
pequeno comércio à beira-mar, as novas moradias provocaram 
a inserção dos antigos moradores no ramo da construção civil. 
O povoado de pescadores adquire, então, características de um 
espaço urbano e turístico.

A construção da Via Costeira e da Avenida Engenheiro 
Roberto Freire contribuíram para a valorização do mercado 
imobiliário de Ponta Negra. Nesse período, as casas de veraneio 
foram transformadas em hotéis, pousadas, restaurantes e casas 
de festas. O crescimento do turismo na zona sul de Natal trans-
formou o espaço, que passou a ser voltado para o turista e para 
os que têm condição de pagar pelo controle de imóveis caros. 
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Trata-se de um processo de desenvolvimento que, infelizmente, 
não zelou pela inserção da população nativa, de forma partici-
pativa, no que diz respeito aos benefícios econômicosadvindos 
desse progresso, tampouco nas tomadas de decisões na reali-
zação de projetos urbanos que impactariam seus modos de vida.

Atualmente, para além da atividade pesqueira, os mora-
dores da Vila de Ponta Negra descem e sobem todos os dias a 
Rua Afonso Magalhães, uma das poucas vias públicas que dão 
acesso da vila para a orla da praia. Empurram carrinhos pesados 
em que carregam diversos produtos como comidas regionais, 
água de coco, bebidas alcoólicas, artesanatos e até barracas 
e cadeiras, para serem alugadas aos turistas e natalenses, na 
praia. Atividades comerciais pequenas quando comparadas as 
que são desenvolvidas no lugar por empresários, geralmente, de 
outros estados ou países, que possuem capital econômico para 
investir em hotéis, pousadas, restaurantes e outros negócios 
mais lucrativos.

Contudo, a histórica Vila de Pescadores tem resistido 
e mantido viva sua cultura e tradições. Prova disso está em 
fato mais recente, ocorrido em 2013, na ocasião da execução 
do projeto de enrocamento de pedras ao longo da orla da praia. 
A obra faz parte do trabalho de urbanização de Ponta Negra e 
tem por objetivo proteger provisoriamente o calçadão da praia 
de erosões, por meio dessa estrutura de rochas. Os pescadores, 
mais uma vez, tiveram suas atividades ameaçadas diante da 
intervenção em mais um espaço utilizado pelos moradores da 
vila e novamentese organizaram e adotaram estratégias de luta 
em sua defesa.

No princípio, foi negado aos pescadores o pedido feito 
ao município, para que a obra deixasse livre de pedras uma 
pequena parte da praia, nas proximidades do morro, destinada 
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às suas embarcações. Procuraram, então, o Ministério Público 
Estadual, órgão que intermediou o acordo entre os pescadores 
e a Prefeitura de Natal, estabelecendo que o projeto de enroca-
mento de pedras na praia deveria ser alterado e a área utilizada 
pelos pescadores respeitada.

A pesca dos moradores da Vila de Ponta Negra foi 
considerada parte de um patrimônio natural, histórico, étnico 
e cultural da zona costeira, que deve ser protegido, com o 
amparo na legislação do Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro – Lei Federal nº. 7661/88, regulamentada pelo Decreto 
nº. 5300/2004 (BRASIL, 2004). A implementação de políticas 
públicas que visem respeitar a cultura da população local e 
integrá-la ao novo processo de produção econômica reduziria 
os impactos causados por um processo forçado de desintegração 
do indivíduo de seu espaço. Infelizmente, o que se observa é o 
privilégio de grupos econômicos ligados ao Estado em detri-
mento de políticas de readequação social, principalmente com 
o crescimento do turismo.

Para mim morreu. Para mim, do jeito que ele está, está 
morto, afirma o pescador sobre o Morro do Careca. A rejeição 
provém da comparação do momento atual com um período 
em que atravessar o Morro era um costume local e não 
crime ambiental. No entanto, mesmo com as mudanças na 
paisagem do Morro, as transformações socioeconômicas do 
lugar e as adversidades enfrentadas, o grupo de pescadores 
da vila persiste mantendo vivos tradições e modos de vida 
diferenciados, repletos de significados.
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Com um pescador da Vila de Ponta Negra

Entrevista de Patrícia Macedo

Antigamente era Morro do Estrondo. Ele fazia um bruum! 
Mas era pouco o barulho. Depois que ele arriou, ninguém vê mais 

pipocar.... Então virou o Morro do Careca.

Como o senhor se chama, qual a sua idade e quando chegou 
em Ponta Negra?

João – O meu nome é João Batista, tenho 78 anos e cheguei aqui 
em 1941, no tempo da guerra, que acabou aqui em 1945. Teve 
o alistamento da base aérea do americano e papai se alistou 
e aqui nós ficamos até hoje. Agora, Ponta Negra, só a senhora 
vendo, não tinha nada, nada, nada, nada. Só tinha a casa dos 
americanos lá embaixo, mas aqui para você vir para praia era 
só um caminho, tudo era mata, mata, mata, mata mesmo, não 
tinha nada. Era só canhão e metralhadora. Eu moro na rua 
Morro do Careca, na Vila de Ponta Negra. Já trabalhei também 
como construtor de obras. O papai comprava armadilha para a 
gente e era trabalhando e pescando.

Há quanto tempo trabalha com pesca?

João – Comecei a pescar com dez anos de idade. Fui pescador 
e estou aposentado como pescador. Hoje não pesco porque a 
base aérea fechou tudo e ninguém passa para o outro lado do 
morro. Eu só pescava do outro lado lá, mas ela tomou conta com 
a Barreira do Inferno. Para pescar de tarrafa, eu ainda pesco, 
mas para ir em cima de uma jangada dessa eu não vou porque é 
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muito longe e muita coisa para carregar nela(apontando com o 
dedo para uma jangada que acabava de voltar do mar na Praia 
de Ponta Negra).

Quem lhe ensinou o ofício da pesca?

João – É da natureza da gente mesmo pescar. Meu pai era 
bombeiro na base aérea. Mas naquele tempo também teve os 
ensinamentos da marinha, você aprender a dar um nó, desman-
char um nó, como é que o barco liga, para onde é que o barco 
pode levar.

Quantos pescadores trabalham atualmente nas proximi-
dades do Morro do Careca?

João – Uns 60 pescadores. Esse número diminuiu ao longo dos 
anos. No meu tempo era mais porque era pescaria de arrasta. 
Agora o pescador que contribui para a colônia dos pescadores 
recebe um valor no período que a pesca não rende nada.

Houve outra fonte de renda importante ou complementar 
para os pescadores da Vila de Ponta Negra, como, por 
exemplo, a agricultura? 

João – Sim, mas a agricultura aqui era onde tinha o mato, terra 
onde dava para plantar e roçar. Só que hoje não tem mais nada, 
nem para criar uma galinha dentro de Ponta Negra você não 
pode mais criar.
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Além de Ponta Negra, você trabalhou em outro lugar?
João – Eu tirei (saí) daqui, passei a crescer uma coisinha e fui 
embora para Pirangi, levei um mangote que papai fez para gente 
e fui para uma praia que chama Cotovelo. Quando me formei 
mais um pouco, viajei para trabalhar com construção.

Quando você fala em formação, está falando de formação 
escolar?

João – No meu tempo aqui não tinha aula para ninguém. A aula 
que tinha aqui era um padre, que já morreu, chamado Dom 
Eugênio Sales, da igreja da Vila de Ponta Negra. O padre pegava 
todas as criancinhase trazia para cá para estudar. O colégio que 
tinha aqui era só ele mesmo. A gente vivia como um soldado no 
acampamento, levava comida, lona, tudo e ia estudar no mato. 
Aí saía aquela ruma de menino com cantil e tudo, parecia um 
bocado de soldadinhos. Passava a semana fora, em todo canto. 
A gente ia e aprendia tudo.

Sobre o Morro do Careca, qual o significado ou importância 
dele para você?

João – Para mim morreu. Para mim do jeito que ele está, está 
morto. A base aérea tomou conta com a barreira do inferno 
e ninguém pode passar para o outro lado onde tem as outras 
praias, mas tem gente que ainda sobe. Antigamente era Morro 
do Estrondo. Ele fazia um “brum...” (emitindo um som de tremor 
com a boca), mas era pouco barulho. Depois que ele arriou, 
ninguém vê mais pipocar, mais nada na vida. Então virou o 
Morro do Careca. Eu ainda tenho o retrato de como ele era antes 
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(desenhando com o dedo na areia da praia como era o morro 
antes da diminuição da altura da duna e perda de vegetação).

Na sua opinião, o investimento na urbanização da praia de 
Ponta Negra, voltado para o turismo na região do Morro do 
Careca, foi importante?

João – A parte do turismo agora aqui é o que tem mais, mas 
comparado com o passado ela é um pouco morta por conta do 
morro, pois todo mundo queria subir, mas hoje ninguém pode 
mais subir. Essa base acabou com tudo, porque nem a gente que 
tinha até a carteira da base de pesca para poder entrar, não 
entra mais. Hoje ninguém entra, cercaram tudo, botaram uma 
cerca que não passa uma lagartixa, não passa ninguém, matou 
tudo. Então acho que mais por isso, o turista quando ele vem, 
tem muitos ônibus trazendo, mas é levando para conhecer outra 
cidade. As dunas lá em cima são as coisas mais lindas. Você já 
viu? Ninguém mais sobe como antes. Todo dia agora passam 
dois soldados, vão lá, olham e voltam. Agora é muita gente nessa 
beira de praia de Ponta Negra, primeiramente vem aqui, depois 
é que vão para as outras praias. O cartão-postal de Natal é esse 
Morro. É a mesma coisa de Pirangi, o povo vai mais para lá por 
conta do Cajueiro, o maior do mundo. Aqui em Ponta Negra as 
pessoas vêm pelo Morro do Careca.

Você não pesca mais, mas vem todo dia a praia de Ponta 
Negra e fica aqui pelas proximidades do Morro do Careca?

João – Venho todo dia. Desço por essa escadaria que vem da Vila 
de Ponta Negra e venho andar aqui.
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Você achou importante o trabalho de preservação do Morro 
do Careca?

João – Por uma parte, eu achei bom. Por outra parte não. Todo 
mundo gosta de pescar ali, mas não pode mais pescar do outro 
lado do morro, onde fica a Praia de Alagamar. Lá é a coisa mais 
linda. Por trás do morro vem primeiro Alagamar, depois Pium 
e Pirangi. De primeiro, onde eu moro, tinha a rodagem, que é o 
caminho da gente ir pescar. Esse caminho foi fechado pelo muro 
que fizeram, que vai bater em Pium, lá na Barreira do Inferno. 
A pesca melhor que nós tínhamos era lá. Lá não vai barco, a 
gente pescava na vara e em umas redinhas que a gente fazia. 
Aqui (Ponta Negra) é uma praia banhista. E aqui é só lancha, 
brubrubru (emitindo som de barulho de motor de lancha com 
a boca) e o peixe não pode ficar mais aí. Aqui, para pegar peixe, 
tem que ser logo cedo, porque quando eles começam a correr de 
lancha, acabou-se. A praia já fica lotada de gente. Cadê o peixe?



Preservação ambiental e 
influências educacionais



A racionalidade ambiental e o 
simbolismo do Morro do Careca

Ruan Fernandes da Silva

Gilka trabalha no campo jurídico do Rio Grande do Norte e possui 
atribuições na Defesa do Meio Ambiente. Nasceu em Brasília – DF 
e sua primeira formação foi em Letras (1984). Posteriormente, 
cursou Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e foi professora substituta no mesmo departamento, 
de 1996 a1998. Na mesma instituição, ainda se especializou em 
Gestão Ambiental. Gilka trabalha no campo da justiça há 20 
anos, desde 1997, lembrando que a partir de 2004 passou a atuar 
com a Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Natal.

O local da entrevista foi a sua grande sala de trabalho, 
onde se reúnem diversos assistentes, o que tornava o ambiente 
movimentado, mas, apesar disso,demonstrava uma grande 
organização nesse espaço. O acesso até a sala é feito cumprindo 
vários critérios de segurança e os visitantes são acompanhados 
na mesma medida, com cadastros e conferências pessoais para 
a permissão de acesso aos diversos andares e salas do prédio. Os 
assistentes seguem esses mesmos procedimentos de segurança, 
isto é, conferência da documentação e o registro da entrevista 
marcada previamente. 

O ambiente exige uma grande formalidade que nos acom-
panha integralmente, seja na recepção, por parte de todos os 
agentes,sejano percurso até a sala, num contínuo cuidado com 
quem chega e proteção daqueles que ali trabalham. Já no interior 
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da sala, e após passar pelas necessárias precauções formais,Gilka 
nos recebeu com alegria e atenção em seu ambiente de trabalho. 
Uma sala relativamente pequena, com uma janela de vidro passa-
diça com visão para o centro da cidade de Natal.

No ambiente da sala em que foi feita a entrevista, foi 
possível perceber de imediato um belíssimoegrande quadro, 
no fundo da sala, que retrata o Morro do Careca da Praia de 
Ponta Negra. A entrevista ocorreu em horário de expediente 
normal e facilmente se podia perceberinúmeros processos 
sobre as mesas, sendo analisados, além da movimentação dos 
assistentes entrando e saindo da sala ao fazerem conferên-
cias ou encaminhamentos a ela. No entanto, tudo feito com 
muita discrição e organização, demonstrando que a entre-
vista tinha sua hora marcada, mas era necessário que fosse 
o mais breve e objetiva possível para que não prejudicasse o 
transcurso das atividades. 

Da cidade sem praia para o encantamento 
com o Morro do Careca em Ponta Negra

Gilka somente conheceu a praia depois de sua infância 
em São Paulo, na casa de seus tios, isso porque nasceu em uma 
cidade que não possuía praia, Brasília-DF. Esse contato distante 
com a praia permitiu a ela, ao chegar em Natal e alguns anos 
depois, um deslumbre e um encantamento com a praia de Ponta 
Negra. A aproximação de uma maneira geral com as praias e 
mais especificamente com as praias do Nordeste é reflexo de 
uma construção do seu imaginário, desde a infância. Quando 
era criança, o que achava mais interessante era poder, em suas 
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férias, ter algum tipo de contato com a praia. Esse imaginário 
refletiu em seu comportamento como pessoa, pois teve um 
valor extremamente diferencial em sua vida. 

A relação pessoal com a praia sempre foi uma construção 
de sensações e emoções, sempre foi uma expressão sensorial, 
contudo teve também uma preocupação, como cidadã, com a 
paisagem e com a qualidade de vida, mas não por uma questão 
profissional. Assim, a aproximação desses dois campos (o profis-
sional e o emocional-pessoal) na vida de Gilka seria uma questão 
de tempo. Ela já possuía uma sensibilidade para a causa do Meio 
Ambiente e, com o início das atividades no campo da Justiça, em 
1997, passou a ter a obrigação em virtude da profissão.

O trabalho, como profissional da Justiça, revelou à Gilkaa 
questão das praias urbanas e suas respectivas demandas para 
o cuidado e proteção da paisagem e do ecossistema. Mas para 
perceber as necessidades da questão das praias urbanas, antes 
vieram as causas alegadas por municípios costeiros da promo-
toria de Ceará-Mirim, onde tudo começou,em 1997. Ao chegar 
em Natal, em 2004, deparou-se com mais demandas. Logo 
no ano seguinte a sua chegada, deparou-se com problemas 
referentes à principal praia de Natal, Ponta Negra. 

A entrevistada achava muito interessante como a praia 
que era a queridinha dos turistas, da população, de todos 
os poderes públicos, tanto do executivo quanto da Câmara 
Municipal – e até mesmo de decisões judiciais –, que possui 
muitas leis em relação à área paisagística da praia, com pouco 
mais de 4km de praia,possuíatantos problemas cíclicos, isto 
é, que se renovam constantemente em demandas judiciais, 
sociais, ambientais e econômicas. Quando Gilka fala sobre essa 
paisagem e doquantoela significa, tanto para o Morro do Careca 
quanto para as Dunas Associadas,no que tange à divulgação 
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da cidade de Natal, expressa: É sempre essa a imagem, esse 
cenário! Eu entendo que [ela] realmente é o símbolo, a identificação 
da cidade, é esse cenário. Para entender toda a demanda e a 
origem dos problemas, era necessário buscar em horizontes 
mais abrangentes a compreensão da realidade e traduzi-la num 
entendimento claro das problemáticas. O caminho veio pela 
pesquisa científica.

A racionalidade Ambiental e o Simbolismo 
do Morro do Careca e Dunas Associadas

Olha... para mim... essa paisagem identifica a cidade..., a cidade 

de Natal representada. Na verdade, quando a gente pensa, até 

do estado. [...] Eu percebo isso até quando se divulga a cidade. É 

sempre essa a imagem, esse cenário! Eu entendo que ela realmente 

é o símbolo, a identificação da cidade, é esse o cenário.

Desde de 2005, ano seguinte à sua chegada em Natal, como 
promotora, deparou-secom problemas ligados às praias urbanas 
e mais especificamente à Ponta Negra. Apesar das tentativas 
de soluções administrativas, desde o início, para resolver 
problemas pontuais, não havia como não se impressionar com 
a circularidade dos problemas, como uma verdadeira bola 
de neve. Como um espaço tão pequeno e querido por todos 
poderia ao mesmo tempo concentrar tantos problemas? Essa 
era a pergunta a ser respondida, mas, sem o conhecimento mais 
abrangente da realidade em questão, não seria possível entender 
a magnitude das representações e interesses envolvidos nas 
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problemáticas,que envolviam uma multiplicidade de campos 
(econômico, sociais, políticos, ambientais). 

A realidade é traduzida por uma contínua e persistente 
preocupação com a proteção ambiental da praia de Ponta 
Negra, bem comodo Morro do Careca e suas Dunas Associadas. 
Contudo, a necessidade de solucionar e equilibrar os interesses 
de quem pretende preservar com os daqueles que almejam 
explorar – e ainda com aqueles outros que possuem o interesse 
de usufruir dos prazeres que a beleza natural pode oferecer – 
colocam em chequeaprópria sobrevivência do meio ambiente.

A demanda por uma racionalidade ambiental veio por 
uma busca especificamente profissional da promotora, mas 
foicorroborada pelas necessidades da população, ao compre-
ender – ao mesmo tempo em que reconhece – o potencial 
simbólico do Morro do Careca como um fator de grande 
importância para a cidade de Natal. O conceito da Racionalidade 
Ambiental, do autor mexicano Enrique Leff, e a nova perspectiva 
oferecida por esse conceito à Gilka permitiu uma reflexão, bem 
como a melhor compreensãodas possibilidades de integração 
de todas as questões e interesses sobre o mesmo espaço, ou seja, 
nos campos econômicos, políticos, sociais e ambientais, além, 
é claro, da objetiva relação com a participação da população.

A Racionalidade Ambiental foi o passo conceitual para 
entender a realidade de forma mais abrangente, para ampliar 
as possibilidades de compreender se o senso seria igual ao 
consenso. Para Gilka,o Morro do Careca identifica a cidade e 
até mesmo o estado do RN, uma vez que a paisagem exerce uma 
relação com a cultura e a identidade de um povo, chegando 
ao ponto de também poder exercer algo mais profundo: [...] a 
paisagem ela atrai as pessoas para um modo de vida, para um estilo 
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próprio de viver. Eu acredito que ela interfere inclusive no lado psico-
lógico, sabe da pessoa. 

Eu entendo que ela realmente é o símbolo, a identificação da 
cidade, é esse cenário. Nesse contexto, aentrevistada destaca o 
poder de interação exercido pela paisagem na vidadas pessoas, 
e também a possibilidade do meio em que vivem influenciá-las 
psicologicamente. Para isso, apresenta dois exemplos: o primeiro, 
refere-se às pessoas que vivem em zonas rurais e deslocam-se por 
um momento para a cidade; o segundo, às pessoas que vivem no 
bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em ambos os casos, é 
possível visualizar a vívida construção da relação da paisagem 
influenciando a cultura e a identidade das respectivas pessoas a 
partir do meio em que vivem e interagem. O impacto do urbano 
diante do rural, do urbano com a praia e a paisagem natural 
diante da não natural, pelas construções e interferências do 
homem, repercutem tanto no estilo de vida como no comporta-
mento das pessoas que vivem nesses ambientes, ou estão apenas 
de passagem por eles.

As pessoas são influenciadas pela paisagem e concordam 
em diversos aspectos com essa influência, ao estabelecerem 
mudanças em seu estilo de vida. A objetividade do sentido 
do mundo define-se pela concordância das subjetividades 
estruturantes, isto é, a paisagem, ela atrai as pessoas para um 
modo de vida, para um estilo próprio de viver. A construção desse 
conhecimento é uma força ignorada, mas está firmemente 
reconhecida nas subjetividades que o traduzem pela mudança 
de habitus na cidade, no bairro, na praia, porque a paisagem 
conduz uma determinante sobre os espaços em que as pessoas 
constroem o conhecimento, pelo conhecimento do meio em 
que ele é produzido. Contudo, poucas vezes o poder simbólico 
é reconhecido,pois na grande maioria das vezes ele é ignorado.
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O oposto dessa influência, o lado negativo, também é 
reconhecido quando Gilka menciona o fato de que são várias as 
ameaças que podem prejudicararelação intrínseca da paisagem 
do Morro do Careca e das Dunas Associadas, as quais recaem 
sobre a população e os seus campos de influência. A visão é 
um dos mais negativos, por exemplo: na hora que eu extingo a 
possibilidade da visão..., do cenário constituído do Morro do Careca e 
das Dunas Associadas, para mim, essa seria uma ameaça de um dano 
irreversível (GILKA). A influência da paisagemsobre a relação 
cultural e de identidade é imediata, mas também o seria sobre 
a renda, pois o turismo vive de renda. O turismo de praia é o 
turismo de Sol e Praia e de Sol e Mar configurando, portanto, 
a necessidade de sempre se reconhecer na paisagem a razão do 
negócio a ser explorado. 

Se, porventura, houver uma extinção da visão natural 
das paisagens em detrimento de prédios e construções, haverá 
uma perda considerável de valores. Isso se dará em múltiplas 
relações, isto é, nas relações sociais, ambientais, políticas, 
econômicas, culturais e até de identidade com o meio ambiente. 

A área do Morro do Careca é militar. Assim, apesar de 
terem sido propostas algumas possibilidades de projetos de 
exploração ambiental racional para o Morro do Careca, é prati-
camente inviável o recurso de exploração objetiva do Morro. 
Isso se deve pelo fato de a área ser de segurança, uma área que, 
segundo a entrevistada, possui uma legislação específica a qual 
a define como APP – Área de Proteção Permanente. As áreas 
conhecidas como APP são inviáveis para outro uso que não seja 
o de proteção ambiental. 

Os aspectos futuros para uma possível proposta de 
exploração racional da paisagem se tornam ainda mais invi-
áveis devido aos projetos mais urgentes de recomposição da 
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vegetação, pois o Morro do Careca necessita urgentemente de 
um maior cuidado com relação ao seu próprio processo de erosão 
do mar [que] está tirando muita areia do seu pé[área inferior da duna]. 
Os estudos, portanto, não apontam para as possibilidades de 
exploração, mesmo racionais, do meio ambiente, mas para a 
conservação e para a preservação. 

As ameaças, de fato, são o oposto negativo das influên-
cias da paisagem sobre as relações culturais e de identidade, 
além de diversos outros campos, como o social, o ambiental, 
o econômico. Mas uma ameaça em particular preocupa Gilka, 
o que no passado foi motivo de grande revolta e insatisfação 
popular e se materializa pela tentativa de empreender espi-
gões ao lado do Morro do Careca. A ameaça foi estabelecida, 
no total,por cinco empresas que tentaram construir cinco 
empreendimentos, mas o Ministério Público, por meiode ações 
judiciais, demonstrou com novas análises a contestação dos 
relatórios que atestavam a possibilidade de licenciamento-
desses empreendimentos. Nossa entrevistada deixa claro que 
os danos seriam irreversíveis, pois trariam consequências 
terríveis para a paisagem, para o meio ambiente, para o 
turismo, para a vida social e cultural do bairro e da cidade. 

A construção desses empreendimentos verticais, vulgar-
mente chamados de espigões, acarreta em impactos ambientais, 
culturais e sociais muito fortes. Desses cinco empreendimentos, 
apenas um continua como uma ameaça real, contudo é neces-
sária uma constante vigilânciapara que não haja retrocesso no 
cuidado, na preservação daquele que é “um monumento raro, de 
extrema beleza, ele é singular, porque você pode andar no mundo inteiro e 
você não vai encontrar uma duna daquele tamanho, daquela dimensão”, 
avalia Gilkaaoexpressar suas preocupações com as ameaças, que 
podem ser muito severas e irreversíveis. Assim, ela exemplifica: 
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Na hora que eu extingo a possibilidade da visão, do cenário consti-

tuído do Morro do Careca e das Dunas Associadas, para mim, essa 

seria uma ameaça de um dano irreversível. Para a população, em 

relação à identidade, à cultura e ao simbolismo e para a renda, 

porque o turismo vive de renda.

Gilka mostrou-se extremamente sensível à causa do 
Meio Ambiente e demonstrou em toda a sua entrevista o seu 
engajamento político.



A racionalidade ambiental e o simbolismo do Morro do Careca

194

Entrevista com Gilka

Entrevista de Ruan Fernandes da Silva

Uma sensibilidade para causa [do Meio Ambiente] 
e uma obrigação por virtude da profissão.

Quem é Gilka?

Gilka – Eu sou desde 1997 uma promotora de justiça que sempre 
trabalhou na área ambiental. Sou formada em Direito, mas antes 
me formei em letras. Eu já fui professora e sou uma brasiliense. 
Eu nasci em uma cidade sem praia, uma pessoa que é muito 
ligada à questão ambiental, mas parte de forma sensorial. Eu 
enfrentei a questão ambiental mesmo no ambiente de trabalho, 
mas sempre fui ligada enquanto cidadã à paisagem, à qualidade 
de vida, mais por uma intuição, não por uma questão profissional 
e agora junto esses dois aspectos. Uma sensibilidade para causa 
[Meio Ambiente] e uma obrigação por virtude da profissão.

Quando surgiu o interesse pelo tema “Praias urbanas e 
racionalidade ambiental” e o que levou você a escolher a 
praia de Ponta Negra como objeto de pesquisa?

Gilka – A questão das praias urbanas veio especificamente em 
razão do trabalho. Por uma questão pessoal, sou uma pessoa que 
frequenta praia, que gosta de praia. A praia de uma maneira 
geral me atrai. Eu sou uma pessoa de uma cidade que não 
tinha praia, então praia para mim sempre foi um deslumbre. 
Para mim, foi uma coisa ... (um rápido momento de reflexão) 
que sempre teve um valor extremamente diferencial no meu 
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comportamento enquanto pessoa, porque quando eu era 
criança a coisa mais interessante que eu achava era poder, nas 
minhas férias, ter algum contato com o mar,com a praia, porque 
realmente foi uma coisa que eu não tive na minha infância 
inteira. Só quando eu me mudei para Natal que eu tive esse 
contato [com a praia] e em poucas férias que eu tive a opor-
tunidade de passar em praia. Quando criança, a praia que eu 
frequentei era a praia onde os meus tios tinham a possibilidade 
de ir, em São Paulo, e a praia era um tanto quanto diferente 
das praias do Nordeste. Então, quando cheguei em Natal, valo-
rizei muito as praias. Desde 1997, quando entrei no Ministério 
Público, eu sempre tive a incumbência de cuidar de algumas 
questões costeiras, da zona costeira propriamente dita. A minha 
primeira promotoria foi em Ceará-Mirim e lá a gente tinha 
quatro municípios costeiros agregados e as primeiras causas 
foram alegadas sobre fragilidade do ecossistema costeiro. Eu 
cheguei na cidade de Natal em 2004, enquanto promotora, e 
em 2005 me deparei com alguns problemas ligados às praias 
urbanas e em especial à praia de Ponta Negra. E a coisa mais 
interessante que eu achava era que a praia era a queridinha 
dos turistas, da população, de todos os poderes públicos, tanto 
do executivo e até mesmo de decisões judiciais, quanto da 
Câmara Municipal, que possui muitas leis em relação com a 
área paisagística da praia. Mas, desde 2005, a praia começou a 
ter muitos problemas, a praia especificamente de Ponta Negra, 
essa tão queridinha praia, num trecho muito pequeno de 4km e 
a gente (Ministério Público) sempre tentou, desde 2005, soluções 
administrativas, resolvendo problemas pontuais e eu ficava 
muito impressionada (com os problemas). Porque, na minha 
atividade profissional, eu entrei com várias ações judiciais, as 
ações foram bem procedentes, tive decisões favoráveis e era 
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como se houvesse um círculo que a gente não conseguia sair,re-
solvia por um tempo, aí depois voltava os mesmos problemas, 
às vezes agregados com novosproblemas, mas velhos problemas 
agregados com novos, então assim era como se fosse uma bola 
de neve, sempre aumentando os problemas, e aumentando, 
num espaço tão pequeno, tão problemático e tão querido, eu 
não conseguia entender em que estávamos errando, o que 
era que estava acontecendo. Foi então que eu descobri que 
decisões judiciais numa atuação interativa do poder judiciário 
com determinações não eram suficientes e comecei a buscar 
compreender. “Poxa vida! O que é que está errado? O que é que 
a gente pode melhorar? ”. Então comecei a buscar compreender: 
será na parte econômica que a gente tem de buscar mostrar 
que a área é importante, rentável, tem um aspecto importante 
de geração de renda ou será que a gente tem de sensibilizar na 
área ambiental? “Gente, é uma área tão importante! Tão frágil!, 
Tão sensível!”. E quanto à questão social, nós vimos (Ministério 
Público) que o que culminou com a minha indignação foi uma 
situação com os pescadores, em que houve uma reforma, uma 
mudança da urbanização da praia de Ponta Negra e simples-
mente aquelas pessoas que eram as mais ligadas a questões 
culturais da área, que eram os pescadores, foram simplesmente 
esquecidos na nova urbanização; isso mexeu muito comigo, e 
foi quando eu comecei a pensar: “meu Deus, o que é que está 
acontecendo? ”. Então foi quando eu falei: “Eu tenho que partir, 
eu tenho que tentar entender isso de uma maneira abrangente”. 
Foi quando eu encontrei o autor mexicano Enrique Leff,que 
trabalha com o conceito de Racionalidade Ambiental, e trouxe 
para mim algumas possiblidades de reflexão, de integração de 
todos esses conceitos no campo social, econômico, ambiental e 
ligados também à participação da população. Foi, portanto, aí 



Ruan Fernandes da Silva

197

que realmente surgiu esse interesse pela área com um olhar não 
só do direito, não sóda economia, não só do aspecto social, mas 
com um olhar mais abrangente e integrador dessa ideia. Para 
chegar a isso, foram..., (reafirma a ação de esforço) para chegar 
a isso, muitos inconformismos, muitas cabeçadas, tristezas 
até, eu falava: “Meu Deus, cadê o espaço?”. Particularmente, 
como cidadã, sou muito apaixonada pelas praias, pela cidade 
e profissionalmente eu me sentia muito frustrada por que 
eu fazia a minha parte, eu investigava, buscava a solução dos 
problemas, conseguia muitas vezes determinações e mesmo 
assim surgiam novas situações reiteradas de problemas que 
me deram um inconformismo enorme. Mas, por outro lado, foi 
daí que me veio a ideia de estudar uma coisa mais abrangente. 

Quanto ao Morro do Careca e as Dunas Associadas em Ponta 
Negra, o que vem a sua mente quando se remete a essa 
paisagem?

Gilka – Olha... para mim... essa paisagem identifica a cidade..., 
para mim é a cidade de Natal representada.  Na verdade, 
quando a gente pensa, até do estado. Quando você pensa o 
estado, essa paisagem o identifica, ela é realmente uma refe-
rência para identificar um local, e o local é a cidade de Natal 
e o estado do Rio Grande do Norte. Eu percebo isso até quando 
se divulga a cidade. É sempre essa a imagem, esse cenário! 
Eu entendo que ela realmente é o símbolo, a identificação da 
cidade, é esse cenário. 
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Você poderia comentar sobre a sua afirmativa presente na 
sua dissertação, onde haveria uma relação intrínseca entre 
a paisagem, mais especificamente algumas paisagens, com 
a cultura e a identidade de um povo?

Gilka – Eu acredito que ela é realmente intrínseca. A gente 
vê... (pensa por um momento) vamos tirar um pouquinho a 
cidade, mas vamos pegar uma área rural, por exemplo: É muito 
interessante como as pessoas da área rural se identificam com 
as paisagens, tanto é que quando elas vem para as cidades, às 
vezes elas são tão ativas, são tão... ativas e altivas na zona rural, 
por exemplo, estão acostumadas, sabem lidar, sabem como que 
é o ambiente deles e essas pessoas quando chegam nas cidades 
elas ficam tímidas, elas ficam extremamente... até cabisbaixas, 
algumas não conseguem nem se adequar, porque elas não 
sentem essa afinidade, não sentem essa familiaridade. Então, 
assim, essa relação, eu entendo que ela é [um momento de pausa 
para reflexão], digamos assim, é como se fosse uma roupa que a 
pessoa veste, eu vejo assim, por exemplo, cidades extremamente 
urbanizadas com prédios altos, as pessoas se vestem, se fecham 
mais à maneira de se comportar e de se vestir está muito ligada 
àquele cenário, então se você chega, por exemplo, a coisa mais 
interessante que eu vejo, por exemplo, uma pessoa que quando 
pensa em relaxamento normalmente pensa em praia, coqueiro, 
já pensa numa bermuda, num chinelo, já pensa numa maneira... 
porque a paisagem ela atrai as pessoas para um modo de vida, 
para um estilo próprio de viver. Eu acredito que ela interfere 
inclusive no lado psicológico, sabe, da pessoa. Então, quando 
você chega num ambiente fechado de construção, você tem um 
reflexo psicológico, até uma reação também, quando você chega 
num ambiente que você tem uma visão maior da paisagem e 
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tudo, eu acho que você consegue interagir. Uma cidade que 
tem praia, para mim, é uma cidade que possibilita você trazer 
um estilo de vida mais despojado, certo, mesmo dentro de um 
centro urbano, porque você consegue, se essa cidade e essa área 
é atrativa você consegue conviver mais com o ambiente e até 
momentos de relaxamento, de contemplação, elimina o estresse 
e acho que isso é bem positivo para a qualidade de vida, eu 
acho que é bem inerente, muito interessante. Eu vejo assim, o 
bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, porque ele chegou..., 
ele foi pensado para trazer um diferencial de vida para aquelas 
pessoas que moram na área, aquelas pessoas poderiam ter um 
banho de mar antes de ir para o trabalho, poderiam ter um 
passeio. Então, assim, esse formato, essa formatação de bairro 
com a integração do meio ambiente, eu acho que ela realmente 
afeta diretamente a qualidade de vida da pessoa. Então a 
paisagem, principalmente as áreas verdes e áreas ligadas ao 
ambiente natural, elas realmente têm um reflexo muito positivo 
na qualidade de vida humana, sabe, e se isso for dentro de uma 
cidade é mais interessante.

Que tipos de ameaças seriam mais prejudiciais à essa 
relação intrínseca, à paisagem do Morro do Careca e Dunas 
Associadas?

Gilka – Olha, eu entendo que todas as ameaças refletem nega-
tivamente na qualidade de vida da população. Agora, algumas 
mais especificamente são muito severas e são irreversíveis, por 
exemplo, na hora que eu extingo a possibilidade da visão..., do 
cenário constituído do Morro do Careca e das Dunas Associadas, 
para mim, essa seria uma ameaça de um dano irreversível. Para 
a população, em relação à identidade, à cultura e ao simbolismo, 
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para a renda, porque o turismo vive de renda, tem gente que 
fala: “puxa vida, mas eu posso construir alguns prédios ali na 
frente e estou empregando”, mas quando pessoas vão deixar 
[o local], porque o turismo vai cair muito, porque o turismo de 
cidades costeiras é aquele turismo que a gente fala que é de sol 
e praia e de sol e mar é um segmento específico, as pessoas não 
querem ver prédios, as pessoas querem ver cenários naturais 
principalmente como aqueles caracterizados de ecossistema 
costeiro. O Morro do Careca é um monumento raro, de extrema 
beleza, ele é singular, porque você pode andar no mundo inteiro 
e você não vai encontrar uma duna daquele tamanho, daquela 
dimensão. Agora eu acredito que quando eu afeto esse cenário 
eu estou mexendo com a identidade, com o simbolismo e a 
cultura. Outra questão importante, uma ameaça que eu acredito 
que é extremamente grave é perder o espaço de areia da praia, 
porque o mar está avançando, é um processoque é uma mistura 
de natural com o processo relativo ao avanço da urbanização. 
O mar está retomando um caminho que ele já teve há muitos 
anos, então ele tem uma dinâmica, na hora que você deixa de 
respeitar esta dinâmica, o que é que se está buscando agora? 
Por exemplo: engordar a praia. Você tira a areia lá do fundo do 
mar para trazer para cá. A granulometria vai ser diferente, não 
vai ser essa areia fininha, mas não se pensa, por exemplo, em 
tirar as construções que já estão na frente, se pensa em tirar 
a areia do fundo do mar para trazer para a praia. Eu acredito 
que no Nordeste, por exemplo, e aqui na cidade de Natal, o mar 
não é só para contemplar ele é realmente para desfrutar, para o 
lazer, para as pessoas irem e frequentarem. Em algumas cidades 
a gente vê que existe aquele mar de contemplação, que o mar 
bate no muro, mas você não tem [praia]. Eu entendo que a faixa 
de areia de Ponta Negra é uma faixa extremamente importante 
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para o lazer, para a população de uma maneira geral, eu acho 
que se perde muito em qualidade de vida e em outrasquestões 
principalmente ligadas ao lazer. Então essas ameaças são 
significativas para mim. Hoje eu entendo que a coisa mais 
positiva que existe na cidade de Natal é o ordenamento, que é 
um ordenamento urbano que possibilita esse descortinamento 
da paisagem da praia do Morro do Careca e Dunas Associadas, 
então o ideal, ideal, ideal é que a gente mantenha sempre com 
gabarito baixo, altura baixa lá na frente na zona especial de 
interesse turístico, lá na frente da praia, para que a gente não 
perca isso realmente a gente não vir simplesmente perder quali-
dade de vida, perder identidade cultural, perder lazer, perder 
uma série de benefícios que caracterizam a cidade de Natal.

Haveria alguma possibilidade de exploração do Morro do 
Careca e Dunas Associadas de uma forma racionalmente 
ambiental?

Gilka – Especificamente lá a gente tem um problema porque 
é uma área militar, lá em cima [no alto do Morro do Careca], 
então a gente já chegou até estudar algumas possibilidades, mas 
realmente é uma área de segurança, então ali fica inviável qual-
quer outro tipo de atividade. Acho que todo tipo de atividade 
com otimização de recursos ambientais [possui] algumas áreas 
que realmente precisam ser [protegidas], que a gente chama 
de APP – Áreas de Proteção Permanente que não podem, são 
intocáveis. Eu acho que, assim, podendo explorar racionalmente 
eu não vejo problema, especificamente no Morro do Careca nós 
temos um problema geológico lá, o morro está perdendo areia, 
entendeu então assim, segundo os geólogos a gente não vai ter 
essa feição. Eu sei que o tempo da geologia é bem diferente 



A racionalidade ambiental e o simbolismo do Morro do Careca

202

é até mais longo, mas eu digo assim, agente talvez não tenha 
esse Morro do Careca quevai ter essa mesma feição pormuitos 
e muitos anos. Então a gente tem que fazer um trabalho, 
um estudo no sentido do que poderia ser viável, mas hoje os 
estudos que são disponíveis apontam no sentido de que tem que 
recompor a vegetação para segurar, porque existe um processo, 
o próprio processo de erosão do mar está tirando muito areia do 
seu pé [do Morro do Careca]. Ás vezes eu recebo até filmes aqui 
na promotoria, “olha o negócio está desmoronando”, a gente 
pede para Universidade Federal para dar um parecer, mas é isso 
mesmo. Então, assim, a questão é que é um ambiente extrema-
mente frágil que está passando por um processo, um processo 
não favorável à permanência das características originais dele 
[do Morro do Careca], então a gente tem de fazer no sentido 
de buscar o mais possível dotar aquela área dos processos de 
suas características originais. Então, assim, em outras áreas 
que não têm problema eu não sou aquela pessoa que fala assim: 
“Não pode usar de jeito nenhum”. Não, eu acho que é possível, 
é possível uma exploração racional, com estudos prévios, que 
totalmente avaliem os impactos, mitiguem alguns impactos. 
Mas, especificamente lá [no Morro do Careca], os estudos 
apontam para uma necessidade de, realmente, conservação e 
na verdade até de preservação no sentido de deixar intacto e 
até de buscar mais vegetação, porque realmente o processo não 
é favorável... os processos naturais, não são muito favoráveis a 
manterem as características originais dele.
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Quanto à polêmica ambiental ao empreendimento imobili-
ário que se iniciou ao lado do Morro do Careca, a Promotora 
acompanhou essa polêmica?Houve algum conflito com o 
“Projeto Orla”, de iniciativa do Governo Federal?

Gilka – São os espigões?

Isso! 

Gilka – Ao todo eram cinco edifícios, eu acompanhei todos. 
A prefeitura inicialmente autorizou a instalação de 5 edifí-
cios verticalizados de grande porte na área de influência do 
Morro do Careca. O que acontece é que na época..., é... porque 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo ela é 
segmentada, tem a área urbanística e a área ambiental e ela 
centraliza os dois procedimentos: o urbanístico e o ambiental. 
Só que são procedimentos diferentes, um, o urbanístico, você 
avalia mais o plano diretor, o que pode construir e a altura 
dos edifícios que podem ser construídos em um determinado 
espaço da cidade. Mas, no próprio município, existe legislação 
que está ligada ao meio ambiente, então não adianta só avaliar 
a questão das leis urbanísticas, você tem que analisar a área 
ambiental. A área ambiental, por sua vez, o processo de licen-
ciamento ambiental, ele tem, digamos assim, o princípio maior 
do processo de licenciamento ambiental é evitar impactos 
ambientais. Esses impactos ambientais, eles têm umas cinco 
vertentes: sanitária, paisagística, segurança, dentre outras. 
O que a gente procura, todo o empreendimento que precisa 
ser licenciado, ele precisa passar por uma análise, que a gente 
chama de análise de impacto ambiental e essa análise você 
precisa ver a área de influência do empreendimento. Então 
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vamos supor que eu tenha uma área, vou pegar um exemplo 
que não tem nada a ver com o espigão só para deixar bem claro, 
eu tenho uma área industrial aqui em Natal, eu posso construir 
uma empresa, uma indústria? Os preceitos do plano diretor 
permitem que eu construa essa indústria, aí você tudo bem, 
vai e constrói aquela indústria. Mas você não pode se valer só 
dos preceitos do plano diretor para construir aquela indústria, 
você também vai ver se aquela indústria também não vai poluir, 
aí vem o processo de licenciamento ambiental. Então aquela 
indústria precisa estar dentro dos padrões da norma urbanís-
tica e de norma ambiental. Da norma ambiental seria, no caso 
da indústria, se polui, se tem que fazer tratamento de esgotos 
industriais, se tem que colocar filtros nas chaminés para não 
poluir o ar. No caso de um empreendimento dentro da cidade, 
como um “espigão”, um edifício verticalizado  próximo do 
Morro do Careca, você pode até falar: “Pelo plano diretor você 
pode até construir com um número de andares x”, mas dentro 
do processo de licenciamento ambiental eu tenho que avaliar 
se não tem uma área de influência no entorno [do empreendi-
mento] que poderia causar um efeito negativo. Se eu pego, por 
exemplo, um bairro como eu estou aqui, em Petrópolis, se eu 
boto um edifício verticalizado, de 20 andares, provavelmente 
eu não tenha um impacto ambiental na área de influência, 
porque tudo é verticalizado de todos os lados, mas se eu pego 
um na frente do Morro do Careca, no procedimento ambiental, 
eu tenho que ver qual é a área de influência desse entorno. E 
se a área de influência desse entorno é o Morro do Careca e 
Dunas Associadas, essa licença não pode ser deferida, se causar 
impacto. Então, assim, a gente [o Ministério Público] mostrou 
isso na época em que a Prefeitura [de Natal], a princípio, 
concedeu essas licenças e a própria Prefeitura, quando a gente 
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[o Ministério público] fez uma recomendação, ela [Prefeitura de 
Natal] refez a análise e na hora que refez a análise vai causar 
um impacto irreversível no cenário. Então, o que a Prefeitura 
[de Natal] fez: anulou essa licença, só que não parou aí, o caso, 
as empresas, cada uma das empresas entrou com uma ação 
judicial e foram tramitando, na primeira instância, depois no 
tribunal de justiça da segunda instância e alguns até chegaram 
ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). Aos poucos a justiça foi 
indeferindo e em alguns casos tivemos que entrar com recursos. 
Hoje, atualmente, destes 5 casos, a gente só tem 1 que ainda 
está sub judici, que nós não sabemos o resultado, mas os outros 
a gente já... essas ameaças já foram descartadas. Na verdade, 
depois de todo esse movimento, houve até uma mudança na 
própria lei urbanística que não permite mais a verticalização 
lá na área, então ficou a lei urbanística de acordo com a lei 
ambiental, ficou bem tranquilo! Mas ainda temos essa ameaça 
que estamos acompanhando o processo e espero que realmente 
a gente não tenha uma surpresa negativa, porque é importante 
para a cidade preservar essa área.



Alemã acentua a educação e o 
respeito ao Morro do Careca

Lore Fortes
Kelvis Leandro do Nascimento

Conhecida por todos os amigos como uma alemã que decidiu 
há dez anos vir morar em Natal, Franziska escolheu a cidade. 
Como diz, quando veio pela primeira vez, em 1994, se apaixonou 
não só por Natal, mas também por Ponta Negra e pelo Morro do 
Careca. Por isso, optou em morar em Capim Macio para poder 
visitar frequentemente a praia de Ponta Negra. Franziska tem 
75 anos de idade eatualmente está aposentada. Trabalhou 
durante muitos anos como secretária bilíngue tanto no Brasil, 
em empresas multinacionais, na cidade de São Paulo, quanto em 
Frankfurt, na Alemanha, em um banco alemão, durante todo o 
período em que lá viveu.

Conheço Franziska desde que ela chegou a Natal, e 
nos conhecemos fazendo Tai Chi Chuan no Praia Shopping. 
Apartirdaí,desenvolvemos nossa amizade, passeando juntas na 
Praia de Ponta Negra, caminhando alguns quilômetros até o 
Morro do Careca e lá tomando um banho de mar, desfrutando com 
muita alegria da paisagem do Morro. Naquela época, Franziska 
fazia frequentes e longas caminhadas na praia de Ponta Negra, 
indo sempre até o Morro do Careca, local que escolhia para seu 
banho de mar. Lembro que, já naquela época, ela levava sempre 
um saco de plástico e ia toda a caminhada recolhendo cacos de 
vidro e plásticos, sempre inconformada com a quantidade de 
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lixo jogado na praia. Sua preocupação em preservar a praia era 
expressa no cuidar para que peixes não viessem a se sufocar com 
plásticos, e as pessoas não viessem a se machucar com os cacos 
de vidro.  Isso ocorreu até que ela tivesse um problema no joelho, 
o que a impediu de continuar comesses passeios. 

Agora, recupera-se de uma cirurgia no joelho, por isso 
estou fazendo a entrevista em seu apartamento, em uma sala 
de estar simples e confortável, sempre aberta a todos os amigos 
e amigas que a vêm visitar. Como já disse, amizades não lhe 
faltam. Franziska pertence a um templo espiritualista, em que 
é sacerdotisa, e de lá recebe completo apoio. Ela tem uma filha 
que vive no mesmo condomínio onde reside e também integra 
esse mesmo grupo. É uma pessoa muito sensível, sempre aberta 
a ouvir e ajudar as pessoas, firme em seus princípios morais, o 
que aqui, no Brasil, acaba levando a um comportamento muitas 
vezes interpretado como rígido, inflexível.

Como verifiquei, seu círculo de amizades é extrema-
mente amplo: em Natal, por onde Franziska passa faz novas 
amizades. Além disso, também tem amigos e amigas espalhados 
pelo Brasil – Recife, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, isso 
para citar algumas cidades, assim como de diversas cidades 
da Alemanha, onde morou durante 17 anos. É importante 
registrar o fato de que Franziska mantém o contato regular 
com todos amigos e amigas desse círculo de relações sociais 
muito amplo. Está sempre pronta a dar uma palavra de carinho 
e atenção a cada amigo ou amiga desse grande campo social 
que desenvolveu ao longo de sua vida. Vejo que essa maneira 
de ser, fundamentada no amor e no fato de sempre lembrar-se 
de todos, como consequência, leva a uma troca de atenções. 
Assim, ela diz sentir-se extremamente grata por poder contar 
com todas essas amizades. 
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Apesar de considerar quehá muita coisa a ser mudada 
em nossa sociedade, quando lhe perguntei sobre isso, procurou 
se posicionar de forma muito positiva. Disse que em Natal 
sempre foi muito bem recebida por todos e, por isso, não 
poderia fazer colocações críticas, porque isso poderia afetar 
pessoas que a apoiaram. Naquilo que gostaria que o mundo 
fosse melhor, resolveu contribuir com suas orações, enviando 
energia positiva a todos, uma vez que não vê a possibilidade 
de atuar de outra forma, a qualleve a uma efetiva mudançana 
sociedade em que vive.

Por intermédio desta pesquisa, verifico mais uma vez que 
investigar nos faz conhecer as pessoas e, dessa forma, buscar 
conhecer melhor a sociedade em que vivemos. Comecei a entre-
vista perguntando onde Franziska tinha nascido na Alemanha, 
uma vez que sempre a conheci e a identifiquei como alemã. 
Nesse momento, qual não foi a minha surpresa quando descobri 
que ela tinha nascido na Polônia, em uma pequena localidade 
chamada Wadowitz. Então, perguntei como ela podia seralemã, 
quando, então, relatou que seus avós eram alemães e devido a 
isso adquiriu sua cidadania alemã. Seus avós migraram para 
a Romênia, e seus pais e seus seis irmãos nasceram lá. Depois, 
devido à Segunda Guerra Mundial, seus pais tiveram que fugir 
para a Polônia. Dessa forma, seis irmãos nasceram na Romênia 
e mais três nasceram depois na Polônia. Ela relembra: 

Meu irmão com dezessete anos foi para a guerra, ficou na guerra 

e não voltou mais. E os gêmeos, que nasceram depois de mim, eles 

faleceram na Polônia ainda com um ano e meio, então tivemos que 

fugir de novo da Polônia. Fomos para a Alemanha e em 45 acabou a 

guerra e nós ficamos até 54 na Alemanha. [...] aí viemos pro Brasil.
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Franziska relata toda essa sua história na Polônia, sobre 
perdade irmãos, e depois a fuga para a Alemanha, isso tudo 
com muita serenidade, sem mágoas, o que uma história como 
estapoderia ter deixado. Na verdade, essa serenidade está, com 
certeza, fundamentada nos longos anos do desenvolvimento 
de sua espiritualidade, de sua meta de constante descoberta 
interior. Dessa forma, vejo que,pormeiodesta entrevista, estou 
reconhecendo essa amiga, conhecendo um pouco de sua história 
de vida e refazendo a imagem que eu tinha de Franziska.

Sabia que Franziska tinha vivido muitos anos na 
Alemanha e outros tantos no Brasil e lhe pedi que relatasse 
sobre isso. Ela contou que veio com 11 anos de idade para o 
Brasil e morou 35 anos em São Paulo, e depois mais 17 anos na 
Alemanha. Posteriormente, em 2004, voltou a São Paulo, e, em 
2006, há dez anos, veio com sua filha morar em Natal.

Ao perguntar como ela descobriu Natal,a entrevistada 
conta que conheceu a cidade, em outubro de 1994, quando veio 
passar férias no Brasil. Assim, aproveitou para conhecer a capital 
potiguar, porque uma sobrinha estava morando aqui. Viajou 
ainda um pouco pelo Brasil, vindo a conhecer Brasília e a ilha de 
Marajó. E relata: Fiz um tourzinhopor aqui, no Norte e Nordeste. 
E continua dizendo que nessa época ainda estava morando 
na Alemanha, porém, depois das férias, em 2004, quando se 
aposentou na Alemanha, voltou definitivamente ao Brasil. Nesse 
contexto, destacasuas primeiras impressões de Natal: 

Foi em 94 que conheci Natal e me apaixonei por Natal. Eu achei 

uma cidade... Só que era bem diferente do que é hoje, né? A praia 

ainda não tinha nada asfaltado. A praia era bem rústica ainda. Tudo 

maravilhoso! Comentou que já havia construções em Ponta Negra, 

mas não tantas como hoje. E que as ruas não eram asfaltadas, era 
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tudo areia ainda. [...] aí, lógico, conheci o Morro do Careca também. 

Achei lindo! E naquela época ainda podia subir e fazer skibunda.

Quando voltou da Alemanha, em 2004, veio com a ideia de 
abrir uma pousada. Primeiro veio ver, pesquisar um pouquinho 
o mercado, isso porque nunca tinha tido uma pousada. Somente 
em dezembro de 2006 veio definitivamente, e continuava ainda 
com a ideia de abrir uma pousada, mas aos pouquinhos veri-
ficou que a realização desse projeto seria incompatível com a 
sua vontade de viajar, o que sempre gostou de fazer. Chegou à 
conclusão que, se tivesse uma pousada, não poderia viajar mais, 
porque iria ficar muito presa. Assim, desistiu. 

Quando veio a Natal pela primeira vez, ficou hospedada em 
Ponta Negra, em uma pousada que já não existe mais. Pertencia 
a um rapaz que viveu na Alemanha, em Frankfurt, e a pousada 
chamava-se Ópera, inspirada na Ópera de Frankfurt. Franziska 
relata que a pousada era muito bacana, muito gostosa! Era perto do 
morro, então dava pra ver toda a praia. Sempre com exatidão em 
suas recordações, lembrou ainda que nos tínhamos conhecido 
em janeiro de 2007, o que eu já não recordava com precisão. 

Ao relatar o que sente sobre o Morro do Careca, iniciou 
dizendo que acha que é um cartão-postal de Natal. Em seguida, 
acrescentou que acho que não estão lidando com ele como deveriam 
lidar, porque se tem o cordão lá é pra não subir e tal, então deveriam 
respeitar, porque tem alguma razão porque é proibido subir. Então eu 
fico triste. E acentua que isso dependeria da educação das pessoas: 

Depende da educação também, se eu sei que tem um cordão, lá é 

proibido entrar, então eu não entro. Então é muito da educação 

também. O povo que vai lá eu acho que é muito mal-educado. Porque 

se tem o cordão lá, é proibido. 
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E considera que não haveria a necessidade manter um guarda 
para alertar as pessoas sobre a proibição de subir o Morro, 
pois as pessoas deveriam simplesmente respeitar a proibição 
expressa em uma placa. É assim que pensa Franziska, que as 
pessoas deveriam respeitar, porque se a gente respeitasse tudo, o 
Brasil seria diferente também. Para ela, cada um faz o que quer, 
não respeita nada, então fica tudo muito mais difícil. 

E termina a entrevista acentuando a falta de educação 
e de respeito das pessoas. Explica que recebeu uma educação 
alemã, por isso muitos falam que ela se tornou muito rígida. 
A primeira língua que falou era a alemã e explica que, naque-
letempo,a educação era bem diferente do que é hoje em dia. 
Na época em que ela era criança, nem podia ficar junto com 
os adultos, cumprimentava e tinha que sair da sala, porque 
não era costume a convivência de crianças e adultos. Criança 
não tinha que participar das conversas dos adultos. Então, para 
nós estava bem explícito que se é proibido, então não é pra se 
fazer. Depois, quando voltou ao Brasil e veio morar em Natal, 
conta que ficava triste com esse negócio das pessoas não 
respeitarem. Acha que não haveria necessidade de um guarda 
cuidando da segurança do Morro do Careca, impedindo as 
pessoas de subirem, a toda alertando as pessoas com a frase 
“Olha, você não pode”. Assim, finalmente, Franziska conclui 
sua fala, questionando: E o cordão não diz nada?
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Entrevista com uma Polonesa-Alemã

Entrevista de Lore Fortes

O cordão não diz nada? Se tem a placa, 
o cordão deveria ser respeitado.

Você nasceu na Alemanha?

Franziska – Bom.... Meus avós eram alemães e migraram para 
a Romênia, aí então meus pais nasceram lá, meus irmãos todos 
nasceram lá, aí depois, por causa da guerra, meus pais tiveram 
que fugir, aí fugiram de lá.... Tiveram que fugir para a Polônia. 
E, na Polônia, quer dizer que sete irmãos meus.... Seis.... Não, 
cinco nasceram na Romênia e mais três nasceram depois na 
Polônia. Meu irmão com 17 anos foi para a guerra, ficou na 
guerra, não voltou mais. E os gêmeos, que nasceram depois de 
mim, eles faleceram na Polônia ainda com um ano e meio, então 
tivemos que fugir de novo da Polônia. Fomos para a Alemanha 
e em 45 acabou a guerra e nós ficamos até 54 na Alemanha. 
Primeiro a gente estava num abrigo e depois o governo fez tudo 
pros fazendeiros acolherem os refugiados; nós fomos pra uma 
aldeia e lá ficamos de 45 até janeiro de 54. Aí, viemos pro Brasil.

E por que você tem cidadania alemã?

Franziska – Por causa dos meus avós. Aí, eu sou alemã por 
causa disso. 

O que eu queria saber era quanto tempo você ficou no Brasil 
e quanto tempo por lá?
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Franziska – Eu vim de 11 pra 12 anos pra cá e fiquei em São 
Paulo... E eu fiquei 35 anos em São Paulo, aí voltei para Alemanha, 
quase dezessete anos, fiquei trabalhando lá e tal, desde 2004 eu 
aí voltei, aí fiquei mais dois anos em São Paulo e faz dez anos que 
minha filha e eu viemos para Natal.

Você contou que quando veio da Alemanha foi para SP. 
Como é que você veio para Natal?

Franziska – Eu conheci Natal em outubro 94, porque eu vim 
passar férias aqui no Brasil, porque eu sempre tinha que voltar 
de dois em dois anos pra não perder a permanência. Então apro-
veitei e viajei pelo Brasil um pouco. Como uma sobrinha minha 
estava morando aqui em Natal, eu conheci natal em outubro 
de 94, depois eu viajei ainda para Brasília, ilha de Marajó, fiz 
um tourzinho por aqui, no Norte e Nordeste. Aí, lógico, eu tava 
morando na Alemanha, voltei depois das férias e em 2004 voltei 
definitivamente, quando me aposentei na Alemanha. Mas em 
94eu conheci Natal e me apaixonei por Natal. Eu achei uma 
cidade... Só que era bem diferente do que é hoje, né? A praia 
ainda não tinha nada asfaltado. A praia era bem rústica ainda. 
Tudo maravilhoso! 

Mas já havia construções em Ponta Negra?

Franziska – Tinha construções, mas não tantas. E as ruas não 
eram asfaltadas, era tudo areia ainda, né. Aí, lógico, conheci o 
Morro do Careca também. Achei lindo! E naquela época ainda 
podia subir e fazer skibunda. Aí, quando eu voltei em 2005, 
voltei pra cá, porque eu voltei da Alemanha com a ideia de 
abrir uma pousada.
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Aí você já veio morar em 2005 em Natal?

Franziska – Não. Aqui em Natal não. Eu vinha pra primeiro 
ver, pesquisar um pouquinho o mercado e tal, porque nunca 
tinha tido uma pousada. Primeiro queria ver como estava o 
mercado e tal. Depois, em dezembro de 2006, viemos pra cá, 
aí eu continuava com a ideia de abrir uma pousada, mas aos 
pouquinhos eu fui vendo, porque sempre gostei de viajar, 
cheguei a uma conclusão que se eu tivesse uma pousada, não 
poderia viajar mais, porque iria ficar presa na pousada. Aí, 
desisti da pousada. Ainda em janeiro de 2007 eu conheci você. 
Essa é minha história. Ainda estou por aqui. De vez em quando, 
ainda viajava, mas agora...

Quando você veio daquela vez, você tinha ligação com Ponta 
Negra, não é?

Franziska – Sim, eu fiquei hospedada aqui. A pousada que eu 
fiquei não existe mais, mas antes era um rapaz que viveu na 
Alemanha, até ele viveu em Frankfurt também, então a pousada 
dele chamava Ópera, que é Ópera lá de Frankfurt. A pousada 
dele era muito bacana, muito gostosa! Era no morro, então dava 
pra ver toda a praia.

O que representa pra você hoje simbolicamente o Morro 
do Careca?

Franziska – Eu acho... bom...um cartão-postal de Natal, só que 
eu acho que não estão lidando com ele como deveriam lidar, 
porque se tem o cordão lá pra não subir e tal, então deveriam 
respeitar, porque tem alguma razãoporque é proibido subir. 
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Então eu fico triste. Depende da educação também, se eu sei 
que tem um cordão lá é proibido entrar, então eu não entro. 
Então é muito da educação também. O povo que vai lá eu 
acho que é muito mal-educado. Porque se tem o cordão lá é 
proibido. Não precisa sempre ter guarda lá e falar “Olha, você 
não pode fazer isso! ”. Eu acho assim, né. Deveria respeitar, 
porque se a gente respeitasse tudo que é importo pra a gente, o 
brasil seria diferente também, porque cada um faz o que quer, 
não respeita nada, então é difícil. É por causa da educação. Eu 
recebi educação, muitos falam que é muito rígida, claro... a 
primeira língua que eu falei era a alemã... então a educação era 
bem diferente do que é hoje em dia. Então a gente nem podia 
ficar junto com os adultos, cumprimentava e tinha que sair 
de casa, pra fora da sala, porque não podia ficar junto com os 
adultos. Criança não tinha que participar das conversas dos 
adultos. Então já foi assim, bem explicito, que se é proibido, 
então não é pra fazer. Depois, quando eu voltei, que eu vim 
morar aqui, ficava triste com esse negócio das pessoas não 
respeitarem. Acha que tem que ter guarda toda hora “Olha, 
você não pode”. O cordão não diz nada? Se tem a placa, o 
cordão deveria ser respeitado.



Conversando em um bar em 
Ponta Negra com Joseane 
Domingues, guia turística

José Dantas de Souza Junior
Walkyria de Oliveira Rocha Teixeira

Ao sair à noite, no bairro de Ponta Negra, o bairro mais turís-
tico da cidade de Natal, entro em um bar com muitas pessoas, 
bem animado. Naquele ambiente, percebo pelas conversas que 
têm muitas pessoas de outros países e de diferentes regiões 
do Brasil. Quando, de repente, chega ao balcão uma menina 
de aproximadamente vinte e poucos anos. Perguntei o que ela 
fazia ali, se sempre vinha para esse lugar? Logo contou que 
frequentava diversos bares e restaurantes de Ponta Negra, pois 
morava no bairro, em função de seu trabalho.

Joseane, uma pessoa de quem não tive dificuldades de 
me aproximar e trocar palavras, disse que trabalha como guia 
de turismo e estava relaxando nesse bar, que fica próximo ao 
Morro do Careca, após um dia de trabalho. Entre uma música 
e outra, questionei-a acerca do Morro do Careca, se ela tinha 
uma opinião sobre o significado do ponto turístico para os 
moradores de Natal. 

A guia turística conhece o Morro do Careca desde a 
infância, quando ia, ao final de semana, para a praia, com 
seus pais e seu irmão. Em razão de sua atuação profissional, 
ela explica as coisas de maneira bem detalhada, introduzindo 
nas suas histórias esclarecimentos e significados, igualmente 
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como faz nos passeios turísticos em que trabalha. Percebendo 
que eu não morava em Natal – apenas estudo –, ela explicou 
o porquê das pessoas nascidas na capital do Rio Grande do 
Norteseremchamadasde potiguar. Segundo a entrevistada, 
quem nasce em Natal pode ser chamado de natalense, norte-
-rio-grandense ou potiguar, que significa comedor de camarão.

A praia de Ponta Negra é um lugar que sempre lhe 
proporcionou muito prazer, já que se divertia junto à família, 
o que despertou o desejo de morarpróximo à praiae trabalhar 
com turismo ou meio ambiente, enfim, atividades ligadas à 
natureza. O curso de turismo representou uma forma de unir 
trabalho e diversão, pois essa atuação profissional lhe permi-
tiria frequentar lugares bonitos, uma atividade prazerosa, e, 
em paralelo, conhecer muitas pessoas com histórias de vida 
bastante diferentes.

Joseane trabalha há 15 anos nessa área,conhecendo 
pessoas das mais diversas regiões do país, e até mesmo de 
fora do Brasil. No Rio Grande do Norte, já faz oito anos que ela 
trabalha como guia, de modo que poderia passar a noite toda 
relembrando pessoas e fatos peculiares vistos em sua rotina 
laboral. Assim, seus sonhos a impulsionaram inicialmente a 
entrar para o curso técnico de hotelaria e, na sequência, entrar 
no curso técnico de guia turístico, que lhe possibilitaria maior 
contato com a natureza e maior retorno financeiro.

Ao conversarmos sobre o turismo e o Morro do Careca, 
não deixou de falar sobre a crise econômica que o país enfrenta 
e sua opinião a respeitodos efeitos dissono turismo da cidade de 
Natal. Joseane afirma que a crise do país não chega a afetar o 
turismo na praia de Ponta Negra e no Morro do Careca. Para ela, 
ao contrário do que muitas pessoas pensam, a crise financeira 
do país não afeta o turismo. Podematé existir variações, mas 
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nada que não saia da previsão, porque[...] a cidade de Natal recebe 
turistas do Brasil inteiro e do mundo inteiro em qualquer época do ano. 
Para as pessoas, não falta dinheiro para o turismo. O que tem realmente 
é alta e baixa estação.

Quando criança e ainda no início da adolescência, entre 
os anos de 1980 e até o final de 1990, subiu muitas vezes o Morro. 
Lembra que foi nesse momento que começaram as restrições de 
acesso ao morro, culminando com a total proibiçãoem seguida, 
devido aodesgaste sofrido pela duna. 

Quanto à preservação do Morro, a guia de turismo acha 
certo impedir as pessoas de subirem e, principalmente, de 
construírem casas e prédios próximos ao Morro, conforme 
determinado pela legislação local. Concorda, inclusive, que real-
mente a invasão mobiliária comprometeu a beleza da paisagem, 
o que não foi bom para o cartão-postal da cidade.

Joseane é uma mulher de 33 anos, porém com uma 
aparência bem mais jovem. Talvez o fato de fazero que gosta e 
estar bem consigo contribua para essa imagem jovial. Ademais, 
como havia explicado ela, tem vários cuidados com a saúde, 
informações queinclusive repassa para os clientesdos passeios 
turísticos em que trabalha, principalmente como a importância 
de certos alimentos e o perigo de outros quando consumidos 
em excesso, como carne vermelha e enlatados, por exemplo.

Antes de conhecê-la e de começar a conversar com 
Joseane, percebi que um homem foi abraçá-la sem a conhecer, 
o que foi meio desagradável e deixou a mim e a ela em uma situ-
ação meio incômoda. Não pude deixar, então, de perguntá-la se 
sofre muito assédio por ser uma guia turística. Joseane disse que 
é mais com os que trabalham na empresa, e com os motoristas. 
Afirmou que os turistas até que não tanto, pois a maioria é casada, 
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vem em família. As mulheres sempre enfrentam estes problemas aonde 
chegam, até no trabalho, mas eu já estou acostumada a lidar com isso.

Aqui, identificamos a reprodução de comportamentos 
sociais muitas vezes inadequados, os quais são introjetados e 
copiados na sociedade como algo comum. Uma matriz de percep-
ções e atitudes individuais repetidas pela coletividade na busca 
por firmar uma simbólica feição de sucesso para um machoalfa.

O machismo, muito comum nas relações sociais, princi-
palmente com base inicial em um sistema patriarcal, constitui 
uma forma de violência que pode ser externada por via de 
agressões físicas ou psicológicas, e até mesmo abusos simbó-
licos. A fala de Joseane – já estava acostumada com isso – revela 
a maneira reiterada com que esse comportamento é replicado 
no cotidiano das pessoas, sendo, portanto, aceito socialmente, 
em que pese o desrespeito desse tipo de ato com as mulheres e 
das tentativas de se romper com esse sistema comportamental 
de experiências passadas e copiadas, ao longo da vida, que 
interferem na matriz de percepções das pessoas.

Em razão do adiantado da hora, percebi que minha 
companheira de conversa precisava ir, pois trabalharia cedo 
no outro dia. Ela disse que era prestadora de serviço de uma 
empresa de turismo responsável por levar visitantes para 
conhecer vários lugares bonitos do estado. Na organização dos 
passeios, ela deveria definir qual o litoral a ser visitado no dia, 
sul ou norte. Além disso, qual o tipo de veículo seria necessário 
para atender seus clientes, bem como as paradas principais. 
Com voz de satisfação e orgulho, contou que provavelmente iria 
para a praia de Maracajaú no dia seguinte. Infere-se, a partir da 
conversa com Joseane, que a maior recompensa do seu trabalho 
é o prazer que o mesmo lhe proporciona, mesmo exigindo uma 
jornada laboral exaustiva. 



Conversando em um bar em Ponta Negra com Joseane Domingues, guia turística

220

Antes de ir embora, perguntou se eu queria fazer o 
passeio do litoral norte, que eu iria gostar muito do mergulho 
em Maracajaú.  Ela, além de guia, também vende passagens 
como uma alternativa de incrementar a renda e diversificar 
sua área de atuação profissional, visto que o turismo não 
garante estabilidade. 

Ciente das dificuldades vivenciadas por profissionais 
liberais, ela reconhece que,de maneira abrupta, pode ser deslo-
cada para outro campo de atuação na empresa a qual está ligada 
ou simplesmente perder seu emprego. E conclui: 

Eu amo a cidade de Natal, onde eu nasci e me criei, assim como 

amo a praia de Ponta Negra, aonde venho desde criança. Quando 

vejo o Morro do Careca e a praia, tem muito da minha vida e da 

minha infância.E, de forma ref lexiva, completa [...] mas sei que não 

posso viver só disso, sou prestadora de serviço, posso servir qualquer 

empresa, e também sou diferenciada por causa dos idiomas que falo. 

Afirma isso em virtude de ter feito cursos de inglês e 
espanhol, além de ter um bom conhecimento de outras línguas, 
como o italiano. E ainda confessa: [...] de repente posso arrumar 
outro emprego em virtude da necessidade. Mas o que eu gosto de fazer 
mesmo é trabalhar com Turismo.

Depois dessa entrevista, encontrei Joseane no facebook 
– ela me deu também seus contatos no instagram e whatsapp –, 
algo comum hoje em dia, quando se faz amizade com alguém, 
coisas bem diferentes de décadas atrás. Facilmente se percebe 
no seu facebook a foto do perfil e link, destacando a imagem 
da Guia Joseane. Em sua página nessa rede social há uma foto 
na qual sua aparência transborda felicidade, de forma autên-
tica, diferente de fotos em que pessoas aparecem sorrindo 
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forçadamente, de forma a mostrar que estão bem – mas não 
estão; ou, ainda, selfies, que buscam mostrar uma imagem que 
valorize mais a sua beleza.

Recordei-me da entrevista, na qual Joseane explicou que 
para a pessoa ser feliz é preciso gostar daquilo que faz. Realmente, 
concordo com esse raciocínio, pois a sua imagem na referida 
rede social traduzia essa alegria incomensurável de realizar de 
maneira habitual aquilo que gosta. Ainda na página principal 
do seu facebook, verifica-se uma foto da capa contendo um 
conjunto de cinco fotos, em uma montagem, com destaque para 
a maior delas, a imagem do Morro do Careca. Provavelmente, a 
organização do quadro com as várias fotos e o brilho especial 
para a duna de Ponta Negra reflete o sentimento de alegria e 
prazer ligado às memórias de infância na duna, descrito por ela 
durante a conversa no barzinho de Ponta Negra.

Havia ainda no seu facebook uma apresentação ao vivo, 
sobre um hotel que iria fazer uma festa de Réveillon. Tendo 
em vista que também a guia turística trabalha com vendas, 
ela aproveita o espaço da rede social para divulgar o evento. 
Faz a propaganda falando em português e espanhol, numa 
linguagem clara e já focada para o público alvo esperado para 
a grande comemoração. 

A desenvoltura de Joseane remete aos conceitos de 
acumulação de capital, presente na teoria de Bourdieu (2009), 
que lembra dominação e reprodução de valores presentes na 
sociedade. Nota-se que há na sua área de atuação profissional 
disputa por espaço, o que ela revelou durante a nossa conversa 
ao ressaltar que é uma prestadora de serviços diferenciada, ou 
seja, possui capital cultural relevante nesse campo, o qual lhe 
permite exercer poder simbólico naquela estrutura organiza-
cional ligada ao turismo.
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É preciso reconhecer que os indivíduos se posicionam 
no campo consoante o capital acumulado durante o processo 
formativo. No turismo não é diferente, existindo uma disputa 
continua por novas posições no mundo do trabalho. No parti-
cular caso de Joseane, apesar de existiremoutras pessoas que 
possuem competência para o mercado, as empresas de hotelaria 
e turismo reconhecem o seu valor e sempre a procuram para 
que conduza as ações junto aos clientes, divulgando os produtos 
e levando os turistas para as atrações locais.

Enfim, numa análise em que se considere o campo do 
turismo com os pressupostos bourdiesianos de campo, seria 
possível detectá-lo como um espaço social estruturado e hierar-
quizado, com uma disputa de posições entre os seus agentes, em 
lutas sempre concorrenciais. Nesse contexto, a posse de capitais 
diferenciáveis acumulados por meiode uma trajetória social e 
de lutas anteriores são os fatores determinantes para a aqui-
sição das pretendidas posições. Essa dinâmica ocorre sempre 
em função das relações de força e poder do determinado campo. 

Para compreender esse processo, é necessário entender 
primeiro o habitus do campo e identificar o sistema de dispo-
sições vigentes em que atuam os seus membros. Não se pode 
apreender a forma que as pessoas agem sem ter conhecimento 
da estrutura imposta pela sociedade ou pelo meio em que 
vive, ou trabalha. 

Durante a conversa no barzinho em Ponta Negra, relatei 
que havia notado diferenças com relação à cidade de Natal/RN, 
desde a primeira vez que estive aqui, em 2009. Na entrevista, 
comentei que a própria estrutura disponibilizada ao visitante era 
bem mais completa, com veículos e equipamentos que aumen-
taram o conforto e a segurança para um número relevante de 
turistas, o que revela o crescimento do turismo na região. 
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Outra percepção refere-se ao fato do motorista interagir 
com os turistas e fornecer inúmeras informações sobre os 
pontos turísticos visitados, revelando uma forma de moderni-
zação do setor. Joseane concordou comigo e explicou que, tanto 
no turismo como em outros ramos do mercado, há exigências 
constantes por melhoramentos dos produtos ofertados, de 
modo que é imperioso para quem quer permanecer no negócio 
investir em inovações tecnológicas e no atendimento ao público. 
Quando um turista vai procurar uma empresa de turismo, vai atrás 
de qualidade nos serviços. E continua enriquecendo a discussão, 
lembrando que hoje, como se pode ver, permanecem os passeios 
feitos em buggies, já que em Natal há muitas dunas. No entanto, 
no litoral sul e em outros tipos de passeio, os carros também 
participam, sendo esses aindamaiores e mais novos.

O papel do guia também mudou, mas não tanto quando 
comparado com o de antes. Segundo Joseane, o nível e a 
quantidade de informações transmitidas pelo guia cresceram 
significativamente. Soma-se ainda a necessidade de osprofissionais 
apresentarem uma comunicação acessível, correta e agradável ao 
consumidor, em mais de uma língua, como forma de cativar o 
turista para queelevolte e indique a empresa para amigos.

A entrevista foi muito enriquecedora, haja vista me 
permitir compreender, em parte, o processo árduo para ofertar 
lazer de qualidade para os turistas que buscam a rede empre-
sarial dessesetor. As ações estão imbricadas por atividades de 
vários segmentos como os de hotelaria, os das empresas de 
turismo, que oferecem viagens e passeios, os transportadores, 
que levam os clientes para os passeios, os guias de turismo, 
recepcionistas, ou seja, é uma gama de profissionais envolvidos 
para prestar um serviço de qualidade ao turista.
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No hotel em que Joseane irá trabalhar noréveillon, por 
exemplo, possui uma moderna estrutura física e a adminis-
tração procura sempre estar investindo e inovando para 
angariar clientes. Somando esforços para vender o produto, a 
própria guia faz propaganda da festa em suas redes sociais com 
a finalidade de atrair interessados.

As redes sociais são uma realidade sem volta.  Praticamente 
alcançam todas as comunidades. Fenômenos como a internet e 
a telefonia móvel, que surgiram a partir de duas décadas atrás, 
firmaram-se nas sociedades modernas, modificando o mundo 
de forma a transformá-lo. O Homem ainda não sabe se todas 
as alterações introduzidas com as redes sociais são benéficas, 
pois, na verdade, já se percebe que a sociedadese tornou mais 
consumista e globalizada. 

Num mundo conectado, consequentemente com acesso 
rápido às informações, no qual os indivíduos estão ligados por 
diversas plataformas de comunicação, há uma predisposição 
maior das pessoas se instigarem a conhecer novos lugares e 
pessoas. Assim, para o turismo, existe uma perspectiva de 
ampliação do setor muito promissora.

Hodiernamente, todos são bombardeados com informa-
ções, propagandas, mensagens subliminares que estimulam 
o interesse e despertam a vontade de viajar. Constata-se, 
rapidamente, numa simples e despretensiosa navegação na 
internet, o número absurdo de chamadas, propagandas e 
direcionamentos para site que fomentam a vontade de viajar. 
Numa notícia podem aparecer várias imagens, dependendo da 
matéria,redirecionando o potencial cliente para outros sites de 
venda. O apelo midiático é constante. 

Em Natal, nesse processo de chamamento e convenci-
mento dos turistas, como disse Joseane, o Morro do Careca é 
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vendido como o maior símbolo turístico da cidade. Por isso, a 
preocupação em se fazer essa vinculação com a cidade de Natal/
RN, pois a duna é uma bela imagem difundida em todo o mundo, 
a fim de atrair turistas para a região.

Quando se acessa o facebook de Joseane, existem muitas 
fotos de pontos turísticos da cidade, além do Morro do Careca 
e da praia de Ponta Negra, local onde também está localizado 
o hotel em que aguia trabalhará nas festas de final de ano. 
Joseane irá receber os convidados e lhes mostrar os pontos 
turísticos de Natal e dos litorais vizinhos, tanto o Norte quanto 
o Sul. O passeio deverá sair da praia de Ponta Negra, local onde 
começam diariamente os seus trabalhos e, como diz a própria 
Joseane, [...] foi ali onde tudo começou.
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Entrevista com uma guia turística

Entrevista de Junior

Sou Joseane Domingues, guia turística com muito orgulho. 

Para você, o que significa o Morro do Careca da Praia de 
Ponta Negra?

Joseane – O Morro do Careca significa o cartão-postal da 
cidade, foi praticamente ali que o turismo da cidade começou. 
Não tem como mostrar a cidade de Natal sem mostrar o Morro 
do Careca. Se não fosse o Morro, o turismo na cidade não seria 
como é hoje.

Você parece ter muito conhecimento sobre o Morro. Como 
você começou a se identificar com o Morro do Careca?

Joseane – Há muito tempo atrás... desde a minha infância. Bem, 
eu sou natalense, nascida na cidade de Natal. Quem nasce em 
Natal pode ser chamado de natalense, norte rio-grandense, 
ou potiguar, que em tupi-guarani uma palavra indígena que 
significa comedor de camarão. Quando eu era criança, eu vim 
com meus pais para a Praia da Ponta Negra e subia o morro do 
Careca, que na época era permitido. Eu adorava ir à praia e ao 
morro, isso fez eu me apaixonar por esse lugar.

Então isso tem a ver com a sua profissão de hoje?

Joseane – Provavelmente, sim. Eu tinha vontade de um dia vim 
morar ou trabalhar aqui em Ponta Negra. Como você frequenta 
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a praia, geralmente conhece muitos turistas e daí um dia surgiu 
a ideia de trabalhar com turismo. Eu já trabalho nessa área há 
15 anos, e como guia regional trabalho há oito anos. Eu tenho o 
curso técnico. Já trabalho há 15 anos no ramo de hotelaria e de 
guia. Sou uma guia diferenciada pela experiência e por idioma. 
Tenho cursos de inglês e de espanhol, além também de um bom 
conhecimento de outras línguas.

A crise financeira do país afeta o turismo em Natal e conse-
quentemente o setor de que estamos falando?

Joseane – Não existe crise para o turismo.  A cidade de Natal 
recebe turistas do Brasil inteiro e do mundo inteiro em qual-
quer época do ano. Para as pessoas, não falta dinheiro para 
o turismo. O que tem realmente é alta e baixa estação, mas é 
previsível todo ano. Sempre tem umas variações, mas existem 
muitas festas na cidade, eventos e cartões-postais, pontos 
turísticos. A Praia da Pipa e a de Ponta Negra nunca deixam 
de receber turistas.  No litoral norte, Maracajaú, Galinhos, 
Genipabu... Sempre tem passeios para lá, principalmente para 
o mergulho em Maracajaú.

É difícil para uma mulher ser guia de turismo? Encontra 
assédios e outros desafios. Digo isso porque vi agora há 
pouco um cara querendo lhe abraçar sem conhecer, vi 
que você não gostou. Ia até pedir para ele dar licença se 
continuasse lhe incomodando...

Joseane – Foi. Realmente não gostei. Mas no meu trabalho até 
que não, os turistas respeitam, mesmo porque eles em muito 
são casais, vêm em família. É mais fácil alguém que trabalha 
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comigo, um motorista.  A mulher sempre tem esses problemas 
de assédio em trabalhos, mas já me acostumei a lidar com isso.

O que você acha que deve ser feito para o turismo na Praia 
e no Morro do Careca?

Joseane – Antes de tudo é preservar o Morro. Não ficaram legal 
aquelas casas e aqueles hotéis ali, tiram a beleza da paisagem. 
Tem que preservar e deixar limpo, bem cuidado e evitar novas 
construções. Até quando passam de avião veem o Morro, e 
consequentemente as casas ao lado. A imagem do morro não é 
mais a mesma. Era chamado de Morro do Careca porque só era 
a parte de cima que era descoberta. Com o passar do tempo, foi 
até embaixo, com as pessoas subindo e descendo. Na primeira 
vez que eu vim em Natal, em 2009, fiz um passeio turístico, mas 
recentemente fiz outro e percebi algumas diferenças, a começar 
do carro do passeio, que cabia no máximo quatro pessoas; no 
que fui agora era maior, tipo um furgão. Além disso, o guia 
dava muito mais informações do que antes... Como eu disse, no 
turismo, assim como em outras profissões, é necessário para a 
empresa investir e inovar. Hoje é necessário que o guia turístico 
dê mais informações e também saiba falar outro idioma.  Tem 
que inovar em um todo, só assim o turista volta para acidade e 
procura a empresa.

O fato de impedir as pessoas de subirem o morro trouxe 
queda para o turismo?

Joseane – Na verdade não. As pessoas sabem que não podem 
mais subir em virtude do desgaste que fizeram no Morro e 
que podem desgastar ainda mais. Isso deve ser fácil delas 
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entenderem, o que elas querem é conhecer a praia e ver o 
Morro. O turismo de Natal começou aqui. Qualquer referência 
da cidade em cartão-postal, de qualquer lugar do mundo, tem o 
Morro do Careca; sem ele, o bairro de Ponta Negra não existiria. 
Foi ali aonde tudo começou,falando isso na forma comercial e 
turística. As coisas não chegariam aonde chegaram. Antes era 
permitido, eu subia, na década de 80 e no final da de 90, mas 
depois proibiram, foi necessário para salvar o Morro!

Creio eu que você já deve estar pensando no dia de amanhã, 
então já deve estar na hora de você ir. Poderia falar mais sobre 
o seu trabalho de amanhã? Vai passar pelo Morro do Careca?

Joseane – Amanhã vou estar no passeio para Maracajaú, litoral 
norte. Mas como pegamos as pessoas em hotéis e pousadas, a 
maioria é aqui em Ponta Negra, então já vamos falando da praia 
e do Morro. Vamos até Maracajaú falando da cidade. 

Você me deu o seu whatsapp e facebook, algo comum hoje 
em dia quando conhecemos alguém, posso ver logo no seu 
link, Guia Joseane, bom que foi fácil de achar. Percebi que 
você tem orgulho e gosta do que faz, estou certo?

Joseane – Sim, sem dúvida. A pessoa só é feliz se gostar daquilo 
que faz, e tem que ter o perfil daquilo, principalmente quem 
trabalha com turismo. Eu amo a cidade de Natal, onde eu me 
nasci e me criei, assim como amo a praia de Ponta Negra, 
aonde venho desde criança. Quando vejo o Morro e a praia, 
tem muito da minha vida e da minha infância. Mas sei que não 
posso viver só disso, sou prestadora de serviço, posso servir 
qualquer empresa, e também sou diferenciada por causa dos 
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idiomas que falo. De repente, posso arrumar outro emprego 
em virtude da necessidade. Mas o que eu gosto de fazer mesmo 
é trabalhar com Turismo.



Vencer obstáculos

Walkyria de Oliveira Rocha Teixeira
José Dantas de Sousa Júnior

A partir da temática da simbologia do Morro do Careca para 
a cidade de Natal, buscou-se verificar a percepção de uma 
gestora pública que atua na área ambiental em relação ao mais 
famoso ponto turístico da praia de Ponta Negra – RN. Assim, 
concretizou-se o contato com Maria para se definir o local do 
nosso encontro, cujo objetivo era registrar as informações que 
ela desejasse compartilhar a respeito desse tema.

A entrevista foi realizada na sala de reuniões da Diretoria 
de Ciências do Campus Natal-Central, que integra o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN). Aentrevistada foi Maria, aluna do mestrado em 
Tecnologia em Gestão Ambiental e Mestrado Profissional em 
Uso Sustentável dos Recursos Naturais. A conversa foi iniciada 
sem a presença de mais ninguém na sala, além da depoente e 
da pesquisadora, realidade que contribuiu para uma conversa 
de caráter bastante informal.

Maria é servidora pública do IFRN, lotada na Reitoria. 
Atua no Campus Verde, projeto de extensão de cunho ambiental 
ligado àPró-Reitoria de Extensão. Assumiu como presidente da 
Comissão Central de Gestão Ambiental em setembro de 2015 e, 
desde então, está à frente das principais atividades correlatas 
às ações ambientais empreendidas no âmbito do IFRN.

Nascida em Apodi, uma cidade do interior do Rio Grande 
do Norte, distante 342 km da capital do estado, ela possui marcas 
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da cultura de sua região de origem bastante arraigadas. Sua 
região apresenta clima semiárido,com elevadas temperaturas 
e problemas hídricos relevantes. A população local basicamente 
desenvolve atividades de natureza agrária ou, ainda, ligadas à 
criação de animais. 

Percebe-se que a fustigante realidade do Oeste norte-
-rio-grandense impôs a sertanejos como Maria esforços 
físicos intensos no ambiente em que viviam. A árdua rotina 
laboral exige o dispêndio de muito trabalho para se conseguir 
retirar o sustento da família. A geografia também contribui 
para a proximidade com atividades pesadas, ligadas à terra 
de maneira cotidiana.

Na sua fala, Maria trouxe a preocupação com as modifica-
ções no planeta, seus possíveis desdobramentos para o homem e 
a necessidade de se fazer algo para minimizar os efeitos dessas 
agressões ao meio ambiente. Na esteira do raciocínio apresen-
tado,elaquestiona: nossos filhos! O que a gente vai deixar para eles, 
hum? [...] eles vão precisar de oxigênio, vão precisar respirar, eles vão 
precisar de águaaa.

No início da conversa, explicamos à entrevistada que 
se tratava de um estudo promovido por uma disciplinado 
Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Além disso, informamos 
o objetivo da pesquisa, de buscar a percepção sobre a simbologia 
do Morro do Careca pela população de Natal/RN.

Esse assunto, relacionado à natureza, leva Maria a 
relembrar sua vivência da infância, ocorrida em uma cidade 
do interior do RN, que lhe proporcionou um marcante contato 
com a natureza, com os animais e as plantas. Essa experiência 
de vida contribuiu para estabelecer uma relação harmônica e 
respeitosa com a vida que viabiliza a sobrevivência das pessoas. 
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Essa característica específica da história de vida de Maria, 
certamente, interfere na sua percepção do mundo ao seu redor. 

Ademais, a população do interior do RN está acostumada 
a retirar o sustento da família das atividades atreladas à terra, 
de sorte que esse universo populacional sente com maior vigor 
as mudanças perpetradas no meio ambiente, as quais são 
ocasionadas por ações do homem no seu habitat. Logo, reco-
nhecem a gravidade das intervenções e, consequentemente, 
estão mais propensos a aceitar restrições que contribuam para 
a preservação da natureza. 

Infere-se, portanto, que as marcas da vivência no inte-
rior, somada à sua formação atual, são externadas ao longo da 
entrevista. As preocupações de Maria com questões ligadas à 
preservação ambiental afloraram de maneira muito intensa, 
inclusive em virtude de elater feito especializaçãoem área corre-
latae agora estar cursando o mestrado em Gestão Ambiental. 

Exemplo desse ref lexo é percebido quando Maria 
afirmaque, 

infelizmente, assim, a gente depreda tudo [...] achei legal o pessoal 

proibir o pessoal de subir [o Morro do Careca], apesar de ser muito 

bom, mas se for para preservar um patrimônio que resgata a cidade, 

que resgata a imagem de Natal. 

No trecho em análise, percebe-se a valoração dos senti-
mentos feita pela entrevistada, bem como os desdobramentos 
dessa escolha. Assim, entre a felicidade de se subir o morro 
do Careca eapreservaçãodo ponto turístico para que gerações 
futuras também possam usufruir desse patrimônio, ela escolhe 
a conservação da natureza.
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Maria lembra o egoísmo da sociedade como um obstáculo 
a ser vencido. Reconhece esse como um fator limitador para a 
aceitação e consequente aplicação das regras de preservação 
ambiental. Segundo a depoente, tem gente que não vai se importar, 
não vai sair do seu egoísmo de jeito nenhum e essa intransigência 
precisa ser superada em prol de um bem maior para todos.

Adentrando na temática desta investigação, Maria 
retratao sentimento de alegria e de prazer associado à 
imagem do Morro do Careca, local queas pessoas costumavam 
frequentar com suas famílias para se divertirem. Relembra que 
os frequentadores subiam o Morro, apreciavam a vista daquele 
lugar e ainda tomavam banho de mar. Além da beleza exube-
rante do local, ressalta ela, as famílias procuram muito aquele 
espaço, pois consiste em uma forma de lazer muito acessível já 
que inexiste custo para a visita a esse cartão-postal de Natal.

A entrevistada lembra que, ao chegar alguém de fora da 
cidade, para conhecer ou mesmo revisitar Natal, ela sempre 
leva para ver o Morro do Careca. Hoje, já não é possível subir 
na duna, mas a contemplação do espaço já garante a satisfação 
com a beleza do lugar. Ela reconhece que já subiu o Morro, 
quando não havia proibições, mas entende que se é uma medida 
necessária para que se possa garantir esse patrimônio para as 
gerações futuras, não há outra alternativa a ser adotada. 

Com efeito, Maria está propensa a aceitar de forma mais 
serena os cuidados e preocupações com as ações do homem no 
planeta. E enaltece a responsabilidade que todos têm de deixar um 
mundo melhor para os nossos filhos. Ora, se o oxigênio faltasse só pra 
você que não cuida do meio ambiente, mas vai faltar pra mim também.

O reconhecimento de que todos estão interligados, bem 
como o fato das ações de uns interferirem na vida de todos, 
está presente de maneira reiterada na entrevista concedida 
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pela servidora pública. Esse padrão de comportamento, 
inclusive, é replicado em sua vida privada, na medida em que 
propõe medidas simples, porém eficazes, para minimizar o 
consumismo em seu lar, reciclando objetos, separando o lixo 
conforme a classificação de cada item. Ela afirma que o marido 
já separa as coisas (lixo). A secretária [...] eu já regulo o gasto com a 
água [...] eu não expliquei a parte econômica, mas pelo meio ambiente 
que ela tem que fazer isso.

Para Maria, educação ambiental tem sido seu legado 
para os filhos, para o marido e também para a secretária que 
a auxilia com os afazeres domésticos. O desejo expressoem sua 
fala está conectado com a promoção do entendimento acerca das 
questões ambientaissempre presentes no cotidiano das pessoas, 
demandas que ainda possuem pouca percepção no seio social. 

A questão do respeito às regras restritivas de acesso ao 
Morro do Careca configura-se apenas como uma das bandeiras 
de luta da entrevistada. Nota-se que a problemática é maior 
e precisa-se conseguir envolver e sensibilizar as gerações, a 
fim de fomentar ações protetivas cujo escopo é a manutenção 
da natureza. Assim, todos, em qualquer momento da história, 
poderão gozar de seus benefícios.

Maria está ciente que as mudanças perpassam, neces-
sariamente, pela educação, num trabalho contínuojunto 
aos alunos, a fim de instigar a modificação social. Sob essa 
perspectiva educacional, ela almeja intervir, por meioda sua 
atuação profissional, na formação dos alunos do IFRN. Seu 
intuito éplantar a semente da conscientização ecológica, do 
respeito aos direitos dos outros a uma vida saudável, que possa 
ser gozada num habitat equilibrado. 
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Com uma gestora ambiental

Entrevista de Walkyria Teixeira

[Sobre a questão ambiental]
Eu acho que já estava sempre dentro de mim.

 
O que o Morro do Careca representa para você?

Maria – Ele resgata mesmo essa raiz, essa formação da cidade, 
a importância do turismo, o bem-estar. Ele também traz esse 
bem-estar pra, pra quem vai em torno porque remete essa parte 
de praia, de lazer, de alegria. Lembra muita coisa boa, é um 
ponto turístico. 

Alegria? É um ponto turístico?

Maria – E acho que o principal marco é esse, resgatar a raiz, a 
formação da cidade, essa questão do ponto turístico, esse laço 
de quem vive ali em torno é...que passa de geração pra geração 
essa importância dele. Eu acho que não tem, fora o ô ô. Como é 
mulher, o aquilo? O cajueiro?  Cajueiro, como é?

O maior cajueiro? De Natal?

Maria – É mais é acho que o Morro é mais representativo pra cidade 
é o mais, o ponto turístico mais representativo da cidade é ele.

Quando você ia ao Morro do Careca? Você frequentava na 
infância?
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Maria – Não, porque quando eu cheguei aqui já estava grande, 
já era adulta.

Mas você chegou a subir no Morro do Careca?

Maria – Cheguei, e nem sabia que estava prejudicando o 
bichinho, mas eu cheguei.

E qual a sensação?

Maria – Vixe! A sensação é quando você de ...vencer o obstáculo, 
primeiro porque é muito cansativo você subir aquilo ali. Mas, 
ao mesmo tempo prazeroso e no final recompensador, né? 
Porque você sobe aquilo tudo e desce com alegria, assim é um 
bem-estar a sensação, a sensação de bem-estar.

Você chegou a ir com seus filhos lá no Morro do careca?

Maria – Sim, mas quando meus filhos nasceram já não podia 
subir, então eu só fiz mostrar a eles.

Você tem dois filhos?

Maria – É.

Seus irmãos, a família também frequentava com você o 
Morro do Careca?

Maria – Não, porque não é daqui, né? Mas sempre quando vem 
alguém que é de fora, do interior, pra visitar a cidade, a gente 
tem que levar para conhecer o Morro do Careca, né.
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O que o Morro do Careca traz para você? O que traz de 
lembrança?

Maria – Ele traz o bem-estar, uma lembrança agradável, é isso, 
como eu disse a você. Essa... até paz ele transmite, né. Sevocê vê 
à foto você já resgata aquilo que você viveu,né, saber que um dia 
você subiu aquilo ali também, acho, eu acho que fica pra sempre, 
né. Infelizmente, assim, a gente depreda tudo. Mas, assim, 
eu acho que ele deve ser um local de grande preocupação na 
questão de preservação mesmo, sabe? Eu achei legal o pessoal, 
proibir o pessoal de subir, apesar de ser muito bom, mas se for 
pra preservar um patrimônio que resgata a cidade, que resgata 
a imagem do Natal, da Natal, então assim...

Então você concorda com a preservação?

Maria – Ave Maria! Concordo demais.

Hoje você trabalha com essa questão ambiental? No seu 
setor de trabalho você desenvolve essa temática?

Maria – É.

Como você começou a despertar para a questão ambiental?

Maria – Pra parte ambiental? Menina, eu acho que já estava 
sempre dentro de mim, mas aí quando eu cheguei no Instituto, 
aí eu tive essa oportunidade de adquirir até mais conheci-
mento pra poder gerir isso. Quando eu comecei na questão do 
Programa Campus Verde, é... eu pensei numa coisinha bem 
pequenininha, que era só ali na Reitoria, coleta seletiva, e o 
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pessoal começou a mandar demandas, demandas, e ele foi cres-
cendo, foi se expandindo e aí eu vi que tinha que me qualificar 
e fiz especialização e surgiu o mestrado e é isso. Foi mesmo no 
ambiente de trabalho, mas eu sempre tive essa questão, acho 
porque quando a gente vem do interior, a gente tem mais esse 
contato com a natureza e quando a gente chega aqui, a gente se 
sente ilhado, isolado e a gente sabe o bem-estar. Se vocêquiser 
levar uma criança pra passar um dia feliz,você vai pro Parque 
das Dunas, então, assim, quando você chega você sente aquela 
coisa boa. A natureza não tem igual não. Então assim, eu acho 
que já tava, é mais questão de raiz, sabe. Quando você vem 
para uma capital que você dá valor a esses pequenos espaços 
que tem, que você sabe que traz esse bem-estar, essa qualidade 
de vida, né? Ave Maria, é uma causa que eu, além do prazer a 
necessidade, porque a gente sabe, né, que nossos filhos. O que a 
gente vai deixar pra eles, hum? Se a gente não deixar isso? Né, 
só briga por isso, uma árvore! É, mas é importante essa árvore, 
porque eles precisam. Eles vão precisar de oxigênio, vão precisar 
respirar, eles vão precisar de áaguaaa. Se não tiver água para 
os nossos filhos? A gente vai fazer o quê? Então,assim, quando 
você traz isso lá do seu interior, que você dá valor aquilo ali, 
porque a água era difícil pra você conseguir, então assim !!! 
Aqui não, você já tá tudo, né! A questão do saneamento, como 
é importante, a questão do saneamento, como traz qualidade 
de vida, então assim, hoje, pra que isso Natal a primeira cidade 
a ser, ixe! Isso pra mim é um orgulho tão grande, sabe, 100% 
saneada, então eu sei que a questão é da importância pra 
questão da saúde da pessoa, né, e a água potável de qualidade 
é 80% da sua saúde: se você bebe uma água de qualidade, você 
tem uma boa saúde.
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Esse mestrado está contribuindo para sua vida?

Maria – Ixe! Muito. Foi assim, a especialização você tá aqui aí 
faz bofff! Sabe aquele peixe que faz, num tem um peixe que 
faz, que é pequenininho e tem uma hora que ele fica uma bola.

O baiacu? 

Maria – É o baiacu, pronto! Gigante porque é interessante 
a questão de você trabalhar a parte técnica, porque antes 
o que é que eufaria? Trazia as informações ehhh e eu não 
ficava preocupada se aquela informação. Assim, eu procuro 
a fonte, mas assim na minha cabeça, tinha que ter uma base 
científica para você divulgar aquela informação, porque você, 
você é um espelho pras outras pessoas, então se você leva uma 
informação que ela não é outra coisa, nem toda informação é 
verdadeira. O que é hoje, amanhã pode mudar, então um copo 
descartável que a gente lutou muito pra isso, mas se tiver falta 
de água pra você lavar o copo, então já dá uma problemática, 
então assim eu tô com umas ideais assim, fantásticas pra 
questão cientifica mesmo. Entrar dentro de um site e assim, 
eu quero levar, porque o grande problema do mestrado que eu 
acho é essas, cada trabalho a coisa mais linda do mundo. Se o 
trabalho é bom, mas vai ficar ali guardado. Eu queria criar um 
meio pra a gente expandir isso pra sociedade, agora de uma 
forma, uma linguagem que ele possa entender. Não precisa eu 
tá, eu ser mestranda pra eu poder entender a sua linguagem. 
É claro que a gente vai gostar mais de uma coisa rebuscada, 
mas a população que saber do seu resultado, dos seus dados. 
Então assim, isso tudinho foi proporcionado pelo mestrado. 
A especialização ele deu a questão de gestão, de gerir, porque 
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eu fiz Gestão Ambiental, então eu tive aquela questão de, na 
prática, mas o mestrado, apesar dele ser profissional, ele me 
deu esse boom científico, sabe! Que eu não dava. Não é que 
eu não dava valor, mas que eu não tinha o conhecimento do 
devido valor. E assim eu sou mais criteriosa, em termos, em 
como... Ele fortaleceu você. Você tinha meia informação, agora 
não! Você quer colher à informação, você sabe onde é que 
você tem de buscar e é isso que tem que levar para as pessoas. 
Isso aí, é uma coisa que não tem preço. E essa sorte de você 
fazer em casa, mulher! A pesquisa em casa, aplicar em casa, 
entendeu! Só Jesus mesmo!

Trazer essa questão ambiental pra casa está ajudando? 

Maria – Tá. É, e tá fortalecendo o próprio grupo, nosso grupo 
de trabalho, porque antes a gente fazia umas ações. Agora não, 
porque quando eu terminar esse projeto vou ter uns indicadores 
pra gente para a gente trabalhar em cima daquilo ali. Então 
quando você tem esses indicadores você já consegue mostrar 
um resultado mais ehhh, robusto pra a sociedade e quando 
mostra esse resultado pra sociedade aí eu conquisto você. Você 
tá entendendo? Meio que indiretamente.

Você está trazendo a questão ambiental para sua casa? E 
a aceitação?

Maria – Aplico. Na casa quem manda é a gente, a mulher! Então 
assim, o marido já separa as coisas, então assim. A minha secre-
tária ela já fica ... eu já regulo, porque assim, eu já regulo o gasto 
com água, explico a ela. Eu não expliquei a parte econômica, 
mas é pelo meio ambiente que ela tem que fazer isso em casa. 
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Você leva isso pra, então assim. Eu regulo muito a questão 
da água dos meus filhos também no banho, então assim eles 
vão mesmo que ... eles já sabem que eu trabalho com isso há 
muito tempo, então eles já incorporam isso dentro deles, então 
Renanzinho já tem muito cuidado em. Pronto, Rian, que é o 
mais velho, já tem muito cuidado em jogar a coisa na cidade, na 
rua, ele não joga. Ele quer ser biólogo agora, então acho que teve 
alguma influência em relação a isso, eles gostam de plantas, eles 
cuidam das plantas, meu filho, o mais velho, se você matar um 
insetozinho, porque o pequenininho às vezes quer... acho que o 
pequenininho vai ser médico ou alguma coisa porque ele gosta 
de abrir pra ver o que tem dentro, ai meu Deus! Se fizer isso na 
frente do meu filho. Uma vez ele machucou uma lagartixa no 
rabinho foi uma briga lá em casa e eu de um lado pro outro: que 
é que eu faço! Um tem que aprender e o outro tem que defender, 
fiquei doidinha nesse dia! Olha não me meta nisso aí não! E meu 
marido, ele separa sabe! Hoje em dia as coisas. A gente tem o 
lixo e eu trago tudo pro IF. Então eu não consigo jogar uma pilha 
no lixo que antes eu fazia isso que eu não sabia. Uma lâmpada 
dessas se quebrar? A gente tem que sair, porque o mercúrio 
depois que entra dentro de você, ele não sai mais. E isso tem 
que ser divulgado para as pessoas! Essas coisas que ... quando a 
gente trabalha com o meio ambiente a gente não tá pedindo pra 
você tirar suas mordomias, o seu conforto não, mas uma coisa 
que você tem que deixar para a sua geração, então ... a nossa 
geração ela é muito egoísta, a nossa. Eu vejo hoje em dia através 
da do acadêmico, né da parte do mestrado que é mesmo por 
falta de informação... que eu fazia, então assim, eu não posso 
radicalizar também com as pessoas, é uma mudança que você 
tem que mostrar e uns vão assimilar e outros vão se fechar 
por completo e a gente tem que aceitar isso. Cada um assimila 
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as coisas de uma forma diferente né, tem gente que não vai se 
importar, não vai sair do seu egoísmo de jeito nenhum e eu não 
vou ficar com raiva da pessoa por causa disso, eu tenho pena, 
pra não ficar com raiva e antes eu tinha raiva. Assim, quando eu 
botei os copos descartáveis a reitoria, né que o pessoal começou 
a criticar e dizer, ora se eu tô fazendo isso... é tipo assim se 
a árvore, se o oxigênio faltasse só pra você que não cuida do 
meio ambiente, mas vai faltar pra mim também então eu tenho 
que me preocupar, né! Então assim, a água vai acabar pra todo 
mundo e vai acabar principalmente para as classes mais pobres. 
Quando eu vou para as palestras com os terceirizados, quando 
eu mostro é bastante essa questão, porque quem tem dinheiro 
para comprar água? Daqui a uns dias a água potável... ah não 
vai se acabar! Gente! Acaba pelo amor de Deus! Oito pontos aqui 
no Rio Grande do Norte, principalmente aqui acaba! Oito pontos 
de seca total! Aí,assim, não acaba? Acaba gente! Consuma com 
responsabilidade. Essas piadinhas: que Deus dá mais! É que eu 
não gosto! Mas não tem informação, só boto assim: que não tem 
formação, eu fico... é tão engraçado! É como um sinal, quando 
eu vou ficando com um sinal vermelho para a pessoa, daí não 
tem formação, daí vai pro laranja, depois volta pro verde kkkk! 
Eu vou dá a informação pra ela! Vou dá a informação pra ela!

Você está fazendo orientações com os terceirizados do 
IFRN?

Maria – É porque eu dou palestras a eles, aí quando eu terminar 
o meu mestrado aí eu queria vir atuar no campus Central, não 
queria ficar na Reitoria, não!
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Você deseja trabalhar no Campus-Natal Central por quê?

Maria – Porque meu mestrado aqui ... você pega esses alunos 
do meio ambiente e mesmo de outros cursos e o meio ambiente 
é multidisciplinar, vais chover aqui de resultados! Eu preciso 
dessa chance! Aí eu vou ver se eu consigo. Ali na Reitoria é 
aquele mundinho! Chama as comissões e aqui no campus 
Central é um mundo! Imagina se aqui eu consigo implantar 
efetivamente isso aqui, menina! Aqui abriria porta pra tudo, 
sabe! Na Reitoria não, sou presa, eu me sinto presa! Sabe, por 
que eu não tenho quem fale, assim eu não tenho o que fazer 
lá, já tá tudo perfeitinho, arrumadinho. Aqui não, o campus 
pode ser trabalhado, tem muita coisa errada, eu ia começar 
pelos terceirizados. Lá ficou tudo organizadinho, Elenilza já 
tem aquele cuidado, então assim eu já trabalhei, eles fazem a 
separação correta, fazem tudo direitinho, João tem o maior 
cuidado. Como a equipe é pequenininha, eu consegui formar e 
eu queria um desafio maior, vamos esperar aí pra ver o que virá!



Saúde e estilo de vida de Francisco, 
Nadador de Ponta Negra

Kelvis Leandro do Nascimento
Lore Fortes

A praia de Ponta Negra é conhecida internacionalmente por sua 
beleza e por ter uma das dunas mais bonitas de Natal. O Morro 
do Careca, duna com vegetação numa proporção que lembra 
bastante uma careca, é, geralmente, a primeira lembrança dos 
visitantes da cidade e dos próprios moradores. A cada dia, a 
careca do Morro crescia mais, fruto de uma degradação natural 
e também da ação do homem, por subir o Morro para melhor 
ver a paisagem, prática proibida desde o final da década de 
1990.  Foi exatamente essa paisagem que conquistou Francisco, 
frequentador da praia, onde desenvolve atividades físicas e de 
lazer. Aliás, muitas pessoas, moradores da cidade e turistas, 
utilizam a paisagem paraatividadescomociclismo, corrida, 
futevôlei, natação, pescaria, entre outras.

Natural de S. José de Mipibu/RN, mas morador de Belo 
Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, por 37 anos, 
Francisco relata que, quando chegou em Ponta Negra, teve a 
impressão de ter chegado a algum lugar no exterior tamanha 
a quantidade de gringos presentes na orla da praia. Também 
se impressionou com o grande fluxo de turismo sexual, o que 
vem diminuindo com o tempo, de acordo com ele. O nosso 
entrevistado é pai de três filhas e avô de duas netas.
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Aposentado há mais de 18 anos, apesar de ter nascido no 
RN, Francisco veio passear em Natal, cidade que não conhecia 
e, de imediato, decidiu escolhê-la para morar. Interessante 
destacar que toda sua família morava em Minas Gerais na época, 
além de poucos parentes distantes. Para realizar a mudança, 
ficou quatro anos tentando uma transferência na empresa onde 
trabalhava. O entrevistado destaca a dificuldade de conseguir 
uma transferência naquela época. Dois anos após finalmente 
conseguir, já morando em Natal, Francisco teve um infarto, o 
que fez com que ele se aposentasse por invalidez.

Após o infarto, Francisco colocou três pontes de safena, 
além de sete stents, no peito. Esses problemas de saúde leva-
ram-no a aderir à prática da natação. A mudança no estilo de 
vida foi uma indicaçãodo médico, que o orientou a realizar 
atividades físicas. Um dia, ao chegar à praia de Ponta Negra, 
Francisco viu algumas pessoas nadando e resolveu experi-
mentar. Foi assim que criou junto com mais alguns amigos da 
praia de Ponta Negra o Grupo de Nadadores de Ponta Negra. 
Este grupo pretendia, inicialmente, só dar a tranquilidade de 
apoiar um ao outro ao nadar em alto mar. Eles se apoiavam 
mutuamente e começaram, gradativamente, a integrar novos 
interessados em natação marítima ao grupo. 

Quando lhe perguntei sobre a história do Grupo dos 
Nadadores, Francisco pediu que eu visse uma reportagem que 
foi feita ano de 2005, que trata do tradicional medo que o mar 
desperta nas pessoas, pela falta de limites. Comparando o mar 
com a piscina, constatamos imediatamente que a piscina tem 
bordas que representam a segurança inexistenteno mar no 
caso de uma cãibra, por exemplo. O medo do mar representa 
ainda o que tradicionalmente o mar parece revelar do desco-
nhecido para as pessoas. 
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Essa reportagem termina convidando a todos para a 
barraca de Lucas, mas devemos lembrar que essa barraca repre-
sentou no início desse milênio um ponto de encontro desse Grupo.  
Porém,depois da morte de Luquinhas, como todos o chamavam 
carinhosamente, o Grupo teve que se reorganizar e reinventar 
outros pontos de encontro. Luquinhas permanece na memória de 
quem participou dessa fase, pois era uma pessoa muito querida e 
mantinha uma relação de muito carinho com todos. Atualmente, 
o Grupo tem duas bases de apoio ou pontos de encontro: a barraca 
de João do Coco, ao pé de Morro do Careca, e a barraca de stand 
up do também Francisco, irmão de Francisco, protagonista deste 
artigo (ambos os irmãos se chamam Francisco). 

Sobre a diferença que representa nadar no mar ou na 
piscina, na verdade, o balanço das ondas representa uma situ-
ação completamente diferente da natação na piscina. Assim, 
pessoas que já tinham sido desestimuladas a aprender natação 
na piscina, com o apoio que tiveram do Grupo para superar esse 
medo, recebendo dicas de colegas sobre como colocar o braço na 
posição correta ou dos cuidados com a respiração, conseguiram 
superar os medos e acabaram por aperfeiçoar e a desenvolver 
o gosto pela natação marítima. 

O Grupo ressalta a necessidade de haver uma embar-
cação, um flutuador que fique como base de apoio ao Grupo 
de Nadadores. Assim, atualmente, eles têm um catamarã como 
ponto de referência aos que se aventuram mar adentro, atéa 
distância de500 mda praia. Lá eles se reúnem diariamente, 
contando piadas e curtindo a amizade do Grupo. Quando se 
nada a uma distância de 300 a 500 m, ou até mais, há necessi-
dade das toucas de cores diversas. Além disso, o Grupo adota 
mais alguns cuidados com a segurança dos novos integrantes. 
Nadar em mar aberto representa uma atração aliada a uma 
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insegurança, mas a preparação dos participantesdessegru-
poinclui alongamentos, natação e, ainda, a prática de corridas 
e caminhadas frequentes, o que leva à descontração total e 
preparo adequado para aproveitar o mar.

Os depoimentos destacam que a coisa mais importante 
para eles é o fato do Grupo de Nadadores integrar as pessoas, 
acolher novos interessados por natação, que acabam por se 
tornaremnovos membros do Grupo. Muitos integrantes dos 
Nadadores de Ponta Negraparticipam de competições de 
travessias de Cotovelo a Ponta Negra, de Ponta Negra a Praia 
do Meio, Lagoa de Guaraíra e até mesmo outras competições, 
em outros estados, como Fortaleza e até mesmo Rio de Janeiro. 

Atualmente, segundo Francisco, há aproximadamente 
200 integrantes no Grupo, isso se considerarmososnadadores e 
os amigos. Além desses, ainda há aqueles de outros estados, que, 
quando visitam Natal, tem no Grupo dos Nadadores a acolhida 
calorosa.Com o decorrer dos anos,o Grupo de Nadadores de 
Ponta Negra acabou por consolidar um grupo social. Como 
dizem seus integrantes, O importante é a união do Grupo. Nesse 
sentido, participam tanto nadadores, que optaram por essees-
porte marítimo, como pessoas amigas dos nadadores, aqueles 
que simpatizam com o mar e que frequentam regularmente a 
praia de Ponta Negra e acabam convivendo com o Grupo que 
está lá todos os dias. 

Francisco, veterano, é uma dessas pessoas que justifica 
que não tem nenhum stress ou doença porque tem sua saúde 
proporcionada poressa qualidade de vida no cotidiano. Apesar 
de seus problemas de coração, afirma que não sente nada e 
demonstra uma alegria ao falar sobre a vida saudável que a 
praia de Ponta Negra representa em sua vida. Ele reconhece que 
a praia precisa de muitas reformas na infraestrutura, todavia 
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recomenda o local para lazer e esportes. Da mesma forma, outro 
integrante do Grupo comenta: Não tenha medo, porque é muito bom 
nadar e um grande objetivo é a qualidade de vida. Mas o principal 
é o que todos os integrantes do Grupo dos Nadadores de Ponta 
Negra sempre ressaltam:  o grupo social que se consolidou ao 
longo desses anos por meio da natação.
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Entrevista com Francisco, o Nadador

Entrevista de Lore

Você é de Natal?

Francisco – Não, eu nasci em S. José do Mipibu.

Você me contou que sua família se mudou de Natal. Como 
foi isso?

Francisco – Eu morei 37 anos em Belo Horizonte e em 
Governador Valadares em função do meu trabalho numa 
empresa de telecomunicações, no sistema Telebrás, e me 
aposentei em 1999. Casei em Minas Gerais em 1980 e tenho 
três filhas que me deram duas netinhas. Na época ...quando 
cheguei em Ponta Negra parecia no exterior, porque tinha 
mais gringo do que gente (nativos), devido ao turismo sexual. 
Isso foi [antes], graças a Deus foi diminuindo com o passar do 
tempo e hoje Ponta Negra, principalmente no pé do morro, é 
bem frequentada, as famílias têm... vêm passear, antigamente 
não vinha por causa desse turismo (sexual). Hoje Ponta Negra 
está mudada, eu acho Ponta Negra hoje assim um ponto bem 
legal para a gente frequentar com a família, com esportes que 
a gente pode praticar com a família.

Porque você veio para Natal?

Francisco – Então ...porque eu estava em Minas Gerais e vim 
passear, apesar de ser daqui não conhecia Natal porque fui 
embora muito cedo.
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Mas você tinha família aqui?

Francisco – Não, minha família já estava toda em Minas Gerais, 
a não ser tio, parente mais distante,aí eu vim deférias e vi que 
natal estava bem mudada, estava muito...achei bonito, aí veio o 
desejo de morar em Natal, aí foi quando entrei em negociação 
com o pessoal da empresa, comecei a negociar transferência; 
na época era muito difícil, mas consegui ... consegui depois 
de quatro anos de negociação. Vim transferido e depois que 
eu em natal, já residindo, depois de uns dois anos eu vim para 
cá no final de 1997, quando foi em 1998, eu sofri um infarto e 
aposentei por invalidez.

Mas aí você teve ponto de safena, mas teve só esse?

Francisco – Sim, tive três pontos de safena, um infarto gerou 
em 98. Fiz uma ponte de safena e no meio de 2007 ou 2008 eu fiz 
uma angioplastia, coloquei stents, eu tenho setestents no peito. 
Um peito bem valioso o meu (risos). Mas eu acho que a gente 
aprende não só com as coisas boas, a gente aprende também 
com as coisas ruins, porque hoje eu faço natação, lógico com a 
condição de ser aposentado. Aí, eu dedico uma parte do tempo 
ao esporte, à natação, à caminhada, às corridas.

Desde que você veio para cá mesmo para Natal, você já 
começou a caminhar e natação?

Francisco – Na verdade, isso começou quando eu fui obrigado 
a ter uma atividade física regular por causa do problema [o 
médico recomendou] isso porque aí a atividade física faz parte 
da medicação e aí eu até então não sabia nadar. E eu vim, quando 
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cheguei a Ponta Negra eu vi algumas pessoas, na verdade eram 
três, que nadavam fazendo a travessia nesse mar aberto e me 
deu vontade de fazer natação; e um dia eucombinei com uns 
colegas para começarmos a fazer.

Gostaria de saber um pouco mais sobre o Grupo de 
Nadadores de Ponta Negra. Quando surgiu o grupo?

Francisco – Esse Grupo começou a ser formado em 2005 e 2006.

Vocês têm sempre uma base de apoio. Lembro que anti-
gamente tinham a barraca de Lucas, mas depois que ele 
faleceu, onde ficou a base de apoio de vocês?

Francisco – Não tem um ponto definido, hora o ponto de refe-
rência é a barraca de stand up de Francisco, ou na de João do 
Coco.
Você tinha me contado antes que havia um número muito 
grande de integrantes do Grupo de Nadadores de Ponta Negra, 
isso se contarmos junto com os nadadores os amigos do Grupo.
Você poderia me dizer aproximadamente quantos existem 
atualmente?

Francisco – Acredito que, hoje, uns 200 participantes de 
nadadores.



Reflexões Finais

Neste capítulo final, estão reunidas as considerações finais 
dos colaboradores deste livro, as quais refletem o significado 
desta pesquisa para os participantes que escreveram suas 
análises a respeito desta pesquisa sobre a Simbologia do 
Morro do Careca para Residentes de Natal-RN.Para traduzir 
as conclusões da equipe, resolvemos mais uma vez recorrer ao 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e, então, decidimos formular 
uma questão ao grupo de colaboradores: Para você, qual o 
significado deste livro?

Essa questão foi pensada de forma ampla e poderia ser 
interpretada a partir de sua experiência individual, ou como 
reconhecimento da cidade em que reside, do poder simbólico 
que o Morro do Careca exerce na cidade. Por outro lado, poderia 
ser interpretada pela importância que representou o aprofun-
damento teórico-metodológico e a aprendizagem com a escrita 
de seu artigo, assim como pela consciência que desenvolveu a 
respeito da importância do Morro do Careca. 

A partir, portanto, das respostas à questãoformulada, 
vemos as relações coletivas das representações sociais dos 
próprios produtores deste livro, apresentadas na forma 
do Discurso do Sujeito Coletivo. Assim, fica mais uma vez 
utilizada nas reflexões finais a relação entre os conceitos de 
Bourdieu e o DSC.

Todos os artigos, a partir da apresentação inicial, 
representaram as nossas reflexões ao relacionarmos a teoria 
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de Bourdieu e a metodologia do DSC de Fernando e Ana Maria 
Lefevre. Dessa forma, resolvemos reunir nossas reflexões 
sobre essa experiência, ao mesmo tempo individual e coletiva, 
apresentando-as na forma do Discurso do Sujeito Coletivo 
(DSC). Assim, apresentamos dois DSCs identificados a partir da 
resposta a questão proposta a todos os colaboradores – Para 
você, qual o significado deste livro?

As respostas foram obtidas a partir das ideias centrais e 
os DSC Contribuição teórico-metodológica e Compreensão coletiva do 
imaginário natalense foram formados pelasexpressões-chavedas 
respostas dadas pelos colaboradores do livro. Lembramos que 
a apresentação do DSC é feita na primeira pessoa do singular, 
como se um sujeito fosse porta-voz do coletivo. 
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O Simbolismo do Morro do Careca permitiu o aprofundamento do 
método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), bem como da própria 
teoria de Bourdieu. O DSC permite identificar como alguma coisa pode 
ser vista de diferentes ângulos e dimensões, através de uma análise 
sistemática e qualitativa de determinado ponto. [Significa] um novo 
olhar sobre a pesquisa qualitativa, principalmente pela junção entre 
o DSC e a prática de entrevista utilizada por Pierre Bourdieu em seu 
livro, A Miséria do Mundo, uma metodologia totalmente surpreen-
dente e inovadora. O trabalho desenvolvido permitiu o crescimento 
acadêmico dos participantes, na medida em que propôs a aplicação 
de uma nova técnica que une aspectos teóricos da proposta de análise 
social, a partir do olhar de Pierre Bourdieu, em consonância com o 
DSC. [...] Podemos observar como as estruturas objetivas no mundo 
social, interferem decisivamente no modo de pensar dos indivíduos. 
Através dos pequenos discursos dos entrevistados, nos mostra o pensa-
mento opinativo de um determinado grupo, e utilizando o método de 
Bourdieu nos aproxima cada vez mais do cotidiano e da história desses 
mesmos grupos.O livro nos insere, portanto, nesse universo simbólico 
pela porta mais ampla de captação e análise dessas percepções das 
representações [dos entrevistados]. Nesse pensamento, o significado 
do livro A Relação entre o Discurso de Bourdieu e o Discurso do Sujeito 
Coletivo traduz em sua extensa pesquisa a busca e compreensão desses 
sujeitos em seus respectivos campos, na compreensão do pensamento 
ou da opinião de uma coletividade. No caso do Morro do Careca da 
praia de Ponta Negra, são identificadas relações culturais, históricas, 
sociais, ambientais e turísticas, além da história de vida dos natalenses. 
Desvendaram realidades sociais importantes para a compreensão 
de um imaginário social, sobre uma paisagem que é mundialmente 
considerada o cartão-postal da capital potiguar. 

DSC 1 – Contribuição teórico-metodológica.
Fonte: Depoimentos da maioria dos autores deste livro.
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O primeiro DSC, intitulado Contribuição teórico-metodo-
lógica, revela que os colaboradores perceberam sua contribuição 
na construção de uma nova metodologia, a partir da relação 
estabelecida entre a teoria de Bourdieu e da metodologia do 
DSC de Fernando e Ana Maria Lefevre. Ao procurarmos com esta 
pesquisa demonstrar a possibilidade dessa relação, fizemo-lode 
forma coletiva. Cada uma das pessoas que colaboraram para a 
feitura deste livro entrevistou três pessoas, sendo duas entre-
vistas mais diretas e uma mais aprofundada, esta última tendo 
gerado artigos os quais demonstraram o perfil dos residentes 
de Natalque participaram desta obra.
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Para mim, este livro representou uma criação coletiva... [e] na 
pesquisa aprendemos sempre e nos renovamos muito quando 
abrimos a olhar a mesma questão por um novo ângulo ou a 
vemos o que nunca tínhamos visto antes com lentes já utili-
zadas. Iniciamos com a definição do Morro do Careca como 
objeto de estudo e concluímos com uma compreensão social e 
antropológica da cidade de Natal.  Em um esforço coletivo dos 
pesquisadores de ultrapassar a estrutura conjuntural e alcançar 
as estruturas invisíveis responsáveis pela organização do espaço 
social onde percorrem essas distintas trajetórias individuais, 
foi possível categorizar discursos, analisar pensamentos, 
representações, crenças e valores de uma coletividade. Além 
disso, [como] uma construção coletiva ... proporcionou o forta-
lecimento dos laços profissionais. Assim como a vida é dinâmica 
e está em constante mudança, nós podemos fazer pesquisa com 
ética, beleza, respeito e competência, alinhando uma constante 
autocrítica à nossa própria atuação em campo, portanto, o livro 
sobre o Morro do Careca acima de tudo traduz um exercício 
constante de aprendizado por que passamos e estamos sujeitos 
todos os dias, na vida e na academia. [Significou] um novo hori-
zonte de referência, uma visão holística do maior símbolo da 
capital potiguar com base em múltiplos olhares, sentimentos e 
percepções. Cumprimos o objetivo de uma pesquisa social para 
Bourdieu, que é compreender. [E] o resultado desse trabalho 
coletivo dará a outros estudantes universitários subsídios para 
desenvolverem suas pesquisas com mais eficácia e confiabili-
dade diante dessa nova metodologia de pesquisa.

DSC 2 – Contribuição teórico-metodológica.
Fonte: Depoimentos da maioria dos autores deste livro.
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Assim, chegamos ao segundo DSC, que reúne a visão 
reflexiva dos colaboradores a partir da Compreensão coletiva do 
imaginário natalense. Como menciona uma das colaboradoras 
em suas reflexões finais,

Embora não fosse esse o objetivo principal do livro, observa-se também 

que as entrevistas realizadas com diferentes perfis da população 

natalense desvendaram realidades sociais, importantes para a 

compreensão de um imaginário social construído sobre uma paisagem 

que é mundialmente considerada o cartão-postal da capital potiguar.

Como essas entrevistas aprofundadas geraram artigos 
escritos em dupla, passaram a não ser somente uma experi-
ência individual. Assim, os trabalhos realizados em conjunto 
propiciaram um exame minucioso e uma discussão para a 
elaboração desses artigos. 

Pode-se, portanto, definir este livro como resultado de 
uma realização coletiva, com trocas de experiências animadas 
que levaram a um ir e vir conjunto. Todos estiveram racional 
e emocionalmente envolvidos e, por isso mesmo, atentos ao 
resultado final para a sua publicação e divulgação. 

Concluindo, a atenção ao definir o Morro do Careca como 
objeto de pesquisa imprimiu a energia necessária à execução 
desta tarefa. Porém, foi a intenção, ao definir o sentido da ação 
voltada a investigar como as pessoas que residem em Natal 
percebem o simbolismo do Morro do Careca, que contribuiu 
para uma transformação da atenção inicial. A intenção traduz 
o poder verdadeiro que está por trás do desejo inicial e é mais 
poderosa porque a intenção revelou-se como um desejo sem 
apego ao resultado. 
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O conhecimento do momento presente, representado 
por essa percepção do significado do Morro do Careca para 
a população da Grande Natal, acabou por levar-nos a obje-
tivos mais amplos. Se a nossa atenção inicial estava presa ao 
momento presente, a intenção nos levou a contribuir para o 
futuro, ao resgatar o que é importante para as pessoas que 
residem nesta cidade, nativos, somados esses a migrantes 
e imigrantes. O resgate está na memória do natalense, na 
beleza maravilhosa do Morro do Careca, reconhecido por ser 
um ícone simbólico da cidade de Natal, e na preocupação de 
muitos com a sua preservação ambiental e cultural. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação:
Título: Simbolismo do Morro do Careca para moradores de 
Natal/RN
Pesquisadora Responsável: Prof.ª Dra. Lore Fortes (UFRN)
Pesquisador (a) colaborador (a): 
Instituição da coordenadora: 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Telefones para contato: 
Prof.ªLogre Fortes (84) 3215-3555 (UFRN) e (84) 98104-1161
Telefone Pesquisador (a) colaborador (a)

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa 
intitulada Simbolismo do Morro do Careca para moradores de 
Natal/RN, realizada junto a residentes da cidade de Natal, tendo 
como objetivo buscar a opinião de pessoas que vivem em Natal 
sobre como veem o Morro do Careca, que tem sido indicado 
como característica fundamental da cidade. Serão realizadas 
entrevistas mais longas, que deverão compor um conjunto de 
perfis de moradores de Natal, de modo a mostrar a plurali-
dade de categorias profissionais, de diferentes níveis sociais e 
de diversos bairros da cidade. Complementando esses perfis, 
também serão aplicados pequenos questionários, vamos reunir 
maior número de pessoas a opinar sobre o simbolismo do Morro 
do Careca. Esta pesquisa justifica-se como prática teórico-meto-
dológica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e 
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como resultado final pretendemos organizar essas informações 
levantadas em um E-Book, ou seja, em uma publicação digital. 

Esclarecemos que os pesquisadores, coordenados pela 
Professora Dra. Lore Fortes, são estudantes de Mestrado e Doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN.

Entendo que estou sendo convidado (a) participar do 
desenvolvimento dessa pesquisa, concedendo entrevista indi-
vidual, por eu ser residente da Cidade de Natal/RN e que poderei 
deixar de colaborar em qualquer fase, sem penalização alguma 
e sem prejuízo ao sigilo quanto às informações já fornecidas, 
cabendo apenas comunicar a minha decisão ao pesquisador. 
Esta pesquisa está isenta de custos, e não implicará em remune-
ração para o participante, sendo assegurado o sigilo da pesquisa 
em relação às opiniões individuais da pessoa entrevistada.

Compreendo que os resultados dessa pesquisa serão 
compartilhados com as pessoas participantes e divulgados 
através de publicação científica, e que seus resultados serão 
dados a mim caso eu os solicite e que a pessoa que devo entrar 
em contato é a Professora Lore Fortes (UFRN) ou a pessoa que 
me entrevistou.

Declaro-me informado (a) e autorizo, voluntariamente, 
a utilização dos dados fornecidos para a pesquisa em questão.

__________________________________________
Nome e assinatura entrevistado 

__________________________________________
Nome e assinatura do pesquisador

__________________________________________
Nome/assinatura do responsável pelo projeto

Data: ___________________
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