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Felipe Camarão em versos 

Oh, Jesus poderoso 
Dai-me sua inspiração 
Para falar de um bairro 
Que tem forte tradição 

Falo desse grande baluarte 
O atalaia, Felipe Camarão 

 
Bairro que foi dominado 

Por forte Violência 
A mídia contribuiu 

Peço a Jesus Clemência 
Felipe Camarão é belo 
Igual a flor Hortência 

 
Resgatando a cultura 
Entrozando o popular 
Unindo a comunidade 

Fortalecendo o linguajar 
Eis Felipe Camarão 

O bairro do despertar 
 

Valorize esse bairro 
Relembrado no cordel 
Violência ta com nada 

Não seja abigobel 
Defenderei nosso Felipe 
Sou Poeta Boca de Mel 

 
As igrejas evangélicas 

Pode contribuir? 
Ajudando esse bairro 

A viajar no porvir 
Ajamos com consciência 

Escute nosso ouvir 
 

Aja com consciência 
Na arte seja menestrel 
Não de deixe enganar 

Não seja abigobel 
Cuidado, Felipe Camarão 

Tu és forte bacharel.1 
 
 
 
 

 

                                                
1
 Esta epígrafe é um poema do poeta e cordelista “Boquinha de Mel”. 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objeto de análise as parcerias e ações sócio 

religiosas em Felipe Camarão, um bairro popular situado na zona Oeste da 

cidade do Natal-RN. Observamos que os habitantes desse bairro enfrentam 

algumas dificuldades de ordem econômica, política e social. Atrelado a esses 

problemas – dentre os quais destacaremos neste estudo a violência social, 

praticada, sobretudo, pelos jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, mas que 

afeta toda a população – encontramos uma localidade com um grande número 

de templos evangélicos. Com isso, buscamos conhecer a realidade da 

comunidade com maior profundidade, para desta forma, poder entender se 

existem e como se dão as parcerias entre as igrejas evangélicas, a 

comunidade e as demais organizações civis existentes tanto no bairro como na 

cidade para o enfrentamento desses problemas. Além disso, objetivamos 

verificar os elementos que obstacularizam a atuação pública das igrejas e 

também acompanhamos as ações já realizadas.  

 

Palavras-Chave: Felipe Camarão. Violência. Juventude. Igrejas Evangélicas.  
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ABSTRACT 

 

 

This work focuses on analysis of the partnerships and socio-religious 

actions at Felipe Camarão, a popular district situated in the west of the city of 

Natal-RN. We observed that the inhabitants of this district are facing some 

economical, political and social difficulties. Coupled to these problems - among 

them in this study highlight the social violence, committed mainly by young 

people aged 15 to 29 years, but affects the whole population - we find a location 

with a large number of evangelical churches. With this, we know the reality of 

the community more deeply, to thereby be able to understand if there are and 

how to make partnerships among evangelical churches, the community and 

other civic organizations in both of the existing district and the city to deal with 

these problems. In addition, we verified that the elements obstruct the public 

performance of the churches and also follow the actions already taken. 

 

Keyword: Felipe Camarão. Violence. Youth. Evangelical Churches 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No mês de agosto do ano 2003 foi iniciada a pesquisa Novas 

configurações da religiosidade em Natal com apoio do CNPq e realizada no 

âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os percursos desta 

investigação nos levaram a concentrar nossas atenções num bairro específico 

da cidade do Natal, capital do Rio grande do Norte: o bairro de Felipe 

Camarão. A pesquisa foi coordenada pelo prof. Orivaldo Pimentel Lopes Júnior, 

e foi por meio dela que chegamos à temática aqui problematizada.   

As razões que levaram a um recorte espacial na pesquisa foram 

várias, aqui daremos destaque a algumas delas. Essas peculiaridades 

evidenciaram-se, como dissemos, ao longo da pesquisa e materializaram-se de 

modo especial na segunda etapa da mesma, a partir de 2005. Além disso, 

considerar a categoria violência foi algo imposto pela própria pesquisa, já que a 

intenção inicial seria refletir sobre os novos contornos da religião na capital do 

RN. Entretanto, pensar a religião e sua prática no bairro de Felipe Camarão 

não poderia estar apartado de uma reflexão acerca da violência.  

Portanto, nosso trabalho tem como objeto de análise as parcerias e 

ações sócio religiosas em Felipe Camarão, um bairro popular situado na zona 

Oeste da cidade do Natal-RN. Observamos que os habitantes desse bairro 

enfrentam algumas dificuldades de ordem econômica, política e social. Atrelado 

a esses problemas – dentre os quais destacaremos neste estudo a violência 

social – encontramos uma localidade com um grande número de templos 

evangélicos. Com isso, buscamos conhecer a realidade da comunidade com 

maior profundidade, para desta forma, poder entender se existem e como se 

dão as parcerias entre as igrejas evangélicas, a comunidade e as demais 

organizações civis existentes no bairro. Além disso, objetivamos verificar os 

elementos que obstacularizam a atuação pública das igrejas e também 

acompanhamos as ações já realizadas pela ALEF (Associação dos Líderes 

Evangélicos de Felipe Camarão), bem como as estratégias de enfrentamento à 

violência que assola o bairro. 

Para tanto, importa dizer do ponto de vista metodológico, que além 

de utilizarmos as pesquisas bibliográficas, realizamos pesquisas de campo 
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através das mais de 20 visitas ao bairro e da presença nas reuniões semestrais 

da ALEF – totalizando oito reuniões de 2007 a 2010, sendo quase todas 

gravadas - para a coleta do material empírico em que estão sustentadas as 

nossas análises, bem como entrevistas que, na verdade são conversas 

gravadas com questionário semi-aberto2, além das incontáveis conversas com 

moradores e líderes religiosos intencionando verificar os trabalhos que 

desenvolviam no bairro e como se dá o relacionamento entre as igrejas locais 

além das “parcerias cognitivas” (metodologia que visa construir o saber 

partilhado entre o pesquisador e o pesquisado e que sirva para ambos). 

No que concerne à construção do objeto, é importante salientarmos 

que esta pesquisa, já estava em andamento antes do mestrado acadêmico, 

uma vez que era inscrita em uma pesquisa desenvolvida pelo grupo de estudos 

“Religião e Sociedade” com o financiamento do CNPq. Nesse sentido, é 

oportuno acrescer que o nosso trabalho é anterior e será também posterior a 

esse momento do mestrado. 

Neste trabalho, temos como principal cabedal teórico as idéias de 

“Comunidade Cívica e Não-Cívica” e “Capital Social” do Robert Putnam, 

sobretudo por se tratar de conceitos que vão de encontro aos fatos observados 

empiricamente em nossa pesquisa, muito embora existam outras 

interpretações de comunidade problematizadas por outros autores3, mas que 

não são instrumentalmente aplicáveis em nosso trabalho. 

Portanto, trazemos o Putnam para as nossas análises por 

entendermos que seus conceitos são detentores de uma instrumentabilidade 

prática no estudo das dinâmicas sociais e políticas de Felipe Camarão, visto 

que é através da problematização dessas dinâmicas que podemos perceber 

quais são as principais ações realizadas em comunidade pelos principais 

agentes que atuam no bairro.  

Posto isso, importa destacarmos que a principal contribuição de 

Putnam para a nossa pesquisa está pautada no estudo que o mesmo realizou 

sobre o desempenho das sociedades localizadas no Norte da Itália em relação 

às sociedades do Sul, lançando mão do conceito de comunidade cívica 

enquanto um lugar onde há uma maior participação cívica, solidariedade, 

                                                
2
 Ver o questionário semi-aberto no apêndice. 

3 Sobre comunidade temos, por exemplo, a conceituação de Bauman (2003). 
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confiança, além da presença de associações locais que seriam cruciais para 

uma vida cooperativa e um maior fortalecimento das relações sociais. Em 

oposição, estão às comunidades não-civicas, onde existem baixos níveis de 

participação comunitária, de solidariedade, de confiança e poucas associações 

locais, que acaba direcionando os moradores para uma vida menos 

participativa nas questões comunitárias. 

A equação que resulta desse processo de lugares onde prevalecem 

comunidades-cívicas e não-cívicas redunda no que o autor chama de “capital 

social”, que seriam as características de uma determinada organização social 

como confiança, normas e sistemas. O capital social é fundamental para 

classificarmos um lugar, uma vez que é através dos estoques de capital social 

que podemos inferir se uma comunidade possui altos níveis de civismo ou não, 

e, portanto, se ela é cívica ou não-cívica. Para Putnam:     

 

Dize-se que na comunidade cívica os cidadãos procedem 
corretamente uns com os outros e esperam receber em troca o 
mesmo tratamento. Esperam que seu governo siga padrões elevados 
e obedecem de bom grado às regras que impuseram a si mesmos. 
Numa tal comunidade, diz Benjamin Barber, “os cidadãos não fazem 
nem podem fazer o que bem entendem, pois sabem que sua 
liberdade é uma conseqüência de sua disposição para deliberar e agir 
de comum acordo”. Numa comunidade menos cívica, ao contrário, há 
maior insegurança, os cidadãos são mais desconfiados, e as leis, 
concebidas pelos maiorais, são feitas para ser desobedecidas. (...) 
Tais diferenças, notavelmente coerentes, estão na raiz da distinção 
entre comunidades cívicas e comunidades não-cívicas. (PUTNAM, 
2000, p. 124.). 
 

 

Conforme está colocado na citação acima, a noção de capital social 

teorizada por Robert Putnam procura demonstrar todo o conjunto de 

características sociais e políticas de uma comunidade. Desse modo, nas 

discussões que se seguirão no decorrer dos capítulos poderemos inferir – a 

partir dos fatos empiricamente observados – se a comunidade de Felipe 

Camarão tem em suas peculiaridades características de uma comunidade 

cívica, ou seja, de grande estoque de capital social, ou se tem características 

de uma comunidade não-cívica e, portanto, marcada pelo pouco estoque de 

capital social.    

Também temos como base teórica a noção de “Capital Social” 

presente nas teorizações de Pierre Bourdieu e as análises de “Redes” e 
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“Parcerias Religiosas” problematizadas por Joanildo Burity. Não obstante, 

também contaremos com a contribuição de vários outros autores relevantes 

nas temáticas aqui problematizadas, dentre os quais podemos destacar Hanna 

Arendt e a sua teorização sobre a “esfera pública”. Além disso, em um 

momento futuro articularemos algumas contribuições de Weber, visto que tal 

autor nos mostra como pela cultura, ou seja, pelo ethos4 religioso se configura 

uma nova forma de capitalismo. Neste sentido, analisamos como é que através 

dessa micro-atuação e o papel da religião, cria-se uma nova cultura de 

sociabilidade, uma nova cultura religiosa daqueles fiéis ali convertidos. O éthos 

que se cria a partir uma nova forma de vida. 

No que concerne aos aspectos metodológicos, aplicaremos a 

metodologia de pesquisa chamada de “parceria cognitiva5”. Essa abordagem 

tem como proposta a construção do saber de forma compartilhada entre o 

pesquisador e o pesquisado. Evidentemente, é uma ampliação teórica de 

outras propostas metodológicas, como por exemplo, a “pesquisa participante”. 

Pressupomos que os líderes religiosos, de fato, se interessam em alterar 

conscientemente as condições em que se encontram suas comunidades 

religiosas, em que já aplicam os saberes teológico e da tradição, entretanto, 

ainda está faltando-lhes o saber acadêmico, do qual estão sendo privados pelo 

fato de haver um preconceito mutuo que os rodeia. Possíveis ações poderão 

ocorrer se houver uma ampliação e um fortalecimento da parceria cognitiva 

entre as igrejas e a academia. Não é a nossa intenção extrair da ciência a sua 

responsabilidade e competência específica, sendo assim, não é necessário 

abrir mão da objetividade e da descoberta cientifica, tampouco castrar a sua 

independência perante as demais instancias sócio-políticas a não ser a própria 

academia. A intenção de praticar a parceria cognitiva se assenta em primeiro 

lugar, na possibilidade de se ampliar as produções acadêmicas, e com isso, os 

benefícios tanto pessoais quanto coletivos inerentes a esse processo, uma vez 

que, evidentemente, captar os dados diretamente nos campos de nossa 

análise é indubitavelmente muito mais eficaz na medida em que adquirimos 

uma confiança mutua entre a academia e a não-academia. Em segundo lugar, 

                                                
4 Entendemos o ethos como uma cosmovisão que orienta a ação e o pensamento dos 
indivíduos. 
5
 Nova forma de pesquisar desenvolvida pelo Prof. Dr. Orivaldo Pimentel Lopes Jr., que visa 

construir um saber partilhado entre o pesquisador e o pesquisado e que sirva para ambos. 
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sabemos que qualquer agente social pode, ajudado pela ciência, produzir uma 

autocrítica e uma crítica social que poderá beneficiar a eles mesmos e a 

sociedade onde vivem. É importante ressaltar que nós enquanto pesquisadores 

somos inteiramente responsáveis pelos parceiros que elegemos, pois sabemos 

que nesse procedimento metodológico a nossa função não será de reproduzir 

uma simples técnica, mas fazer ciência, ou seja, elaborarmos instrumentos de 

crítica para nos aproximarmos o quanto for possível de uma verdade. 

Ao traçarmos o cabedal teórico metodológico anteriormente citado, 

justificaremos nossas escolhas. Nesse sentido, entendermos serem estes 

conceitos os mais adequados dada a realidade empírica por nós observada em 

nossas incursões no campo de estudos, entretanto, sabemos que existem 

outras contribuições relevantes a respeito desta nossa temática. No primeiro 

momento do nosso trabalho trataremos do bairro em seus aspectos estruturais, 

com o intuito de levantarmos um cabedal empírico de possa dar suporte para 

as análises dos capítulos seguintes. Com isso, pretendemos mostrar o quanto 

as dinâmicas locais - seja no campo da política seja no campo da religião ou 

das estruturas comunitárias - interferem na vida social, política e econômica 

dos moradores de Felipe Camarão. No segundo momento, descrevemos 

alguns aspectos físicos do bairro e suas possíveis ligações com as incidências 

de atos violentos, seguida de uma discussão que problematiza a relação entre 

a juventude do bairro e a violência urbana, e a função da mídia enquanto um 

elemento importante nessa construção da violência urbana, por ser um 

mediador das interfaces existentes entre Felipe Camarão e os outros bairros da 

cidade. Desse modo, trazemos aqui uma leitura que visa contribuir com essa 

área de estudos de grande relevância para a Sociologia. Por fim, no terceiro 

momento problematizamos novas posturas, possíveis alianças e parcerias das 

entidades evangélicas frente aos antigos desafios comunitários. 
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O CAMPO DE PESQUISA: FELIPE CAMARÃO E SUAS 

PARTICLULARIDADES SOCIO-HISTÓRICAS. 

 
 
Aspectos Históricos 
 
 

Neste primeiro momento, trataremos de algumas características e 

particularidades do nosso campo de estudos, ou seja, o lócus da pesquisa, o 

bairro de Felipe Camarão. Buscamos explorar o processo de formação sócio 

histórica do bairro, situando-o no contexto municipal de Natal. Para tanto, 

procuramos identificar seus aspectos econômicos, sua dinâmica social e 

política. Com isso, visamos detectar o quanto estas dinâmicas locais e também 

supra locais interferem diretamente na vida dos moradores de Felipe Camarão. 

Entendemos que este primeiro momento é importante, visto que conforme Caio 

Prado Júnior em sua obra Formação do Brasil Contemporâneo, todo povo tem 

em sua formação comunitária um “sentido” e este não se percebe somente nos 

pormenores de sua História, mas no conjunto de fatos e acontecimentos 

essenciais que a constituem num largo período de tempo” (CAIO PRADO, p. 

19). Desse modo, também poderemos entender como as dinâmicas sociais, 

políticas, econômicas, religiosas macro locais interferem na vida dos 

moradores de Felipe Camarão. Portanto, a partir dessas características 

problematizaremos as teorizações sobre comunidade e capital social de 

autores como Robert Putnam e Pierre Bourdieu.  

O bairro de Felipe Camarão tem sua História intrinsecamente ligada 

ao Rio Potengi, visto que, segundo relatos históricos ainda no primeiro quartel 

do século XX, em aproximadamente 1920 um grupo de pescadores que 

moravam na área rural – Felipe Camarão nesta época localizava-se no 

perímetro rural da cidade do Natal-RN – encontrou um peixe-boi morto na 

margem de um dos braços do rio, tal evento fez que os eles batizassem o lugar 

de “Sítio Peixe-boi”. Segundo Luis da Câmara Cascudo (1980), as terras onde 

hoje está situado o bairro de Felipe Camarão eram designadas inicialmente de 

“Sítio Peixe-boi”, e povoada por colônias de pescadores, a comunidade 

restringia-se a um pequeno povoado às margens do Rio Potengi. Através do 

mapa a seguir é possível situá-lo geograficamente: 
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Em 1933 as terras passaram ser de propriedade de uma família 

abastada e tradicional da cidade do Natal de então. Tal família tinha como 

“chefe” o empresário português Manoel Duarte Machado, um homem influente 

no seio da sociedade daquela época, tendo sido inclusive dono de uma grande 

firma denominada Manoel Machado Comércio S/A. Manoel Machado ao chegar 

a Natal comprou as terras conhecidas como engenho Pitimbu, sítio Peixe-boi, 

Quintas do Vigário e Guarapes, todas elas pertenciam a antigos coronéis da 

Guarda Nacional. Segundo SOBRINHO (2005), vitimado por um câncer na 

boca, Manoel Machado morre em 1962, deixando todos seus bens sob a tutela 
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da sua esposa, a Sra. Amélia Machado, que pouco tempo depois, também se 

tornaria uma das mais influentes empresárias da cidade naquele período, 

sendo inclusive a principal responsável pelas contratações de emprego no 

comércio de Natal. Por conseguinte, passou a ser conhecida como a “Viúva 

Machado”. Foi a partir desse nome, que a Sra. Amélia Machado se tornou uma 

figura folclórica, já que segundo relatos, após ser acometida por elefantíase ela 

deu inicio a uma captura de crianças com a finalidade de comer-lhes o fígado 

para que dessa maneira suas orelhas afetadas pela doença não crescessem 

ainda mais. Por muito tempo esse fato se transformou em uma verdadeira 

armadilha coercitiva dos pais para com as crianças, com o intuito de evitar 

possíveis desobediências. Como está exposto no relatório da SEMURB 

(Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo),  

 

 

(...) Em 1962, parte das terras, entre os bairros Guarapes e Felipe 
Camarão, foi vendida pela viúva Machado. Uma parte foi adquirida 
pelo empresário Raimundo Paiva; a outra pela empresa GERNA - 
Agropecuária e Indústria Limitada. Em 1964, o empresário Gerold 
Geppert, alemão, naturalizado brasileiro, registrou o terreno, criando 
o loteamento que recebeu o nome de REFORMA. Esperava, com 
isso, que se utilizasse o terreno de uma nova forma, diferente da 
ocupação que se verificava em outros locais da cidade, porém, 
semelhante ao que ocorreu com a área da Cidade Nova, atuais 
bairros Tirol e Petrópolis. Tal pretensão justificava-se, visto que o 
referido loteamento atingia 10% da área total do Município. 
Abrangendo terras de Guarapes, Planalto, Quintas do Vigário e 
Peixe-Boi, o loteamento Reforma era, na época, o maior já registrado 
no Rio Grande do Norte. Assim sendo, pretendia o Sr. Gerold ver 
essas terras com largas ruas e avenidas, como inspirara o plano de 
Giácomo Palumbo. Infelizmente, tal intenção não se concretizou, 
devido às constantes invasões. (SEMURB, 2005). 

 

 

Segundo Eneida Cavalcante e Verônica Lima (1995), essas terras se 

caracterizavam por uma relativa produtividade agrícola. Na verdade, eram 

glebas que se encontravam à margem da estrada Natal-Macaíba, por onde 

trafegava quase que toda produção agrícola comercializável do Estado. Essa 

produção era escoada principalmente através do antigo porto Tavares de Lira, 

na Ribeira, ou era comercializada no bairro do Alecrim, na época o mais 

importante centro comercial. Esse corredor do comércio por onde trafegava a 

produção agrícola do Estado fez com que alguns comerciantes do Interior 
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passassem a adquirir terrenos e casas nas localidades próximas, e até mesmo 

no próprio bairro do Alecrim, visando, com isso, facilitar sua atividade 

comercial, à medida que os gastos com transportes para adquirir seus produtos 

ficavam reduzidos. Esse tipo de prática acabou contribuindo para a formação 

de outros bairros próximos, como é o caso, por exemplo, do bairro das Quintas. 

O principal anseio do proprietário alemão naturalizado brasileiro, o 

Sr. Gerold Geppert, era urbanizar o loteamento de uma forma que fosse 

atraente para a população com alto poder aquisitivo, principalmente com 

avenidas largas e bem planejadas. Porém, tal ambição foi sendo castrada, ao 

encontrar empecilhos para sua realização, como por exemplo, as constantes 

invasões a terrenos que ocorreram sem nenhum tipo de controle. Segundo 

Ermínia Maricatto (1996), um fato recorrente em áreas afastadas de núcleos 

supervalorizados que se tornam intensamente pressionadas por demandas 

habitacionais, ignoradas pelo poder público e muitas vezes incentivadas extra-

oficialmente com a ausência de um controle efetivo das invasões que, na 

maioria dos casos, se estabelecem em áreas verdes ou periféricas de valor 

inferior como mercadoria, a falta de infra-estrutura e o processo de produção 

do espaço urbano que se propagou também através da criação de áreas 

progressistas (SILVA, 2003). Essas áreas progressistas atraíram uma 

população de renda média gerando, como conseqüência, mais áreas de 

pobreza assentadas em terras distantes, além do fato de as classes 

economicamente mais favorecidas preferirem terrenos mais próximos do litoral. 

Nesse sentido, é perceptível que houve um processo de segregação espacial 

na cidade do Natal entre as zonas Leste/Sul (áreas nobres) e Oeste/Norte 

(áreas periféricas). 

Tentando solucionar esse problema – o desinteresse das pessoas 

da elite da cidade pelos lotes – o então governador Monsenhor Walfredo 

Gurgel (1966-1968), numa parceria com a prefeitura do Natal, difundiu uma 

campanha de barateamento dos lotes, intencionando que as pessoas de baixa 

renda tivessem condições de adquirir-los. Logicamente, para que os novos 

clientes apresentassem condições de comprar, os antes extensos lotes foram 

desmembrados em pedaços de terras menores com a finalidade de facilitar a 

venda. 



37 

 

Na década de 70, o bairro teve o seu grande incremento 

populacional, substancialmente através dos pequenos lotes, com moradias 

construídas pelos migrantes do interior e através dos programas institucionais 

voltados para os menos favorecidos como o programa de remoção de favelas 

(PROMORAR). Este programa parece ter sido uma estratégia do poder público 

para afastar a população pobre das áreas nobres da cidade, uma vez que, as 

favelas envolvidas no programas não ocupavam áreas de risco ou com pouca 

infra-estrutura, sendo possível a construção de residências em seus lugares de 

origem. Na ocasião, foram transferidas para o bairro as favelas do Tororó 

(antes situada no bairro de Lagoa Nova) e a favela da Lima e Silva (antes 

situada no bairro de lagoa nova) além de moradores de outras favelas 

conforme (CAVALCANTE & LIMA, 1995), o que corroborou para a criação do 

Conjunto Felipe Camarão II, além de algumas ocupações ilegais de áreas 

pertencentes à localidade do Quilômetro 06 bem como de granjas de Vários 

proprietários. 

No dia 15 de maio de 1976, através da iniciativa de alguns líderes 

locais como Abraão Lira e Francisco Roberto, foi criado o conselho comunitário 

de Felipe Camarão, essa criação do conselho se deu principalmente a partir de 

discussões em torno da falta de água e de energia elétrica. A priori, visaram 

viabilizar a construção de um posto de saúde para o bairro por meio de uma 

ajuda financeira americana e de mutirão de trabalho dos moradores. 

Após as vendas dos terrenos ora à vista, ora a prazo, a ocupação 

efetiva da área começou. Um fato interessante é que seus clientes eram em 

grande parte, pessoas humildes e ansiosas por possuírem uma moradia, 

algumas compraram lotes outras ocuparam o lugar através da posse. Somente 

alguns poucos lotes foram adquiridos por uma empresa de transportes 

(Jardinense), e outros foram doados para a Igreja Católica e ao Instituto 

Histórico e Geográfico. 

O bairro de Felipe Camarão foi reconhecido legitimamente como 

bairro somente na administração do Prefeito Agnelo Alves no ano de 1968, 

embora tenha sido incorporado na região metropolitana da cidade do Natal na 

década de 1980. Tal fato está colocado na Lei nº 4.330 de 05 de abril de 1993, 

que foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 07 de setembro de 1994, 

com a redefinição dos limites do bairro (conforme figura abaixo), que é 
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chamado de Felipe Camarão em Homenagem ao índio Poti, tido como um 

defensor do Estado do Rio Grande do Norte durante a invasão Holandesa ao 

Nordeste do País.  

 

 

Aspectos Sócio-Culturais 

 

 

Nesta descrição do nosso campo de pesquisa, também achamos 

salutar atentarmos para alguns aspectos da cultura e do lazer no bairro de 

Felipe Camarão, uma vez que são nos espaços como os pontos de cultura e as 

áreas de lazer que moradores de socializam e adquirem os maiores vínculos 

comunitários. 

Sobre este ponto, cabe ressaltar que no bairro não existem muitos 

espaços de sociabilidade, havendo apenas uma grande praça pública na parte 

central de Felipe Camarão que foi construída recentemente. Podemos observar 

que os moradores da comunidade ainda não possuem o hábito de freqüentar a 

praça, principalmente pelo fato de ainda não demonstrarem fortes vínculos 

sociais, sobretudo, quando ocorrem reuniões públicas. O bairro dispõe de 

alguns campos de futebol, entretanto, apenas um possui uma boa infra-

estrutura e justamente este foi “privatizado” segundo o líder comunitário João 

Maria:  

 

 

A parte de espaço para os jovens praticar seus esportes, o incentivo 
na cultura dos órgãos públicos. Hoje nós temos trinta grupos de 
dança e não temos espaço, não temos, e por exemplo, a quadra da 
escola não pode porque a escola não pode ser misturada com a 
comunidade. Nós temos que ter um ginásio. Nós temos um campo de 
futebol da prefeitura, que a prefeitura deu é privatizado por um líder 
comunitário que privatizou, e isso é um erro. (JOÃO MARIA, Líder 
Comunitário).  

 

 

Desse modo, a população de Felipe Camarão – em sua grande 

parte formada por jovens – não desfruta de opções de lazer, tendo como 

principal alternativa os bares algumas festas que ocorrem e o morro, entre os 
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moradores mais antigos a principal forma de lazer é a conversa em frente às 

casas durante os fins de tarde. 

No que concerne ao aspecto cultural, o ponto alto de Felipe 

Camarão é o reconhecimento nacional de seus mestres Manoel Marinheiro e 

Chico Daniel, baluartes Norte-Rio-Grandenses nas manifestações culturais do 

boi de reis e do mamulengo respectivamente. No entanto, existem outras 

atividades que merecem destaque, tais como, grupos de música, quadrilhas, 

grupos culturais e companhias de teatro. 

As ocasiões mais propícias para haver o maior número de 

moradores da comunidade reunidos se dão nas datas comemorativas, como o 

aniversário do bairro no dia 24 de agosto, em que as lideranças comunitárias 

realizam a caminhada pela paz, cultos ecumênicos, festas católicas como as 

de Santo Antônio e Nossa Senhora Auxiliadora e apresentações artísticas. 

Além da ausência de ações governamentais que dêem conta das 

demandas apresentadas pela comunidade, certamente um fato que dificulta o 

aprofundamento e discussão é a ausência de dados sistematizados sobre 

cultura, esporte e lazer no bairro. 

 

 
Aspectos Estruturais  
 

 

Após termos dado destaque aos aspectos mais históricos e culturais 

de Felipe Camarão, cabe aqui uma exposição dos aspectos socioeconômicos 

do bairro, uma vez que estes também são importantes indicadores da 

realidade. Destacaremos ainda algumas das instituições que são mais atuantes 

no bairro, bem como alguns indicadores que acreditamos ser importantes no 

processo de reprodução social da comunidade, pois se constituem em 

elementos estruturadores de um meio social coletivo. 

Embora a pretensão de colocar os dados aqui expostos, como 

aspectos determinantes para os problemas sociais de Felipe Camarão, 

achamos importante analisarmos mais precisamente alguns aspectos sócio-

econômicos do bairro, principalmente, fazermos uma leitura acurada de 

algumas características socioeconômicas e também espaciais que são 
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peculiares ao bairro, por estes nos possibilitarem uma melhor compreensão a 

cerca da realidade do lugar, por meio dos indicadores e das relações sociais 

existentes entre os moradores de Felipe Camarão bem como as instituições 

contidas no bairro.  

Cabe enumerar algumas das instituições ou formas organizacionais 

que estão presentes no bairro, são elas: Espaço Vida, Terra Mar, Fé e Alegria, 

Centro Social Comunitário, Cras (Centro de Referência da Assistência Social), 

Associação dos Moradores de Felipe Camarão, Centro Desportivo, Clube de 

Mães Salli, Capela Santo Antônio, Cordão de Ouro e Boa Vontade (Grupos de 

Capoeira), Escola Djalma Maranhão, Tribo de Índio Tabajara, Conselhos 

Comunitários, Igrejas Evangélicas de várias denominações, Clube dos Idosos 

entre outros. 

A partir do que foi discutido no tópico de leitura anterior, sabemos 

que o processo de formação do bairro, se deu basicamente por meio de 

programas de habitação do Estado do Rio Grande do Norte, como por 

exemplo, o Programa de Remoção de Favelas (PROMORAR). Além disso, o 

povoamento de Felipe Camarão também se deu em meio às constantes 

transformações urbanísticas que ocorreram na cidade do Natal, principalmente: 

 

 

 (...) a partir de 75, quando proliferam os conjuntos habitacionais 
destinados à população de baixa renda (18.000 casas são 
construídas entre 75/85) e são experimentados programas nacionais 
especiais como PROFILURB – Programa de Financiamento de Lotes 
Urbanos e o PROMORAR - que tem como objetivo a erradicação de 
favelas, numa cidade que é mínima a população favelada. Proliferam 
também os conjuntos habitacionais destinados à classe média 
(13.682 unidades habitacionais entre 74/85). (ANDRADE, 1989, p. 
16).  

 

 

Com isso, percebemos que o bairro de Felipe Camarão acompanhou 

esse ritmo de crescimento da cidade e acabou sofrendo com o modelo de 

habitação segregacionista adotado pelos administradores da cidade naquela 

época. Isso se deu, por ter havido uma grande valorização econômica das 

áreas Leste e Sul, ao mesmo tempo em que houve uma desvalorização das 

regiões Norte e Oeste. Desta maneira, a cidade passou a ser sectarizada entre 
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bairros de elite (pessoas de maior poder aquisitivo) e bairros periféricos 

(pessoas de menor poder aquisitivo). 

Em meio a todo esse processo, atualmente Felipe Camarão 

caracteriza-se por estar localizado na Região Oeste de Natal, tendo como 

vizinhos: ao Norte, o bairro do Bom Pastor; ao Sul, Guarapes; ao Leste, Cidade 

da Esperança e Cidade Nova; e ao Oeste, o município de São Gonçalo do 

Amarante. Segundo estimativas da Prefeitura Municipal do Natal (2009), a 

população residente no bairro é de 75.000 habitantes, sob uma área de 663,40 

ha. Conseqüentemente, a densidade demográfica é de 69,20 (hab/ha), (IBGE, 

2000). Felipe Camarão também está distribuído em quatro localidades, a saber: 

Peixe-boi, KM-06, Baixa do Sagüi e Barreiros. Por seis conjuntos habitacionais: 

(PROMORAR), Felipe Camarão II, Felipe Camarão III, Jardim América, Vida 

Nova II, Vida nova III e Lavadeiras. Finalmente, por seis assentamentos 

precários: Torre (Alta Tensão), Fio, Barreiros, Alemão, Lavadeiras e Wilma 

Maia (SEMURB, 2005). 

Ainda sobre a estrutura do bairro, o relatório da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo nos mostra o registro de alguns loteamentos, 

que são: (Reforma, Patrícia Juna, Suassuna (Lote 31), Suassuna (Lote 78), 

Jardim América e Felipe Camarão), no entanto apenas três foram oficializados 

em cartório (Reforma, Patrícia Juna e Suassuna L.31) (SEMURB, 2005). E está 

inserido nas Zonas de Adensamento Básico da população e de Proteção 

Ambiental. 

Com relação aos aspectos socioeconômicos, ressaltamos o 

crescimento populacional que o bairro obteve nos últimos anos, entretanto, 

este considerável aumento – o número de moradores quase dobrou nos 

últimos dez anos, conforme tabela 1 – infelizmente não foi acompanhado 

proporcionalmente pela oferta de serviços públicos que não conseguem 

corresponder às demandas que surgem. Com isso, boa parte dos moradores 

vive diante de péssimas condições dada a carência de políticas públicas 

direcionadas à resolução ou ao menos minimização dos problemas sociais 

presentes no bairro. 
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Tabela 1: população do bairro 

Dados populacionais Número de habitantes 

População residente em 2000 45.907 

População residente em 2007 51.169 

Estimativa da população residente em 2008 53.567 

Outras estimativas para o ano de 2009 75.000 

Fonte: Dados adaptados do IBGE (2000) e estimativas da Prefeitura do Natal – 2009 

 

 

Deste contingente populacional, 29,33% do total de moradores são 

jovens com a faixa-etária que vai de 15 a 29 anos conforme a tabela 2: 

 

 

Tabela 2: Percentual de Jovens 

Faixa etária (anos) População (%) 

15 a 19 5,201 11,33 

20 a 24 4,539 9,89 

25 a 29 3,954 8,61 

Total 13.694 29,33 

Fonte: Dados adaptados do IBGE (2000) e estimativas da Prefeitura do Natal – 2009 

 

 

Como já salientamos, é importante entendermos como se deu o 

processo de formação do bairro, pois como vimos anteriormente, grande parte 

dos moradores que estabeleceram as primeiras moradias de Felipe Camarão 

eram de baixa renda e/ou eram pessoas removidas de outras localidades 

precárias da cidade. Tal fato traz implicações até os dias de hoje, quando nos 

debruçamos sobre os dados do IBGE (2000) concernentes à renda dos 

moradores. Segundo os dados, a maioria das pessoas recebe baixos salários, 

estando imersos nos subempregos do mercado informal. Nesse sentido, há 

uma boa parcela da população que sequer declara renda formalmente. Além 

disso, os dados seguintes elucidam os contrastes existentes entre as diferentes 

zonas administrativas da cidade e nos salta aos olhos a diferença na 
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distribuição de renda entre a população de Felipe Camarão e a população da 

zona Sul de Natal. 

 

 

Tabela 3 – Renda mensal 

Salário Mínimo R. A
6
 Oeste (%) R.A Norte (%) R.A Leste (%) R.A Sul (%) Felipe Camarão (%) 

Até 1 27,95 23,12 19,29 7,78 31,39 

1 a 3 38,00 39,52 25,48 16,57 41,08 

3 a10 19,16 22,86 26,90 35,26 13,37 

10 a 20 2,48 2,20 11,54 21,96 1,03 

Mais de 20 0,92 0,39 9,98 14,91 0,31 

Sem 

rendimento 

11,48 11,92 6,87 3,52 12,82 

Fonte: Dados adaptados do IBGE (2000) 

 

 

Como está colocado acima, a segunda maior parcela da população 

do bairro (31,39%) possui um rendimento de até um salário mínimo, sendo 

inclusive uma porcentagem menor do que no ano de 1991, quando 44,30% da 

população possuía rendimento de até um salário mínimo. Enquanto isso, pouco 

menos da metade da população (41,08%) recebe de 1 a 3 salários mínimos. 

Entretanto, o que nos chamou a atenção nestes dados foi o fato de 12,82% dos 

moradores não possuírem nenhum tipo de rendimento, além disso, 85% da 

população recebe até 3 salários mínimos, se somarmos os que recebem até 1 

salário, os que recebem de 1 a 3 e os que não tem rendimento. Esse é de fato, 

um dado bastante alarmante, e que nos mostra uma situação dramática, 

principalmente se compararmos com dados de outros bairros da Cidade do 

Natal, inclusive vizinhos de Felipe Camarão. E este se torna mais um dos 

vários fatores que fomentam a tensão social existente no bairro, uma vez que, 

a renda é um elemento imprescindível na reprodução de um espaço social e 

estando descartados do processo de geração de renda, de certa forma, alguns 

moradores buscam alternativas – por vezes transgressoras das leis – para 

tentarem sanar o problema da baixa renda em seus domicílios. Por isso, é de 

extrema importância se pensar em ações públicas para beneficiar os habitantes 

                                                
6 R. A – Região Administrativa. 
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do bairro, muito embora, no nosso trabalho essas ações sejam enfatizadas 

através das igrejas. 

Comunidades como a de Felipe Camarão que detém um baixo nível 

de renda estão, não raramente associadas a um baixo nível de escolaridade, 

ou seja, de certo modo, os anos de escolaridade de uma população acabam 

refletindo nos seus níveis de renda. A maioria dos moradores do bairro foi ou 

ainda é composta de alunos da rede pública de ensino. Embora existam 

creches, escolas estaduais, municipais, filantrópicas e particulares, o grande 

problema da educação em Felipe Camarão, assim como em boa parte dos 

bairros de Natal é notadamente estrutural, sobretudo, com a falta de 

professores e estrutura precária dos estabelecimentos de ensino. Somado a 

isso também há uma falta de interesse de alguns alunos e muitas vezes quem 

deseja concluir o ensino médio é obrigado a buscar vagas em instituições de 

ensino situadas em outros bairros, dada a pouca quantidade de escolas de 

ensino médio existentes na comunidade. Através de conversas informais com 

algumas pessoas que residem no bairro, observamos que infelizmente, muitos 

moradores não vêem a educação como uma prioridade, uma vez que possuem 

necessidades mais urgentes, com isso buscam vagas no mercado de trabalho 

informal ou em subempregos para suprirem tais necessidades. A seguir, 

expomos uma tabela e um gráfico que retrata o nível da educação dos 

moradores de Felipe Camarão. 

 

 

Tabela 4 – escolaridade das pessoas responsáveis pelos domicílios 

Anos de estudo R.A oeste (%) R.A norte (%) R.A leste (%) R.A sul (%) Felipe Camarão (%) 

1ano 19,46 12,64 10,25 4,38 21,91 

1 a 3 19,55 16,14 11,88 5,78 24,55 

4 a 7 31,80 31,95 23,21 15,29 32,38 

8 a 10 13,27 17,43 13,08 11,11 11,81 

10 a 14 13,67 19,78 24,43 34,44 8,47 

15 ou mais 2,06 1,87 16,74 28,87 0,74 

Indeterminado 0,20 0,19 0,08 0,13 0,14 

Fonte: Dados adaptados do IBGE (2000) 
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Gráfico 1 – escolaridade das pessoas responsáveis pelos domicílios em Felipe Camarão 

 

 

Na tabela acima, temos um elemento imprescindível para análise da 

situação sócio-econômica do bairro. Como se nota, os dados são referentes à 

escolaridade das pessoas responsáveis por domicílios em Felipe Camarão, e 

de acordo com o que está dado na amostra do IBGE, constatamos que a 

grande maioria dos responsáveis por domicílios no bairro é composta por 

pessoas de baixa escolaridade. Isso é perceptível, sobretudo, pelo fato de uma 

boa parcela (32,39%) dos chefes de família ter somente de quatro a sete anos 

de estudo, enquanto que somente 0,74% dos responsáveis pelas residências 

possuem 15 anos ou mais de estudo.  

Esses dados nos mostram uma realidade que é de fato preocupante, 

uma vez que, a família é uma das primeiras instituições sociais com que nós 

nos inter-relacionamos em nosso processo de socialização. E se os pais não 

são detentores de uma escolaridade minimamente razoável, dificilmente os 

filhos serão educados adequadamente, visto que, como nos mostra Durkheim:  

 

 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as 
gerações que não se encontram ainda preparados para a vida social; 
tem por objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade... 
(DURKHEIM, 1978, p. 41).  
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Essa condição da falta de educação ser passada dos pais para os 

filhos é verificada quando observamos os dados referentes à educação dos 

moradores do bairro por grupos de idade, como está colocado na tabela a 

seguir: 

 

 

TABELA 5 – Distribuição das pessoas alfabetizadas por grupos de idade em 
Felipe Camarão 
 

Idade (anos) Felipe Camarão (%) 

5 a 10 6,95 

11 a 15 11,89 

16 a 24 19,43 

25 a 34 15,85 

35 a 49 13,26 

50 ou mais 5,8 

TOTAL 73,18 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico 2000.  

 

 

Nessa tabela, fica ainda mais claro o baixo nível de alfabetização da 

população do bairro de Felipe Camarão. Isso se constata, pelo teor das 

porcentagens estabelecidas, principalmente entre os jovens de 16 a 24 anos – 

idade de transição entre o ensino médio e o superior – os quais representam 

somente 19,43% da população alfabetizada do bairro. Outro ponto que nos 

chamou a atenção, diz respeito às pessoas com 50 anos ou mais, já que eles 

provavelmente foram os fundadores do bairro, e segundo os dados do IBGE, 

essas pessoas representam apenas 5,8% do total de alfabetizados. 

Evidentemente, esses índices não são produzidos somente pela falta de 

escolaridade dos chefes de família residentes em Felipe Camarão, mas 

também – diríamos até que em grande parte – por falta de políticas públicas 

que visem à diminuição das taxas de analfabetismo e conseqüentemente, o 

nível de exclusão no mercado de trabalho que também acomete os moradores 

do bairro. Esses dados da educação nos são bastante pertinentes, visto que é 

através dos níveis de escolaridade que as pessoas conseguem ter acesso aos 
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cursos superiores em universidades e ao mercado de trabalho, diminuindo, 

desta forma, as tensões sociais existentes nas “comunidades periféricas”, 

decorrentes do baixo nível de alfabetizados e do desemprego, como é o caso 

de Felipe Camarão.   

Também achamos pertinente tratarmos do aspecto habitacional. 

Sobre este ponto, notamos que principalmente nas partes periféricas do bairro 

existem várias moradias em condições precárias, muitas delas construídas nas 

encostas dos morros apresentando grande risco de desabamento, sobretudo 

em períodos chuvosos. Apesar disso, é importante ressaltar que no bairro 

também existem casas e apartamentos bem estruturados e que, portanto, 

propiciam uma boa qualidade de vida para seus proprietários, embora estes 

não correspondam a uma parcela muito grande da população. Conforme nos 

mostra o gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 2 – Tipos de moradia 

 
 

 

Para finalizar esta nossa breve exposição de alguns dos principais 

indicadores socioeconômicos de Felipe Camarão, discutiremos o tema da 

segurança, uma vez que é objeto de preocupação dos nossos estudos e será 

uma ponto nevrálgico a ser trabalhado, sobretudo no próximo capítulo.  



48 

 

Alguns dados complementares extraídos no PDA de Felipe Camarão 

mostram que a população atual do bairro gira em torno de 75.000 habitantes. 

Para garantir a segurança de toda esta demanda, o bairro dispõe apenas de 

uma Delegacia/14º Distrito, localizada à rua da tamarineira próximo à quadra 

de esportes, sendo responsável por ela o delegado  Otacílio. A sua área de 

jurisdição é Felipe Camarão e Cidade Nova.  Tem 15 agentes, 02 escrivãs, 

01delegado.  Constata-se também a existência de uma Base da polícia Militar 

situada à rua nossa senhora do Rosário s/n -  próximo ao fio de alta tensão e 

um outro Posto Policial localizado  no conjunto Jardim América. São apenas 02 

viaturas para atender toda demanda. A ausência de polícia nas ruas de Felipe 

Camarão chama à atenção.  51,8% das pessoas entrevistadas afirmam que a 

policia local e ineficiente, segundo eles a polícia faz uma ronda a cada três 

dias, é morosa no atendimento das solicitações além de outras reclamações 

conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 3 - Eficiência da Polícia Comunitária em Felipe Camarão.  

FONTE: PDA, Diagnóstico Total do Bairro.   
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Ao conversar com os moradores do bairro, é notória a percepção do 

difícil convívio com a violência. Muito embora, as mesmas pessoas que 

reconhecem Felipe Camarão como lugar violento atestem que o preconceito 

que existe com os moradores acaba corroborando ainda mais na cristalização 

do estigma do qual o bairro é, muitas vezes, taxado. 

Durante diálogos informais com algumas lideranças do bairro 

conseguimos colher os testemunhos de que a grande maioria dos atos 

criminosos que lá ocorrem são em decorrência de conflitos entre gangues que 

buscam vender e controlar o mercado de drogas. Essa disputa que envolve 

tanto o tráfico quanto o consumo, ou seja, tanto os traficantes quanto os 

consumidores de drogas, resulta na consecução de crimes de variadas ordens 

no bairro, conforme nos mostram as estatísticas do gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 4: Tipos de crimes que mais vitimiza os moradores de Felipe Camarão. 

Fonte: PDA 2009. 

 

 

Nossa pesquisa nos forneceu um dado importante, que concerne ao 

grande e intenso envolvimento dos jovens com o tráfico de drogas. Na maioria 
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dos casos, os jovens servem de “aviões” 7. Logicamente esse cenário não se 

desenha apenas em Felipe Camarão, visto que o recrutamento e utilização da 

mão de obra infanto-juvenil é bastante comum em quase todas as periferias 

das grandes cidades – muito embora o tráfico de drogas também esteja 

presente em áreas nobres – que convivem com o tráfico de drogas, posto que, 

as crianças e adolescentes são, não raro, atraídos com facilidade pelo poder 

do dinheiro e das armas, dois dos elementos mais importantes que conferem 

status aos traficantes. Nas buscas realizadas em nossa pesquisa, foi possível 

registrar algumas das principais drogas que são encontradas no bairro – e que 

estão colocadas no gráfico abaixo - muito embora não sejam exclusivas, 

havendo, portanto, outras espécies de produto entorpecentes que são 

comercializados. 

 

 

Gráfico 5: Drogas mais comercializadas em Felipe Camarão. 

Fonte: 14ª DP 

 

 

Também pudemos identificar algumas áreas dentro do bairro em que 

ocorre a maioria das práticas de atos violentos. Estas áreas são caracterizadas 

                                                
7 Esse termo é utilizado para identificar os indivíduos que fazem o traslado da droga até os 
consumidores ou até outros traficantes. 
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principalmente pela falta de iluminação, calçamento e pela localização mais 

próxima dos morros e dunas que compõem o relevo do lugar, visto que, o fato 

das ruas não serem calçadas dificulta, em grande parte das vezes, o fácil 

acesso das viaturas policiais para identificação e resolução dos casos de 

criminalidade violenta. As localidades em que encontramos esses tipos de 

características são o conjunto Promorar, a Rua Peixe Boi, a Favela do Fio e a 

Favela do Alemão. Nos lugares acima referidos, a pobreza também é bastante 

acentuada, isso acaba fazendo com que os moradores de algumas outras 

localidades do próprio bairro acabem fazendo, no seu imaginário, uma ligação 

quase orgânica entre miséria e violência social. O conjunto desses fatores 

acarreta uma alta criminalidade violenta no bairro, colocando-o – como já 

dissemos – no rol dos mais violentos da cidade, conforme está demonstrado na 

tabela a seguir: 

 

 

TABELA 6: HOMICÍDIOS OCORRIDOS EM NATAL NOS ÚLTIMOS 6 ANOS 

HOMICÍDIOS OCORRIDOS EM NATAL NOS ÚLTIMOS 6 ANOS 

BAIRROS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

N. S. 
APRESENTAÇÃO 

22 37 36 48 40 53 236 

FELIPE 
CAMARÃO 

25 34 26 32 26 41 184 

LAGOA AZUL 11 13 1 38 40 37 140 

PAJUÇARA 5 9 11 25 31 31 112 

QUINTAS 7 20 17 18 13 17 92 

IGAPÓ 10 21 15 11 12 20 89 

POTENGI 18 8 4 17 10 22 79 

PLANALTO 8 9 8 11 21 21 78 

MÃE LUIZA 10 8 22 12 12 11 75 

ALECRIM 16 11 5 12 8 5 57 

DEMAIS 
LOCALIDADES 

83 80 76 101 106 133 579 

NATAL 215 250 221 325 319 391 1721 
Fonte: Técnicos da Coordenadoria de Direitos Humanos e Defesa das Minorias, Centro de 
Atenção às Vítimas da Violência e o Centro de Referência de Prevenção e Combate à 
Homofobia.  
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Em continuidade, explicitaremos um gráfico demonstrativo das 

ocorrências registrada na 14ª Delegacia de policia do bairro, nas quais tivemos 

o acesso a quantidade e principais ocorrências: 

 

 

Gráfico 6: Principais ocorrências registradas na delegacia do bairro. 

Fonte: 14ª DP 

 

 

Existem algumas ações que são desenvolvidas pelos órgãos 

públicos com o intuito de combater ou pelo menos minimizar os índices de 

violência no bairro. Segundo consta no relatório do PDA: 

 

 

Vem sendo realizado pela CODIMM - Coordenadoria da Defesa dos 
Direitos das Mulheres e Minorias, com o apoio da SEMTAS - 
Secretaria Municipal de Trabalho e da Assistência Social, nas escolas 
do Bairro de Felipe Camarão o programa mulheres pela vida 
denominado programa Casulo que tem como objetivo formar 
agentes multiplicadores. 
Outra ação realizada no bairro para combate a violência é a criação 
do Centro de Referência da Mulher e o Programa Agente Jovem que 
vem trabalhando com jovens da comunidade a partir dos 15 anos. 
Estas atividades são realizadas no CRAS (Centro de Referencia e da 
Assistência Social) no próprio bairro. PDA (2009, p. 91). 
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Outro fato que incomoda os moradores do bairro é o 

sensacionalismo com que bairro é tratado por parte dos veículos de imprensa 

da cidade, uma vez que, para eles, contribui com o aumento e incentivo do 

estigma do bairro na condição de lugar ruim e perigoso. Esse é um dos 

principais fatos motivadores para que as instituições – inclusive as igrejas 

evangélicas - locais lutem objetivando valorizar a comunidade e combater a 

violência. 

Felipe Camarão é um típico bairro de periferia, como há em qualquer 

cidade de tamanho médio no Brasil. Conforme discutimos anteriormente, quase 

50% dos chefes de família ganham até um salário mínimo. Esta 

vulnerabilidade, sobretudo, social em que se encontram os moradores do bairro 

de Felipe Camarão, principalmente, os mais jovens, os fazem vítimas do ciclo 

de violência onde sofrem e praticam essas ações.  

Para os moradores, a comunidade de Felipe Camarão tem sido foco 

do sensacionalismo.  A mídia, com objetivo de obter maior audiência, fortalece 

a estagnação territorial, veiculando assassinatos, roubos e violências, deixando 

de divulgar ações locais que consolidam o desenvolvimento do bairro. 

Conhecido pela mídia como um dos bairros mais violentos da cidade, Felipe 

Camarão está transformando essa realidade através de ações coletivas e o 

desenvolvimento de capital social.  

Nas visitas que fizemos ao bairro, podemos notar que as condições 

de moradia da maior parte da população são bastante precárias, trazendo 

inclusive, vários problemas de saúde aos moradores. Além disso, uma 

considerável parte da paisagem urbana era composta por uma marcante 

presença das favelas. Entretanto, como está colocado nos dados do IBGE 

(2000), 98,07% das moradias do bairro são compostas de casas, enquanto que 

0,12% são apartamentos e 1,81% foram categorizados como outros, talvez os 

recenseadores do IBGE, tenham categorizados os “barracos” das favelas do 

bairro enquanto casas. 

Na atualidade, Felipe Camarão não se apresenta da mesma forma 

que era há alguns anos. Atualmente, as atividades comerciais se tornaram 

mais constantes principalmente no ramo de materiais de construção e 

supermercados. Tais transformações se devem também à proximidade do 

bairro com a rodoviária, que aumentou o fluxo de pessoas no lugar, isso se 
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configura enquanto indicativo de crescimento do bairro, nos levando a repensar 

os estigmas existentes sobre Felipe Camarão. Entretanto, a história de lutas 

que sempre caracterizou os moradores do bairro, parece ter perdido espaço no 

meio público, sobretudo, através do clientelismo de alguns movimentos sociais 

e das imagens sobre o bairro colocadas a público pela mídia local, que 

delegam o lugar como intranqüilo e marcado por uma série de problemas 

sociais. 

Conforme está demonstrado nos dados colocados acima, reiteramos 

que Felipe Camarão, de fato, apresenta uma problemática social diversificada, 

como ausência de uma boa estrutura educacional, precareidade habitacional, 

entre outros. Entretanto, no próximo capítulo daremos ênfase à questão da 

violência social, visto que, dos problemas que existem no bairro, este é o que 

mais preocupa e vitimiza os moradores. 
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JUVENTUDE VIOLENTADA OU JUVENTUDE VIOLENTA?: A POSIÇÃO 

DOS JOVENS EM UM AMBIENTE MARCADO POR ELEVADA TENSÃO 

SOCIAL. 

 

 

Aspectos físicos e violência 

 

 

Procuramos expor de forma sintética o quadro de formação sócio-

histórica do bairro de Felipe Camarão para melhor elucidar o perfil da 

população que habitou e ainda habita o lugar. Este esclarecimento sobre o 

perfil da população é importante, pois normalmente nos estudos sociológicos 

sobre a temática da violência, se convenciona traçar uma relação imediata da 

pobreza – sobretudo no que diz respeito à renda - com a violência urbana. 

Neste estudo, não objetivamos refutar esta tese, entretanto, pensamos que 

existem outros aspectos no cerne destes fenômenos sociológicos que também 

precisam ser problematizados. 

Um grande exemplo de um aspecto que deve ser considerado nos 

estudos da violência urbana está colocado de forma magistral por Rute 

Rodrigues em seu texto intitulado, Moradia precária e violência na cidade de 

São Paulo. Neste estudo, a autora pretende mostrar que o local de moradia, e 

não a renda, é a variável mais adequada para avaliar a associação entre a 

pobreza e a violência na cidade (RODRIGUES, 2006). Nesse sentido, para que 

possamos entender as dinâmicas da violência, é preciso verificar as 

imbricações que estão plasmadas entre os planos econômico, social e dos 

direitos, visto que, analisar somente a renda acaba por reduzir e dificultar o 

entendimento das dinâmicas à violência. 

Em nosso entendimento, essa correlação entre os locais de 

moradias precárias e os índices de violência é, de fato, bastante relevante, 

principalmente se atentarmos para a realidade do bairro em que 

desenvolvemos nossa pesquisa, que atualmente é detentor de um número 

considerável de favelas, levando-se em consideração suas dimensões 

territoriais, conforme o quadro a seguir: 
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Tabela 7 - RELAÇÃO DE FAVELAS EM FELIPE CAMARÃO 

Favela Nº. de Habitações População 

Alta Tensão 17 90 

Palha 94 565 

Maré 113 525 

Barreiro 484 2350 

Promorar 239 1330 

Torre 33 230 

Fio 217 1180 

Alemão 30 150 

Fonte: SEMTAS – 2002. 

 

 

Os grupos familiares que compõem os quadros de residentes 

dessas favelas, ou para usar um termo dos próprios moradores, comunidades 

de moradia precária, são acometidos de sérias limitações no suprimento de 

suas demandas sociais e econômicas, principalmente, por esses habitantes 

não disporem ao menos de um domicílio com condições mínimas de 

salubridade.   

Outro ponto que também deve ser ressaltado, com relação aos 

ambientes físicos do bairro de Felipe Camarão relacionados aos altos índices 

de violência, diz respeito à infra-estrutura urbana. Isso é importante pelo fato de 

que essa pouca infra-estrutura acaba facilitando a ocorrência de alguns tipos 

de delito, sobretudo nos horários noturnos em que as ruas ficam escuras pela 

falta de uma iluminação adequada, além das inúmeras vias esburacadas que 

dificultam o trânsito de automóveis e pedestres, e dos inúmeros matagais e 

terrenos baldios. Tudo isso atrelado à ausência do poder público no tocante à 

segurança do bairro, que é tão reclamada pelos seus moradores. Conforme 

Cláudio Beato, Betânia Totino e Mônica Viegas:  

 

 

Para que um ato predatório ocorra é necessário que haja uma 
convergência no tempo e no espaço de três elementos: ofensor 
motivado, que por alguma razão esteja predisposto a cometer um 
crime; alvo disponível, objeto ou pessoa que possa ser atacado; e 
ausência de guardiões, que são capazes de prevenir 
violações.(BEATO et al, 2004). 
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É importante salientar que quando os autores estão falando dos 

guardiões, tratam não somente dos policiais, visto que, quase nunca eles estão 

no local dos crimes na hora exata em que ocorrem. Portanto, esses guardiões 

também podem ser vizinhos às pessoas que moram no mesmo bairro e 

presenciam o crime no momento em que estão acontecendo. Isso ocorre com 

freqüência no bairro de Felipe Camarão, todavia, em grande parte dos casos 

as pessoas que presenciam os atos preferem ficar caladas e até mesmo não 

se identificarem, para não correrem o risco de sofrerem retaliações por parte 

dos indivíduos que cometeram os delitos. Sobre falta de eficácia dos 

mecanismos de controle institucionais, Abramovay salienta que:   

 

 

(...) a ausência de controles institucionais efetivos propicia a presença 
de atos violentos. A deficiência dos sistemas judiciais, a falta de 
confiança da população na aplicação e cumprimento das leis e a 
desconfiança com a polícia contribuem significativamente para o 
incremento de atos violentos. A partir desse ponto de vista, a 
impunidade aumenta a insegurança, pois os criminosos avaliam que 
o risco de serem capturados (ou enfrentarem períodos de detenção) é 
menor do que os eventuais benefícios que podem ser conseguidos 
pelo crime. Já do ponto de vista das vítimas aparece o sentimento de 
falta de proteção oficial que, no limite, pode até mesmo levar a 
cometer justiça com as próprias mãos. (ABRAMOVAY et alli, 2002, p. 
60). 

 

 

 Feitas estas considerações iniciais sobre alguns aspectos da 

construção e do ambiente social de Felipe Camarão, discutiremos como os 

jovens – maiores vítimas e fomentadores da violência no bairro - estão imersos 

nesta localidade urbana marcada por fortes tensões sociais. 

 

 

Uma juventude imersa em tensões sociais 

 

 

Falar de jovens e relacioná-los aos crimes e atos violentos 

praticados não só em Felipe Camarão mais em qualquer outro lugar que se 

tome como referência para desenvolver uma pesquisa, é tocar em uma 

temática, de fato, bastante delicada, visto que, eles são tanto os maiores 
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praticantes de atos violentos como também as maiores vítimas. Para se ter 

uma idéia, em um estudo realizado e publicado em 2006 por Gláucio Ary, 

Dayse Miranda e Doriam Borges, sobre “As vítimas ocultas da violência na 

cidade do Rio de Janeiro”, as vítimas de homicídios estão situadas entre os 

jovens de sexo masculino com idade entre quinze e vinte e quatro anos de 

idade e em sua grande parte freqüentemente negros, pobres com baixa 

escolaridade e moradores das periferias urbanas. Isso denota que grande parte 

dessas vítimas tem, portanto, idade, cor, sexo, classe social – embora nos dias 

atuais a violência social já esteja estabelecida também nas áreas nobres das 

grandes cidades – e endereço. Desse modo, são sobre esses subgrupos  que 

se potencializam as maiores tragédias da violência social. 

É interessante notar como que no caso da violência os que são 

detentores de uma maior quantidade de recursos e privilégios – devendo ser, 

desse modo, as maiores vítimas – são os que menos sofrem com os efeitos da 

violência, principalmente da violência criminal. Enquanto isso, os que não são 

detentores de grandes recursos e privilégios sofrem com uma maior 

vulnerabilidade e vitimização. Parece haver um genocídio nas comunidades 

menos favorecidas, embora a criminalização dessas áreas não sejam 

intencionalmente fomentadas, mas apontadas sociologicamente para uma 

direção particular. Até mesmo os aparelhos do estado, como por exemplo, a 

polícia costumeiramente “olham para baixo”, para as classes sociais menos 

favorecidas economicamente, deixando as elites sempre de lado e isenta de 

culpa das mazelas sociais.         

Dito isto, atentamos para essas características de pessoas 

envolvidas em crimes no bairro de Felipe Camarão. Isso se dá tanto com base 

em dados estatísticos (ver tabela abaixo) como no discurso dos moradores 

com quem mantemos contato, ou seja, onde quer que se busquem dados e 

informações sempre são verificadas a presença dos jovens como os principais 

praticantes dos atos de violência no bairro, colocando-o no rol dos lugares mais 

violentos da cidade. Conforme tabela abaixo: 
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TABELA 8: HOMICÍDIOS EM NATAL POR FAIXA ETÁRIA - 2009  

BAIRROS 0 a 5 
6 a 

10 

11 a 

15 

14 a 

20 

21 a 

25 

26 a 

29 

30 a 

35 

36 a 

40 

41 a 

45 

46 a 

50 

51 a 

55 

56 a 

60 

61 a 

65 

66 a 

70 
>71  NI TOTAL 

N. S. 

Apresentaçã

o 

0 0 0,5 2,6 3,8 3,6 0,8 0,5 1 0 0,3 0 0,3 0 0 0,3 13,6 

Lagoa Azul 0,256 0 1,5 1,5 3,1 1,3 0,8 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 10,5 

Pajuçara 0 0 0 3,8 3,3 0,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 9,5 

Felipe 

Camarão 
0 0 0 1,3 2,8 1,5 0,5 0,5 0,8 0,3 0,3 0 0 0 0 0 7,9 

Potengi 0 0 0 1 0,8 0,8 1,5 0,5 0 0,5 0 0 0,3 0 0 0,3 5,6 

Igapó 0 0 0,3 1,5 0,8 1,3 1 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 5,4 

Planalto 0 0 0,3 1,5 1,8 0,3 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 5,1 

Quintas 0 0 0,5 1 0,8 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 

Redinha 0 0 0 0,8 1,3 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0 0 4,3 

Mãe Luiza 0 0 0 0,8 0,8 0,3 0,8 0 0,3 0,5 0 0,3 0 0 0 0 3,6 

Total de 

Natal 
0,26 0 3,3 23 27,9 15,3 13,8 3,3 4,3 2 1,8 1 0,8 0,3 0 2,8 100 

FONTE: técnicos da Coordenadoria de Direitos Humanos e Defesa das Minorias, Centro de 
Atenção às Vítimas da Violência e o Centro de Referência de Prevenção e Combate à 
Homofobia. 

 

Contudo, quando estudamos a juventude, principalmente em lugares 

periféricos, sempre buscamos ter o cuidado de analisá-la com ponderações, 

por tratar-se de uma categoria complexa. 

Angelina Peralva em seu texto “Juvenilização da violência: 

demandas de proteção e condutas de risco” aborda de forma magistral esta 

problemática da delinqüência como uma conseqüência da juventude e afirma 

que no contexto de um estado de direito frágil e incapaz de assegurar os 

requisitos básicos de uma ordem legal, o apelo à ordem se manifesta, 

sobretudo, através da violência policial e extra-policial contra o jovem” 

(PERALVA, 1996, p. 3). Isso nos ajuda a pensar na responsabilidade que é 

delegada aos jovens, concernente aos atos de violência que ocorrem no bairro 

por parte dos moradores. 

Não é o intuito da nossa pesquisa colocar os jovens como vítimas 

dos processos sociais que ocorrem em Felipe Camarão. Entretanto, em nossa 

análise procuramos entender a juventude como sendo uma etapa de transição 

de uma dependência para uma independência, ou seja, o período de 

preparação para a vida adulta, estando inseridos, como nos diz Edgar Morin, 
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na era da complexidade. Sendo assim, é necessário que tenhamos cuidado e 

façamos as devidas qualificações, procurando entender a juventude enquanto 

uma categoria complexa, até mesmo porque nunca existiram tantos jovens na 

sociedade brasileira como nos tempos atuais e isso nos remete a pensar esta 

categoria enquanto “juventudes” e não cristalizá-la no singular, pois assim, 

corremos o risco de categorizar todos os jovens como sendo motivados a 

terem um padrão de práticas sociais. 

Apesar de já existirem projetos sociais governamentais e não 

governamentais que visam dar assistência aos jovens no bairro de Felipe 

Camarão, o índice de desemprego entre os jovens do bairro ainda é alto, dado 

a fragilidade desses projetos e a fragilidade das políticas no tocante ao 

desemprego e a exclusão industrial e informacional. Tal situação, não raro, 

acaba afetando os projetos de vida desta parte da população, gerando 

descontentamentos tanto no seu meio familiar como no comunitário. É no 

intercurso deste processo que os jovens buscam algo que preencha os seus 

vácuos de significado8, pois suas vidas desenvolvem-se sem perspectivas com 

o dilaceramento da juventude, que ocasiona um desequilíbrio no ciclo escolar, 

a não capacidade de se reconhecer enquanto membro de uma família, até o 

contato com as drogas. Com isso, toda a sociabilidade desses jovens passa a 

ser conduzida por um desencaixe sociocultural e econômico, o que nos remete 

a idéias de sociabilidade e socialização lúdica de Georg Simmel, ou seja, essa 

maneira de “viver sem ser alguém” acaba fazendo com que os indivíduos 

tenham dificuldades de criarem novas formas fixas de reagrupamento social. 

Isso é instigante para problematizarmos a questão da violência 

social não somente atrelada com a dimensão econômica – embora 

consideremos esse aspecto, de fato, importante – mas também com a 

dimensão “subjetiva”. Essa problematização se faz necessária posto que é 

comum considerar um jovem de conduta conflitante com a lei através do seu 

ato criminoso, relegando, portanto, sua biografia, seu processo de socialização, 

                                                
8
  Categoria cunhada por mim, mas que ainda está em desenvolvimento, e que visa 

desnaturalizar a noção de que os jovens são transgressores da ordem social por natureza, mas 
sim pela falta de afetividade e de sentimento de pertença em um grupo social, fazendo com 
que o jovem leve uma vida desprovida de significados, e, com isso, se torne vulnerável aos 
discursos empregados pelas gang‟s de bairro.  
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fazendo com que tenhamos uma visão reducionista em detrimento de uma 

visão complexa e contextualizada. 

Independentemente dos estudos e Philippe Aries ou de outros 

estudiosos da infância e adolescência, nós sabemos que estas são 

construções sociais que emergem de uma relação de jogos de poder. Importa 

dizer que este período da vida é uma fase de transição da infância a vida 

adulta – ou seja, já não se é mais criança, mas ainda não se é adulto - em que 

ainda existem indagações em torno das identidades. Essa experiência, atrelada 

a desigualdade social, a exclusão e a invisibilidade no seio de uma comunidade 

e de uma família que não o acolhe, não oferece laços de afetividade - quando 

oferece cobra um “preço” em troca - acaba gerando um indivíduo com a 

subjetividade fortemente marcada por perdas e ausências. Nesse sentido, em 

grande parte das vezes, quando um jovem infrator faz o uso de armas, está 

fazendo um pedido de ajuda, de socorro, de valorização e de reconhecimento – 

visto que nós só nos reconhecemos como seres humanos porque há uma 

humanidade na reciprocidade nos dando a atenção de um reconhecimento - 

sendo, portanto, um impotente em desespero, diferentemente das impressões 

que temos quando nos deparamos com cenários como esse com uma visão 

reducionista da situação, colocando o “vagabundo” em oposição à vítima.  

Nessas situações quando esse jovem é capturado vai para 

instituições de ressocialização sócio-educativa, mas que na verdade são 

incapazes de cumprir seu papel social, fazendo com que esse jovem passe a 

se enxergar como o “lixo” que a sociedade descarta. Essa interpretação, por 

sua vez vai sendo aos poucos internalizada e, conseqüentemente, se 

convertendo em prática, ratificando as “profecias sociais” sobre o seu destino. 

Desse modo, conforme Soares (2006): 

 

 

É compreensível que esse jovem busque, nos objetos que estão 
postos no seu repertório simbólico, modalidades de incorporação a 
determinados grupos. E esses grupos serão tão mais visados e tão 
mais gratificantes, na condição de espaços de acolhida, quanto mais 
imersos em conflitos estiverem. Esses conflitos são bélicos, mais 
ainda se considerarmos essas identidades segmentadas que se dão 
por conflitos. Portanto, é perfeitamente compreensível que o 
recrutamento se dê no tráfico, ampliando ao mesmo tempo, as bases 
sociais de sua reprodução e afirmando de modo crescentemente 
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intenso a periferia que marca essas rivalidades entre os grupos. 
(Soares, 2006, p. 197). 

 

 

Evidentemente, estamos diante de uma dinâmica multidimensional e 

complexa. Existe um desafio eminente em questão, de sabermos qual seria o 

novo sujeito da esfera pública que tem a capacidade de promover uma maior 

integração social, visto que a postura atual do estado parece ir de encontro 

com a complexidade do caso em discussão. Por conseguinte, não 

vislumbramos políticas capazes de modificar essa realidade excludente que 

envolva essas dimensões intersubjetivas dos jovens. Pensamos que é 

interessante imputar as igrejas – no nosso caso as evangélicas – como esses 

possíveis novos sujeitos.   

A falta de referências no meio social e de perspectivas de uma vida 

melhor, atrelada às representações sociais negativas que recaem sobre Felipe 

Camarão, acaba gerando uma violência cognitiva sobre os jovens. Em 

concordância a isso, Miriam Abramovay em seu estudo sobre Violência, 

juventude e vulnerabilidade social na América Latina, ressalta que: 

 

 

Estudos recentes (Pinheiro, 1993; Gutierrez, 1978), comprovam que 
adolescentes vítimas de violência na infância apresentam maior 
possibilidade de se tornarem agentes de violência no futuro. Por isso 
é necessário alertar para importância fundamental de políticas 
públicas (universais e específicas), contemplando os jovens. 
(ABRAMOVAY et alli, 2002, p. 58). 

 

 

Portanto, essa ausência de perspectivas na vida dos jovens acaba 

fazendo com que tenham a sensação de serem seres efêmeros presentes na 

sociedade, criando neles uma angústia de morte, conforme Angelina Peralva: 

 

 

Vivemos hoje, em escala mundial, uma mutação multiforme, 
econômica, social, cultural, que se expressa através da liquidação de 
antigas formas de regulação das relações humanas. A sociedade 
recua e já não funciona suficientemente como matriz protetora, 
abandonando o indivíduo face à angústia da morte. No caso do 
jovem, aos efeitos da desregulação social, agregam-se os de uma 
mutação cultural, que debilita a antiga preeminência exercida sobre 
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ele pelo adulto: a desregulação não é apenas social, mas também 
inter-geracional. Essa dupla desregulação parece torná-lo em muitos 
casos mais sensível ao engajamento na violência como forma de 
gestão da angústia da morte. (PERALVA, 1996 p. 7). 

 

 

Talvez este seja um dos motivos principais que podemos elencar 

como recurso explicativo da incidência de atos violentos que ocorrem em 

Felipe Camarão e que são em grande parte, praticados pelos jovens. O que é 

mais marcante neste ambiente de vulnerabilidade são as famílias 

desestruturadas, que dificultam uma formação integral dos jovens, relegando-

os às ausências dos vínculos de afetividade. Nessas condições, acaba 

havendo um recrutamento dos jovens, principalmente por parte dos 

comandantes do tráfico de drogas do bairro, visto que, por meio do 

recrutamento de jovens, o mercado do tráfico ganha mais capilaridade, e, 

aumenta as negociações no varejo. Evidentemente, o tráfico de drogas não se 

sustenta apenas na venda em varejo, uma vez que o varejo só existe porque 

também há o atacado, que por sua vez envolve outras classes sociais e 

trajetórias de vida. Por conseguinte, não raramente, ocorre uma maior 

propensão para que uma parcela da juventude engaje-se nos grupos (Gangs), 

e, por conseguinte, na violência, sobretudo, porque a angústia da morte parece 

ser particularmente significativa na experiência do jovem, potencializando as 

chances de violência fatal. (PERALVA, 1996, p. 8). Sendo assim, fazer parte 

dos grupos, é para muitos jovens, a certeza de que estarão tendo 

reconhecimento e respeito tanto dentro como fora do bairro9. Portanto, a 

violência parece ser uma espécie de “rebelião” fomentada pelas condições em 

que vivem os moradores, justamente por falta de referenciais em que os jovens 

possam se espelhar, visto que, como as famílias se encontram 

desestruturadas, mães com vários relacionamentos e filhos de diferentes pais, 

os traficantes do bairro acabam se tornando espelhos em que as crianças 

buscam referência. 

A questão do reconhecimento que os jovens adquirem ao se 

engajarem nas gangs de bairro é, indubitavelmente, bastante instigante, 

sobretudo, para pensarmos em discutir este aspecto sobre o prisma da idéia de 

                                                
9
  Embora este “respeito” seja, por vezes, de aspecto negativo. 
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capital social, uma vez que, colocando de forma simples, este conceito 

concerne à capacidade de ser reconhecido em um meio social. Entretanto, é 

importante ressaltar que na mesma medida que tal conceito traz a idéia de um 

maior movimento de integração social, também traz consigo o aspecto da 

exclusão, principalmente daqueles indivíduos que não forem detentores de um 

maior capital social. Conforme está problematizado nos estudos de Steven 

Messner, Eric Baumer e Richard Rosenfeld (2004), intitulado Dimensions of 

Social Capital and Rates of Criminal Homicide (Dimensões do Capital Social e 

Taxas de Crimes de homicídio), o capital social pode ser caracterizado por uma 

bifurcação, na qual de um lado está a confiança social direta, pautada nas 

relações entre amigos e familiares, ou seja, pessoas mais próximas, e 

confiança indireta, pautada em relações mais amplas. Por outro lado, há o 

ativismo social, pautado na participação política (partidos), participação cívica, 

participação religiosa, entre outras. Nessa categorização, quanto mais o 

indivíduo é ativista em um campo social, menos propensão ele terá para ser 

ativista em outro campo. Sendo assim, para melhor ilustrar nosso raciocínio, 

podemos dizer que, quanto mais ativista de uma gang de bairro for o jovem, 

menos ativista político (no sentido de tentar sanar os problemas sociais do 

bairro) ele será. 

Encerrando, por hora, essa discussão do capital social, ainda 

achamos necessário atentarmos que na perspectiva de Putnam quanto mais 

capital social existir – e, portanto, mais integração social, nos remetendo a 

Durkheim – menores serão as possibilidades de haver crimes. Para este autor, 

o capital social é atributo das organizações sociais, como por exemplo, a 

confiança, normas e redes que podem produzir um aumento da eficiência da 

sociedade, ao facilitar a coordenação de ações. Já que os elementos que 

geram os discursos em torno da violência surgem através de experiências e 

situações sociais vividas em ambientes vulneráveis à violência, ou seja, lugares 

onde há pouco capital social, e esses elementos são acentuados nos contextos 

sociais em que emerge a crise das instituições, a família, a igreja e a polícia 

perdem a capacidade de estabelecer o controle social, sendo impotentes de 

cumprir essa função. Nesse sentido, como nos mostra Abramovay: 
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Existem dois argumentos principais que defendem os efeitos positivos 
do capital social sobre a redução da violência (crime). Ambos, 
segundo os autores, estão ligados ao entendimento de relações 
simpáticas (sympathetic) entre os membros da comunidade: o capital 
social reduz os custos das transações sociais, colaborando para 
soluções pacíficas dos conflitos; comunidade com fortes laços entre 
seus membros são melhores equipadas para superar o problema de 
ação coletiva do tipo free-rider. (ABRAMOVAY, 1996, p. 64).  

 

 

Cabe dizer que seria uma leviandade da nossa pesquisa a 

estigmatização dos jovens de Felipe Camarão como sendo somente indivíduos 

transgressores. Devemos levar em consideração o fato de eles serem vítimas 

do descaso dos gestores públicos, que muitas vezes não dão a devida atenção 

ao bairro, como também a toda zona oeste da cidade do Natal, estando, sob 

esse aspecto, quase que em pé de igualdade com a zona norte. Contudo, esse 

descaso dos gestores públicos é apenas a ponta do iceberg composto em sua 

base por sucessivos abandonos, a começar muitas vezes pelos próprios 

familiares, tais abandonos acabam sendo uma constante na vida dessas 

pessoas, tornando-as, em suas particularidades, indivíduos vulneráveis e 

violentos, além de estereotipadas socialmente. 

Esse estigma que foi construído ao longo do tempo e que passou a 

caracterizar o lugar acaba por transformar jovens assaz criativos em indivíduos 

sem dignidade, sem credibilidade, sem perspectivas exceto a de fazer parte de 

um lugar propalado pela população da cidade, como sendo local violento e de 

problemas sociais. Tal discurso engendra marcas sociais negativas e colabora 

para o alargamento da violência. Conforme Bárbara Freitag relata: 

 

 

(...) Gangues de jovens não é propriamente um produto da cidade, 
mas da insatisfação dos jovens com o seu futuro, da falta de 
perspectiva, da repressão policial, do sentimento de estarem, 
sistemática e estruturalmente, excluídos dos benefícios da 
modernidade e das riquezas da economia globalizada. Em suma, a 
violência urbana tem raízes econômicas, políticas e sociais, cuja 
dinâmica cabe examinar mais de perto. (Freitag, 2002, p. 194). 
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Nesse processo, as pessoas que não moram em Felipe camarão 

são tidas como colaboradoras da manutenção da imagem depreciativa sobre o 

bairro, sobretudo, através da desqualificação do lugar e das pessoas que 

moram nele. 

Grande parte dos moradores do bairro se queixa do tratamento 

desigual que recebem, entretanto, poucos são os que reivindicam mudanças 

por meio de uma organização que estabeleça uma convivialidade mais digna, 

tanto com as pessoas do bairro como com as de fora. Com isso, o baixo valor 

social que é atribuído aos moradores de Felipe Camarão e que é violentador e 

estigmatizador, acaba solidificando um ambiente de tensão com as pessoas 

que residem no bairro entre si e com bairros vizinhos. 

Com toda essa desvalorização do bairro, os próprios moradores que 

são vítimas do estigma negativo, passam a ser também colaboradores do 

discurso que legitima o “baixo valor” de Felipe Camarão. E partindo deste pré-

suposto, a sociedade mais ampla se relaciona com as pessoas do bairro, 

depositando nelas a responsabilidade pelos problemas sociais que ocorrem no 

lugar onde vivem. Isso é reforçado principalmente por não haver dispositivos 

que colaborem com a divulgação das outras práticas sociais que ocorrem na 

comunidade, não condizentes com as práticas negativas que são disseminadas 

com o objetivo de colocar o bairro como o grande gerador da violência social 

produzida na cidade.  

É oportuno explanar, ainda que de forma breve, a função da mídia 

enquanto um elemento importante nessa construção da violência urbana e na 

mediação das interfaces que existem entre lugares como Felipe Camarão, os 

bairros adjacentes e a cidade de modo geral. Esse elemento nos salta aos 

olhos, principalmente quando buscamos perceber a forma como os atos de 

violência são filtrados para virarem notícia, muitas vezes, os alvos principais 

que são escolhidos na seleção das matérias jornalísticas são a pobreza e a 

juventude, que sempre recebem um enfoque diferenciado, de modo a construir 

uma criminalização estereotipada dos jovens e da pobreza. Várias análises 

sociológicas estão sendo feitas sobre este fenômeno, podemos trazer o 

exemplo de Peralva, conforme escreveu em artigo: 
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O último elemento importante no estabelecimento de uma ligação 
violenta entre a favela e a cidade é a mídia. A construção pela 
imprensa escrita e pela mídia eletrônica de uma imagem (sic) 
mitológica do poder dos traficantes das favelas teve vários efeitos 
negativos. Em primeiro lugar, porque suscitou um deslocamento do 
debate político daquilo que deveria constituir seu foco central: a 
violência e a corrupção da polícia e a incapacidade do poder público 
em controlar o comércio da cocaína e o tráfico de armas. Em 
segundo lugar, porque, ao focalizar sua atenção sobre a favela, que 
não era senão o elo mais visível de uma cadeia complexa, 
envolvendo o conjunto da sociedade, a mídia reduziu o debate sobre 
o tráfico àquilo que era tão somente um dos seus aspectos menores. 
Ao mesmo tempo, cristalizou a imagem de uma favela violenta, em 
guerra contra a cidade, e do tráfico como força imbatível. Em um 
momento marcado pelo declínio do associativismo local autônomo, a 
mídia contribuiu para a legitimação do tráfico, como novo canal de 
interlocução entre os moradores do morro e a cidade. (PERALVA, 
1996, p. 10-11). 

 

 

O fato dos moradores se identificarem com os escritos dos jornais 

impressos faz com que haja em torno da comunidade um sentimento de 

visibilidade, ainda que esta seja negativa/depreciativa. Tal fato acaba por gerar 

uma contradição, visto que, ao mesmo tempo em que gera uma sensação de 

orgulho e respeito para uma parcela dos moradores, fomenta para outros uma 

sensação de descarte social, principalmente pelo estigma negativo e pelo olhar 

desconfiado dos quais são vitimados ao circularem em espaços públicos do 

próprio bairro e do restante da cidade. Essa segunda parcela das pessoas do 

bairro, muitas vezes acaba se “envergonhando” do lugar em que vivem, 

contribuindo, desta maneira, para o fortalecimento e legitimação do discurso 

negativo e discriminador sobre o bairro. Conforme comenta Alvim (2005, p. 10), 

“na mediada em que os grupos violentos são os que moram no espaço urbano 

definido como „miserável‟, haveria uma relação necessária entre aqueles e o 

crime”.  

A mídia acaba participando de forma direta da construção social da 

violência urbana, sendo uma dos seus principais personagens e não somente 

um relator dos fatos. Isso é perceptível quando buscamos perceber a forma 

como os eventos violentos são selecionados para virarem notícia. Na grande 

maioria das vezes, os principais alvos que são filtrados na seleção são a 

pobreza e a juventude, recebendo um enfoque diferenciado na edição dos 

textos, com o intuito de construir uma criminalidade estereotipada da pobreza e 

dos jovens. Segundo argumentam Ferreira Jr. e Medeiros (2005), a mídia 



69 

 

procura produzir uma espetacularização carregada de horror que visa 

acompanhar os pobres que vivem em locais retratados e tem suas causas 

caladas. 

É importante ressaltar que o constante aumento das ocorrências de 

violência nos últimos anos, vem fazendo com que os noticiários criminais 

deixem de ser somente exclusividade dos meios de comunicação especialistas 

em crimes, passando a ser destaque também nos veículos da imprensa mais 

generalistas. Com isso, atualmente podemos notar que os meios de 

comunicação - no caso da nossa análise, jornais impressos - veiculam 

exaustivamente notícias sobre a violência, através de suas reportagens. 

Embora estejamos passando por um forte processo de democratização dos 

meios de comunicação, ocasionado, sobretudo, pelos avanços tecnológicos 

que democratizam nosso meio social, a mídia continua sendo um forte 

elemento de influência na construção das visões de mundo, manutenção de 

estereótipos e valores culturais e ideológicos.  

Uma das características mais marcantes dos meios de comunicação 

de massa é, a grande valorização dos fatos policiais. Isso ocorre, uma vez que, 

tais assuntos são sensibilizadores de uma certa faixa de leitores, ouvintes e 

expectadores. Por conseguinte, os jornais impressos buscam matérias que 

sejam capazes de estimular a sentimentalidade e curiosidade das pessoas, a 

fim de os estimularem à leitura. Ao produzirem uma notícia, os veículos de 

imprensa procuram priorizar o grau de intensidade e a força de impacto das 

ocorrências. Nesse sentido, os jornais fazem uma seleção entre as violências e 

escolhem a de maior destaque, visto que, ao escolherem as ocorrências mais 

impactantes, acabam gerando a expectativa dos leitores nas noticias mais 

chocantes. Nesse processo de comprometimento da sensibilidade humana 

ocasionado pelos jornais, Costa diz que: 

 

 

De modo crescente e cumulativo o receptor deixa de ser capaz de se 
sensibilizar quanto ao trágico, a miséria e a dor. A repetição 
continuada da violência amortiza a indignação e age no sentido de 
sua banalização. (COSTA, 2002, p. 135). 
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Evidentemente, os maiores números das ocorrências de violência 

que são expostos pelos jornais envolvem as camadas populares da população, 

como é no caso de Felipe Camarão10. Entretanto, a violência também se 

encontra marcada em outras camadas sociais, de modo que, não podemos 

considerar que a violência é uma exclusividade das pessoas tidas como 

"pobres". O fenômeno da violência não é só de pobres e nem de todos os 

pobres, mas é um fenômeno praticado nas mais variadas camadas sociais, 

etnias, países, de cultura tanto ocidental quanto oriental, industrializados ou 

não, enfim, em todas as partes da terra. 

Já para Champagne (1998), os casos de violência que ocorrem 

entre as populações desfavorecidas economicamente são tidos como mais 

emocionantes e sensacionais, e por tal motivo, são colocadas frequentemente 

como manchetes nos veículos de imprensa. Com isso, ocultam-se casos de 

violência com caráter estrutural ou capaz de explicar os verdadeiros 

causadores dos desordenamentos sociais, como, por exemplo, o grande 

desemprego entre os jovens, as baixas condições de vida nas periferias, falta 

de opções de lazer, péssimas condições de moradia, entre outros, que afetam 

populações jovens das periferias, como ocorre em Felipe Camarão. 

Notoriamente, a dimensão de classe é um elemento essencial no critério de 

seleção das notícias que são publicadas nos jornais, em cima disto, a 

juventude das camadas sociais mais baixas passou a ser o principal destaque 

nas manchetes divulgadas nos meios de comunicação. Segundo Fausto Neto: 

 

 

(...) Análises sociais jornalísticas ou acadêmicas, têm privilegiado a 
juventude urbana pobre nos estudos de delinqüência ou violência 
urbana onde ocupam lugar destacado nas estatísticas de vítimas e 
agressores) nos estudos sobre o mercado de trabalho informal (onde 
se destacam por uma inserção prematura em atividades legais e 
ilegais) ou nos estudos sobre evasão, fracasso escolar ou consumo 
de drogas. (FAUSTO NETO, 2000: 224) 

 

 

                                                
10

 Em trabalho monográfico intitulado Religiosidade em um ambiente de tensão: a face pública 
das igrejas evangélicas frente ao problema da violência no bairro de Felipe Camarão (Natal-
RN),(2008), .problematizamos de forma mais curada a relação entre a mídia e a violência 
social, para tanto, coletamos reportagens dos dois maiores jornais impressos da cidade, o 
Diario de Natal e a Tribuna do Norte. 
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A violência na mídia é abordada por meio de múltiplos 

procedimentos comunicativos. Os efeitos desses procedimentos para 

Champagne (1998) são considerados de “ordem simbólica” e recaem, 

sobretudo, sobre os segmentos menos favorecidos da sociedade. Isso acaba 

estimulando no público a construção de imagens negativas que associam a 

violência com a pobreza, limitando a visão do público receptor com relação a 

uma problemática tão complexa. Desse modo, a ação da mídia acaba 

reforçando os estigmas sociais sobre as classes mais populares, que passam a 

ser consideradas como “perigosas”. 

AZEVEDO (1985) nos traz um conceito mais abrangente da 

violência, colocando-a como sendo toda iniciativa que busca estabelecer 

coação sobre a liberdade de algum indivíduo, tentando lhe castrar a liberdade 

de reflexão, de julgamento e de decisão. Essa coação rebaixa as pessoas a 

uma condição de mero instrumento em um projeto que o engloba sem tratá-lo 

com liberdade. Portanto, a violência acaba sendo a tentativa de diminuir as 

pessoas, constrangê-las e fazê-las renegarem-se a si mesmas, renunciando a 

lutar e abdicando de si. Esse conceito refere-se à violência não somente como 

os atos de transgressões às regras e leis sociais, mas também à modificação 

de sujeitos diferentes em desiguais, entre um indivíduo superior e um inferior.  

Nos dias atuais, os fatores que causam violência estão, de fato, mais 

presentes na fase da juventude, visto que é nessa idade que surgem grandes 

dificuldades na vida dos jovens, como a busca de inserção em grupos que 

consigam encontrar identificação, tentativa de afirmação pessoal, entre outros. 

Esses fatores acabam por tornar os jovens mais vulneráveis às condutas 

desviantes. 

Na produção das notícias não é qualquer caso de violência que se 

torna manchete, uma vez que são escolhidas pela camada social dos 

envolvidos e pela possibilidade de causar impacto no público. Além disso, as 

fotografias nos jornais escritos são elementos importantes, já que através das 

imagens, os veículos de imprensa detêm uma maior possibilidade de 

prenderem a atenção do público. A espetacularização da violência contida nas 

páginas dos jornais oferece aos leitores por meio do impacto visual, uma maior 

emoção do que somente as palavras escritas nos textos, com isso, há um 

maior estimulo dos leitores para o consumo da “notícia mercadoria”. 
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Champagne (1998) nos mostra que a informação colocada em imagens, gera 

um efeito de drama que suscita emoções coletivas, desse modo, as imagens 

exercem um efeito de evidência muito poderoso, parecendo mostrar uma 

realidade indiscutível, embora seja produto de um trabalho mais ou menos 

explícito de seleção e edição. 

Por fim, cabe dizer que o grau de importância das imagens pode ser 

percebido pelo fato de serem fundamentais para ajudarem os leitores na 

compreensão do que está querendo ser transmitido, sendo, portanto, um 

orientador na interpretação do público em torno do que é noticiado. 

 

 

Pastor Edmilson um Triste Caso Emblemático 

 

 

Por estarmos falando da temática juventude e violência, não 

podemos deixar de registrar o triste caso ocorrido com o Pastor Edmilson Melo 

de Lima da Igreja Ministério Pentecostal Unidos por Cristo. 

Na noite do dia 1º de novembro de 2009 o pastor e outros 22 fieis 

estavam fazendo uma vigília de oração em um dos morros de Felipe Camarão. 

Segundo as informações que coletamos nos jornais da cidade, as orações 

tiveram inicio por volta da meia-noite. Às 2h 30 da madrugada do domingo, três 

homens armados chegaram ao local em que os fieis se encontravam e 

efetuaram o assalto. As reportagens dizem que, por ter receio que a filha de 17 

anos de idade sofresse algum dano corporal, o pastor reagiu e acabou sendo 

assassinado com um tiro a queima roupa que atingiu a cabeça. Ainda no meio 

do assalto três fieis também foram baleados, mas foram socorridos e se 

recuperaram dos ferimentos. Em decorrência do assalto, foram tomados alguns 

aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro. Esse triste caso, acaba sendo 

um emblema desse contexto de insegurança e criminalidade latente em Felipe 

Camarão, fazendo com que as igrejas sintam o problema na própria carne e 

percebam que nem mesmo elas possuem a blindagem que provavelmente 

imaginavam ter diante dos problemas que acometem o bairro. Além disso, 

pudemos perceber que, de fato, não existe uma união e noção de conjunto 

entre as Igrejas Evangélicas do bairro, visto que, uma semana após o 
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assassinato, houve um ato público em frente a Igreja do Pastor Edmilson, e as 

igrejas situadas próximas ao lugar além de não comparecerem ao ato, nem ao 

menos cancelaram seus cultos em respeito à memória do pastor, ao contrário, 

solicitaram que diminuíssem o som do trio elétrico por meio do qual estava 

sendo realizado o ato. 

Conforme já discutimos – inclusive com dados estatísticos - nos 

tópicos anteriores, as maiores vítimas e potencializadores da violência social 

que ocorre em Felipe Camarão são os jovens, e no caso em questão, todos os 

envolvidos estão na faixa etária de 16 a 29 anos de idade. 

Apesar de ainda ser grande o número de casos violentos 

envolvendo os jovens, existem trabalhos das igrejas voltados para a conversão 

e tentativa de transformação individual. Nesse sentido, encontramos o “feliz 

caso emblemático” do jovem Elielson que durante grande parte da sua 

adolescência e juventude esteve envolvido com o uso de drogas, chegando 

inclusive a atear fogo contra o seu próprio corpo em um momento de 

desencanto com a vida e relegação social. Após ter se convertido ele colaborou 

para a criação de um projeto que visa a conversão de jovens que vivem em 

situações semelhantes as que ele viveu. Para ele... 

 

 

Muitas vezes as amizades levam a pessoa a ir ao fundo do posso, foi 
o que aconteceu comigo. Aí depois desse trabalho que Deus colocou 
em minha confiança, o trabalho jovens para cristo tem ganhado 
muitos jovens aqui no bairro onde eu moro. As igrejas se você ver 
tem a Getsêmani, tem a Assembléia de Deus, tem a Casa da Benção, 
a maioria das ovelhas que são jovens que eram dependente químico, 
como a assembléia de Deus da minha comunidade que a maioria das 
ovelhas que congregam lá foram fruto do projeto jovens para Cristo. 
Foi um impacto muito grande, foi um impacto de mais ou menos um 
ano que esse projeto tem nesse conjunto e se converteram muitos 
jovens nesse bairro. Jovens que viviam na dependência química, 
jovens que hoje as mães agradecem primeiramente a Deus e depois 
a mim por esse trabalho que foi realizado dentro desse bairro que 
antigamente, a meia noite ou uma hora da madrugada ficavam de dez 
a quinze jovens nas esquinas se drogando, hoje você vem já passa 
de meia noite e não tem mais ninguém no meio da rua, é tudo com a 
bíblia na mão, é tudo caminhando na igreja, hoje está uma benção de 
Deus o conjunto. Até traficantes também já aceitaram a Jesus e 
muitos jovens ainda estão se convertendo porque o trabalho tem 
alcançado muitos corações no bairro... Com certeza o caminho do 
senhor é fundamental na vida dos jovens que vivem nas drogas, foi 
onde eu tive a felicidade foi no caminho do senhor. (Elielson, 2010). 
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Como podemos extrair da fala do Elielson, é fato que as igrejas tem 

se mobilizado para a realização das transformações individuais, e isso tem 

alterado os mapas mentais dos moradores do bairro, uma vez que as igrejas 

acabam redefinindo posturas e, por conseguinte redefinem de certa maneira a 

estrutura social. Certamente, outras identidades são percebidas no bairro 

atualmente – depois da forte presença das Igrejas Evangélicas – que não são 

iguais às que existiam ha dez ou vinte anos atrás, tendo como pano de fundo 

as escolhas religiosas. 

Por fim, cabe problematizarmos nas discussões que se seguirão no 

próximo capítulo como as Igrejas Evangélicas atuam conjuntamente para atuar 

publicamente e projetar as possíveis transformações sociais tão esperadas 

para Felipe Camarão. 
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CAPÍTULO III 
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IGREJAS EVANGÉLICAS, PARCERIAS E AÇÃO SOCIAL 

 

 

Configuração do Campo Religioso em Face da Esfera Pública em Felipe 

Camarão 

 

 

As instituições e agentes religiosos sempre tiveram uma interface 

com a esfera política e social, sendo essa interface mais ou menos acentuada 

dependendo do tipo de manifestação religiosa, e do tipo de esfera 

pública/social. No caso do protestantismo no Brasil, sua condição de 

religiosidade de minoria, frente ao quase monopólio religioso da Igreja Católica 

Romana, sua atuação social coletiva ficou geralmente restringida a aspectos 

muito localizados. Com o período da ditadura, a Igreja Católica Romana 

assumiu uma posição de enfrentamento, especialmente com a Teologia da 

Libertação, a ação social Comunidades Eclesiais de Base, e os Bispos 

progressistas. Ficou em oposição ao governo, que recorreu aos protestantes 

na busca de alguma legitimação. Embora esse apoio não tenha sido 

generalizado, a postura das igrejas protestantes no período foi de 

distanciamento das lutas sociais, inclusive com suporte teológico de defesa de 

um retraimento espiritualizante por parte das igrejas e dos evangélicos. Nos 

anos 90, a reavaliação do papel social das igrejas evangélicas ocorreu no 

Brasil, como culminância de um processo iniciado nos anos 80 com o fim da 

ditadura, e que ficou conhecida no Brasil com o nome de Teologia da Missão 

Integral da Igreja. Essas mudanças colocaram no cenário público novos atores 

sociais oriundos de vários grupos religiosos que até os dias atuais ainda não 

receberam a devida atenção por parte dos estudos acadêmicos. 

Como os evangélicos estiveram com certa “invisibilidade” por parte 

dos estudos acadêmicos, deferentemente dos católicos – a visão sobre a 

atuação social desses grupos é, por vezes, mal-fundamentada, e deve ser 

revista através de novas investigações.  

Convém ressaltar que a “costura sociológica” do tema da face 

pública de Igrejas Evangélicas frente às problemáticas sociais não é de fácil 

feitio, posto que se trata de posturas que ainda estão sendo definidas e 



77 

 

redefinidas pelos próprios atores em questão. Portanto, este exercício exige 

alguns procedimentos transversais por parte do pesquisador, sobretudo, do 

ponto de vista metodológico.  

No que concerne aos redirecionamentos das formas de ação e 

implementação de políticas sociais no Brasil a partir dos anos 90, podemos 

destacar que neste processo houve uma transferência de alguns deveres 

governamentais para a sociedade civil com vistas a alavancar uma cidadania 

mais ativa. O que salta aos olhos é a forma como as entidades religiosas são 

reavivadas nesse processo, principalmente por meio das exposições públicas, 

das negociações e interações com outros atores sociais, muito embora este 

reconhecimento traga consigo alguns enfrentamentos com setores mais 

tradicionais do cenário público. Logicamente, esse “aparecimento” das igrejas 

evangélicas não se deu de forma instantânea, alguns fatores foram 

preponderantes para alterar o quadro social que era desenhado no Brasil até 

os anos 90, tais como, o enorme crescimento do número de evangélicos e sua 

progressiva inserção nos quadros políticos do país e o aumento da injeção de 

recursos públicos e de ONGs destinados aos projetos implementados e 

mantidos por organizações religiosas. Esses fatos, entre outros que os 

sucederam, fizeram com que os evangélicos, até então pouco conhecidos nos 

discursos públicos – muito embora já se fizesse atuante no campo religioso do 

país, eram bastante minoritários e não conseguiam atrair a atenção dos demais 

atores sociais - reivindicassem uma maior representação enquanto sendo uma 

das manifestações religiosas civis do país ao lado dos católicos. Tais 

reivindicações acabaram mexendo com o país.  

Dentro deste cenário, poucos estudos acadêmicos tiveram uma 

preocupação de avaliar qual o impacto sobre o tecido social na incorporação 

desses novos atores sociais no início dos anos 90, entendendo quais são os 

efeitos dessa presença dos evangélicos nas redefinições das comunidades 

espalhadas pelo país, tal como a comunidade Felipe Camarão, objeto de 

nossas preocupações neste trabalho. Além do direcionamento da análise para 

a questão do impacto social, também achamos outros aspectos que acabam 

emergindo desse tipo de estudos e que, por isso, também acabam sendo 

focalizado em pesquisa, como por exemplo, os benefícios decorrentes da 

potencialização de capital social e as novas experiências associativas, como as 
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redes, o terceiro setor, os conselhos, entre outros, que acabaram produzindo 

novas identidades coletivas na sociedade e laços de solidariedade entre os 

indivíduos isoladamente e entre os grupos constituídos. 

Estamos desenhando este panorama objetivando mostrar como foi 

possível aglutinar as Igrejas Evangélicas as ações sociais, rompendo com o 

“virtual” monopólio que existia por parte da Igreja Católica em nosso país, 

sobretudo, dos pontos de vista cultural e religioso, causando um rearranjo da 

atuação pública das Igrejas. Esse aspecto é bem simbolizado em Felipe 

Camarão, visto que as grandes conquistas sociais que aconteceram no bairro 

até os fins da década de 90 ocorreram por intermédio da ação da Igreja 

Católica, que tinha e ainda tem atualmente uma grande inserção nas 

comunidades. Cabe lembrar mais uma vez que essa aproximação entre o 

segmento evangélico e a ação social ainda não tem sido alvo de interpretações 

acadêmicas. Sobre essa aproximação entre as igrejas evangélicas e atuação 

social, o Pastor da Comunidade Evangélica Vida Plena, José Silvestre de 

Moura (52 anos), conhecido simplesmente por Pastor Silvestre - que foi um dos 

nossos principais parceiros cognitivos na pesquisa pelo fato de atuar no bairro 

há vinte anos – ao ser interpelado coloca que: 

 

 

O que aconteceu é que as igrejas sempre tiveram esse interesse da 
participação social, mas também teve um fator que desconstruiu essa 
visão que foi a ditadura, que foi um processo de repressão. Com o 
processo de repressão houve os parceiros que tinha uma visão 
social, que tinha uma visão de realmente lutar pela defesa dos 
direitos foram reprimidos, foram colocados para fora do para fora do 
país e houve realmente um recuo, e alguns setores da igreja 
evangélica regrediram e foram cuidar apenas da alma, porque 
cuidando apenas da alma não há confronto com o governo, não se 
questiona a injustiça social, se cuida apenas da alma você não vai 
confrontar com o governo porque quando você busca a questão 
social, as vezes, você tem contradição com o governo que não está 
atendendo aos interesses sociais. Então, como havia uma repressão, 
houve um distanciamento das igrejas na parte social. Mas com a 
abertura democrática, com esse processo democrático, as igrejas 
começaram a atuar de forma mais contextualizada na comunidade, 
isso faz parte também do processo democrático, nada é em vão, teve 
também essa questão da correlação de forças, dessa conjuntura 
favorável, e hoje como nós entendemos que o governo é democrático 
e que ao mesmo tempo fortalece os movimentos sociais, as igrejas 
entenderam e há realmente um campo de ação social, importante 
também de se desenvolver. Então, a partir daí elas passaram a 
reivindicar esse direito e passaram a buscar ocupar também esses 
outros setores, ocupar também esses outros territórios, a sua 



79 

 

participação nos movimentos sociais, no espaço público. Então, hoje 
as igrejas entendem que não é apenas a questão espiritual, não é 
apenas a questão de cuidar da alma, mas cuidar do Reino de Deus 
como um todo, o homem como um todo, a vida em abundancia, na 
área social, na área ambiental, na área social, na área econômica as 
igrejas também estão se posicionando (Ps. Silvestre, 2010).   

 

A fala do Pastor Silvestre nos revela que parece estar havendo a 

formação de uma consciência mais ampliada por parte dos líderes religiosos no 

que concerne ao papel social da religião. Essa consciência é pautada em uma 

postura de ação mais intramundana das igrejas evangélicas, principalmente 

diante do quadro social atual.     

A atuação pública das igrejas evangélicas não encontra resistência 

somente dos estudiosos acadêmicos, mas também de discursos secularistas 

tradicionais que advogam veementemente a sectarização entre a esfera 

pública11 e as ações religiosas. Essa resistência se dá pela desconfiança de 

que o discurso religioso transite entre comunitarismo e sectarismo, isso não e 

uma caso exclusivo do Brasil. Entretanto, no caso brasileiro por não haver uma 

maior confiabilidade e afinidade dos discursos das Igrejas com os discursos 

das elites, os atores religiosos acabam sendo subjugados no debate público. 

Para nos aprofundarmos e nos apropriarmos mais dessa discussão, 

achamos interessante problematizar os rearranjos ocorridos no campo religioso 

brasileiro, sobretudo, por volta da década de 1980. Desse modo, de certa 

forma como já mencionamos anteriormente, as mudanças ocorridas no 

decorrer processo de redemocratização brasileiro das décadas de 1980 e 1990 

resultaram no reavivamento da presença das igrejas e movimentos religiosos 

na esfera pública. Entretanto, é salutar rememorar alguns acontecimentos 

anteriores em que setores das igrejas tanto católica como evangélicas 

buscaram ser mais ativas nos debates sociais, principalmente através da 

ferramenta teológica. 

O período da redemocratização política do nosso país trouxe 

consigo um impacto positivo para um maior pluralismo social, introduzindo 

elementos politizadores em vários segmentos sociais fortemente marcados 

                                                
11

  Em conformidade com Hanna Arendt, entendemos a esfera pública enquanto mundo comum 
que reuni-nos na companhia uns dos outros e, contudo, evita que colidamos uns com os 
outros, por assim dizer. As condições humanas de liberdade exercidas no espaço público 
possibilita que cada indivíduo possa fazer a diferença no mundo através do seu agir público. 
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pelo conservadorismo e pelo isolamento. Dentro desta seara podemos inserir 

as Igrejas Evangélicas. Portanto, importa citar que este processo, colocou em 

cena vários segmentos sociais que, por sua vez, alicerçaram novas demandas 

e planos de ação que germinavam de iniciativas das quais muitas vezes os 

movimentos religiosos12 faziam parte. Com isso, mesmo havendo insucessos 

em algumas iniciativas das igrejas, foram ocorrendo acúmulo de experiências 

que desencadearam novas formas de atuação. Além disso, os fracassos 

acabam sendo colocados como exemplos simbólicos para as novas gerações 

que remontam suas estratégias para os desafios do presente à luz dos 

acontecimentos passados. Como bem coloca Joanildo Burity: 

 

Há um duplo legado que remonta à década de 50: o das origens do 
movimento ecumênico no Brasil, aproximando católicos e 
protestantes; e o dos ensaios de criação de modalidades de ação 
social e política inspirada pela religião, que levaram as pastorais 
sociais e ao movimento das comunidades eclesiais de base no 
campo católico e a projetos sociais em comunidades pobres entre os 
protestantes tradicionais. Esses legados se cruzam em vários 
momentos e mesmo face a interrupção trazida pelo golpe de 1964, 
mantiveram-se como referências para a resistência ao autoritarismo e 
aos efeitos sociais do desenvolvimento capitalista excludente 
experimentado pelo país na vigência do regime militar. No campo 
protestante, esta é a herança em que vão buscar os setores não-
pentecostais a inspiração para uma atuação social radicalizada nos 
anos de 1980. No campo católico, os modelos de pastoral social daí 
emergentes foram aprofundados pelo movimento de CEBs e pela 
teologia da libertação, tornando-se a principal moldura organizativa e 
simbólica para os movimentos sociais dos anos de 1970 e 1980. 
(BURITY, 2006: 26 e 27 Grifos nossos.). 

 

 

Sendo assim, no início dos anos 80 os setores mais esquerdistas do 

movimento evangélico – ou seja, os remanescentes do movimento ecumênico 

da década de 50 – juntamente com alguns jovens pastores e estudantes 

atrelados a uma teologia mais conservadora iniciaram uma articulação voltada 

para um envolvimento social mais ativo. Alguns dos grandes sinais dessa 

movimentação foram, a ação de radicalização política que aconteceu na ABUB 

(Aliança Bíblica Universitária do Brasil), que atuava frente aos estudantes 

universitários e secundaristas, as ações sociais apoiadas pela Visão Mundial 

                                                
12 Sobretudo as alas progressistas das igrejas católicas e evangélicas, tais como, as igrejas 
populares, as comunidades de base, o ecumenismo de origens protestantes e o movimento 
pelos direitos humanos. 
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do Brasil – que também tem uma forte atuação no bairro de Felipe Camarão 

atualmente – o congresso brasileiro de evangelização ocorrido no ano de 1983 

que teve forte influencia tanto da ABUB quanto da Visão Mundial do Brasil. 

Essas mobilizações acabaram tendo como principais conseqüências, o 

ativismo político, a mobilização e o rompimento do apoio aos militares em 

grande parte dos setores do campo protestante. Não obstante, ainda propiciou 

que os evangélicos pudessem ter um aumento na representação política, muito 

embora, essa representação não fosse consolidada pela ala de centro-

esquerda do campo protestante. 

Já que estamos discutindo o reaparecimento ou reavivamento 

público das igrejas evangélicas, deixamos subtendido que em um determinado 

momento da história do nosso país elas estiveram no ostracismo, marcadas 

pela imobilização e apatia política, estando, desse modo, distanciadas dos 

debates que ocorriam na esfera pública ou apoiando pura e simplesmente a 

ditadura, por oposição ao comunismo. Esse distanciamento se deu pelo fato de 

sempre haver uma discussão interna dos protestantes de opiniões 

convergentes e distanciadas. 

Trazendo essa discussão para o lócus da nossa pesquisa, 

verificamos que algumas lideranças religiosas do bairro de Felipe Camarão 

advogavam a idéia de que as igrejas deveriam restringir sua atuação no 

espaço público, uma vez que há uma separação constitucional entre igrejas e 

Estado em nosso país. Enquanto isso, outros defendiam um afastamento 

voluntário das questões sociais, visto que, haveria uma incompatibilidade entre 

a fé e o engajamento social. Esse entendimento acaba sendo uma reação a 

algumas opiniões dos setores mais secularizados da sociedade que enxergam 

as igrejas como instrumentos de imobilização política e conservadores, 

portanto, contrárias a modernização ocorrida no campo social. 

Posto isso, entendemos os motivos pelos quais a atuação social das 

Igrejas protestantes era tida por vários setores sociais com bastante resistência 

ideológica. Isso se dava pelo fato da maior ênfase filantrópica que era dada a 

atuação social das igrejas, sobrepondo o foco das movimentações mais 

modernas de ação religiosa nos espaços públicos desde o sindicalismo aos 
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movimentos sociais e as políticas partidárias, tais movimentações sempre 

enfrentaram resistências intelectuais e políticas13. 

No que diz respeito ao afastamento voluntário das Igrejas da 

atuação pública, o maior argumento dos que defendem esse posicionamento é 

a existência de uma incompatibilidade missiológica entre a atuação social e a 

fé religiosa, portanto, a oposição entre religião e ação política. Tal pensamento 

ganha força com a visão missiológica que coloca a religiosidade como algo de 

ordem extramundano14, esta visão se articula com facilidade somente aos 

segmentos sociais que não hostilizem a religião. Não obstante, também existe 

outra corrente que defende o afastamento voluntario das igrejas da atuação 

pública. Tal corrente tem como postura a não aceitação da politização do 

campo religioso, uma vez que, essa politização poderia acarretar uma maior 

legitimação do discurso secular que, por sua vez, desqualifica e oprime as 

manifestações intramundanas de base religiosa. 

Tanto uma como outra postura de afastamento do espaço público 

estão presentes no meio religioso brasileiro, muito embora já enfrente reações 

de setores mais progressistas do meio evangélico. Cabe salientar, que em 

nenhum período da história do nosso país houve uma ruptura total entre as 

igrejas e o Estado ou entre a religião e o Estado. 

Como já ressaltamos anteriormente, o reaparecimento das 

articulações e movimentos religiosos no cenário público brasileiro se deu 

através das mudanças que se deram a partir dos anos de 1980 nas relações 

entre religião e sociedade. Entretanto, estas mudanças são resultantes do 

desencadeamento de uma série de processos, como o reajuste de algumas 

posturas das igrejas evangélicas, o estabelecimento de um maior pluralismo no 

campo religioso, mudanças no relacionamento das igrejas para com a 

sociedade civil, além dos efeitos decorrentes do processo de exclusão social 

provocado pela consolidação do projeto neoliberal nos governos de Collor e 

Fernando Henrique Cardoso. Tais fatores favoreceram sobremaneira o 

restabelecimento dos movimentos das igrejas evangélicas na área social. 

                                                
13Atualmente essas resistências ainda são bastante latentes, sobretudo quando observamos o 
forte preconceito mútuo que existe entre as igrejas e a academia.    
14

Esta missiologia vai de encontro às teorizações de Max Weber, que coloca a ascese 
extramundanda como sendo uma característica do catolicismo que tinha uma ênfase na 
contemplação divina, sendo, portanto, afastado das ações terrenas. 
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Pouco a pouco, foram sendo enfraquecidas as resistências que 

haviam com relação à participação dos movimentos religiosos no espaço 

público, sobretudo pelos diversos debates teológicos travados internamente no 

campo religioso que fomentaram novas formas de inclusão das entidades 

religiosas no debate público. Essa nova inclusão trouxe consigo uma maior 

visibilidade aos discursos mais engajados socialmente no interior das Igrejas 

evangélicas, da mesma forma que já ocorria na Igreja Católica. Além disso, os 

rearranjos dos discursos de participação da sociedade civil acabaram abrindo 

espaço para a atuação de vários segmentos sociais, dentre os quais estavam 

as igrejas evangélicas. 

Diante desses fatos, evidentemente o envolvimento das igrejas 

evangélicas com os problemas sociais ficou mais visível na esfera pública, 

além disso, por serem fontes de capital social, as igrejas passaram a ser vistas 

como parceiras valorosas de órgãos públicos para a execução de projetos 

sociais, tornando-se assim, um instrumento crucial de atuação junto aos 

setores menos favorecidos economicamente da sociedade brasileira. O 

movimento ecumênico e as posturas críticas com relação ao capitalismo, ao 

regime militar e aos efeitos negativos ocasionados pelo avanço do processo de 

globalização, foram também motivadores para a diminuição da resistência de 

se ter nas igrejas evangélicas um forte aliado nas lutas sociais. 

Esse processo desencadeou uma maior abertura para a participação 

de grupos religiosos na esfera pública, principalmente nos lugares em que as 

igrejas demonstram ter uma maior possibilidade de gerar capital social com fins 

de promover um maior dinamismo e desenvolvimento de ações juntamente 

com outros setores da sociedade civil. Segundo Manuel Castells: 

 

 

Na maior parte desses casos surge uma identidade comunitária, 
apesar de muito freqüentemente absorvida numa fé religiosa, ao 
ponto em que eu me arriscaria a hipótese e que esse tipo de 
comunitarismo é, essencialmente, uma comuna religiosa, ligada à 
consciência de serem os explorados e/ou os excluídos. Assim, as 
pessoas que se organizam em comunidades locais pobres podem se 
sentir revitalizadas e reconhecidas como serem humanos, por meio 
de uma salvação religiosa (CASTELLS, 1997: 93). 
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De fato, a partir da década de 90 começa a haver um rearranjo de 

posições dos campos religiosos, notadamente os evangélicos, face aos demais 

campos da sociedade. Isso de dá tanto na seara interna das igrejas quanto nas 

suas relações em outras dinâmicas sociais, levando a uma mudança de 

percepção social do imbricamento entre as igrejas evangélicas e suas ações 

sociais.  

Neste mesmo período, as igrejas – neste caso tanto católicas quanto 

evangélicas – passaram a ter um maior voluntarismo nas comunidades, 

passando a serem estratégicas nas ações sociais, visto que, existem contextos 

em que as maiores “bases” de organização comunitária acabam sendo as 

igrejas que tanto organiza como representa os anseios de uma população. Um 

grande exemplo disso pode ser demonstrado até mesmo no bairro de Felipe 

Camarão, em que a atuação social das ONGs – em Felipe camarão podemos 

destacar o trabalho da Visão mundial do Brasil – tem tentado convergir com as 

igrejas no tocante às ações e aos discursos.  

A respeito do que está colocado no parágrafo anterior, podemos 

dizer, em concordância com Burity que: 

 

 

Naturalmente, isto não quer dizer homogeneização da atuação dos 
grupos religiosos – como tampouco está atuação é homogênea entre 
os demais segmentos da sociedade civil. A natureza das ações 
continua refletindo as orientações predominantes da articulação 
existente, seja do discurso religioso, seja das redes e parcerias 
estabelecidas. Há certamente ações puramente assistenciais, com ou 
sem vieses proselitistas, desconectadas de qualquer preocupação 
com o „empoderamento‟ dos pobres e excluídos. Há outras marcadas 
pela ambigüidade, com sinais de avanço em alguns aspectos, mas 
reproduzindo padrões tradicionais da ação filantrópica. Há outras 
ainda, em que as ações se inscrevem em quadros de referência 
sintonizados com as lutas pela ampliação da cidadania, com a 
preocupação de distinguir a competição religiosa da atuação conjunta 
contra a pobreza e a exclusão e com a necessidade de atuar em 
campos hegemonizados por forças não-religiosas. 
O resultado, nisso tudo, é a intensificação da percepção de que as 
igrejas podem e devem ter um papel ativo no enfrentamento dos 
problemas sociais e de que são um recurso estratégico ou de que 
oferecem possibilidades de legitimação (num nível instrumental) para 
quem com elas se articularem (agências governamentais, lideranças 
político-partidárias ou organizações da sociedade civil). (BURITY, 
2006: 47-48).      
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O mesmo autor ainda arremata salientando que: 

 

 

O confronto com uma realidade não somente historicamente 
excludente e injusta, mas em processo de agravamento - em que as 
marcas e os efeitos, do desemprego, da má qualidade dos serviços 
públicos (educação, saúde, moradia, transporte, etc.) e acesso 
restrito a eles, da inflação e a carestia eram tangíveis nos rostos, 
vestimentas e locais de moradias dos membros das igrejas -, teve um 
impacto importante para as igrejas. Por crescerem precisamente 
entre os pobres e conviverem permanentemente com as carências e 
problemas, materiais e subjetivas, trazidas por estes segmentos 
sociais ao espaço do culto e da convivência eclesial, muitas igrejas 
foram pouco a pouco sendo movidas a „fazer alguma coisa‟. Parte 
disso se traduziu em ações concretas, filantrópicas ou de mobilização 
coletiva, e parte em maior consciência dos vínculos entre pobreza, 
decisões políticas e estrutura da sociedade. (Burity, 2006: 49)  

 

 

Assim, a vulnerabilidade social e as incertezas com relação à vida 

também fizerem com que houvesse uma maior abertura por parte da sociedade 

civil para as ações sociais de base religiosa, causando um maior inclusão e 

enfrentamento perante a exclusão da pobreza e de outros problemas sociais, 

além de uma maior abertura para a redefinição dos papeis dos evangélicos, 

sobretudo no que concerne à ação social. Tudo isso, sob pena de não incorrer-

se no que Dejours (1999) aponta como sendo uma “banalização da injustiça 

social” enquanto um mal que serviria para o bem do futuro. 

Neste momento, também achamos oportuno discutirmos o estado 

em que as Igrejas Evangélicas se encontram diante da complexa dinamicidade 

da realidade social de Felipe Camarão, procurando atentar principalmente para 

as mudanças ocorridas na vida religiosa diante sociedades.  

O campo de investigação das Ciências Sociais nesta área tem 

produzido estudos – dentre os quais, podemos destacar o de Verba et all. 

(1995) - que apontam uma associação entre cidadãos mais ativos e as 

instituições religiosas na sociedade americana, muito embora eles falem pouco 

sobre como a vida religiosa trabalha o cotidiano da vida dos cidadãos. Esse 

estudo demonstrou ainda que existem algumas conexões entre os estágios de 

envolvimento nas igrejas e de participação política que independe de classe e 

outras variáveis sociais. Desse modo, podemos colocar que na sociedade norte 

americana as igrejas se configuram como importantes agentes na promoção de 
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disposições necessárias para o engajamento político/social. Não obstante, as 

igrejas ainda delegam um caráter sagrado às obrigações civis, principalmente 

através do estímulo as atividades de voluntariado, construindo capital social 

entre seus membros, habilitando-os a serem potenciais atores democráticos. 

No entanto, o referido estudo não explicita claramente se a religião em si é 

importante, ou seja, se gerar capital social, num contexto religioso funcionava 

na motivação e capacidades dos atores sociais. 

Evidentemente, para se ter essa resposta, é necessário examinar 

mais de perto agentes sociais que detenham motivações religiosas, procurando 

enxergar como eles rearranjam novas formas de participação. Importa dizer 

que os grupos religiosos ao fomentarem uma cidadania mais ativa, estão, 

conforme Giddens (1994), colaborando para o fortalecimento de uma 

democracia mais dialógica, visto que imputam nos discursos aspectos de 

conduta social que não eram discutidos anteriormente ou estavam sectarizados 

por algumas práticas tradicionais. 

Essas práticas tradicionais estavam centradas principalmente no 

“eu”, no grupo religioso, em que outras ações extramundanas desviariam os 

devotos do engajamento que deveria ser fomentados com uma ênfase na 

sociedade inspirada pela fé. 

Procuraremos discutir a forma como uma religiosidade específica é 

capaz de fomentar sujeitos voltados para uma maior participação e atuação 

político social e o que realmente é produzido por esses sujeitos a partir de suas 

práxis em suas localidades, tornando-as democraticamente, mais incluídas. 

Tais sujeitos, por vezes, acabam demonstrando posturas totalmente contrárias 

as que se supõem dos membros passivos das classes populares, tendo, 

portanto, uma ética fortemente marcada pelo engajamento público e pelo senso 

de confiança nas instituições sociais. Desse modo, a conduta desse novo 

sujeito está pautada em grandes características das novas posturas das igrejas 

evangélicas. A primeira delas é a de que Deus pode ser servido através do 

outro humano, a segunda, de que a missão de servir aos pobres é 

responsabilidade dos membros das igrejas, e terceira é a de que as mudanças 

necessárias para podermos viver em um mundo mais justo devem ser 

alcançadas através da ação humana, visto que este passou a ser tido como o 

desejo de Deus da história. Essas são as principais noções que passaram a 
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nortear as ações dos novos sujeitos sociais e pertencentes às igrejas 

evangélicas. 

A pouco mais de quarenta anos seguidores de algumas novas 

denominações evangélicas no Brasil e no Chile foram bastante receptivos e 

motivados para exercerem uma cidadania crítica, principalmente pelo fato de 

adquirirem dignidade e um bom valor de status por meio das “graças do 

Espírito Santo” em suas vidas. Entretanto, apesar disso, existia uma 

divergência entre o status enquanto membros ativos do espaço religioso e o 

baixo status enquanto membros das camadas populares são através dessa 

divergência que se criam as consciências críticas visando equalizar os status 

na vida social e política. Estes aspectos estão colocados pelos estudos de 

Emílio Willems (1967). Além dele, Prandi (1996), analisa os pentecostais que 

se sentiam compelidos a lutarem por melhores condições de vida no mundo, 

aceitando a pobreza mais tendo o estímulo de um Deus de justiça que deseja 

que todos os homens desfrutem de boas condições para adorá-lo e lutar contra 

a miserabilidade. Para Mariz (1992), a exigência da conversão opõe-se a uma 

visão fatalista da vida, encorajando as pessoas a discordarem e se rebelarem 

contra a realidade assim como definida convencionalmente. Ela possibilita às 

pessoas acreditarem que suas vidas podem ser mudadas. Mesmo o 

pentecostalismo, com sua atitude extramundana e seu respeito à autoridade 

constituída, fomenta uma visão crítica, não-fatalista da vida que pode trabalhar 

contra a postura oficial do movimento. 

Esses estudos aos quais nos referimos acima, nos trazem 

experiências de espaços religiosos organizados com a formação de novos 

sujeitos, que são estimulados a agirem coletivamente visando uma maior 

justiça social e promoção da dignidade humana. Desse modo, os estudos 

anteriormente revisados permite-nos perceber uma similaridade com as 

teorizações elaboradas por Robert Putnam, das associações civis enquanto 

geradoras de uma sociedade civil forte. Isso se dá porque tratam das melhorias 

que as igrejas trouxeram para essa área, dentre as quais, podemos explicitar 

as maiores laços de confiança entre os fieis convertidos. A perspectiva de 

sociedade civil adotada nesses estudos é bastante interessante para se 

averiguar as articulações entre as crenças e ações de uma comunidade 

religiosa, a formação de novos sujeitos, sobretudo em áreas mais pobres. 
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Atualmente, ao passo em que as sociedades se globalizaram foram 

conseqüentemente se tornando mais complexas, com isso, as barreiras que 

nos faziam enxergar a sociedade civil como sendo distinta de outros setores da 

sociedade foram se tornando cada vez mais permeáveis. Concomitantemente, 

as representações que os fieis fazem das religiões também tem se alterado de 

forma substancial. Portanto, a sociedade civil passou a ser – em conformidade 

com a noção de comunidade cívica de Putnam – uma rede de laços e grupos 

por meio dos quais as pessoas convergem os seus interesses umas com as 

outras e agem em comunidade em torno de questões políticas e sociais. 

Durante certo tempo, as associações religiosas eram notadas como 

constituintes da sociedade civil, enquanto instituições que estão situadas entre 

o oikos, ou seja, a esfera privada, e a esfera pública. Entretanto, atualmente 

essas associações são vistas enquanto formadoras de novos sujeitos ativos 

socialmente. Segundo Scherer-Warren, as associações religiosas atualmente 

podem enriquecer a sociedade civil por meio de três maneiras: 

 

 

Como ambientes socializantes, fornecendo e equipando membros 
para o engajamento cívico; como unidades sociais civicamente 
engajadas com outras unidades sociais na negociação de interesses, 
valores e estilos de vida; como bases domésticas, dando suporte aos 
membros individuais no coletivo ou em seus próprios engajamentos 
cívicos. (SCHERER-WARREN, 2006: 150). 

 

 

Portanto, existem igrejas que repassam para os seus fieis 

orientações que colocam o mundo social como sendo um lugar onde se deve 

exercer parte da missão religiosa. Neste caso, o mundo é, portanto, 

transformável e por isso, negociar e trabalhar em lugares a serem transformado 

faz parte da missiologia empregada por essas igrejas. 
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Igrejas Evangélicas Imersas em um Contexto Social Sui Generis 

 

 

Há muitos anos que os cientistas sociais apontavam para uma 

estranha ligação entre a forte presença de igrejas evangélicas em bairros muito 

empobrecidos das grandes cidades, e em especial naqueles com altos índices 

de violência. Das favelas do Rio de Janeiro as comunidades urbanas do 

Nordeste, extrema pobreza, violência e injustiça convivem lado a lado com a 

profusão de templos, sobretudo, pentecostais. Conforme Christina Vital da 

Cunha (2009), há uma provável relação entre este fenômeno e a desigualdade 

e vulnerabilidade sociais, ou seja, o pentecostalismo seria uma corrente que 

cresce mais ou se fortalece, onde contextos de precariedade político-social são 

abundantes. Muito embora segundo Freston, também tenha ocorrido um forte 

movimento de adesão de integrantes das classes mais favorecidas às igrejas 

evangélicas pentecostais. Tanto periferias dos países em desenvolvimento 

como nas periferias dos países desenvolvidos os moradores das periferias 

foram os que mais se converteram. Nos apontamentos de  Christina Cunha, o 

meio urbano se configura enquanto uma ambiente de tensão, no qual a 

presença do “Mal” seria forte e, portanto, deveria ser em intensas e cotidianas 

“batalhas espirituais” para as lideranças e demais adeptos devem estar 

constantemente em oração, com o intuito de enfrentar o enorme desafio que 

elas representam. Estes aspectos são de grande relevância para as 

problematizações pelas quais pretendemos enveredar nossas análises, visto 

que, as supostas interfaces que existem entre o ethos evangélico – 

principalmente pentecostal – e o ethos das periferias urbanas, podem ser tidas 

como um dos principais fatores que facilitam a compreensão da existência de 

um grande número de igrejas nessas localidades. Entretanto, ainda não houve 

esforços acadêmicos consistentes no sentido de entender essa estranha 

relação. 

Esse fenômeno foi replicado de modo exemplar na cidade de Natal. 

No começo da década, o bairro de Felipe Camarão apontava para uma 

situação de calamidade em termos de violência e problemas sociais. Tal 

situação despertou ações governamentais e não-governamentais que foram 
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alterando o quadro lentamente, de modo que hoje tais índices não se 

apresentam de modo tão negativo, mas ainda demandam cuidadosa atenção. 

Felipe Camarão, entre os mais de 36 bairros que compõe a cidade 

de Natal, é o 4° mais populoso; É formado por 18 comunidades, dentre estas, 

08 são irregulares. Somente no ano de 2009 mais de 40 jovens foram vitimas 

da violência armada, além do caso emblemático do pastor Edmilson, 

assassinado no dia primeiro de novembro de 2009 enquanto fazia uma vigília 

de oração em um dos morros do bairro, provocando comoção nos moradores 

do bairro. 

Em 2001 a ONG evangélica SEPAL  (Serviço para Evangelização da 

América Latina) fez um levantamento das igrejas evangélicas em Natal e 

encontrou 41 igrejas em Felipe Camarão. Em 2005, com financiamento da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi realizada uma cuidadosa 

pesquisa e foram encontradas 59 igrejas no bairro. No que concerne ao 

aspecto denominacional, as igrejas que temos catalogadas em nosso banco de 

dados estão distribuídas da seguinte forma: 

 

Tabela 9: DENOMINAÇÕES DAS IGREJAS EVANGÉLICAS EM FELIPE CAMARÃO15 

HISTÓRICAS PENTECOSTAIS NEOPENTECOSTAIS 

12 44 3 

Fonte: Banco de dados do Grupo de Estudos Mythos-Logos, Linha de pesquisa Cultura e 
Fenômeno Religioso. 

 

 Hoje podemos afirmar, com base em dados que estão sendo 

coletados existem pelo menos 70 igrejas atuantes na comunidade. Os 

evangélicos de Natal começaram a ser despertados para o desafio de Felipe 

Camarão em setembro de 2003, no Seminário Teológico-Estratégico: Modos 

                                                
15

 Cabe dizer que existem outros tipos de critérios para a classificação das Igrejas Evangélicas 
(Mariano 1999) que colocam as igrejas enquanto pentecostais ou neopentecostais de acordo 
com o seu período de surgimento. Em nosso catálogo, além da datação histórica da 
denominação também adotamos as características doutrinárias para classificarmos as Igrejas 
Evangélicas. Cabe dizer que das 44 Igrejas pentecostais, grande parte correspondia a Igreja 
Assembléia de Deus. 
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de enfrentamento da Pobreza em Natal, onde ficou clara a urgência de 

voltarem os olhos para a região. Naquele mesmo ano, a pesquisa divulgada 

pela SEPAL chamou a atenção de vários líderes cristãos atuantes na 

comunidade, que se reuniram para refletir sobre a contribuição que poderiam 

dar na reversão dos cruéis indicadores sociais de Felipe Camarão. A pergunta 

a dar a tônica do evento era porque a forte presença da igreja não se traduz 

em transformações do contexto injusto em que está inserida? As perturbadoras 

constatações sobre a apatia das igrejas em relação aos alarmantes desafios 

sociais levaram os líderes a refletir sobre a necessidade de dar continuidade a 

este trabalho.   

Em 2005, foram realizadas reuniões mensais nas mais diversas 

igrejas do bairro. Ao longo destas reuniões, uma rede de igrejas e líderes foi 

sendo construída coletivamente. Em dezembro de 2005 a ALEF (Associação 

de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão) foi oficialmente criada, com o 

objetivo de reunir as igrejas que atuam localmente para o desenvolvimento de 

programas focados no Desenvolvimento Comunitário e transformação social. 

As igrejas possuem uma capilaridade que não pode ser encontrada em 

nenhuma outra forma de organização social das comunidades, estando 

presentes em todos os recantos dos bairros e favelas, mesmo os mais 

inóspitos, onde os problemas sociais ensejam sua face mais cruel e os serviços 

públicos são ainda mais ausentes. Com a criação da ALEF, o bairro de Felipe 

Camarão passou a contar não apenas com uma organização, mas com uma 

rede de igrejas e de líderes (não apenas pastores, mas líderes comunitários, de 

jovens, de mulheres, de missões...), que gerencia e executa um amplo 

programa de desenvolvimento local16 e trabalha para a transformação 

comunitária, nos oito eixos de atuação da entidade: educação, formação de 

líderes, saúde, meio ambiente, construção da paz, economia solidária, cultura e 

juventude. 

Felipe Camarão ilustra um cenário comum às comunidades 

empobrecidas de todos os rincões do país. Como dissemos, nenhuma outra 

organização está tão presente nos bairros como as igrejas evangélicas. Essa 

                                                
16

 Ver em anexo o Manual do Desenvolvimento Comunitário, elaborado numa parceria da ALEF 
com a A Rocha do Brasil. 
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“onda evangélica”, além de poder ser analisada através da congruência entre 

os ethos religioso e das periferias, como colocamos mais acima, pode também 

ser analisado pela proximidade sócio-econômica que existe entre as lideranças 

evangélicas locais e os moradores. Essa proximidade se dá pelo fato de ambos 

terem passado por experiências similares, ou seja, moram no mesmo bairro, 

podem casar, ter filhos e sofrem as mesmas angústias. Isso gera uma maior 

proximidade e empatia entre fieis e pastores, o mesmo não ocorre com a Igreja 

Católica, uma vez que em muitos casos os padres moram em outros bairros da 

cidade, não tem filhos, não sofrem as mesmas angústias e, portanto, não tem 

discursos tão envolvidos com os problemas da comunidade. Além dessa, 

outras particularidades contribuem para o aumento do número de evangélicos 

– tanto as instituições quanto os fiéis – são a facilidade de se fundar novas 

denominações, grande quantidade de cultos durante os dias da semana, que 

acaba sendo crucial para a formação de “laços” de afetividade, acolhimento 

social entre os membros das igrejas. Conforme afirma Vital da Cunha (2009): 

 

 

Num espaço social como o das favelas, no qual a insegurança é tão 
presente no cotidiano, onde o sentimento de desrespeito (Segundo 
Márcia Leite, em apresentação no IBMEC, 23 de agosto de 2007, a 
palavra mais presente entre os participantes dos grupos focais da 
pesquisa com lideranças de favelas que vem desempenhando é 
“respeito”. Ver também, SILVA; LEITE, 2007 e SILVA, 2008.) e de 
baixa confiança em si mesmo (Clara Mafra revela que durante 
conversa com moradores era perceptível uma “sensação de fracasso, 
desassossego, de perda e vulnerabilidade geral” (MAFRA, 2003, p. 
203) Simões (SIMÔES, 2008) cita um documento produzido pela 
cruzada de São Sebastião no qual é registrado, na década de 1960, a 
falta de confiança dos moradores das favelas em si mesmos para 
lograr melhores condições de vida.) e nas instituições é muito intenso, 
a rede dos evangélicos e os laços de afeto e confiança gerados (e/ou 
fortalecidos) a partir de tal pertencimento religioso têm uma dimensão 
fundamental na rotina, não só dos que se filiam a esta religião e 
participam de suas atividades litúrgicas, mas também para os que 
vivem próximos a esta realidade e percebem neste meio uma 
possibilidade de buscar „acolhimento‟ em momentos de necessidade. 
É como se a percepção da existência de um lugar ou grupo no qual é 
possível obter proteção material, emocional e espiritual já fizesse o 
indivíduo dispor de alguma sensação de segurança. (VITAL DA 
CUNHA, 2009: 236). 
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Porém, quando comparamos a presença da igreja com seu impacto, 

percebemos que o grande número de unidades eclesiais não tem resultado em 

alterações estruturais na comunidade. Embora muitas pessoas estejam sendo 

doutrinadas no evangelho, coletivamente a igreja não está influenciando na 

estrutura social das comunidades do país. Um dos motivos de dezenas de 

igrejas em um único bairro não conseguirem causar impacto social é a falta de 

unidade. Tal fato pode ser analisado tomando como referencia algumas 

teorizações sociológicas, como por exemplo, as de Pierre Bourdieu, visto que, 

na perspectiva deste autor até os agentes sociais mais próximos podem ter 

diferentes olhares sobre os mesmos fatos do mundo social, desse modo, a 

disjunção que ocorre entre as igrejas evangélicas de Felipe Camarão parece 

ser decorrente das incompatibilidades missiológicas das unidades religiosas. 

Segundo Leandro Silva, missionário e presidente da ALEF: 

 

 

Embora muitas pessoas estejam sendo alcançadas pelo evangelho, 
coletivamente a igreja não está influenciando na estrutura social das 
comunidades (Leandro, 2009). 

 

 

E complementa afirmando que: 

 

 

Falta unidade e uma missiologia reducionista. Ou seja, redução do 
número de igrejas e união em torno de projetos e ações voltadas não 
apenas para „conquistar almas para o senhor‟, mas também para 
„provocar transformações sociais‟ que melhorem a qualidade de vida 
dos moradores de Felipe Camarão e combatam a violência e a 
corrupção, numa „luta pela causa dos pobres‟. (Leandro, 2009) 

 

 

Portanto, para a entidade que congrega algumas igrejas evangélicas 

do bairro, cada igreja têm se voltado para suas próprias atividades, não 

reservando espaço em sua agenda para o trabalho conjunto com outras 
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igrejas, configurando, desse modo uma atitude blasé17 frente aos problemas 

sociais que existem na comunidade da qual fazem parte. Assim sendo, é 

necessário construir um amplo esforço conjunto, baseado em projetos, ações e 

programas direcionados a provocar transformações sociais. Por maior que 

seja, nenhuma igreja pode mudar sozinha toda uma região. Este trabalho é 

coletivo. 

 

Participação Política, Parcerias e Ação Socioreligiosa em Felipe Camarão 

 

À semelhança de Paulo Freire, concordamos que não se pode 

pensar o papel da Igreja a não ser historicamente, Pois “as igrejas não existem 

como entidades abstratas. Elas são constituídas por mulheres e homens 

„situados‟, condicionados por uma realidade concreta, econômica, política, 

social e cultural” (2006: 123). As igrejas evangélicas de Felipe Camarão, de 

forma alguma, fogem a tal compreensão. Nesse sentido, em um momento 

futuro da nossa pesquisa será interessante observar as matrizes discursivas 

que estão por traz da ação das igrejas, porque elas estão, ou não, tentando se 

mobilizar para alterar a realidade do bairro? Tal como teoriza J. Alexander 

tomando como referência Charles Tilly, as pessoas não são agentes passivos, 

elas se apropriam desse discurso e os reelaboram. Até porque, a sociedade 

civil é o pano de fundo dos movimentos sociais, é nela que se encontram as 

gramáticas que justificam os movimentos (Alexander, 1998). 

Conforme colocamos anteriormente18, a comunidade de Felipe 

Camarão apresenta-se sob um quadro de intensa complexidade e densidade 

social. Os desafios que se impõem sócio-estruturalmente são inúmeros. No 

âmbito socioeconômico, as questões de renda, educação e moradia que se 

colocam, dentro da mais simples cotidianidade de seus moradores, são 

bastante difíceis.  

                                                
17 Leia-se blasé no sentido que Georg Simmel emprega ao termo, ou seja, distanciamento 
emocional dos acontecimentos sociais, ou como nos diria Goffman, indiferença civil. 
18

 Ler tópico 1 deste trabalho: Reconhecendo o Campo de Pesquisa: Felipe Camarão e Suas 
Particularidades Socio-Históricas. 
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Por outro lado, não dissociado a tal realidade, e por isso mesmo 

fortemente marcado por ela, as questões socioeconômicas que se desdobram 

em seu espaço, e acima de tudo as relações sociais travadas em comunidade 

dela decorrente, produz um quadro social e político fortemente diversificado, 

caracterizado pela presença e ação de atores múltiplos e agentes no bairro. 

Observa-se com isso que há uma dinâmica de vida política representada por 

entidades comunitárias diversas, por organizações não-governamentais 

(ONGs) e unidades religiosas de múltiplas confissões.  

Para se ter uma idéia, em um sintético panorama, pode-se dizer que 

pesquisas anteriormente realizadas no bairro Rezende (2007), constataram, 

para um plano estritamente político, a existência de 16 entidades 

representativas: 2 conselhos comunitários; uma diversidade de centros e 

associações, totalizando um número de 6 unidades; 2 clubes de mães; 2 

grupos de idosos; 3 ONGs e 1 fundação.   

No que diz respeito aos organismos de orientação religiosa, 

pesquisa por nós feita em 2005 aponta um número de 58 Igrejas evangélicas; 2 

Salões do Reino das Testemunhas de Jeová; 6 igrejas católicas e 3 centros 

espíritas. No caso das igrejas protestantes, objeto de nosso interesse, avalia-se 

que esse percentual tenha evoluído para 70 unidades atualmente. 

De qualquer forma, levando-se em conta a disposição dos atores 

sociais acima relatada, é fundamental de nossa parte traçar um olhar de maior 

profundidade sobre tal realidade, pois a configuração que se desenha em 

comunidade perpassa, a olhos mais atentos, a simples quantidade dos atores 

imersos em um espaço social “problemático” ou, como nos informa Barros 

Correia (2008) em recente trabalho monográfico, em um “ambiente de grande 

tensão social”.   

Em Felipe Camarão as dinâmicas econômica, política e social 

apresentadas interpelam as igrejas para uma ação intramundana de maior 

significação. Desse modo, o que se coloca na ordem do dia são novas 

posturas, possíveis alianças e parcerias das entidades evangélicas frente aos 

antigos desafios comunitários.  
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Nesse sentido, uma das questões a ser enfrentada é a posição das 

igrejas diante dos elevados níveis de violência humana presente na 

comunidade. As igrejas ali situadas pouco percebiam a sua força e importância 

na transformação social. Nesse exato contexto, observávamos que as 

interrogações que insistentemente emergiam eram quanto à reação das 

unidades evangélicas em face de tal realidade: negariam a responsabilidade, 

espiritualizariam os problemas ou se moveriam no sentido de uma articulação 

voltada para uma ação de maior objetividades em comunidade?  

Ora, fazer tal reflexão era, para o momento, e é, para atualidade, 

necessária a despeito dos elementos impeditivos que tornavam, e continuam a 

tornar, as igrejas inoperantes no bairro. Todavia, se constituía, e se constitui, 

como um passo fecundo, problematizado, que possibilita pensar factíveis 

alternativas, encaminhamentos e até mesmo mudanças para a comunidade.  

As igrejas não são entidades “neutras”, e agem no condicionamento 

da realidade concreta em que se acham. As igrejas, portanto vivem 

historicamente e não podemos, assim como Freire (2006), aceitar sua 

neutralidade em face da história. Assumir a posição de neutralidade significa 

adotar a defesa dos “fortes” em desfavor dos “fracos”, por outro lado, ao agir 

socialmente em favor dos desfavorecidos não estariam antagonicamente 

situadas fora de suas “metas religiosas”, muito pelo contrário, estariam 

adotando uma postura em acordo com as pregações do evangelho (postura 

cristã, de auxílio ao próximo) e, no mínimo, adotando uma posição socialmente 

crítica, revolucionária, o que corresponderia ao campo religioso protestante 

como uma atitude profética. Segundo Gláucio Ary Dillon Soares19, os 

evangélicos estão entre os mais pobres conforme indicam algumas pesquisas, 

isso demonstra, de certa forma, um perfil de classe desse grupo religioso. 

Desse modo, se as igrejas evangélicas estão localizadas nas áreas “mais 

pobres” e a delinqüência também é crescente nessas mesmas áreas, temos aí 

uma conexão estatística sem qualquer relação causal entre elas. Sobretudo, 

“no mundo social, em que a reflexividade institucional tornou-se um elemento 

                                                
19

Ver blog do Gláucio Ary Dillon 
Soares:http://www.blogger.com/profile/10215910282981233919, site visitado em 20/02/2010. 

http://www.blogger.com/profile/10215910282981233919
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constituinte central, a complexidade dos „cenários‟ é ainda mais marcante” 

(Giddens, 2001, p. 25).    

O que se observa, contudo, nessas últimas visitas ao campo, dentro 

de novas reconfigurações e possibilidades políticas e sociais, é que a adoção 

de uma postura engajada, por parte de algumas lideranças evangélicas, com 

respeito às questões sociais do bairro, tem suscitado o início de uma postura 

mais sensibilizada para com os desafios sociais comunitários por parte das 

igrejas.  

Dentro de tal perspectiva, a atuação da ALEF, mostra-se de 

fundamental importancia. Pois, as igrejas evangélicas de Felipe Camarão 

começam a assumir uma postura de maior diálogo com outros atores sociais. 

As igrejas têm reconhecido que não se constituem como os únicos agentes 

comunitários, pois outros atores também fazem parte da mesma realidade. Da 

mesma forma, vêm desenvolvendo uma consciência em que a superação de 

um quadro social amplamente enraizado em questões históricas demandam 

atores sociais múltiplos, formações de alianças e consolidação de forças, em 

outras palavras, da necessidade de formação de um bloco unido para 

sobrepujar determinados obstáculos sociais. 

Tal perspectiva evidencia aquilo que Joanildo Burity (2006) concebe, 

para um plano social mais amplo, como nova dinâmica da participação por 

parte dos agentes, organismos religiosos a travar parcerias, relações e formular 

as redes de ação pública na atualidade. Fenômeno recente de aspecto 

nacional em que as igrejas protestantes se inserem na vida pública de forma 

mais participativa e crítica a partir da redemocratização brasileira, buscando 

uma maior harmonização entre as possibilidades e as oportunidades objetivas. 

Existem alguns estudos - ALMEIDA, 2006; BIRMAN, 2003 E MAFRA, 1998 – 

desenvolvidos em localidades populares que destacam as especificidades da 

proteção, das reciprocidades e das criações de vínculos criadas pelas redes 

religiosas. De acordo com esses estudos, tais redes são eficazes no 

enfrentamento à vulnerabilidade e a insegurança social. Segundo Almeida 

(2006), essas redes acabam valorizando as pessoas e as relações sociais, isso 

faz com que haja um estabelecimento de laços de confiança além de uma 
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melhor auto-estima, gerando, portanto, maior capital social. As redes 

evangélicas promovem, sobretudo, laços de reciprocidade, diferentemente da 

filantropia correntemente praticada por outros grupos religiosos.   

Esse momento é visto em Felipe Camarão com novos olhos e novas 

problemáticas. Do ponto de vista da Igreja, como atuar socialmente, romper 

com determinados obstáculos, muito deles internos à igreja, sem fugir de seus 

assuntos estritamente religiosos? Do ponto de vista da ação social, como fazer 

frente aos desafios sociais, tão grandiosos e aparentemente infindáveis, 

imersos em uma realidade onde a comunidade encontra-se apática 

sociopolíticamente? 

Portanto, parece-nos razoável dizer, a partir de algumas reflexões 

(Demo e Putnam), que a participação se constitui como um elemento 

fundamental para pensar tal problema. A participação, pois, dentro da sua 

dialogicidade possibilita um aprendizado àquele que participa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através das nossas verificações, pudemos perceber que há uma 

potencialidade juvenil no bairro, entretanto, ainda existem muitas dificuldades 

de se alterar o quadro da realidade da violência, principalmente pelo motivo 

dos jovens não disporem de um preparo que lhes proporcione uma igualdade 

de condições numa eventual disputa por empregos no mercado de trabalho. 

Para poder desprender-se desta lógica, os jovens travam lutas diárias visando 

à superação das suas dificuldades. Entendemos que a juventude é uma 

potencialidade de toda e qualquer sociedade, e a vitalidade do escopo social 

depende substancialmente da forma como a sociedade mobiliza esse recurso. 

E uma das formas de mobilizar a juventude, é através do engajamento nas 

igrejas. Importa registrar, a título de comparação de realidades sociais uma 

pesquisa que intencionava verificar os níveis de interesse de participação dos 

jovens das igrejas católicas e evangélicas localizadas na baixada fluminense. A 

respeito da pesquisa, Alves Fernandes salienta que: 

 

 

A pesquisa listou várias possibilidades de participação, indagando 
sobre aquelas em que eles eventualmente atuam ou gostariam de 
atuar ou ainda se haveria total desinteresse mediante algumas 
instituições ou formas de participação. Os resultados indicaram que 
há maior proporção de jovens católicos atuando em atividades 
sociopolíticas. As atividades as quais encontramos exceções a essa 
tendência, são: agentes de saúde, movimento estudantil e associação 
de moradores. Nessas ações os evangélicos se destacaram em 
relação aos católicos, ressalvando-se que a diferença proporcional é 
muito baixa no tocante a participação em movimento estudantil. 
(Alves Fernandes, 2009: 119). 

 

 

Outra questão importante é a de que nós não podemos 

desconsiderar os abandonos dos quais os jovens são vítimas, simplesmente 

responsabilizando-os de forma precoce pelos atos violentos que ocorrem no 

bairro. Além disso, em nosso pensamento, a violência juvenil não deve ser 

tipificada como características próprias de lugares como Felipe Camarão, visto 
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que ela também é presente em outros locais da cidade e que a violência 

urbana possui origens econômicas, políticas e sociais, que devem ser 

analisadas mais de perto e com mais rigor. 

É importante colocarmos que em nosso entendimento, a mídia 

aparece como um agente crucial da negativização que é recorrentemente 

atrelada ao bairro de Felipe Camarão. Tal negativização, dá-se, sobretudo, 

pelas construções fantasmagóricas que fomentam sobre o bairro, desviando o 

foco das responsabilidades do poder público na elaboração e implementação 

das políticas públicas que assistem ao bairro. Por hora, são essas as 

inquietações que nos saltam aos olhos nesta fase da nossa pesquisa. 

Com relação às igrejas, verificamos que a maior parte, pelo forte 

personalismo dos líderes religiosos e por serem predominantemente 

pentecostais – do pentecostalismo não-clássico - entende que possui um papel 

puramente religioso/espiritual, certamente, por entenderem que se houver 

transformação na vida dos indivíduos, conseqüentemente o restante da 

sociedade irá ser transformada. Também nos saltou aos olhos, a desunião que 

marca a relação entre as igrejas do bairro, sinal disto, é o pequeno número de 

igrejas que estão associadas à ALEF – pouco mais de 30 em um universo de 

70 igrejas. Sendo assim, embora as igrejas tenham como fundamento central a 

propagação da fé por meio de mensagens religiosas, atos litúrgicos presentes 

em práticas pastorais, elas, enquanto instituições defendem interesses que 

muitas vezes são divergentes entre si. Desse modo, acumulam ressentimentos 

mútuos e atuam numa lógica de mercado religioso, delegando grande 

importância ao número de agentes e de seguidores, e, portanto, a sua situação 

financeira, esse fato acaba corroborando para o pouco capital social que existe 

por parte das igrejas de Felipe Camarão. Conseguem articular as redes sociais, 

espirituais e familiares, intencionando fixar os fieis nas igrejas ou ganhar novos 

adeptos, impulsionados pelo lema “ide e pregai”. Percebemos a falta de uma 

educação política junto aos fieis, que possam fazer com que eles entendam o 

verdadeiro compromisso da igreja com o mundo. 

Dito isto, o estudo realizado no bairro de Felipe Camarão nos 

permitiu perceber, entre outras coisas, que a relevante presença das igrejas 
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protestantes ali situadas, tem contribuído para a redefinição dos mapas 

mentais e dos modelos de justiça no bairro. Com isso, contribuem para redefinir 

posturas e, portanto, redefinem de certo modo a estrutura social, embora essa 

redefinição não se dê, na maioria das vezes, por meio de projetos políticos. 

Nesse sentido, reconhecemos que por seu considerável número (mais ou 

menos 70 igrejas), tais entidades gozam de uma respeitável força política, 

entretanto, a existência de elementos impeditivos dificulta, em muito, o 

empreendimento de ações mais objetivas em comunidade. Nesse sentido, por 

meio da pesquisa foi possível chegar a algumas conclusões. Dentre essas 

conclusões podemos elencar, o isolamento entre as igrejas, ocasionado por 

uma intricada estrutura disjuntiva, a qual impede a formação de uma visão de 

conjunto e a percepção de sua força, bem como seu papel como atores 

políticos. A cultura do desinteresse e/ou apatia política de seus moradores, já 

registrada por outros pesquisadores no bairro, dificultam a ação de alguns 

religiosos na comunidade os quais esbarram em tais dificuldades. A ausência 

de uma concepção paroquial no seio protestante dificulta a percepção da igreja 

enquanto ator socialmente responsável pela comunidade. Falta uma 

eclesiologia pautada na transformação social. Apesar disso, no âmbito 

individual, os dados e entrevistas que coletamos na nossa pesquisa nos 

mostram que a religião tem diminuído o crime e a violência, muito embora isso 

ocorra com intensidade variável. O que existe, de fato no bairro e que causa 

uma redefinição dos mapas mentais, é uma ação pautada no evangelismo, que 

espiritualiza o mundo fazendo com que as igrejas passem a ter uma postura 

gnóstica perante aos problemas que existem no bairro. 

Por outro lado, existem igrejas que focalizam a sua atuação apenas 

na ação social, que acaba na departamentalização de seus quadros voltados 

para uma ação social, não existindo, portanto, um diálogo com a cultura 

intencionando alterar o ethos vigente na comunidade. Quando agem dessa 

forma, as Igrejas Evangélicas acabam convertendo fieis, mas não propiciam 

um “espaço social” para que esse “novo convertido possa viver” essa nova 

mentalidade e, portanto, a transformação individual torna-se discrepante do 

mundo da cultura. Desse modo, poderíamos falar na necessidade de se 

elaborar uma “teopráxis” das Igrejas Evangélicas de Felipe Camarão. 
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Por fim, cabe ressaltar que os resultados se constituem de suma 

importância porque a partir deles ampliamos a compreensão acerca da 

realidade religiosa de Felipe Camarão, mas não só por isso, tais conclusões 

nos abrem possibilidades para novos questionamentos e, principalmente, o 

aprofundamento da pesquisa no intuito sempre renovado de desvelamento de 

tal realidade. 
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APÊNDICES 
 

 

Apêndice 1: Roteiro das entrevistas estruturadas feitas com pastores e 

membros das igrejas evangélicas de Felipe Camarão. 

 

1 – Qual a igreja que o senhor(a) faz parte? 

2 – Qual a função que o senhor exerce não igreja? 

3 – A quantos anos a sua igreja está no bairro? 

4 – Como o senhor(a) encara o discurso de lugar violento que recai sobre 

Felipe Camarão? 

5 – Grande parte dos casos de violência tem o envolvimento de jovens, no seu 

entendimento, por que isso ocorre? 

6 – Antes da criação da ALEF, sua igreja executava alguma ação no intuito de 

sanar o problema da violência? 

7 – Depois da criação da ALEF, as igrejas passaram a ter uma maior atuação 

no tocante a solução dos problemas sociais do bairro? 

8 – Quais são as principais dificuldades encontradas? 

9 – Existe uma fragmentação entre as igrejas de Felipe Camarão? 

10 – Existem parcerias da ALEF com outras instituições, inclusive fora do meio 

evangélico, que visem o enfrentamento da violência e demais desafios sociais 

do bairro? 

11 – Na sua opinião, qual é o verdadeiro papel das igrejas evangélicas no 

tocante a alteração do quadro de violência do bairro? 

12 – O que a ALEF tem feito para atuar nos efeitos que geram a violênciae não 

somente nas causas? 
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Apêndice 2: LISTA DAS IGREJAS ENCONTRADAS EM FELIPE CAMARÃO. 

PESQUISA SEPAL – 2001. 
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Apêndice 3: LISTA DAS IGREJAS ENCONTRADAS EM FELIPE CAMARÃO 

EM 2005. 
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