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RESUMO 

 

A cidade é um labirinto complexo. Elementos simbólicos, materiais e imateriais 
o compõem e condicionam as práticas daqueles que enveredam por seus 
caminhos. A vivência dentro deste labirinto urbano é mediada pelas percepções 
dos indivíduos em sua relação com outros e com o espaço. Dentre os vários 
elementos que podem influenciar essa percepção, destacamos o medo do crime 
– sentimento que se torna fenômeno na medida em que se mostra na realidade 
da cidade, em seus lugares e nas práticas espaciais de seus habitantes. Nas 
múltiplas territorializações que dinamizam e tornam o espaço citadino plural, o 
medo do crime emerge enquanto agente de territorializações que, a cada dia, 
ganha mais protagonismo nas dinâmicas urbanas. A presente dissertação tem 
como objetivo central refletir sobre a dimensão espacial do medo considerando 
sua territorialização, cujas manifestações adquirem formas visíveis e discursivas, 
materiais e imateriais, no bairro de Candelária, localizado na Zona Sul de Natal-
RN. Ancorados em metodologias da pesquisa qualitativa em Geografia, a 
dinâmica urbana de Candelária passa a ser tramada a partir do campo de forças 
que se estabelece entre o medo do crime e seus habitantes. Desta tensão 
emergem as territorializações do medo que apresentam seus desdobramentos 
em escalas variadas, que afetam do corpo de indivíduos ao próprio substrato 
material do bairro. Desta dinâmica, diversos processos surgem refazendo, sem 
cessar, a configuração do labirinto urbano de Candelária, criando muros 
simbólicos que condicionam as trajetórias dos indivíduos por seus espaços. 

Palavras-chave: Territorializações. Território. Medo. Bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The city is a complex maze. Symbolic elements, tangible and intangible influence  
the practices of those who go down its ways. The experience within this urban 
labyrinth is mediated by perceptions of individuals in their relationship with others 
and with space. Among the various elements that may influence this perception, 
we highlight the fear of crime - feeling that becomes phenomenon  as it is shown 
in the reality of the city, in its places and the spatial practices of its inhabitants. In 
multiple territorializations that boost and make the plural city space, fear of crime 
emerges as a territorialization agent that, every day, gains more prominence in 
urban dynamics. This work is mainly aimed to reflect on the spatial dimension of 
fear considering its territorialization which manifestations acquire visible and 
discursive forms, tangible and intangible, in the Candelaria district, located in the 
south of Natal-RN. Anchored in methods of qualitative research in geography, the 
urban dynamics of Candelária becomes webbed from the force field established 
between fear of crime and its inhabitants. From this tension emerge 
territorializations of fear that show its development in varying scales, affecting 
from the body of individuals to the material substratum of the neighborhood itself. 
From this dynamic, many processes arise retracing incessantly, the configuration 
of the urban maze of Candelaria, creating symbolic walls that affect the 
trajectories of individuals for their spaces. 

Keywords: Territorializations. Territory. Fear. Neighborhood. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Dentre as muitas imagens que nos podem conduzir para a reflexão sobre 

a cidade, aquelas relacionadas a um labirinto, a nosso ver, se destacam. 

Percorrer as ruas, as avenidas, os becos ou as passarelas de uma cidade 

qualquer; observar imagens de satélites que retratam com grande riqueza as 

mais diferentes formas de organização espacial urbana; escutar os relatos sobre 

o que é viver na cidade são alguns exemplos que colocam em evidência a cidade 

em proximidade com um labirinto complexo. 

Nesse labirinto, as dimensões materiais e imateriais dos sujeitos se 

corporificam e tramam práticas espaciais que seduzem aqueles que se 

“aventuram” pelos caminhos que “teimosamente se bifurcam”. Nesse ir e vir de 

entradas sem saídas, a cidade labiríntica engole o caminhante, tornando-o um 

narrador dos seus desejos – de glória e de decepção, de perdas e de ganhos, 

de medos e de esperanças. Esse narrador é em verdade, num trabalho de 

dissertação, aquele que, embora esteja preso no labirinto, busca construir nele, 

também, as suas zonas de reflexão. Por isso, essa dissertação constitui-se em 

uma reflexão que busca se distanciar das explicações reduzidas a um paradigma 

analítico que constantemente busca encontrar certas “verdades secretas” nas 

masmorras das relações causa-efeito. 

Aqui, a sistematização ancora-se na trilha citadina, cuja problematização 

está enredada pela tônica do medo. É certo que o medo atravessa a sociedade 

desde sempre, mas a modernidade parece ter trazido à tona outras variações 

desse fenômeno, ampliando práticas espaciais no labirinto citadino, na 

sociedade moderna. No contexto atual, ele tem se tornado um fenômeno urbano 

de grande visibilidade, seja porque tem sido amplamente veiculado pelos meios 

de comunicação, seja porque tem induzido processos que associam diferentes 

fatores que repercutem de forma decisiva nas relações que caracterizam a vida 

na cidade.  

O medo é um sentimento que acompanha a humanidade há muito tempo, 

provavelmente desde os seus primórdios. Ao mediar a relação dos indivíduos 

com outros indivíduos e destes com o espaço, o medo torna-se fenômeno, 

mostrando-se na própria realidade. Assim, ele deve ser abordado 

geograficamente a partir de suas inscrições no espaço, influenciando seus usos 
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e sua organização. Quando o medo é tratado a partir dessa perspectiva, temos 

a possibilidade de refletir sobre uma trama locacional1 materializada por meio de 

ações e de objetos que se arranjam fisicamente no espaço, viabilizando uma 

dinâmica que modula processos de territorializações. Nesse sentido, o medo se 

apresenta como um dado que desenha, de maneira especial, as encruzilhadas 

do labirinto citadino, tornando-se agente desse processo, responsável pelo que 

estamos chamando de territorializações do medo.   

Assim, o presente trabalho se aporta no par dialógico territorialização-

território. A territorialização, sendo o movimento que se constitui decorrente de 

ações e processos responsáveis pela construção e apropriação do território2. O 

território, por sua vez, é concebido a partir da perspectiva integradora do espaço 

geográfico, fruto de relações conjuntas entre dominação e apropriação e 

considerando as relações de poder em sentido amplo (material e simbólico)3. 

Os estudos que têm como temática o medo demonstram como esse 

fenômeno vem se tornando cada vez presente na dinâmica da vida citadina.  Do 

Alto Oeste Potiguar4 a Los Angeles5, encontramos sistematizações sobre como 

esse tema atravessa o cotidiano, dando-nos um bom panorama do problema em 

diferentes escalas geográficas. Nesse campo ricamente estudado, como ampliar 

as reflexões? Qual espaço servirá às discussões que nos possibilitará tratar 

sobre as territorializações do medo?  

A escolha de uma área de estudo raramente parte de uma atitude neutra 

do pesquisador. As questões anteriormente levantadas nos levaram ao bairro de 

Candelária, situado na cidade de Natal-RN, porque já dispomos, em princípio, 

de um conhecimento prévio dessa localidade, tanto por ser morador da cidade 

de Natal, como por ter realizado pesquisas anteriores neste bairro6. Alguns 

                                                           
1 GOMES, Paulo Cesar da Costa. O Lugar do Olhar: elementos para uma geografia da 
visibilidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.  
2 SAQUET, M. A. As Diferentes Abordagens do Território e a Apreensão do Movimento e da 
(I)materialidade. Geosul, Florianópolis, v. 22, n. 43, p. 55-76, jan./jun. 2007.  
3 HAESBAERT, Rogério. O Mito da Desterritorialização: do "fim dos territórios" à 
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  
4 PINTO, F. R.; CARNEIRO, R. N. Medo e Meio Técnico-Científico-Informacional no Alto Oeste 
Potiguar-RN. Revista LEVS, Marília, v. 11, p. 47-59, 2013. 
5 DAVIS, Mike. A Cidade de Quartzo. São Paulo: Boitempo, 2009. 
6 Estas pesquisas tiveram início ainda na graduação, através da Iniciação Científica, culminando 
em alguns artigos sobre o tema e no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Sentimento de 
Insegurança do Crime e Práticas Socioespaciais: uma análise a partir do bairro de Candelária, 
Natal-RN”. 
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outros fatores somam-se a este. Primeiramente, podemos ressaltar a sua 

inserção em uma das áreas com maiores índices de furtos e roubos da cidade. 

Corroboram com esse fato os depoimentos recorrentes de moradores que já 

foram vítimas de um desses tipos de crimes em seu território. Sua paisagem 

também é um fator de destaque: é comum encontrar nas casas e nos 

estabelecimentos comerciais do bairro equipamentos de segurança, tais como 

cercas elétricas e câmeras de vigilância. Nas ruas, também é corriqueira a 

presença de segurança privada realizando “patrulhamentos”. Um outro fator a 

ser considerado possui relação com seus espaços públicos que são pouco 

utilizados, transformando-se em espécies de espaços “anêmicos”. Além disso, 

Candelária possui paisagens distintas dentro de seus limites, matizadas em duas 

formas de morar: residências fora e dentro de condomínios fechados (verticais e 

horizontais). Por fim, Candelária, no tecido intraurbano de Natal, contém em seus 

limites equipamentos urbanos amplamente utilizados por toda a população da 

cidade, como parques, avenidas e estabelecimentos comerciais. Esses 

elementos permitem que as relações nas quais o medo torna-se mediador 

fiquem mais evidentes e possam ser observadas em contextos distintos dentro 

de um mesmo limite territorial. 

A identificação desses fatores nos fez perceber o medo como um 

problema/fenômeno espacial construído a partir de um texto não-verbal, 

subjacente às ações e às objetivações espaciais que, portanto, se realiza de 

modo indireto por meio de discursos, programas de televisão, matérias 

impressas e sobre uma prática material produzida diretamente no espaço com 

marcas visíveis na produção da trama locacional do bairro. O medo percebido 

dessa forma – construção não-verbal, imaterial e invisível e material e visível - 

enredam os processos de territorializações, tornando esse pedaço do labirinto 

citadino de Natal uma espécie de holograma, em que a parte reproduz a imagem 

do todo, e, nessa condição, nos favorece uma reflexão que permite pensar o 

fenômeno a partir de sua abrangência, mas também de suas singularidades. 

O medo como agente de territorializações atua em questões vinculadas 

às ressignificações urbanas, às alterações de sociabilidade entre os indivíduos 

e nas relações destes com os espaços públicos e privados. Nesse caso, 

entendemos o medo como um dos fenômenos relevantes no condicionamento 

de práticas espaciais modernas, assumindo destaque na dinâmica urbana. 
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Dessa forma, os questionamentos que nos conduziram no processo de reflexão 

dentro do bairro de Candelária foram os seguintes: 

a. Como se dá o processo de territorialização do medo considerando as 

dimensões materiais e imateriais? 

b. De que forma as territorializações do medo influenciam no uso dos 

espaços (público e privado) no bairro de Candelária, Natal-RN?  

c. Quais territórios são formados a partir das territorializações do medo? 

d. Como a dinâmica territorial pautada no medo influencia as trajetórias 

cotidianas dos moradores do bairro de Candelária, Natal-RN? 

e. Existem no bairro ações de resistência que vão de encontro à lógica do 

medo no bairro de Candelária, Natal-RN? 

 

Considerando esses questionamentos, propusemo-nos a refletir sobre a 

dimensão espacial do medo considerando sua territorialização no bairro de 

Candelária, Natal-RN, a partir de suas manifestações materiais e imateriais. Para 

tanto, objetivamos especificamente: compreender a influência do medo no uso 

dos espaços do bairro de Candelária, Natal-RN; identificar os territórios formados 

a partir das territorializações do medo; analisar a influência dos territórios que 

são formados a partir das territorializações do medo nas trajetórias dos 

moradores no bairro de Candelária, Natal-RN; conjecturar acerca de 

territorializações que emergem como contrapostas à lógica do medo no bairro 

de Candelária, Natal-RN.  

Para responder aos questionamentos e cumprir os objetivos propostos, 

embasamo-nos metodologicamente em estratégias de pesquisa voltada para a 

análise qualitativa. Considerando essa perspectiva para a geografia, uma das 

estratégias passou por assumir o labirinto como metáfora que favorece percorrer 

o espaço estudado sem perder de vista as múltiplas formas que o medo 

apresenta, que se materializam e se concretizam. O labirinto, seja por não ter 

uma configuração linear, que induza, a priori, um caminho a ser percorrido, seja 

por possibilitar o encontro mediante suas encruzilhadas e bifurcações, nos fez 

elaborar uma sistematização apresentando o medo e suas territorializações sem 

que tivéssemos a necessidade de eliminar ou fundir perspectivas. Outra 

contribuição metodológica que essa imagem/metáfora favoreceu foi o encontro 

com uma abordagem qualitativa complexa e, até certo ponto, fenomenológica do 
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conteúdo geográfico do problema. As observações feitas in loco desse território 

foram associadas a outras fontes de informação, como os depoimentos orais e 

escritos; a representação gráfica, cartográfica e os desenhos feitos a partir das 

histórias contadas e das visões de mundo relatadas; e a observação participante. 

A perspectiva complexa e fenomenológica nos fez enxergar, de modo 

geral, parte da semiótica urbana que se incrusta no labirinto. Com isso, 

buscamos perceber a sua capacidade sígnica e, assim, recriar os discursos que 

a cercam, produzem e reproduzem seus sentidos. Significar a cidade é 

considerar materialidades e subjetividades como sistemas sígnicos, tornando-a 

um texto não-verbal que abre possibilidades à interpretação. Uma semiótica 

urbana complexa e fenomenológica busca dialogar com três unidades básicas e 

interdependentes: características físicas, uso e transformação do ambiente 

urbano. Essas unidades culminam na geração de três operações fundamentais: 

percepção, leitura e interpretação. Assim, a interação entre usos e contextos 

transforma a cidade em um verdadeiro palco que se encontra em constante 

transformação e inovação7. Ou podemos considerar de modo ampliado o 

labirinto urbano como uma trama locacional, já anunciada anteriormente.  

Quando se coloca em sintonia o contexto, o uso e as transformações 

urbanas, a concepção de uma Teoria do Espaço Urbano se faz presente para  

dinamizar: (1) a percepção urbana como capacidade de gerar informação 

através de alguns cortes seletivos na paisagem; (2) a leitura do espaço urbano 

que considera analogias, convergências e divergências entre espaços 

selecionados pela percepção; (3) a interpretação que busca fazer considerações 

sobre o espaço urbano com vistas a possíveis interferências sobre ele8.  

Nesse jogo interpretativo, o labirinto citadino é espaço de encontro de 

múltiplas trajetórias; são estórias-até-agora que se cruzam e ajudam a criar e 

qualificar esse espaço, sendo campo aberto aos acontecimentos incertos9. 

Enquanto sujeito-pesquisador, nossa prática fundamental foi estudar o espaço 

traçando nossas próprias trajetórias, criando nossos próprios roteiros. A despeito 

de uma certa familiaridade com Candelária, nos portamos em um primeiro 

                                                           
7 FERRARA, Lucrécia d’Aléssio. Ver a Cidade: cidade, imagem, leitura. São Paulo: Nobel, 1988. 
8 Ibidem. 
9 MASSEY, Doreen. Pelo Espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2004. 4 ed. 
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momento como “estrangeiros” (por mais difícil que essa prática possa ser). É no 

querer perder-se que buscamos “atingir novas possibilidade cognitivas, através 

de um resultado ‘sujo’, de misturas imprevisíveis e casuais entre níveis racionais, 

perceptivos e emotivos, como unicamente a forma-cidade sabe conjugar”10.   

A partir dessas nossas primeiras trajetórias, encontramos as trajetórias 

dos moradores de Candelária. Nessa confluência de trajetos emergiram formas 

físicas e discursivas11 que passaram a “animar” o labirinto de Candelária e nos 

permitiram que a cada página, que a cada capítulo, pudéssemos, de certa forma, 

incorporar a ele novos elementos.  

 Os procedimentos que adotamos para alcançar os objetivos almejados 

funcionaram como se estivéssemos manuseando metaforicamente uma 

máquina fotográfica: ora o foco era aberto para considerar nuances mais gerais 

do fenômeno estudado, uma espécie de visão panorâmica se revelava ao nosso 

olhar; ora o foco era fechado e se esquadrinhava, para a nossa visão imagens 

enquadradas, dinâmicas particulares de Candelária; ora a abertura – esta, além 

do que uma máquina pode nos oferecer - abarcava o panorâmico e o singular, 

resultando desse encontro, por que não dizer complexo, que ocorre sem sínteses 

ou subordinações, formando as reflexões dialógicas de um mesmo fenômeno 

que transita por um labirinto.   

Esses movimentos de aproximações e distanciamentos foram utilizados 

na construção conceitual, considerando a pesquisa e a revisão bibliográfica. 

Essa prática orientou as observações, possibilitando o encontro entre teoria e 

realidade local. Certo de que a realidade sempre suscitará novos 

questionamentos, novas inquietações, essa prática permaneceu durante todo o 

desenrolar do trabalho. O foco aberto para teoria e a realidade nos permitiu 

visualizar dinâmicas do mesmo fenômeno em diferentes contextos, 

possibilitando a elaboração de um campo conceitual que embasa a prática 

empírica.  

Imbuídos de observações preliminares, metáforas e conceitos, 

adentramos em Candelária. As visitas periódicas ao bairro foram de grande valia 

                                                           
10 CANEVACCI, Massimo. A Cidade Polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação 
urbana. São Paulo: Studio Nobel, 1993. 
11 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collége de France, pronunciada 
em 2 de dezembro de 1970. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 
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para que as nuances do fenômeno estudado pudessem se revelar com mais 

precisão. Nesse sentido, a câmera fotográfica, não mais utilizada como 

metáfora, mas como objeto concreto de pesquisa que ajuda a registrar o 

problema, se constituiu um importante instrumento para capturar momentos 

relevantes, permitindo construir um campo de visibilidade indispensável à 

representação/recriação das diferentes paisagens.  

Ampliando a investigação, buscamos em fontes secundárias elementos 

que permitiram considerar aspectos de um campo discursivo sobre o medo no 

bairro de Candelária e em toda a cidade, a partir de matérias jornalísticas, 

notícias e materiais do gênero, dados oficiais acerca de crimes ocorridos nos 

limites do bairro. Nessa produção de informações, nos valemos muito das redes 

sociais. Nesse sentido, criamos um grupo na rede social Facebook chamado 

“Viver em Candelária”. Ao final do trabalho, o grupo possuía (possui ainda) mais 

de 360 membros. Ali pudemos estabelecer um canal de diálogo com moradores 

do bairro, sendo uma fonte riquíssima de informação à pesquisa. As informações 

do grupo se aliaram àquelas provenientes da própria “aventura” do campo. Os 

encontros foram inúmeros e marcantes. As conversas, ora espontâneas, ora 

planejadas e intencionalmente direcionadas, emergiram como fontes riquíssimas 

de informações para as reflexões aqui sistematizadas. Nessa produção de 

informação, nos valemos também da aplicação de um questionário online aos 

participantes do grupo “Viver em Candelária”, utilizando a plataforma 

SurveyMonkey.  

A produção desse trabalho adveio, portanto, das nossas observações, 

percepções e interpretações, considerando as diversas estratégias e fontes 

utilizadas. De nossa perspectiva como pesquisador, consideramos as conversas 

abertas mais ricas em detalhes se compararmos com as decorrentes dos 

questionários fechados, por isso nossa predileção a elas ao longo do trabalho. 

Conversar com as pessoas nas ruas, com os usuários dos espaços públicos, 

donos de estabelecimentos comerciais, foi de grande valia e possibilitou 

encontrar detalhes que, normalmente, os questionários não permitiriam. Nesse 

quesito, a fenomenologia12 se apresentou como uma orientação importante ao 

privilegiar descrição/relatos, sem pretender explicar de modo reduzido a 

                                                           
12 RELPH, Edward C. As Bases Fenomenológicas da Geografia. In: Geografia, Rio Claro, v. 4, 
nº 7, pp. 1-25, 1979. 
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experiência imediata, e buscando acompanhar as percepções, os atos e as 

experiências dos outros, e buscando lições subjetivadas que nos orientaram, de 

certo modo, em nossas trajetórias pelo campo. 

Nesse caminho metodológico, mais um desafio se apresentava: como 

construir um campo de visibilidade para além dos gráficos, desenhos e 

fotografias? Como ampliar essa representação para a cartografia, considerando 

que as territorializações do medo assumem a dimensão material e imaterial, a 

percepção individual e coletiva, a experiência e o discurso? A rigidez com que a 

cartografia, muitas vezes, tem sido conduzida dificulta a abordagem de temas 

geográficos mais complexos. Por isso, nos valemos de uma concepção de 

cartografia mais fluida, aberta. Acreditamos no mapa enquanto representação 

gráfica que facilita a compreensão espacial de coisas, fenômenos, processos, 

dinâmicas sociais13. Mas, a compreendemos, também, como criadora de 

mundos e não apenas como representação dele. Assim, o mapa nunca é 

realidade em si; é, também, uma possibilidade para interpretações criativas de 

“realidades”. Essa concepção mais aberta da cartografia dá especial relevância 

ao processo de mapeamento, ou seja, às práticas que levaram o pesquisador a 

construir uma base cartográfica que bricola precisão e imprecisão, desenhando 

a realidade, também, com rascunhos, croquis e mapas. Sendo assim, a 

cartografia é mais útil quando consegue aproximar o território dos movimentos 

de territorializações, o que supõe mapeamentos de ações e processos. Uma das 

estratégias cartográficas que utilizamos foi a divisão do bairro a partir de 

elementos de sua paisagem que diferenciavam algumas áreas de outras. Assim, 

a partir do “todo” Candelária, chegamos a três “partes” dela: a Candelária-

tradicional, a Candelária-de-passagem e a Candelária-ausente. Com isso, 

criamos uma estratégia metodológica que nos permitisse compreender a trama 

locacional do medo com mais clareza. 

 Feitas essas considerações introdutórias, a presente dissertação, além 

desta seção e da seção conclusiva, contém: um capítulo (2) destinado à 

caracterização do bairro de Candelária, ressaltando seu surgimento, suas 

formas e como o bairro estrutura-se na atualidade. Damos especial atenção às 

diferenciações internas do bairro a fim de pensarmos se elas têm papel 

                                                           
13 SEEMAN, Jörn. “Cartografias Culturais” na Geografia Cultural: entre mapas da cultura e a 
cultura dos mapas. Boletim Goiano de Geografia, v. 21, nº 2, jul./dez. 2001, p. 61-82. 
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importante na análise do fenômeno estudado; um capítulo (3) que trata 

propriamente das territorializações do medo em Candelária e como estas 

influenciam na vida cotidiana dos moradores do bairro. Ressaltamos alguns 

elementos importantes para o “despertar” do medo nos indivíduos, como a 

inserção do bairro em um contexto de aumento dos crimes e a influência da mídia 

na reverberação deles, e como ele passa a atuar sobre o espaço e sobre outros 

indivíduos, no cerne de um campo de força entre medo e indivíduos. Por fim, o 

último capítulo aborda a emergência de muros simbólicos pelo medo e que 

acabam por influenciar as trajetórias dos indivíduos no espaço, complexificando 

o labirinto de Candelária. Além disso, abordamos práticas que atuam no sentido 

de “derrubar” (simbolicamente) estes muros. Elas aparecem sob a forma de 

territorializações da esperança. 
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2 CONSTRUINDO CENÁRIOS: A CANDELÁRIA-LABIRÍNTICA 

 

   Labirinto 

 
Não haverá nunca uma porta. Estás dentro 

E o alcácer abarca o universo 
E não tem anverso nem reverso 

Nem externo muro nem secreto centro. 
Não esperes que o rigor de teu caminho 
Que teimosamente se bifurca em outro, 

Tenha fim. É de ferro teu destino 
Como teu juiz. Não aguardes a investida 

Do touro que é um homem e cuja entranha 
Forma plural dá horror à maranha 
De interminável pedra entretecida. 

Não existe. Nada esperes. Nem sequer 
No negro crepúsculo a fera.  

(Jorge Luis Borges)  
 

 

 Cidade. Campo rico para analogias, metáforas, pensamentos que 

vagueiam e buscam em suas formas e funções modos para compreendê-la 

melhor. Ela já foi pensada como organismo, sistema ou teia. A multiplicidade de 

olhares sobre a cidade forma um único, denso e complexo quadro composto pelo 

visível, pelo textual, pelo simbólico, sendo, portanto, sua interpretação 

metafórica e enigmática14.  

 Labirinto. Referência ao infinito, à desordem, ao acaso. Caminhos ou 

trajetórias que se bifurcam, quem a persegue corre o risco de encontrar na 

próxima curva um muro, um minotauro ou, quem sabe, homens. É a esfera da 

possibilidade, dos encontros e desencontros, do perder-se e do achar-se. 

 A cidade é um labirinto complexo. A coexistência de diferentes caminhos 

favorece a construção de trajetórias que abrem a possibilidade para 

visualizarmos, panoramicamente, diferentes experiências e vivências, 

parecendo conter todas as possibilidades de experimentação do homem com o 

espaço. Marcada por desenhos que revelam trajetos, a cidade impõe aos seus 

habitantes as perguntas: que trajetórias seguir? Quais caminhos evitar? Quais 

são as passagens e os lugares proibidos? Esse cenário de possibilidades e 

desvios induz à reflexão sobre as escolhas dos indivíduos e suas práticas 

                                                           
14 SILVA, Valéria Cristina da. A Cidade no Labirinto: descortinando metáforas da pós-
modernidade. Sociedade & Natureza, Uberlândia, 21 (1): 147-158, Abr. 2009. 
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espaciais, evidências da complexidade que a constitui como um labirinto de 

signos e informações que são, simultaneamente, materiais, imateriais e 

simbólicos. Seu tecido é um emaranhado de roteiros, experimentados de 

maneiras diferentes, pois contém a subjetividade e a percepção daqueles que 

se arriscam pelos seus caminhos. 

 Nesse imenso labirinto espacial, qualquer corte faz surgir novos labirintos. 

São mundos dentro de um mesmo mundo. As possibilidades de enveredar por 

novas localidades, por novos trajetos são inúmeras – mesmo que na maioria das 

vezes acabemos sendo levados a seguir os mesmos caminhos, da casa à 

escola, do trabalho à casa. E, assim, labirintos são formados a cada dia, com 

novas configurações. Os acasos alteram-no a cada momento. O labirinto 

espacial se constitui enquanto produto de interrelações, esfera da possibilidade 

da existência da multiplicidade e se encontra em constante devir15. 

 Compreender o espaço enquanto um produto de interrelações reside no 

entendimento de um processo construtivista das entidades e das identidades 

sociais. Com isso, busca-se a superação de um pensamento que se encontra na 

individualidade e não no contato entre cada individualidade. O espaço é 

moldado, organizado, produzido, mediante esses contatos e de tudo aquilo que 

emerge deles16. Essas interrelações conduzem à multiplicidade ao mesmo 

tempo em que são afetadas pela mesma multiplicidade e heterogeneidade. Essa 

dinâmica encontra eco na própria constituição da sociedade, essencialmente 

plural. Cada indivíduo ou grupo social é possuidor de suas próprias 

histórias/estórias, que coabitam o mesmo espaço, (re)produzindo-o e 

(re)organizando-o17. Assim, enquanto durarem as relações sociais, em toda sua 

possibilidade de multiplicidade, o espaço irá continuar a ser transformado. Ele 

está, dessa forma, em constante devir, em um eterno (re)criar-se. Com isso, ele 

está aberto às possibilidades, à história incerta, distanciando-se do lugar-comum 

das certezas18. Assim, todas as vezes que, no decorrer do texto, citarmos um 

desses pontos – produto de interrelações, múltiplas trajetórias e constante devir 

                                                           
15 MASSEY, 2004. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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– estaremos nos referindo, basicamente, às considerações de Doreen Massey 

sobre eles e sobre o seu papel no entendimento acerca do espaço. 

 Para conduzir nossa caminhada pelo espaço, associamos sua existência 

ao fenômeno do medo e procuramos seguir a trajetória espacial conduzida pela 

metáfora do labirinto. Nessa relação medo-labirinto, buscamos construir a matriz 

espacial a qual conduz as nossas reflexões que têm como base o bairro de 

Candelária, Natal-RN. A cada tópico abordado nas páginas que se seguem, 

novos elementos serão adicionados ao labirinto de Candelária, como se fossem 

cenas sucessivas que passam a compor parte da vida cotidiana no bairro, tendo 

como pressuposto o fenômeno do medo em seu território. Essa construção 

busca articular as esferas físicas, comportamentais e de significações, 

articuladas e interdependentes19, que nos possibilitem interpretações acerca do 

fenômeno do medo e de suas múltiplas territorializações. 

 Nesse sentido, o próximo tópico aborda o surgimento do bairro de 

Candelária e como ele se estrutura atualmente. Sem fazermos isso, 

incorreríamos no risco de tratar do fenômeno do medo como sendo “a-espacial”, 

quando, na verdade, a história do bairro, a forma como ele se expandiu e se 

constitui são indispensáveis à compreensão do problema. Com isso, buscamos 

tornar essa seção em algo que vá além das “caracterizações da área de estudos” 

estanques e desassociadas do restante das reflexões. Focamos, portanto, na 

paisagem de Candelária destacando homogeneidades e heterogeneidades de 

seu labirinto que fazem parte de uma certa trama locacional do medo. 

 

2.1 Candelária: primeiros desenhos do labirinto 

 

 Natal, década de 1970. A cidade passa por um dos períodos de expansão 

urbana mais intensos de sua história – algo que já vinha sendo desenhado 

desde, pelo menos, a década de 1940, quando se tornou principal ponto 

estratégico dos Estado Unidos na América Latina, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Neste período, a cidade passou por um boom que fez sua população, 

de 1940 a 1950, saltar de 54.836 para 103.215 pessoas20. Além da vinda de 

                                                           
19 GOMES, 2013. 
20 SILVA, Anelino Francisco da. Migração e Crescimento Urbano: uma reflexão sobre a cidade 
de Natal, Brasil. Scripta Nova: revista electrônica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. 
XVII, Nº 428, 2013. <http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-74.htm> 
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inúmeros soldados para Natal durante a guerra, esse crescimento esteve 

associado a um outro fator: a seca. Diversos imigrantes provenientes das 

cidades do interior do estado e, em menor intensidade, de estados vizinhos, 

encontraram em Natal uma saída para esse problema que assolou muitas 

cidades do Nordeste durante o período.  

 Esse aumento populacional foi responsável pela ampliação e surgimento 

de infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos que até então não existiam 

na cidade. Aos poucos esses novos elementos foram sendo incorporados ao 

território de Natal, dando-lhe destaque em relação às demais cidades do estado, 

consolidando-o enquanto polo atrativo para fluxos migratórios21. 

 Chegado os anos 1970, Natal já possuía uma população de 264.379 

habitantes, criando uma demanda especial por moradia. A cidade apresentava 

um núcleo urbano restrito, havendo considerável área para a expansão urbana. 

Foi justamente nessas áreas de expansão que algumas políticas habitacionais 

se consolidaram, buscando, por um lado, equacionar o déficit habitacional e, por 

outro, expandir a área ocupada da cidade. A dinâmica de ocupação desses 

espaços deu-se da seguinte forma: a parte norte da cidade foi contemplada com 

os conjuntos das Companhias de Habitação (COHABs), destinadas à população 

de renda mais baixa, cuja oferta de moradias acompanhava a demanda gerada 

pelos incentivos industriais naquela área da cidade; a parte sul, por sua vez, foi 

contemplada com os conjuntos dos Institutos de Orientação a Cooperativas 

Habitacionais (INOCOOPs), que se destinavam a uma população de renda 

média baixa22. 

 É nesse contexto que os primeiros traçados do que viria a ser o bairro de 

Candelária começam a ser desenhados. Mais precisamente em 1975, foi 

entregue o conjunto habitacional Candelária, pelo INOCOOP. Seus primeiros 

anos de existência trouxeram consigo as marcas da expansão urbana de Natal, 

que foi viabilizada em áreas de difícil acesso e infraestrutura precária - transporte 

coletivo, rede de esgoto, iluminação pública, dentre outros. O conjunto 

                                                           
21 COSTA, Ademir Araújo Da. A Verticalização e as Transformações do Espaço Urbano de 
Natal-RN. Natal, RN: 2000. 352p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Instituto de Geociências-CCMN. Programa de Pós-Graduação em Geografia. 
22 MEDEIROS, Sara R. F. Q. Conjuntos Habitacionais e Expansão do Espaço Urbano de 
Natal/RN. In: XV Encontro da ANPUR (ENANPUR), 2013, Recife. Desenvolvimento, 
Planejamento e Governança, 2013. 
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Candelária foi criado sobre campos dunares e, não muito raro, os moradores 

precisavam atravessá-los para chegar ao destino almejado. A figura 1 nos 

oferece uma dimensão do que era o acesso ao conjunto durante esse período 

inicial, a partir de uma fotografia tirada do atual bairro de Lagoa Nova, que faz 

divisa com Candelária em sua porção norte. 

 

Figura 1 – Acesso viário ao conjunto Candelária, década de 1970. 

 

Fonte: Acervo digital da Prefeitura Municipal da Cidade de Natal. 

 
 Imaginemo-nos dentro daquele único carro retratado na fotografia. 

Partimos desta via que se encontra em primeiro plano. Ela é formada por 

paralelepípedos. Seguimos em frente. À esquerda visualizamos o então estádio 

de futebol Humberto de Alencar Castelo Branco, o “Castelão”23. Na fotografia, 

apenas uma pequena parte de sua estrutura e duas torres de refletores são 

possíveis de serem visualizadas. À direita observamos nada além de vegetação 

e algumas poucas edificações. À frente, o paralelepípedo finda e inicia-se uma 

ladeira não pavimentada na qual subimos e, então, adentramos no conjunto 

Candelária.  

                                                           
23 O estádio foi renomeado em 1989 e passou a se chamar João Cláudio de Vasconcelos 
Machado, o “Machadão”. Em 2011, foi derrubado para dar lugar à Arena das Dunas, construída 
para a Copa do Mundo FIFA de Futebol Masculino, sediado no Brasil em 2014. 
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Essa estrada que começa no primeiro plano da fotografia e termina no 

final da ladeira é uma parte da avenida Prudente de Morais. Essa parte que a 

fotografia retrata, sobretudo a ladeira no último plano, era (e ainda é, na 

atualidade) um dos principais acessos ao conjunto Candelária. Um interessante 

relato desses elementos que compunham o conjunto Candelária em seu 

surgimento nos é oferecido no relato “saudosista” de um antigo morador presente 

na figura 2. 

 

Figura 2 - Relato acerca do início do Conjunto Candelária, por um antigo 
morador. 

 

Fonte: Grupo “Viver em Candelária”, no Facebook. 

 

 “Candel”, alcunha utilizada por muitos moradores de Natal para se referir 

à Candelária, é relatada ainda em seu início sob a forma de conjunto 

habitacional. O destaque é dado a uma situação cotidiana que envolve o acesso 

ao conjunto retratado na fotografia da figura 1. A mencionada “ladeira do dedi” 

é, justamente, a subida presente na fotografia onde, no final, está localizado o 

ginásio esportivo Marcelo de Carvalho, mais conhecido como Ginásio do DED. 

O relato ressalta a dificuldade que o ônibus tinha em adentrar o conjunto 

Candelária quando havia a incidência de chuvas naquela área. O acesso, ainda 

sem pavimento, tornava-se adverso e era necessário que os passageiros 

deixassem o transporte, tornando-o mais leve para que, enfim, ele conseguisse 

subir a ladeira. E a resposta ao morador: sim, Robson Tavares viu a “Candel” 

nascer.   

Candelária começa a expandir seu labirinto, composto entre outros 

fatores, das dificuldades de acesso e deslocamento. O labirinto que começa a 

se formar possui elementos dos mais variados. Mas o que parece ser mais 
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relevante nas trajetórias dos habitantes do então conjunto Candelária era a 

precariedade das ruas e dos acessos, tornando complicado o trânsito. A fala de 

um imigrante, que veio da cidade de Recife-PE na década de 1970, oferece um 

panorama do que era essa área naquela época: “Quando cheguei em Natal, na 

década de 70, a cidade tinha muitas estradas de barro e mato. A gente levava 

as roupas pra lavar em uma mulher que morava em Candelária. Era uma 

dificuldade para minha esposa chegar lá. Aquela área ali era só mato” [Sr. João 

Barbosa, hoje morador de Parnamirim, cidade vizinha a Natal]. 

 O entorno do conjunto Candelária foi sendo gradativamente ocupado, 

tanto por meio de novas residências, como também por novas ações da política 

habitacional. Três novos conjuntos, compostos por apartamentos, foram criados 

na década de 1980: o Bairro Latino (1981), o Parque das Pedras (1981) e o Vila 

Morena (1989). Nesse sentido, o poder público, sobretudo por meio da política 

habitacional, teve grande parcela de responsabilidade no que diz respeito à 

expansão urbana daquela área. Os conjuntos habitacionais (principalmente, mas 

não unicamente) foram de suma importância para a alocação de pessoas e 

infraestruturas urbanas em áreas de expansão, possibilitando sua ocupação e 

seu desenvolvimento. A figura 3 apresenta um mapa com a localização dos 

conjuntos habitacionais que foram responsáveis pela condução da expansão 

urbana do bairro. Tendo como referência o conjunto Candelária, há uma primeira 

expansão a leste do conjunto, seguida de uma expansão mais a noroeste e 

outra, mais recente, a norte dele24. 

 

 

                                                           
24 Essas indicações tiveram como base imagens aéreas de Natal datadas de 1979 e 1988. 
Infelizmente, as imagens tornam-se ilegíveis quando impressas, sendo passíveis de serem 
visualizadas com uma qualidade melhor somente em programas de tratamento de imagens ou 
em softwares de SIG’s (System Information Geografic). Estas imagens possibilitaram, então, a 
identificação das “frentes” de expansão do bairro, tal como foi posto. 
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Figura 3 – Mapa de localização dos conjuntos habitacionais no futuro 
bairro de Candelária, Natal-RN (1975-1989). 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 A dinâmica que envolve a construção de conjuntos habitacionais dá o tom 

da expansão urbana de Natal e, mais especificamente, tem papel significativo na 

caracterização do que, posteriormente, viria a ser o bairro de Candelária. “Viria 

a ser”, pois é apenas no ano de 1993 que este chega à condição de bairro por 

meio da lei que institucionalizou seus limites, dando-lhe topônimo igual ao do 

primeiro conjunto habitacional ali erguido. A figura 4 apresenta dois mapas da 

cidade de Natal em que se destaca o bairro de Candelária, sua localização no 

contexto intraurbano da cidade, seus limites e os demais bairros que fazem 

fronteira com ele e seus principais pontos de referência, ressaltando sua 

configuração interna atual, o traçado de suas ruas e a localização de elementos 

que dão visibilidade ao bairro e o projeta para a cidade.  
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Figura 4 - Mapa de Localização e principais pontos de referência do bairro de Candelária, na cidade de Natal-RN. 

 

Fonte: Elaboração própria.
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Os caminhos traçados da Candelária-labiríntica, desta feita, se formam. 

Na evolução de suas formas, a expansão das ocupações chega a uma 

configuração mais estável, que, provavelmente, pouco poderá ser alterada. 

Contudo, o labirinto urbano não é feito apenas de ruas e muros. Sua forma está 

preenchida por conteúdos que surgem dos usos distintos dados ao seu espaço. 

Candelária, que teve seu início marcado pelas formas destinadas, 

essencialmente, à moradia, com o passar dos anos teve seu território 

complexificado com o surgimento de novos elementos, sobretudo de 

empreendimentos destinados ao comércio e à oferta de serviços, além de outras 

formas de moradia, como os condomínios fechados de casas. A figura 5 contém 

uma imagem aérea datada do ano de 2015 de Candelária. Nela é possível 

visualizar essas formas e como o bairro se apresenta em sua materialidade. A 

partir desta fotografia aérea, saímos um pouco dessa “visão de sobrevoo” e 

destacamos, na figura 6, os usos e ocupações dos espaços do bairro.  
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Figura 5 - Imagem aérea do bairro de Candelária, Natal-RN (2015). 
Figura 6 - Mapa de Uso e Ocupação do solo do bairro de Candelária, Natal-RN. 
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As figuras 5 e 6 nos dão uma dimensão da multiplicidade inerente ao 

espaço, da qual falamos em páginas anteriores, além de nos mostrar que a 

própria construção do bairro por agentes diversos, no passar do tempo, 

possibilitou diferenciações dentro de seus próprios limites. Nesse sentido, a 

própria ideia de “bairro” pode eclipsar a percepção dessas diferenciações, 

dando-lhe uma pretensa homogeneização que, na verdade, está distante de 

acontecer. Na verdade, a oficialização dos bairros por meio do poder público é 

uma prática de gestão do território que objetiva otimizar e orientar as ações 

governamentais na cidade. Contudo, é importante destacarmos que essa 

normatização não elimina a heterogeneidade existente no espaço.  

 Candelária tem seu labirinto espacial marcado por essas 

heterogeneidades que tornam seus caminhos mais “tortuosos”. Para nos 

orientarmos melhor dentro dela, traçamos cortes dentro do labirinto, 

classificando-a em três possibilidades: a Candelária-tradicional, a Candelária-de-

passagem e a Candelária-ausente. Essas “três Candelárias” apresentam 

conteúdos composicionais, interacionais e simbólicos25 particulares. Os 

primeiros referem-se à própria morfologia espacial, suas características 

“objetivas”, as atividades econômicas, composição de classe. A segunda diz 

respeito às relações estabelecidas entre indivíduos e grupos. A última 

circunscreve-se à imagem de uma dada localidade a partir de sua dimensão 

vivida e percebida. As próximas linhas buscam descrever essas “três 

candelárias” que chegam até nós matizadas em paisagens peculiares, histórias 

distintas e práticas singulares. A figura 7 apresenta um mapa com a localização 

dessas “candelárias”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 SOUZA, Marcelo Lopes de. Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Sócio-Espacial. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 
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Figura 7 - Mapa de localização das "três Candelárias". 

 

Fonte: elaboração própria. 
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 A Candelária-tradicional foi tramada dentro do movimento de nascimento 

do bairro. O outrora conjunto habitacional Candelária resiste e persiste (pelo 

menos em boa parte dela, ao considerarmos sua materialidade) à ação do tempo 

e dos agentes que modificam de maneira mais profunda o espaço urbano, como 

o setor imobiliário, por exemplo. Há, dentro dessa ideia de bairro, um “conteúdo 

simbólico” que diz respeito à forma como esse espaço é percebido e vivido por 

seus moradores, que vai além da delimitação definida no gabinete de 

planejadores estatais. É no cerne dessa dimensão que emerge a imagem do 

bairro tradicional: aquele em que os vizinhos se conhecem mais intimamente, 

conversam nas calçadas, em que as crianças brincam nas ruas, onde há um 

comércio mais “modesto”. Seria um espaço onde os ideais de vizinhança e 

solidariedade estariam presentes de maneira mais forte.  

 As dinâmicas que conferem uma percepção e uma ideia acerca do que 

venha a ser a “tradição” em um bairro ou, mais precisamente, um “bairro 

tradicional”, encontram-se presentes nesta parte do bairro. Andar por suas ruas 

desperta esse imaginário que é ativado por alguns desses “elementos da 

tradição”. A arquitetura das casas que nos leva a um tempo pretérito são 

resquícios do bairro que começava a nascer. As residências sem muita 

sofisticação, mas também não tão simples, compõem fortemente a sua 

paisagem. Elas tornam a Candelária-tradicional menos “impessoal” e favorecem 

uma certa “circulação da visibilidade”: os muros baixos permitem ao observador 

externo visualizar as fachadas das residências e de seus residentes. A 

verticalização é incipiente, salvo raras exceções de pequenos prédios com, no 

máximo, três andares.  

 Nesse pedaço do bairro, ainda é possível encontrar moradores varrendo 

as calçadas das casas e conversando com outros moradores. Ao conversar com 

seus habitantes, é possível notar resquícios daqueles laços de vizinhança, que 

parecem ter sido tão fortes no passado, quando fazem menções constantes aos 

vizinhos, a fatos que ocorreram com eles e como, antigamente, eles se 

encontravam mais, conversavam mais e partilhavam mais suas experiências. 

Como essa área é a mais antiga do bairro, muitos moradores que foram ali morar 

na década de 1970 ainda permanecem por lá. Devido a isso, é comum 

observarmos muitas pessoas idosas nas varandas das casas observando a rua 

ou sentados nas calçadas. Uma parte considerável da população de Candelária 
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é composta por indivíduos que se encontram na faixa etária acima de 60 anos. 

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010, da população total do bairro (22.886 pessoas), 16% 

compunham essa faixa. Como a arquitetura das casas, esses indivíduos também 

são reminiscências do passado do bairro e corroboram para a formação da 

imagem da “tradição” nesta parte de Candelária.  

 Além disso, outros elementos nos levam a classificá-la como tradicional. 

As praças públicas, por exemplo, são essenciais à construção desse imaginário 

do “tradicional”. Para se ter uma ideia, das dez praças presentes no território do 

bairro, nove estão na Candelária-tradicional. As praças são elementos 

indispensáveis à cena pública26 e se apresentam como formas planejadas para 

a sociabilidade – apesar de, atualmente, concorrer com outros espaços e seu 

uso não ser tão valorizado como no passado. Um outro elemento que 

destacamos nessa composição é a presença em seu território da Paróquia 

Nossa Senhora da Candelária, erguida em 1978, três anos após a criação do 

conjunto habitacional. Nesse templo frequentam, além dos fiéis do bairro, 

pessoas de diferentes partes da cidade. A Paróquia, além de espaço de culto, 

também é um espaço de sociabilidade de grande importância para o bairro. Por 

fim, destacamos a atuação do Conselho de Moradores de Candelária 

(CONACAN), fundado em 1976. É interessante observarmos que sua ação se 

circunscreve aos limites do conjunto Candelária e não ao bairro como um todo. 

De acordo com Victor Vieira Vale, atual presidente do CONACAN, em conversa 

que tivemos com ele, essa atuação restrita tem relação com a própria origem do 

bairro a partir do conjunto habitacional. De acordo com Victor, o Conselho foi 

fundado com verba aplicada pelas empresas responsáveis pela construção do 

conjunto e com uma parcela da mensalidade que era paga pelos moradores. 

Sendo assim, o conjunto, nas palavras do próprio, era como um “condomínio 

fechado sem muros” e, da mesma forma que uma pessoa que mora no conjunto 

não poderia votar nem concorrer ao cargo de síndico de um prédio qualquer do 

bairro, por exemplo, estes também não poderiam votar nem serem votados. 

                                                           
26 GOMES, Paulo Cesar da Costa. A Condição Urbana: ensaios de geopolítica da cidade. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
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Seguindo essa lógica, ele busca justificar a atuação restrita do Conselho ao 

conjunto Candelária. 

  Contudo, a Candelária-tradicional é, antes de tudo, um território de 

resistência a processos de atomização e massificação27 que se desdobram na 

cidade e que, de certa forma, atingem o bairro. Com certa facilidade, nos 

deparamos com falas de moradores que destacam uma tendência à alteração 

funcional desta parte de Candelária, passando de uma área residencial para uma 

área comercial. De fato, as margens de algumas avenidas da Candelária-

tradicional têm sido territorializadas por prédios comerciais (conforme podemos 

observar se retornarmos ao mapa presente na figura 6, página 33). Mesmo 

dentro da área mais residencial, há uma proliferação de escritórios, prestadores 

de serviços diversos, que não necessitam da visibilidade que uma avenida 

movimentada pode proporcionar. Esses elementos acabam por influenciar na 

própria dinâmica da área, alterando as formas de interação que ali se davam. 

Outros fatores, como o arrefecimento das relações entre vizinhos, as praças que 

já não conseguem desempenhar o papel de outrora, competindo com outros 

espaços, a “supressão” do pequeno comércio, começam a aparecer na 

Candelária-tradicional. Nesse sentido, poderíamos dizer que o componente 

simbólico que permite visualizá-la como “tradicional” encontra-se em tensão com 

as mudanças composicionais e interacionais. Contudo, em relação às demais 

partes do bairro, podemos, ainda, dar-lhe o adjetivo “tradicional”. A figura 8 

contém uma série de fotografias que nos dão uma dimensão das formas que 

compõem a paisagem da Candelária-tradicional. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 SOUZA, 2013.  



 

39 
 

Figura 8 - Por dentro da Candelária-tradicional 

 

Fotografias: acervo próprio. 
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 Se na Candelária-tradicional algumas dinâmicas já agregam novos 

elementos que tendem a relativizar esse conteúdo “tradicional” do bairro, que já 

começa a alterar a sua imagem e a percepção de seus moradores , nas outras 

partes do bairro esses elementos já se encontram bem consolidados. É o caso 

da Candelária-de-passagem. Ela é fruto da expansão desse núcleo central e 

apresenta conteúdo composicional, interacional e simbólico destacadamente 

diferente deste. Primeiramente, devemos destacar a forma de habitação 

predominante nesta área. Os condomínios verticais e horizontais ganham 

protagonismo, compondo marcadamente a sua paisagem. Seus percursores 

estão no período dos conjuntos habitacionais, bem mais modestos, como o 

Bairro Latino e o Vila Morena.   

Caminhar por suas ruas é uma empreitada um pouco mais complicada 

que em outras áreas do bairro, devido às ladeiras que passam a compor os seus 

caminhos. Há, nesta área, uma intensa movimentação de automóveis. Esse fato 

confere uma certa sensação de rapidez àqueles que estão em seu território. A 

designação dessa área como “de passagem” possui vínculo estreito com essa 

circulação de automóveis por suas ruas. Esse fato é possibilitado por ela ser um 

caminho quase obrigatório para quem deseja se deslocar para outros lugares da 

cidade. Isso porque muitas de suas ruas “desembocam” na BR 101/Av. Salgado 

Filho, uma das principais vias da cidade. Essa circulação de veículos intensifica-

se pela presença em seu território de locais de amplo uso por parte de outros 

moradores da cidade como, por exemplo, um dos maiores shopping centers da 

cidade, o Natal Shopping, e uma grande rede internacional de supermercados, 

o Carrefour. Congrega-se a estes a presença do Centro Administrativo do Estado 

do Rio Grande do Norte que, mesmo não estando propriamente em Candelária, 

encontra-se na fronteira deste com o bairro de Lagoa Nova, sendo uma de suas 

entradas acessíveis pela Candelária-de-passagem. Esses elementos, e outros, 

dinamizam essa localidade, tornando-a rota de passagem àqueles que desejam 

chegar a esses destinos.  

 Se os equipamentos de uso mais abrangente pelos moradores da cidade 

são abundantes na Candelária-de-passagem, aqueles que poderiam ter uma 

relação mais estreita e imediata com os moradores dessa área são mais 

escassos. Por exemplo, das dez praças públicas de Candelária apenas uma está 

presente dentro dos limites deste recorte. Há de se deixar claro que aqui 
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adentramos no campo da possibilidade, no sentido de que a simples presença 

de uma praça não significa que a ela serão dados usos que façam valer sua 

função de espaço para o lazer, para a sociabilidade. Pelo contrário, a dinâmica 

desta única praça não difere das outras nove presentes na Candelária-

tradicional. Podemos refletir sobre a possibilidade desses espaços serem 

relegados a um segundo plano, haja vista a presença de espaços semelhantes 

dentro dos condomínios – as áreas de lazer – que podem ser suficientes a seus 

moradores, não havendo a necessidade de outros fora dos muros. A figura 9 

apresenta algumas fotografias que nos dão uma dimensão da composição da 

paisagem desta parte do bairro. 
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Figura 9 - Por dentro da Candelária-de-passagem 

Fotografias: acervo próprio. 
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  Se a Candelária-de-passagem resulta de desdobramentos do núcleo 

formador do bairro, uma expansão urbana mais recente dá forma ao nosso 

terceiro labirinto: a Candelária-ausente. Caminhar por suas ruas é experienciar 

um espaço marcado por ausências que até então não foram percebidas com 

tamanha veemência em outras partes do bairro. A primeira delas, e talvez a que 

mais chama atenção em um primeiro momento, é a ausência de ações do poder 

público que possibilitem melhorias na infraestrutura de seu território. É latente a 

diferenciação da paisagem desta área em relação às demais do bairro. Boa parte 

de suas ruas, por exemplo, não são sequer calçadas.  As sem pavimentação são 

um problema para o trânsito de pessoas e de carros, com muitas áreas quase 

intransitáveis, sobretudo quando há a ocorrência de chuvas mais fortes e 

duradouras. À noite, muitas dessas ruas permanecem na escuridão, denotando, 

assim, mais uma dessas ausências do estado: uma iluminação púbica eficiente.  

 Essencialmente residencial, a Candelária-ausente possui casas 

imponentes, com uma arquitetura que é a marca de um período mais recente de 

ocupação do espaço. Contudo, essas residências estão distantes de ocupar por 

inteiro o seu espaço. Em seu território, há uma presença marcante de vazios 

urbanos, conforme podemos observar na figura 6 (página 33). Nesta parte do 

bairro não há grandes empreendimentos como na Candelária-de-passagem, 

exceto nas margens de avenidas que a contornam.  

A junção dessas ausências é parte importante na constituição de mais 

uma: a de moradores transitando por seus espaços. Se eles já são escassos nas 

outras “candelárias”, nesta eles são ainda mais difíceis de ser encontrados. É 

mais fácil nos depararmos pela manhã com prestadores de serviço – jardineiros, 

limpadores de piscina, entre outros – e empregas domésticas que caminham em 

direção às residências onde irão desempenhar suas funções. Inclusive, essa 

caminhada é longa, pois não passam ônibus nas proximidades, impondo a esses 

trabalhadores e aos moradores, que porventura deles necessitem, se 

deslocarem por distâncias consideráveis para utilizar o serviço – eis mais uma 

ausência. Entre o período da manhã, quando estas pessoas chegam para 

trabalhar, e o final da tarde, quando retornam às suas casas, a figura do 

segurança particular torna-se, quase sempre, o único a “povoar” suas ruas. 

O conteúdo composicional da Candelária-ausente tem forte influência 

sobre o seu conteúdo interacional. Essas ausências, sobretudo aquelas 
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vinculadas à infraestrutura urbana, tornam seu espaço público pouco convidativo 

à permanência, à passagem, tornando-o vazio muitas vezes. Podemos, assim, 

perceber um certo distanciamento desta área com o restante do bairro, trazendo 

reflexos à sua dimensão simbólica. Algumas vezes nos deparamos com relatos 

que faziam menção à Candelária como sendo um bairro do qual não faziam 

parte, como o Seu Albânio, dono de um pequeno comércio situado nas 

proximidades da Avenida da Integração, que, ao falar sobre a insegurança na 

cidade, dizia ser Candelária mais perigosa que ali onde estava. A figura 10 

apresenta um pouco da paisagem da Candelária-ausente por meio de 

fotografias. 
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Figura 10 - Por dentro da Candelária-ausente 

Fotografias: acervo próprio. 
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Essas três “candelárias” demonstram o quão múltiplo e complexo é o 

espaço da Candelária-labiríntica. As possibilidades são inúmeras, os trajetos 

estão abertos às experiências. Os muros que se erguem nesses labirintos são 

os das casas, dos condomínios, dos estabelecimentos comerciais. Se esses 

elementos conferem ao labirinto suas formas materiais, outros podem agregar-

se a estes e levantar muros imateriais, simbólicos, tornando-o ainda mais 

complexo. Daremos destaque ao medo enquanto agente territorializador na 

Candelária-labiríntica que faz emergir novos muros neste labirinto, 

reconfigurando seu traçado e condicionando as práticas daqueles que 

enveredam por seus caminhos. Essas diferenciações na organização sócio-

espacial destacadas pela Candelária-tradicional, a Candelária-de-passagem e a 

Candelária-ausente são importantes na compreensão de como o fenômeno do 

medo ganha visibilidade no bairro e como essa organização conduz as 

territorializações do medo. 
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3 O LABIRINTO E SUAS MÚLTIPLAS TERRITORIALIZAÇÕES 
 

O medo é uma linha que separa o mundo 
O medo é uma casa aonde ninguém vai 

O medo é como um laço que se aperta em nós 
O medo é uma força que não me deixa andar 

(...) 
Medo estampado na cara ou escondido no porão 

O medo circulando nas veias 
Ou em rota de colisão 

O medo é de Deus ou do demo? 
É ordem ou é confusão? 

O medo é medonho, o medo domina 
O medo é a medida da indecisão 

(...) 
Medo que dá medo do medo que dá 

(Lenine) 

 

 Candelária-labiríntica. Adentrá-la requer algumas escolhas: pela Av. 

Salgado Filho, pela av. Prudente de Morais ou por uma outra via alternativa? 

Opta-se por um destes caminhos, mas não se sabe ao certo o que pode 

encontrar à frente: congestionamento, colisão entre veículos, uma árvore caída 

na pista. “Pela Salgado Filho, a depender da hora, há muito engarrafamento”, 

diriam alguns, “mas, pela Prudente de Morais, há muitos semáforos”, alertariam 

outros. O certo é que cada escolha comporta cenários possíveis que vão 

surgindo dentro deste labirinto que abriga a multiplicidade de escolhas, como o 

“jardim das veredas que se bifurcam” de Borges28. Mas, diferente do exposto no 

livro-labirinto em que o personagem Ts’ui Pen percorre todas as alternativas que 

lhe são possíveis, ao invés de escolher apenas uma, na Candelária-labiríntica 

temos que fazer múltiplas escolhas. Nessas escolhas haverá sempre alguma 

perda ou incompletude, encontros e desencontros, surpresas e devires, no 

espaço e no tempo. 

 O espaço vai sendo tramado por sua multiplicidade. Essa multiplicidade 

dá-se tanto em sua esfera empírica (real-concreto), como também em sua 

dimensão conceitual (ideal). Nesse sentido,  

um conceito, nunca é demais lembrar, não é unicamente 
uma “representação” do real, e menos ainda no sentido 
mais simples (empirista-positivista) de reconhecimento e 
fixação de significado, plena “revelação” de um real que 
ele conseguiria traduzir “em sua essência”. Um conceito 
não seria também, no extremo oposto, unicamente uma 

                                                           
28 BORGES, Jorge Luis. Ficções. São Paulo: Globo, 2001. 3. ed 
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idealidade que caberia impor sobre a realidade concreta, 
num idealismo de objetividade às avessas (...) Embora 
reconhecendo seu caráter abstrato, o conceito não é nem 
simples reflexo ou espelho nem pura idealização a priori e 
“correta” 29. 

 

A ciência geográfica se valeu dessa multiplicidade (mesmo que, talvez, 

não tenha se dado de forma intencional) para criar seus conceitos norteadores, 

por exemplo. O que seriam a região, o território, o lugar e a paisagem senão 

expressões dessa multiplicidade? Mas, ao mesmo tempo em que tais conceitos 

expressam essa dinâmica espacial, eles também são afetados por ela, de modo 

a se encontrarem igualmente associados a outros conceitos e a outras 

realidades empíricas. A figura do labirinto também nos serve de orientação para 

refletirmos acerca da trama conceitual que se organiza a partir de aproximações 

e distanciamentos que só fazem sentido quando há o encontro com a realidade30. 

O esquema presente na figura 11 nos traz um “labirinto conceitual” em 

construção e que busca exprimir as correlações entre os conceitos/realidades 

concretas com outros conceitos/realidades concretas. Esse insight encontra 

respaldo no pensamento de filósofos como Deleuze e Guattari para quem os 

conceitos se estruturam em formas rizomáticas e não arbóreas, ou seja, menos 

hierarquizantes e mais correlacionados uns aos outros31. Esquemas 

semelhantes que ressaltam a característica e a necessidade de compreender 

essa natureza relacional dos conceitos foram realizadas por outros autores como 

a “família geográfica de conceitos”, de Milton Santos, ou a “constelação 

geográfica de conceitos”, de Rogério Haesbaert32. 

 

 

                                                           
29 HAESBAERT, Rogério. Viver no Limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de 
in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014, p. 24. 
30 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O Que é a Filosofia?. São Paulo: Editora 34, 1992. 
31 Ibidem. 
32 Haesbaert, 2014. 
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Figura 11 - Esquema do "Labirinto-conceitual" 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Poderíamos tornar esse labirinto ainda mais complexo ao adicionarmos 

novos conceitos a ele. Se refletirmos acerca do significado de cada um destes 

que foram destacados, logo outros conceitos nos viriam à mente e 

expandiríamos ainda mais esse labirinto: território-nação e 

microterritorializações urbanas; lugares globais e locais; macrorregiões e 

microrregiões, paisagens sonoras e paisagens olfativas. Assim, este esquema 

pode ser tornado ainda mais complexo e relacional na medida em que novos 

conceitos, novas realidades concretas, são a ele adicionados.  

 Dentro dessa multiplicidade conceitual que se estabelece no espaço e, 

aqui, mais especificamente na Candelária-labiríntica, destacamos o par dialógico 

território-territorialização correlacionado ao fenômeno do medo. Nessa 

interseção vislumbramos possibilidades de compreender processos singulares 

no bairro, mas que de certa forma expressam dinâmicas globais ao refletirem 

lógicas que têm se tornado corriqueiras em outros labirintos espaciais mundo 

afora. Passaremos, portanto, a destacar os marcos teóricos em que nos 

firmamos ao falarmos sobre estes conceitos (território, territorialização e medo). 



 

50 
 

 É uma condição quase indispensável, ao abordar um conceito como o de 

território, circunscrever, minimamente, a partir de quais perspectivas ele está 

sendo discutido. Apesar disso, seria desnecessário realizarmos um 

levantamento exaustivo das diversas abordagens já realizadas sobre ele, haja 

vista a realização desta empreitada de forma satisfatória por outros autores33. 

Trazemos, portanto, uma já clássica esquematização das abordagens acerca do 

conceito34: 

a) Política ou jurídico-política: o território seria um espaço controlado e 

dominado com vistas ao exercício do poder; 

b) Cultural(ista): o espaço é apropriado ou valorizado simbolicamente por 

grupos mediante seu espaço vivido; 

c) Econômico: envolve a dimensão espacial das relações econômicas, 

buscando os fatores locacionais, recursos etc.; 

d) Natural(ista): relação entre sociedade e natureza com base no 

comportamento “natural” do ser humano. 

 

Compreendemos o território enquanto um espaço definido por e a partir 

de relações de poder35. Essa visão tem afinidade com uma perspectiva 

integradora do espaço geográfico, no qual suas partes se correlacionariam 

mediante relações conjuntas entre dominação e apropriação, ou seja, de 

relações de poder em sentido amplo que envolve tanto aspectos materiais, como 

imateriais36. Nessa perspectiva, o território não emerge como simples substrato 

material, apesar de estar atrelado de forma indissociável a este, mas sim 

enquanto campo de força que se sustenta tanto quanto durarem as relações 

sociais, projetando-se espacialmente.  

O território é eterno em seu movimento de tornar-se e fazer-se. Esse devir 

ininterrupto é possível graças aos movimentos de desterritorialização e 

reterritorialização, em que um pressupõe o outro, ou seja, não há 

desterritorialização que não seja procedida por uma reterritorialização, que pode 

                                                           
33 Cf. HAESBAERT, 2004; GOTTMANN, Jean. A Evolução do Conceito de Território. Boletim 
Campineiro de Geografia, v. 2, n.3, 2012. 
34 Esquematização contida em HAESBAERT, 2004. 
35 SOUZA, Marcelo Lopes de. O Território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. 
In: CASTRO, Iná E. de (org.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1995. 
36 HAESBAERT, 2004.  
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ser tanto física, quanto social ou psicológica. Esse movimento é levado às 

últimas circunstâncias em abordagens como as dos filósofos Gilles Deleuze e 

Félix Guattarri, para os quais, 

com mais forte razão, o hominídeo, desde seu registro de 
nascimento,  ele desterritorializa sua pata anterior, ele a 
arranca da terra para fazer dela uma mão, e a 
reterritorializa sobre galhos e utensílios. Um bastão, por 
sua vez, é um galho desterritorializado. É necessário ver 
como cada um, em toda idade, nas menores provações, 
procura um território para si, suporta ou carrega 
desterritorializações.37 

 

A des-re-territorialização, ou seja, essa permanente entrada e saída de 

territórios, como posto, é parte integrante de tudo que há. Por isso mesmo, 

devemos compreender a própria dimensão vivida como sendo composta por 

essa dinâmica permanente. Do próprio devir cotidiano emergem territórios onde 

“o poder que delimita e influencia as dinâmicas socioespaciais vem das ações 

dos indivíduos que vivem a/em uma porção do espaço. Assim, a dimensão vivida 

não é apenas uma fase do fenômeno, ela funda”38. O cotidiano das cidades 

contemporâneas, por exemplo, se constitui em verdadeiros “centros de ebulição” 

de territórios que emergem da dinâmica espacial múltipla e das vivências plurais 

que lhes enchem de possibilidades. 

Nesse contexto, a noção de território encontra um outro conceito, o de 

poder, sendo necessário estabelecermos alguns marcos sobre os quais nos 

firmamos ao nos referirmos a ele: o Poder (com “P” maiúsculo) ou o poder (com 

“p” minúsculo)? O primeiro refere-se àquele que emana unidimensionalmente do 

Estado; o segundo é mais amplo e é intrínseco a cada relação social. Podemos 

sistematizá-lo a partir da seguinte forma39: 

a) O poder é exercido a partir de vários pontos; ele, portanto, não se 

adquire; 

b) É concomitante a outras relações – sociais, econômicas, culturais etc.; 

c) Vem de baixo, não havendo posição de dominador-dominado; 

d) As relações de poder são intencionais; 

                                                           
37 DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.90.    
38 DE PAULA, Fernanda Cristina. Sobre a Dimensão Vivida do Território: tendências e a 
contribuição da Fenomenologia. Geotextos, Salvador, v. 7, p. 105-126, 2011, p. 109. 
39 Sistematização inspirada nos trabalhos de Michel Foucault e presente em: RAFFESTIN, 
Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 
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e) A resistência ao poder não é externa a ele, mas interna. 

 
Dessas características, destacamos duas ideias de suma importância. A 

primeira é que, por estar presente em todo tipo de relação, o poder não é 

unidimensional, mas sim multidimensional, sendo a multiplicidade um dos seus 

atributos. A segunda, que deriva desta multidimensionalidade, é que o poder não 

é vertical, mas sim um campo de força horizontal. É na congruência entre um 

espaço múltiplo, engendrado por relações de poder igualmente múltiplas e 

horizontais, que a noção de território ganha potência, levando-nos a uma 

reflexão a partir do seguinte questionamento: quem domina ou influencia quem 

nesse espaço, e como?40. Em um espaço onde o poder é exercido de vários 

pontos, e que permeia todo tipo de relação, essa pergunta poderia ser expandida 

para: quem domina, se apropria ou influencia quem ou o quê nesse espaço, e 

como? O território é, portanto, viabilizado por esse “jogo” de dominações, 

apropriações e influências que cria um campo de força espacializado. Esse 

campo de força espacializa-se por meio das territorializações – ação, 

movimento, processo, responsável pelo surgimento dos territórios41 – dos mais 

distintos agentes. Nesse contexto, destacamos o medo enquanto um desses 

agentes de territorializações. 

Como afirmou o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, “medo é o nome 

que damos à nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça e do que deve ser 

feito – do que pode e do que não pode – para fazê-la parar ou enfrentá-la, se 

cessá-la estiver além do nosso alcance”42. Nesse enfrentamento a uma 

determinada ameaça estabelece-se um campo de força no qual, de um lado, 

encontra-se o medo e, do outro, encontra-se o indivíduo que busca combatê-lo, 

mitigá-lo. Dentro deste campo de forças, há uma série de relações de poder que 

se estabelecem mediante a interação entre indivíduos e entre esses indivíduos 

com o espaço, em um constante processo de influência, dominação e 

apropriação de uns sobre os outros. Essas relações que se desenrolam no cerne 

desse campo de forças são mediadas por diversos elementos, dos quais 

destacamos os discursos, os signos e a técnica. É importante destacarmos que 

                                                           
40 SOUZA, 1995. 
41 SAQUET, 2007. 
42 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 8. 
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essas relações se inserem em um contexto social mais amplo, marcado por 

elementos próprios do viver em sociedade, de sua organização, da cultura e de 

outros inúmeros fatores, possibilitando o entendimento do medo, também, 

enquanto uma construção social. A figura 12 apresenta um esquema deste 

campo de forças entre medo e indivíduo. 

Figura 12 – Esquema do campo de força Medo-Indivíduo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Esta relação medo-indivíduo não se constitui um jogo de soma zero. Ela 

resulta em perdas e ganhos para ambos, ou seja, nunca irá resultar em ganhos 

totais para um e, consequentemente, em perdas totais para outro. Nesse sentido, 

os indivíduos nunca chegarão a uma eliminação total do medo. Este, por sua 

vez, também não chegará a afetar totalmente os indivíduos (exceto, talvez, em 

casos patológicos, mas que não nos interessam no momento), pois eles buscam 

constantemente formas de amenizá-lo. Um ponto chave na constituição desse 

campo de forças é que, mesmo se dando horizontalmente, o medo aparece com 

um certo protagonismo, na medida em que as ações que ocorrem dentro desse 

campo ou atuam de forma a reforçá-lo ou no sentido de combatê-lo. Chamamos 

estas ações de territorializações do medo e as circunscrevemos em três 

movimentos. 
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O primeiro movimento dá-se quando o medo afeta o corpo dos indivíduos. 

O corpo é o meio pelo qual o homem e o mundo se entrelaçam e, muito mais 

que simples parte do mundo, que ocupa o seu espaço, ele o ordena e o dirige 

de acordo com suas vontades, com suas experiências e percepções. Assim, “o 

próprio corpo humano é um receptáculo”43, entre tantas coisas, de sentimentos 

dos mais diversos: alegria, tristeza, ansiedade...medo. É diante (da 

possibilidade) do encontro com um perigo, real ou provável, que o medo 

territorializa estes corpos, deles se apropriando e os influenciando nesse ser-

estar no mundo. 

O segundo movimento advém deste primeiro e consolida-se com a 

emergência de práticas espaciais que objetivam eliminar, combater ou, pelo 

menos, abrandar o medo sentido. As práticas espaciais são, de maneira geral, 

“práticas sociais em que a espacialidade (a organização espacial, a 

territorialidade, a “lugaridade”...) é um componente nítido e destacado da forma 

de organização, do meio de expressão e/ou dos objetivos a serem alcançados”44. 

O campo de forças que se estabelece entre indivíduo e medo passa a ser 

mediado por materialidades, objetos técnicos, nos quais os corpos 

territorializados pelo medo passam a utilizar para equacionar essa relação. 

Assim, vê-se crescer na cidade o uso de equipamentos de segurança que visam 

a eliminação deste medo ou, pelo menos, sua amenização. 

O terceiro movimento, por sua vez, circunscreve-se à categorização de 

espaços, nas mais diferentes escalas – do corpo a lugares específicos da cidade 

–, como “perigosos”. É mediante essa territorialização que determinados 

indivíduos ou grupos sociais são percebidos como “possíveis criminosos”. É, 

também, por meio dela que determinadas áreas da cidade são tidas como 

impróprias à passagem ou à permanência em virtude de apresentarem 

condições ambientais propícias à prática de crimes, como ruas escuras, prédios 

abandonados, praças públicas, entre outros.  

Esses três movimentos territorializadores do medo não devem ser 

entendidos de maneira indissociável, antes, um depende do outro para seu 

fortalecimento ou arrefecimento. Eles incorrem constantemente em movimentos 

de desterritorialização e reterritorialização, por exemplo: um indivíduo pode não 

                                                           
43 TUAN, Yi-fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Londrina: Eduel, 2013. 
44 SOUZA, 2013, p. 241. 
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ter seu corpo territorializado pelo medo até o momento em que se vê em uma 

rua desconhecida da cidade, em um bairro que, sabidamente, é percebido por 

vários como sendo “perigoso”. A percepção que se tem daquele ambiente, 

acionada por informações que antecedem essa experiência, pode fazer vir à tona 

o medo e territorializá-lo. Em contrapartida, um indivíduo territorializado pelo 

medo pode muito bem ter esse sentimento abrandado ou mesmo erradicado por 

um momento, quando entra em sua casa e sente-se seguro em razão dos 

equipamentos de segurança presentes nela.     

Passaremos a pensar essas territorializações como um dinamizador do 

labirinto de Candelária. Sempre inacabado, buscaremos trazer outros elementos 

para compô-lo, tornando-o ainda mais complexo. Começaremos tratando de dois 

aspectos que atuam fortemente na construção do primeiro movimento 

territorializador do medo: a inserção de Candelária em um contexto intraurbano 

de crescimento da violência urbana e o trato que a mídia dá a esse tema. Em 

seguida, daremos destaque aos outros dois movimentos e em como eles passam 

a compor a Candelária-labiríntica, fazendo erguer em seu território muros 

simbólicos que “reconfiguram” seus caminhos.  

 

3.1 O medo: um viajante incansável 

 

 Vivemos um período da modernidade marcado pela fluidez das relações, 

pela incerteza e pela desconfiança, a qual Bauman adjetivou como “líquida”, 

contraposta ao período anterior de uma modernidade sólida45. A analogia com 

os líquidos decorre de sua capacidade de se moldar às mais distintas formas a 

depender do recipiente em que estão armazenados. Ser líquido é, portanto, ser 

volátil. A modernidade sólida, alicerçada na crença utópica do controle sobre o 

social e o natural, trouxe consigo as certezas e fez brotar a desconfiança frente 

ao futuro incerto, não previsível e, portanto, amedrontador. O medo, na 

modernidade líquida, congrega antigas formas a novas características que 

emergem dentro deste contexto. Contudo, no próprio decurso da história, o medo 

mostrou-se multifacetado tornando-se um “viajante incansável”.  

                                                           
45 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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 No livro História do Medo no Ocidente (1300-1800), o historiador Jean 

Delumeau46 faz uma viagem trazendo à luz os medos mais comuns que afligiram 

a sociedade ocidental durante os anos de 1300 a 1800, período em que os 

valores burgueses começam a ser estabelecidos na sociedade. Durante este 

tempo o medo poderia se camuflar de toda forma, contudo, era certamente no 

mar que ele aparecia com maior intensidade. O mar era a morada do 

desconhecido, do perigo e, portanto, o responsável pelo despertar do medo em 

grande parte dos indivíduos que compunham a sociedade daquela época. Em 

virtude desse “medo da maioria”, como bem coloca Delumeau, é que a maioria 

das civilizações ocidentais deste período foi, essencialmente, terrestre, apesar 

da aventura daqueles que corajosamente se “lançavam ao mar”. 

 Deste “medo do mar” uma série de outros medos surgiram, se destacando 

em determinados contextos e épocas. Delumeau nos oferece um inventário 

vasto de medos presentes nesta sociedade, a começar pelo medo da noite, 

período no qual “fantasmas, tempestades, lobos e malefícios”47 se 

manifestariam. Temia-se, até, que o Sol não tornasse a brilhar pela manhã, 

deixando todos na escuridão eterna. Havia, também, medos que surgiam de 

tempos em tempos, a depender do acontecimento de certos eventos, 

catástrofes, e que conduziam a períodos de pânico coletivo. Um bom exemplo 

foi a peste que assolou a Europa de 1348 a 1720. Suas “idas e vindas” 

estabeleciam o pânico nessa sociedade que tinha o medo do contágio à peste 

presente de forma marcante em suas vidas. A viagem do medo realizada por 

Delumeau prossegue, chegando aos eventos escatológicos que ressaltavam “o 

fim dos tempos”. O cristianismo, neste contexto, foi um dos grandes 

viabilizadores desse medo e de outros, como o medo das feiticeiras, da magia 

e, inclusive, o medo de se cometer heresias e, então, ser punido severamente. 

 Outro vasto inventário de medos também nos é fornecido pelo geógrafo 

Yi-fu Tuan em seu livro Paisagens do Medo48. Sem estabelecer um período 

definido como Delumeau, Tuan “pinta um quadro” do medo em suas diferentes 

faces, perpassando espaço e tempo: vai desde o medo presente nas crianças 

                                                           
46 DELUMEAU, Jean. História do medo no ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. 
47 Ibidem, p. 96. 
48 TUAN, Yi-fu. Paisagens do Medo. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 
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em crescimento e em formação, passando pelo medo da natureza, das 

calamidades naturais e da fome, adentrando o mundo medieval, ressaltando o 

medo do mal e do caos e o medo das doenças, das bruxas e dos fantasmas, 

chegando até o medo presente no campo e na cidade. Tanto estes destacados 

por Tuan, quanto aqueles destacados por Delumeau, nos dão uma dimensão do 

quão múltiplo e diverso pode ser o medo a depender do contexto no qual se 

desenvolve. Podemos perceber, também, como já em tempos passados o medo 

se manifestava em suas múltiplas territorializações, sobre o corpo dos 

indivíduos, caracterizando espaços e outros indivíduos como “perigosos” (como 

no caso do mar, das bruxas ou da noite) e como práticas espaciais já podiam ser 

pensadas para mitigá-lo, como as muralhas das cidades medievais. Também 

nos mostra como ele pode ser “ativado” e “desativado”, como no caso da peste 

na Europa, a partir de situações específicas, sendo efêmera sua territorialização. 

 Esses exemplos nos mostram que o medo vem acompanhando a 

sociedade desde tempos atrás. Decerto, poderíamos pensar que as sociedades 

antigas também tinham seus “medos próprios” e que condicionavam parte de 

suas práticas a evitá-lo ou a combatê-lo. Disso decorre o que Bauman designou 

como sendo o mais “amedrontador no medo” (curioso jogo de palavras, diga-se 

de passagem): sua ubiquidade49. O medo pode, portanto,  

vazar de qualquer canto ou qualquer fresta de nossos lares 
e de nosso planeta. Das ruas escuras ou das telas 
luminosas dos televisores. De nossos quartos e de nossas 
cozinhas. De nossos locais de trabalho e do metrô que 
tomamos para ir e voltar. De pessoas que encontramos e 
de pessoas que não conseguimos perceber. De algo que 
ingerimos e de algo com o qual nossos corpos entraram 
em contato. Do que chamamos “natureza” (...) ou de outras 
pessoas (...)”50. 

 
 O medo pode advir de onde menos se espera, sobretudo, em um período 

moderno-líquido em que as incertezas e desconfianças tornam-se marcos bem 

consolidados. Em sua longa viagem por tempos e espaços dos mais variados, o 

medo chega à contemporaneidade carregando traços do passado em 

consonância com elementos do presente. Diante da grande miríade de medos 

modernos – de ficar desempregado, de ser acometido por uma catástrofe 

                                                           
49 BAUMAN, 2008. 
50 Ibidem, p. 11. 
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natural, do terrorismo –, temos dado destaque ao medo do crime e dos 

criminosos. Isso porque a violência tem se tornado marca indelével dos centros 

urbanos atualmente, sendo a insegurança referência urbana que tende a se 

tornar, a cada dia, hegemônica51. Mas o que diferenciaria este medo daqueles 

de antigamente, além das formas que foram destacadas anteriormente? O medo 

do crime tem uma característica que se sobressai às demais, ele é auto 

reciclado52. Ou seja, o medo, ele próprio, cria as condições para a sua existência 

e exacerbação. Sua propagação dá-se mediante a experiência com situações 

que podem suscitá-lo, mas também pode ser desenvolvido através de 

informações acerca da experiência de terceiros ou do medo sentido por outros 

indivíduos.  

 Assim como vimos nessa “viagem” do medo, este apresenta 

características consonantes com o contexto da época em que vigora. Sua 

capacidade “auto-recicladora” é viabilizada de maneira mais intensa através de 

sua inserção em uma sociedade na qual a informação e, mais ainda, o seu 

compartilhamento, ganha relevância até então nunca vista, tornando-se comum, 

inclusive, sua designação enquanto uma “sociedade da informação”. Mas, de 

certa forma, a informação sempre esteve presente na sociedade. O que a 

diferencia atualmente é que ela se sustenta nas bases da microeletrônica, por 

intermédio de tecnologias que permitem o estabelecimento de redes em que a 

informação flui com tamanha rapidez que chega próximo à simultaneidade. 

Assim, mais que uma “sociedade da informação”, vivemos em uma sociedade 

que se organiza em redes53, potencializando, assim, o papel da informação em 

suas dinâmicas. Sobre isso, podemos utilizar como exemplo um fato acontecido 

na cidade de Natal e que congrega elementos valiosos a essa reflexão. Abaixo, 

dissertamos, a partir de nossa própria experiência e percepção acerca do fato, o 

que aconteceu na cidade durante a noite do dia 16 de março de 2015: 

Natal, 16 de março de 2015. Às 20h um ônibus é incendiado na avenida Hermes 
da Fonseca, bairro de Petrópolis. O ato é quase concomitante à veiculação de 
um vídeo em que detentos do presídio de Alcaçuz (localizado no município de 
Nísia Floresta, Região Metropolitana de Natal), pertencentes à facção criminosa 

                                                           
51 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Ed. 34, 2011. 
2 ed; REBOTIER, Julien. A Fábrica da Insegurança: entre lenda urbana e gestão (Caracas). 
Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, 2010, v. 22, n. 2, p. 143-16. 
52 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a questão da militarização 
urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.   
53 CASTELLS, Manuel. A sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 5 ed. 
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Primeiro Comando da Capital (PCC), reivindicam uma série de melhorias no 
sistema prisional, entre elas: o fim dos maus tratos, respeito ao regime de 
progressão de pena e mais flexibilidade no trato com os familiares dos detentos. 
Iniciaram-se rebeliões em quatro presídios do estado do Rio Grande do Norte. 
Ao primeiro ônibus incendiado, somaram-se mais quatro e um carro da polícia. 
Houve, também, “troca de tiros” entre policiais e bandidos. Todos os atos foram 
creditados ao PCC. A motivação para esses ataques foi resumida por um dos 
indivíduos que participaram do vídeo: “essa é a única maneira da sociedade 
saber que existimos”. Esses acontecimentos ganharam destaque nos meios de 
comunicação da cidade, as redes sociais foram “invadidas” por relatos e avisos 
quanto à situação em Natal. O governador lançou uma nota em que dizia: 
“estamos dispostos e trabalhando 24 horas por dia para resolver essa situação 
de uma vez por todas” (essa fala não esteve circunscrita apenas aos fatos 
pontuais da ocasião, mas também a toda uma situação de insegurança no 
estado). Como se não bastasse toda essa situação que, por si só, já auxiliava a 
criar um certo “clima” de medo na população, uma série de boatos passaram a 
ser veiculados, desde a ocorrência de um incêndio em um dos principais 
shopping centers da cidade, “arrastão” em uma faculdade privada, morte de 
pessoas na rua, e começaram a se proliferar nas redes sociais, criando ainda 
mais pânico. Aos poucos a cidade foi se tornando um grande território de 
insegurança. As ruas, que já não eram tão seguras para muitos, ficaram ainda 
mais inseguras. Elas pareciam mandar uma mensagem: “aqui não é um bom 
lugar para se estar!”. Poucos se atreveram a deixar suas casas naquela noite. 
Os que estavam na rua procuraram retornar o mais rápido possível às suas 
residências. Ônibus pararam de circular. O governo, em “estado de alerta”, 
convocou a Força Nacional. Aos poucos, já nas primeiras horas da manhã do 
dia 17, a situação começou a voltar ao normal. Contudo, ainda restava a 
desconfiança de que os eventos tornassem a acontecer naquele dia. 

 

 O relato acima nos fornece elementos importantes para compreendermos 

o medo e sua dimensão informacional. Tudo tem início com o acontecimento de 

atos criminosos concentrados nas ruas da cidade. Esse tipo de ocorrência mais 

extrema, a bem da verdade, não é tão comum, mas está vinculado a um contexto 

de violência e insegurança maior já existente na cidade e que, infelizmente, 

compõe parte do cotidiano urbano. Esses acontecimentos da noite do dia 

16/03/15 foram amplamente divulgados tanto pela mídia tradicional da cidade, 

como pelas redes sociais, a partir dos relatos de quem vivera aquela situação de 

perto e, também, do compartilhamento da informação pelas redes sociais de 

pessoas que não haviam participado diretamente destes acontecimentos. A essa 

primeira “onda” informacional foram associados novos relatos, alguns verídicos, 

outros não. A “onda” tomou, então, proporções ainda maiores. As autoridades, 

diante do caos estabelecido, lançaram notas à imprensa e, também, nas redes 

sociais, pedindo cautela à população no compartilhamento de informações 
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inverídicas e ressaltando, inclusive, uma possível “noite difícil”. A “onda de 

informação” ganha ainda mais força na medida em que as autoridades 

competentes passam a construir discursos que projetam a possível ocorrência 

de outros fatos da mesma natureza em outras localidades da cidade. O medo 

que se arrefeceu naquela noite adveio de diferentes polos informacionais: da 

concretude dos crimes que ocorreram na cidade; dos discursos acerca da 

situação de insegurança pela qual a cidade se encontrava que foi propagada 

pela mídia e pelas redes sociais; e ao próprio espaço que “ofereceu” uma gama 

de códigos que possibilitavam a percepção de que ali era perigoso, inseguro, 

portanto, não aconselhável à permanência.  

Este relato exprime um contexto em que o medo apresentou uma 

dimensão informacional relevante, além de outros elementos que envolveram o 

caso, para a dinamização do labirinto urbano, capilarizando-se por diferentes 

situações e direções. A partir dele, ainda podemos identificar mais algumas 

características deste medo: [1] o medo está associado, em grande medida, a 

informações relacionadas à insegurança (lembremos que o medo enquanto 

sentimento complexo é formado por sentimento de insegurança e 

vulnerabilidade); [2] pode decorrer de um contexto de insegurança concreto ou 

não; [3] é proveniente de experiências diretas e indiretas; [4] é auto propulsor, 

ou seja, quanto mais informações acerca da insegurança, mais há possibilidade 

de sentir medo e, então, produzir mais informações a seu respeito. 

Diante do exposto, compreendemos essas características do medo, 

sobretudo mediante a sua dimensão informacional, como viabilizadores de sua 

primeira territorialização, aquela que irá afetar o corpo dos indivíduos e então 

condicionar as demais. Daremos destaque a dois elementos indispensáveis à 

compreensão desta dinâmica e que permitem o estabelecimento e 

fortalecimento de uma psicoesfera do medo, uma “esfera de ideias ligadas 

diretamente à sensação de insegurança [...] uma imaterialidade ativa, pois 

condiciona ações e altera formas”54, em Candelária. O primeiro diz respeito à 

inserção de Candelária em um contexto intraurbano marcado pelo crescimento 

da insegurança e violência urbana. Aqui, foca-se na ocorrência de crimes, na 

                                                           
54 MELGAÇO, Lucas. Securização Urbana: psicosfera do medo à tecnosfera da segurança. 
Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. 
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cidade e no bairro, como um dos motivadores à primeira territorialização do 

medo. Apesar de o medo não precisar, necessariamente, de eventos concretos 

de crimes para se desenvolver, em Candelária percebemos uma correlação 

entre ambos. O segundo, por sua vez, diz respeito ao trato que a mídia dá a 

esses crimes, a partir de abordagens sensacionalistas e recorrentes do tema, 

potencializando e expandindo sua abrangência e influência.  

 

3.1.1 Candelária no contexto de uma cidade que foi de “tranquila” ao novo “polo 
da violência no Brasil” 
 

 Em relação à temática da insegurança urbana, Natal tem passado por 

uma significativa mudança em relação à percepção que se tinha da cidade que 

poderíamos resumir na seguinte frase: da cidade tranquila ao novo polo da 

violência no Brasil. Como nosso objetivo não é traçar um histórico aprofundado 

dessa alteração na cidade traremos algumas informações que nos ajuda a 

compreender essa dinâmica e a perceber como Candelária, enquanto parte da 

cidade, é afetada por esse contexto. Para isso, focaremos em um período 

temporal não muito longo, entre os anos 2000 a 2015, ressaltando alguns fatos 

(estatísticos, sobretudo) que nos dão uma dimensão desta alteração de 

“referencial”, por assim dizer. 

 Como ponto de partida temos uma pesquisa realizada em 2005 pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a partir do qual foi construído 

um índice para a medição de risco de assassinato nas cidades brasileiras. Para 

isso, os pesquisadores do IPEA trabalharam com dados do censo demográfico 

do ano de 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e com os registros de óbito do Ministério da Saúde, buscando, assim, 

correlacionar a vulnerabilidade social com as taxas de homicídios. Nesta 

pesquisa, Natal ocupa o primeiro lugar no ranking das capitais mais tranquilas 

do Brasil e a 14º posição entre todas as cidades brasileiras, apresentando taxa 

de risco de 18,59 homicídios por 100 mil habitantes. Abaixo transcrevemos parte 

de uma matéria jornalística acerca dessa pesquisa, dando destaque a Natal e 

aos prováveis fatores que contribuíram para a sua colocação favorável, no 

contexto nacional: 

[...] A primeira do ranking é Natal, com taxa de risco de 
18,59 homicídios por 100 mil habitantes. A seu favor, a 
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capital do Rio Grande do Norte tem geografia e demografia 
peculiares. É 100% urbana e combina uma população 
relativamente pequena, 745 mil habitantes, com o segundo 
menor território do país na comparação entre capitais – 
apenas 170 quilômetros quadrados. Essa mistura facilita o 
investimento em infra-estrutura e também o patrulhamento 
policial [...] (Revista Época de 04 de abril de 2005). 

 
O trecho citado correlaciona dois fatores que poderiam explicar o bom 

funcionamento da política de segurança pública da cidade naquele momento: a 

população relativamente pequena e um território não tão extenso. Se esses 

elementos podem, sim, ser relevantes a uma política de segurança pública bem-

sucedida, outros tantos devem ser destacados, talvez até com maior relevância 

que estes, tais como uma articulação multiinstitucional entre esferas de governo, 

uma polícia mais alinhada à comunidade, à diminuição dos níveis de 

desigualdade social, à própria “vontade política”, entre tantos outros. Cidades 

com população e área bastante superiores a Natal como, por exemplo, Recife-

PE, se beneficiaram de políticas de segurança pública bem-sucedidas em seus 

estados, diminuindo os índices de criminalidade em seu território 

significativamente. A matéria prossegue e ressalta uma certa “preocupação” com 

um visível crescimento dos índices de homicídios na cidade, colocando “sob 

suspeita” a sua perpetuação enquanto uma cidade tranquila. A continuidade da 

matéria dizia o seguinte: 

[...] Ainda assim, a criminalidade na cidade começa a dar 
sinais consistentes de crescimento. Em números 
absolutos, os homicídios saltaram de 74 em 2000 para 139 
em 2003. O prefeito Carlos Eduardo Alves (PSB) acredita 
que isso é resultado do forte processo de migração 
enfrentado pela cidade, principalmente a partir dos anos 
90, e do grande número de turistas que chegam ao 
município. '’Natal já recebe 1,5 milhão de turistas por ano. 
E desde 1996 mais de 100 mil pessoas vieram morar aqui. 
É evidente que isso acaba tendo influência negativa na 
segurança'', diz. 

 

 No excerto acima da entrevista destaca-se a tendência que se 

vislumbrava do aumento das taxas de homicídios na cidade (generalizadas 

sobre a alcunha da “criminalidade”). A fala do então prefeito de Natal55 ressalta 

                                                           
55 Carlos Eduardo Alves foi prefeito da cidade de Natal no período de 2000 a 2002 (quando houve 
a renúncia da então prefeita Vilma de Farias para candidatar-se ao governo do estado). Venceu 
nas eleições de 2002, estando a frente da cidade até 2008. Em 2013 reassumiu o cargo, sendo 
o atual prefeito da cidade.   
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o processo de migração que fez aumentar o número de habitantes da cidade e 

da vinda de turistas que fez aumentar essa população temporariamente. Mais 

uma vez o problema da insegurança é posto “sobre os ombros” do aumento 

populacional, como se cidades com uma grande população fossem incapazes 

de apresentarem bons resultados na segurança de seus cidadãos. O que houve, 

na verdade, foi uma estagnação do poder público frente ao desenvolvimento e 

crescimento da cidade, não sendo capaz de desenvolver ações afirmativas de 

combate à insegurança e aos problemas estruturais que lhe dão sustentação e 

a torna um problema crônico.  

 A tendência de crescimento dos crimes na cidade apontada pela pesquisa 

do IPEA e destacada pela matéria da revista Época se concretizou. A população 

de Natal, no decorrer dos anos, viu as taxas de crimes em seu território 

crescerem vertiginosamente, em especial os crimes relacionados aos 

homicídios. Aqui, é importante salientarmos que a maioria dos trabalhos 

estatísticos que se referem à segurança pública utilizam como subsídio a variável 

“homicídio”, sem considerar outros tipos de crimes, como os furtos e roubos, por 

exemplo. A figura 13 apresenta um gráfico com a evolução dos chamados 

Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs)56, que é uma variável mais 

completa que a de “homicídios” que agrega crimes de maior relevância social 

que resultam em morte, como o latrocínio, as lesões corporais seguidas de 

morte, o estupro seguido de morte, entre outros57. 

 

                                                           
56 HERMES, Ivenio. Metadados 2014: anuário sobre a violência no Rio Grande do Norte. Natal: 
Ed. dos Autores, 2014. Disponível em: <http://migre.me/sK7Ty> 
57 Em: http://www.iveniohermes.com/cvli-a-nomenclatura-e-suas-estatisticas-valorizadoras-da-
vida/  <acesso em: 15 de setembro de 2015>  
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O gráfico de ocorrência de CVLIs possibilita uma visão geral do 

crescimento desse tipo crime em Natal. O aumento exponencial de crimes dessa 

natureza na cidade já rendia preocupações com o rumo que a segurança pública 

estava tomando na cidade. Essa situação adversa repercutiu definitivamente 

com a publicação do Mapa da Violência 2013: homicídios e juventude no Brasil58 

que oferece um panorama da evolução dos homicídios em todos os Estados e 

Municípios do Brasil. Nessa publicação Natal ganha o título de “o novo polo da 

violência do Brasil”, devido ao maior crescimento das taxas de homicídios de 

jovens entre as capitais brasileiras, 267,3% em uma década (2001-2011). Esse 

“ingrato título” repercutiu fortemente nos meios de comunicação da cidade, 

marcando a percepção de que Natal não era mais aquela “cidade tranquila” que 

todos, porventura, haviam se acostumado.  

 Esses elementos proporcionam um quadro geral da insegurança em 

Natal, sobre como ela evoluiu em um relativo curto período de tempo. Os dados 

oficiais, como vimos, estão circunscritos mais especificamente aos homicídios e 

CVLIs, contudo, não devemos descartar, de maneira alguma, outros crimes que 

ajudam a “pintar” esse quadro da insegurança urbana em Natal. Os crimes 

                                                           
58 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2013: homicídio e juventude no Brasil. 
CEBELA, 2013. 
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Figura 13 – Gráfico da evolução dos Crimes Violentos Letais Intencionais 
na cidade de Natal-RN - (2003-2014). 
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relativos aos furtos e roubos, por exemplo, são mais imediatos à vida cotidiana 

da cidade, afetando os cidadãos constantemente e auxiliando na consolidação 

de uma psicoesfera do medo em seu território. Esses crimes, que carecem de 

informações sistematizadas ao seu respeito, compõem fortemente os discursos 

acerca da situação de insegurança na cidade, sendo comum aparecerem nos 

relatos dos indivíduos. Se projetarmos estes três tipos de crimes – homicídios, 

furtos e roubos -  no espaço urbano, veremos que há uma distribuição desigual 

de suas ocorrências. Os homicídios são mais comuns em localidades pobres, 

comumente designadas como periferias, que agrega uma população de baixa 

renda e uma ausência de efetividade do poder público na garantia da qualidade 

de vida da população. Em contrapartida, os furtos e roubos ocorrem com mais 

frequência nas localidades mais abastadas da cidade, nos chamados bairros de 

classe média. Com algumas raras exceções essa é uma quase fórmula geral da 

espacialização dos crimes no meio urbano.  

Essa ocorrência desigual no território nos possibilita inferir que a violência, 

a insegurança e o medo podem ser provenientes de fontes distintas para cada 

indivíduo ou grupo social. Isso porque os elementos do cotidiano não são os 

mesmos para todos. Em alguns bairros os homicídios são parte dos fatos 

cotidianos, enquanto que em outros os furtos e roubos é que o são. Nessa 

dinâmica é possível observarmos que o contexto geral que envolve o crime e a 

sua propagação no espaço está envolto em um processo de retroalimentação ou 

auto reciclagem em que uma dada localidade ou um bairro inteiro passa a se 

alimentar das informações do todo citadino, na mesma condição de ser, também, 

alimento para o restante da cidade. Candelária, insere-se nessa dinâmica 

espacial dos crimes, repercutindo essas tendências, recebendo e enviando 

informação para o restante da cidade.  

Os órgãos responsáveis pela segurança pública no estado adjetivam os 

dias em que não ocorreram casos de homicídios como sendo os “dias de paz”. 

Candelária vive em “dias de paz” a maior parte do ano. Por exemplo, entre 2013 

e 2014 as estatísticas apresentam 4 homicídios ocorridos dentro dos limites do 

bairro, conforme podemos observar na tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados de Crimes Violentos Letais Intencionais na cidade de 
Natal-RN (2013-2014) 

Zona Bairro 
2013 2014 

CVLI População CVLI População 

L
e

s
te

 

Santos Reis 2 5.489 4 5.489 

Rocas 0 10.430 14 10.430 

Ribeira 18 2.231 1 2.231 

Praia do Meio 2 4.875 5 4.875 

Cidade Alta 10 7.194 13 7.194 

Petrópolis 3 5.576 6 5.576 

Areia Preta  4 4.071 2 4.071 

Mãe Luíza 23 14.828 18 14.828 

Alecrim 10 28.238 13 28.238 

Barro Vermelho 0 10.310 1 10.310 

Tirol 5 16.310 4 16.310 

Lagoa Seca 0 5.635 2 5.635 

O
e

s
te

 

Quintas 29 26.929 25 25.760 

Bairro Nordeste 6 11.567 5 11.688 

Dix-Sept Rosado 17 15.656 15 15.569 

Bom Pastor 22 18.297 19 18.488 

Nazaré 3 16.201 7 16.370 

Felipe Camarão 56 53.125 46 55.084 

Cidade da 
Esperança 17 19.187 16 18.743 

Cidade Nova 26 19.187 6 19.065 

Guarapes 14 18.041 13 11.071 

Planalto 36 32.760 42 36.836 
N

o
rte

 

Lagoa Azul 53 62.644 45 66.200 

Pajuçara 31 60.910 32 68.490 

Potengi 35 58.080 45 58.687 

N. S da 
Apresentação 88 83.731 73 94.150 

Redinha 22 17.458 14 19.631 

Igapó 24 29.108 30 29.865 

Salinas 0 1.236 0 1.389 

S
u

l 

Lagoa Nova 1 37.894 15 38.880 

Nova Descoberta  1 12.441 9 12.371 

Candelária 1 22.886 3 24.185 

Capim Macio 2 22.988 3 23.586 

Pitimbú 3 24.451 7 25.088 

Neópolis 2 22.555 8 22.791 

Ponta Negra 12 24.780 14 25.039 
 
Fonte: HERMES, 2014 (adaptado). 

 

 A tabela 1 apresenta o contexto da cidade a partir da ocorrência dos 

CVLIs. Candelária não apresenta os piores dados quando visto no contexto geral 
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da cidade. Entre os bairros com mais incidência desse tipo de crimes destacam-

se Felipe Camarão (Oeste), Lagoa Azul e Nossa Senhora da Apresentação 

(Norte), Mãe Luíza (Leste) e Ponta Negra (Sul), dentre outros. Inclusive, dentre 

alguns desses bairros, como N.S da Apresentação e Lagoa Azul, a correlação 

entre aumento populacional e aumento dos crimes não se perpetua, ambos 

tiveram aumento populacional e diminuição dos crimes neste período. Em 

contrapartida, em alguns outros casos, o aumento populacional associa-se um 

aumento de crimes, tornando, em parte, a correlação exitosa. Assim, não há 

como inferir, de fato, que essa relação exista como uma espécie de regra geral, 

levando-nos a refletir acerca de outros condicionantes deste processo. 

 O sentir-se inseguro não está associado, necessariamente, à inserção do 

indivíduo em um contexto de violência e aumento de crimes. Esse contexto, de 

fato, auxilia nessa sensação de insegurança, mas ele por si só pode não ser 

relevante em uma dada circunstância. E, como vimos, mesmo estando inserido 

em um contexto como esse, não há um tipo de crime que contribua para esse 

sentimento, podendo variar de acordo com a realidade de uma dada localidade 

e com o seu cotidiano. Em Candelária, esse contexto de crescimento de crimes 

está relacionado não com os homicídios, como em outras localidades da cidade, 

mas com crimes referentes a furtos e roubos. A ocorrência desses crimes em 

Candelária é fato importante para compreendermos a territorialização do medo 

sobre o corpo de muitos habitantes do bairro.  

 Podemos visualizar esse fato na tabela 2 onde constam as ocorrências 

referentes aos furtos e roubos ocorridos no bairro durante um período de 12 

meses. Esses dados objetivos ganham ainda mais expressividade quando 

associados aos constantes relatos de seus moradores acerca do aumento 

desses crimes e, portanto, da insegurança no bairro. Alguém sempre tem alguma 

história para contar sobre vítimas desses crimes no território de Candelária, seja 

deles próprios, seja de conhecidos, familiares, vizinhos. 
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Tabela 2 - Ocorrência de Furtos e Roubos no Bairro de Candelária (jun. 
2014 - mai. 2015) 

 
Fonte: Boletins de Ocorrência da 5ª Delegacia da Polícia Civil do RN. 

 

 Considerando os dados apresentados, faz-se necessário deixar claro que 

a ideia aqui não é realizar uma comparação com outros bairros da capital, 

sobretudo, pelas dificuldades que já mencionamos em conseguir informações 

compiladas acerca desses crimes. Os que apresentamos aqui são resultantes 

de pesquisa direta nos Boletins de Ocorrência (BOs) registrados na 5ª Delegacia 

de Polícia Civil (DP), responsável pelos bairros de Candelária, Lagoa Nova e 

Nova Descoberta. Em pesquisa anterior59 tivemos a oportunidade de analisar as 

ocorrências de furtos e roubos por jurisdição sob a responsabilidade de cada 

uma das 15 delegacias presentes na cidade. Na ocasião, constatamos que a 5ª 

DP jurisdicionava a terceira maior área de furtos e a quinta maior área com 

roubos da cidade. Outro fato que devemos ter ciência é de que esses dados são 

apenas das ocorrências registradas em boletins oficiais. Muitas pessoas, por não 

terem esperança que os casos serão solucionados, sequer registram a 

                                                           
59 BAYER, Hiram de Aquino. Sentimento de Insegurança ao Crime e Práticas Socioespaciais: 
uma análise a partir do bairro de Candelária, Natal-RN. Monografia (graduação). Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2013. 
 

Mês/Ano 
Tipo Alvo 

Principal objeto furtado ou 
roubado 

Furto Roubo Homem Mulher Comércio Casa Carro Bolsa Celular Dinheiro Outros 

jun/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

jul/14 4 3 1 2 2 0 2 1 2 2 1 

ago/14 5 9 3 7 1 3 1 6 3 0 2 

set/14 11 10 8 6 3 2 5 3 6 0 2 

out/14 6 3 1 3 2 2 1 1 3 0 0 

nov/14 4 2 1 1 2 3 0 0 1 0 0 

dez/14 6 3 1 3 2 1 2 0 3 0 1 

jan/15 1 8 3 5 1 0 5 1 1 1 0 

fev/15 1 4 2 1 2 0 0 1 1 1 1 

mar/15 9 5 2 5 2 1 5 1 5 1 3 

abr/15 3 5 2 2 2 0 2 3 3 1 1 

mai/15 4 11 7 5 3 0 0 0 10 2 2 

Total 54 63 31 40 22 12 23 23 17 38 8 

% 46,2 53,8 24,2 31,3 17,2 9,4 18,0 26,7 19,8 44,2 9,3 
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ocorrência, levando-nos a crer que os acontecimentos relacionados a esses 

crimes são bem mais amplos que os mostrados aqui.  

 Na tabela 2 destaca-se um período de 365 dias, onde foram registrados 

54 furtos e 63 roubos, totalizando 117 ocorrências deste tipo – uma média de 

0,32 ocorrências por dia. Podemos constatar nos relatos dos moradores uma 

valorização acentuada desses crimes como pertencentes ao cotidiano do bairro. 

Algumas características destes dados devem ser consideradas. Em primeiro 

lugar, há uma pequena superioridade dos roubos (53,8%) em relação aos furtos 

(43,2%) ainda que pequena. A experiência de ser vítima de furto ou de roubo, 

por sua vez, é bastante distinta. Ambos estão inseridos nos perigos que atingem 

o corpo e a propriedade60. No caso de ser vítima de um roubo o indivíduo tem 

contato com criminoso, fato em que o corpo se torna mais vulnerável, 

potencializando a experiência, podendo torná-la mais traumática à vítima. No 

caso do furto, que atinge apenas a propriedade, sem que haja o contato vítima-

criminoso, a experiência pode ser atenuada, ainda que possa ser, igualmente, 

traumática. Relevante, também, atentarmos para as principais vítimas desses 

crimes. As mulheres (31,3%) são as principais, seguidas dos homens (24,2%). 

Há de se considerar, também, os furtos e roubos a estabelecimentos comerciais 

(17,2%) e aos carros (18,0%), que aparecem constantemente nos relatos dos 

moradores.  

 Chama atenção nos dados a ausência de ocorrências no mês de junho de 

2014. Neste período, Natal foi uma das cidades a sediar a Copa do Mundo de 

Futebol Masculino promovido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). 

Durante o evento houve uma força-tarefa no âmbito da segurança pública que 

convergiu as ações de diferentes esferas governamentais – federal, estadual e 

municipal – com o objetivo de garantir a segurança durante os jogos. A Arena 

das Dunas, “palco” dos jogos, encontra-se no bairro de Lagoa Nova em uma 

área de fronteira entre este e o bairro de Candelária. Nestas imediações foi 

recorrente a presença ostensiva de policiamento. Na verdade, a cidade 

praticamente toda permaneceu amplamente vigiada pelas forças de segurança, 

da Polícia Militar e pelo próprio Exército. Durante esse período os índices (é 

                                                           
60 BAUMAN, 2008.  
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importante frisar bem a palavra) de crimes em Natal obtiveram significativa 

diminuição e Candelária expressa bem essa situação. 

 Além de observarmos esses dados em sua forma “bruta”, através dos 

números, das porcentagens, é interessante identificarmos a sua espacialização 

no bairro, permitindo a reflexão acerca de uma certa trama locacional que 

envolve a organização espacial e a ocorrência de crimes. O mapa presente na 

figura 14 apresenta esta espacialização correlacionada às três candelárias. A 

figura 15, por sua vez, apresenta um mapa com esta mesma espacialização, 

mas correlacionando-a com o uso e ocupação do bairro. 
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Figura 14 - Furtos e Roubos no Bairro de Candelária, Natal-RN. Figura 15 - Espacialização dos furtos e roubos em Candelária sobreposto ao 
uso e ocupação do solo. 



 

72 
 

 A partir da espacialização dos crimes em Candelária podemos perceber 

algumas dinâmicas. Os roubos se concentram no território da Candelária-

tradicional. Os furtos, em contrapartida, ocorrem de forma mais homogênea no 

bairro, apesar de apresentarem uma concentração na Candelária-ausente, se 

comparado com os roubos na mesma área. A candelária-tradicional, se 

lembrarmos bem, é uma parte do bairro em que há mais transeuntes circulando 

a pé pelas ruas. Talvez por isso seja mais afetada por crimes dessa natureza, 

que pressupõe o contato criminoso-vítima. Há de se ressaltar que esse tipo de 

crime ocorre com mais frequência em pequenas ruas desse território e não em 

grandes vias de circulação, com exceção da concentração que há na Av. das 

Brancas Dunas. Esta avenida apresenta grande tráfego de pedestres que 

desembarcam dos ônibus nas paradas da Av. Salgado Filho, nas imediações do 

Natal Shopping e seguem para os estabelecimentos comerciais presentes na 

avenida ou para suas residências, sobretudo, os condomínios Bairro Latino e 

Vila Morena. Como no bairro não há muitas linhas de ônibus, muitas vezes é 

necessário “saltar” nessas paradas e caminhar, as vezes uma longa distância, 

até chegar ao seu destino.  

Nas outras partes do bairro os roubos não são recorrentes, pelo contrário, 

na Candelária-ausente, por exemplo, eles praticamente inexistem, talvez pela 

ausência de pessoas nas ruas. Em contrapartida, há uma predominância quase 

absoluta dos furtos, principalmente a residências e a estabelecimentos 

comerciais. Ao conversarmos com alguns seguranças particulares que prestam 

serviço aos moradores da Candelária-ausente foi-nos ressaltado alguns fatos 

que podem ser explicativos dessa concentração. Eles nos falaram que muitas 

casas desta área do bairro são dotadas de piscinas, jardins; são extensas e, por 

isso, necessitariam de prestadores de serviços para a manutenção e segurança 

dessas áreas. Os criminosos se valiam dessa condição para se passarem por 

prestadores de serviço e então efetuarem os furtos nas residências.  

 Há de se ressaltar, também, a ocorrência de crimes em espaços 

comumente associados à segurança, como shopping centers e supermercados, 

por apresentarem segurança própria de forma ostensiva. É possível observar 

uma grande incidência de furtos dentro do Natal Shopping. Inclusive, podemos 

identificar uma dessas ocorrências no dia 20 de abril de 2015, onde um carro foi 

furtado dentro de seu estacionamento. Um outro exemplo, agora no 
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supermercado Carrefour, nos é fornecido em uma ocorrência do dia 21 de janeiro 

de 2015, no qual uma mulher foi vítima de roubo por dois indivíduos que estavam 

em uma motocicleta no estacionamento do supermercado. Esses 

acontecimentos nos servem à reflexão acerca da vulnerabilidade que esses 

espaços podem apresentar mesmo que sejam percebidos como áreas seguras, 

devido à forte securização em seu interior.  

 Esse contexto de crescimento de crimes na cidade e no bairro, 

particularmente, servem de subsídio a um “ator” indispensável à compreensão 

do fenômeno do medo: a mídia. Ela é uma das principais responsáveis por 

disseminar e reverberar os acontecimentos relacionados a atos criminosos que 

ocorrem na cidade, possibilitando uma complexa dinâmica: é possível sentir-se 

inseguro mesmo quando o crime não faz parte do seu cotidiano, do seu espaço 

imediato de vivência, como a rua ou o bairro. Assim, a mídia potencializa a 

influência da inserção dos indivíduos em uma cidade onde o crime passa a ser 

cotidiano, atuando fortemente no auxílio à territorialização do medo nos corpos 

dos indivíduos. A forma como a mídia tem dado destaque à questão da 

insegurança na cidade merece destaque e é importante para compreendermos 

as territorializações do medo. 

 

3.1.2 A mídia e a propagação do medo 
 

 

Começaremos esta seção com uma pergunta: dentre uma infinidade de 

acontecimentos, quais os critérios para que alguns deles se tornem notícias e 

outros não? Uma possível resposta pode nos ser fornecida pelo campo das 

teorias da notícia e do jornalismo, mais precisamente no elenco dos critérios de 

noticiabilidade. São vários os autores que construíram suas listas de critérios 

para que um evento se torne noticiável. Essa sistematização de critérios pode 

ser pensada a partir de três instâncias: (1) critérios de noticiabilidade na origem 

do fato, levando em consideração atributos como conflito, curiosidade, 

proximidade geográfica; (2) critérios de noticiabilidade no tratamento dos fatos, 

mais focados em uma seleção hierarquizante dos fatos e na produção da notícia; 

e (3) os critérios de noticiabilidade na visão dos fatos, relacionados a critérios 



 

74 
 

ético-epistemológico61. A partir dessas características o quadro 1 apresenta 

informações sistematizadas por Gislene Silva62, considerando as várias 

proposições de diversos autores, agrupando-os por instâncias em comum. Ele 

nos proporciona uma visão geral acerca dos critérios que são levados em 

consideração pela mídia para que um acontecimento se torne algo noticiável. É 

importante, de antemão, percebermos que há um controle dos meios de 

comunicação sobre as informações que recebemos e, assim, já no ato de 

escolha de uma notícia há a exclusão de outras, engendrando uma certa 

parcialidade que auxilia na construção de realidades, muitas vezes estranhas ao 

lugar. Decerto, esse fato tem se relativizado com a emergência de novas mídias, 

sobretudo, a internet, que tem proporcionado uma certa descentralização da 

produção e distribuição de informação. Mas, ainda assim, os grandes meios de 

comunicação (televisão, principalmente) continuam detendo uma grande parcela 

da produção e veiculação de informações para a sociedade. 

 

Quadro 1- Proposta de tabela de valores-notícia para operacionalizar 
análises de acontecimentos noticiáveis/noticiados 

Impacto Proeminência 

Número de pessoas envolvidas (no 
fato) Notoriedade 
Número de pessoas afetadas (pelo 
fato) Celebridades 

Grandes quantias (dinheiro) Posição hierárquica 

  
Elite (indivíduo, instituição, 
país) 

  Sucesso/herói 

Conflito Entretenimento/Curiosidade 

Guerra Aventura 

Rivalidade Divertimento 

Disputa Esporte 

Briga Comemoração 

Greve    

Reivindicação   

Polêmica Conhecimento/Cultura 

Controvérsia Descobertas 

Escândalo Invenções 

  Pesquisas 

                                                           
61 SILVA, Gislene. Para Pensar Critérios de Noticiabilidade. In: Estudos em Jornalismo e Mídia. 
Vol. II, n. 1, 2005, p. 95-107. 
62 Ibidem. 
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  Progresso 

  Atividades e valores culturais 

  Religião 

Raridade Proximidade 

Incomum Geográfica 

Original Cultural 

Inusitado   

Surpresa Governo 

Inesperado Interesse Nacional 

  Decisões e medidas 

  Inaugurações 

  Eleições 

  Viagens 

  Pronunciamentos 

Tragédia/Drama Justiça 

Catástrofe Julgamentos 

Acidente Denúncias 

Risco de morte e morte Investigações 

Violência/crime Apreensões 

Suspense  Decisões judiciais 

Emoção Crimes 

Interesse humano   

 
Fonte: SILVA, 2005. 

 

 A mídia natalense, sobretudo a televisiva, tem enveredado pelos 

caminhos do chamado “jornalismo policial” (ou seria “policialesco”?). Trazendo 

as informações contidas no quadro acima podemos dizer que há uma crescente 

predileção aos valores-notícia vinculados à proximidade (geográfica), pois os 

fatos relatados são, normalmente, do estado do Rio Grande do Norte, à 

tragédia/drama (violência/crime) e à justiça (crimes). Essa situação pode ser 

notada a partir de dois exemplos que nos chegam entre as 12h e as 14h, 

justamente, na chamada “hora do almoço”. Os dois programas televisivos locais 

com maior audiência encontram-se nessa faixa temporal, o Patrulha da Cidade 

(TV Ponta Negra, afiliada SBT) e o RNTV 1ª edição (Intertv Cabugi, afiliada Rede 

Globo63.  

                                                           
63 Informações contidas em http: <//otvfoco.com.br/sbt-registra-queda-e-globo-sobe-na-
audiencia-em-natal-rn/> acesso em 20 de outubro de 2015.  
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 O Patrulha da Cidade é um programa típico do chamado “jornalismo 

policial”, focado nas notícias de crimes que ocorrem no estado. Qualquer 

semelhança com o programa fictício do filme Tropa de Elite 2: o inimigo agora é 

outro (2010), o Mira Geral, não é mera coincidência, já que a trama dirigida pelo 

diretor José Padilha é um retrato de parte da realidade brasileira, inclusive, no 

que diz respeito aos programas que possuem esse tipo de abordagem. Essa 

correlação pode ser vista por um “passeio” rápido pelos canais de televisão 

(principalmente, os da TV aberta), sobretudo, nessa “faixa do meio dia” e, 

também, entre as 17h-19h, onde há uma miríade de “programas policiais”, todos 

com uma gama de características em comum, das quais poderíamos citar a 

espetacularização da notícia, a superexposição de pessoas e de situações e a 

presença de apresentadores “caricaturais”, com opiniões e posturas incisivas, 

provocativas, as vezes até “bem-humoradas”. Como falamos, o programa 

Patrulha da Cidade não foge a esse lugar-comum.  

 O objetivo primeiro do programa é dar destaque à insegurança no estado, 

ressaltando os atos violentos que nele ocorre. Pela ideia de proximidade 

geográfica acaba-se focando na cidade de Natal e adjacências. Contudo, nessa 

miríade de atos violentos, dá-se destaque para aqueles que apresentam a 

possibilidade de um trato mais sensacionalista, muitas vezes de maneira 

apelativa, em busca de uma audiência interessada no fato curioso, as vezes 

desviante, ou, como é mais comum, na cada vez mais banal “desgraça alheia”. 

O modelo, de fato, tem obtido resultados satisfatórios para a emissora que, como 

vimos, alcança os maiores picos de audiência com o programa.  

Dentro do contexto desse tipo de programa uma figura decisiva é o do 

apresentador. Peculiar (as vezes nem tanto, já que há uma certa padronização 

dos trejeitos, biótipos, entre os programas desse tipo), o frontman do Patrulha da 

Cidade trata as notícias de forma contundente, na maioria das vezes tecendo 

juízos de valor sobre as situações abordadas. Em seu repertório há frases do 

tipo “bandido bom é bandido morto”, “vagabundo é para tá preso mesmo” e, 

talvez a mais famosa, “quer colocar papinha na boca do neguinho?” – o que lhe 

rende o seu famoso apelido de “Papinha”. O tom polêmico aliado a um certo ar 

humorístico rende ao apresentador um público fiel. Essas características 

também tornam as notícias veiculadas pelo programa, essencialmente 

carregadas de drama por se tratar de temas relacionados à violência, mais 
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receptíveis ao grande público. E é assim que programas desse tipo adentram às 

casas das pessoas (para usar uma expressão bastante “televisiva”) em um 

período temporal de certa amenidade onde, normalmente, há uma pausa nas 

atividades do dia-a-dia para o almoço, onde as famílias se reúnem. Nesse 

sentido,  

os altos índices de audiência conquistados pelas várias 
versões de programas do gênero espalhadas pela grade 
horária da televisão brasileira não deixam dúvidas da sua 
importância na formação da opinião pública sobre o 
assunto. Esses programas, inclusive, em razão de seu 
grande apelo, são muitas vezes colocados em horários 
estratégicos para alavancagem da audiência64.  

  

 A figura 16 contém uma ilustração que nos serve de reflexão ao “modus 

operandi” dos ditos programas policiais e a veiculação de notícias acerca da 

violência urbana em um horário de “amenidades”. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 ROMÃO, Davi Mamblona Marques. Jornalismo Policial: indústria cultural e violência. 
Dissertação (Mestrado).  Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2013. 
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Figura 16 – Hora do almoço, o sangue está na mesa! 

 

Fonte: Ilustração por Carlos Augusto (2015). 

 

O formato do programa (roteiro, edição, enquadramento, trato da notícia 

pelos repórteres e pelo apresentador) dá a tônica de um fazer jornalístico 

pautado no discurso sensacionalista65. Esse discurso busca a identificação e 

exacerbação da singularidade de certos acontecimentos, dando destaque, 

acrescentando ou diminuindo elementos linguísticos, visuais, sonoros e/ou 

                                                           
65 SOUZA, D. A; SILVA, M. S; LIMA, M. R. A. Jornalismo Policial: a espetacularização da notícia. 
In: Anais do XVII Congresso de Ciências da Comunicação da Região Nordeste, Natal-RN, 
2015.  
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ideológicos, pautando-se na repetição exagerada de temáticas sensacionalistas 

relacionadas à violência, às desigualdades sociais, à morte66. É nesse contexto 

que o discurso sensacionalista a respeito da insegurança, da violência, 

proporciona uma visão muitas vezes generalizadora de uma certa realidade, que 

desemboca em uma frase comum: a cidade está violenta. Assim, “o leitor elabora 

um outro discurso que exclama, contempla e comenta o cotidiano: o discurso 

reflexo que dota a violência de um poder fantasma que pode estar em toda 

parte”67.  

Engana-se, porém, quem acha que a supervalorização desses elementos 

ocorre apenas nos ditos “programas policias”. Cada vez mais os jornais de cunho 

informativo, cuja função básica são os relatos dos fatos ocorridos no dia, na 

semana, têm privilegiado as notícias de temas relacionados à violência e à 

temática da segurança pública, em geral. Nosso segundo exemplo se encaixa 

perfeitamente nesse contexto.  

O telejornal RNTV 1ª edição também veiculado na faixa das 12h às 14h 

apresenta uma pauta mais generalista, tratando de diversos assuntos 

relacionados às cidades do Rio Grande do Norte. Diferente do programa anterior, 

não apresenta uma abordagem tão sensacionalista dos fatos, apesar de em 

alguns momentos enveredar por uma linha de denúncia e cobrança de soluções 

de problemas urbanos às autoridades competentes. Contudo, é notório a 

predileção por certas notícias, dentre elas aquelas relacionadas à (in)segurança 

urbana. Fizemos uma análise quantitativa dos temas das notícias veiculadas 

entre os meses de julho a outubro do ano de 2015. Dividimos as matérias por 

temas: esporte, educação, saúde, mobilidade urbana, festividades/eventos, 

generalidades, (in)segurança e infraestrutura urbana. Na tabela 3 temos um 

panorama geral das temáticas noticiadas pelo telejornal nesse período. 

 

 

 

 

 

                                                           
66 PEDROSO, Rosa Nívea. Elementos Para Uma Teoria do Jornalismo Sensacionalista. In: 
Biblioteconomia & Comunicação, Porta Alegre, jan/dez, 1994, p. 37-50. 
67 Ibidem. 
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Tabela 3 - Notícias veiculadas pelo telejornal RNTV 1ª Edição (julho - 
outubro/2015) 

 Esporte Educação Saúde 
Mobilidade 

Urbana 
Festas/ 
Eventos 

Generali
dades 

(In) 
Segurança 

Infraestrutra  
Urbana 

Total 

Julho 87 10 17 21 27 78 94 37 371 

Agosto 91 17 16 36 40 55 65 32 352 

Setembro 85 6 12 24 39 76 76 21 339 

Outubro 70 16 22 13 36 81 78 19 335 

Total 333 49 67 94 142 290 313 109 1397 

Percentual  23,8 3,5 4,8 6,7 10,2 20,8 22,4 7,8 100,0 

Média/dia 2,7 1,0 0,6 1,0 1,1 2,3 3,0 1,6  

 
Fonte: Levantamento realizado a partir do site http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/rntv-
1edicao/ 

 
 De acordo com as informações presentes na tabela 3 percebemos o 

quanto é dada importância a temática da (in)segurança na cidade. Uma 

particularidade deve ser ressaltada: na ausência de um programa local que 

noticie apenas fatos esportivos, há um quadro dentro do telejornal que dão 

destaque a apenas notícias desta natureza. Se desconsiderarmos, portando, as 

notícias ao esporte, a (in)segurança pública emerge como o tema mais veiculado 

na programação. Como falamos, os crimes que ocorrem na cidade não são 

tratados pelo programa com o sensacionalismo dos “programas policiais”. 

Entretanto, a dimensão quantitativa também tem influência na propagação do 

medo, na medida em que as notícias acerca de crimes tornam-se 

“supervalorizados” em relação a outros temas, possibilitando uma percepção do 

tipo “a violência está em toda parte”. A outros temas, tão problemáticos na cidade 

quanto à insegurança, como a saúde, a educação e a mobilidade urbana, não 

são dadas a mesma atenção pelo telejornal.  

Há de se argumentar que o aumento ou a supervalorização dessa 

temática tem relação com o crescimento da violência no estado, expresso nos 

dados que trouxemos no início desse tópico. Mais precisamente, a passagem da 

“Natal, cidade tranquila” para a “Natal, novo polo da violência” é um campo fértil 

para a produção de informações, para a sua veiculação na mídia e para a 

produção de um discurso político. O destaque dado por ela ao tema da 

insegurança se configura dentro do contexto de trocas informacionais, em que a 

realidade se projeta nos dados e estatísticas e a mídia, ao absorver a realidade, 

produz informações que passam a referenciar a organização da sua 

programação e da própria sociedade. Contudo, nem sempre a notícia é 
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referendada por sua importância social, por assim dizer. Ela, muitas vezes é, 

apenas, irrelevante, ao dizer mais do mesmo sem que haja um compromisso 

com a superação dos problemas, visando apenas reverberá-los.  

 Em uma sociedade cada vez mais organizada em redes virtuais esse 

“papel” reverberante é dividido, cada vez mais, como novas mídias, sobretudo 

com a internet. As redes sociais virtuais (como o Facebook, Twitter, Whatsapp, 

entre outras) auxiliam, inclusive, na repercussão de notícias veiculadas pela 

mídia tradicional. A associação entre mídias torna ainda mais potente a 

característica auto reciclável do medo, subvertendo, até, o pressuposto da 

proximidade geográfica: como falamos, não é preciso, necessariamente, estar 

inserido em um contexto de violência para sentir-se inseguro, basta ser afetado 

por essa “onda informacional”. Nesse sentido, o labirinto urbano vai sendo 

formado não apenas por materialidades, mas também por imaterialidade que 

passam a condicionar as trajetórias dentro dele.  

 Candelária, poderíamos dizer, vem se fazendo presente nas notícias 

veiculadas pela mídia impressa, televisiva e digital. Algumas vezes o bairro 

ganha “os holofotes da mídia” por intermédio de crimes ocorridos dentro de seus 

limites territoriais. Por exemplo, a insegurança no bairro foi matéria de destaque 

no ano de 2006 em matéria intitulada “Candelária Vive Onda de Assaltos”, 

veiculada pelo jornal Tribuna do Norte que dizia o seguinte: 

Moradores e empresários de Candelária estão 
preocupados com a onda de assaltos e arrombamentos 
que vem ocorrendo no bairro. Os bandidos agem 
indiscriminadamente, a qualquer horário, de todas as 
formas. O policiamento ostensivo não tem sido suficiente 
e passa por problemas operacionais. Recentemente a 
viatura do policiamento comunitário apresentou um 
defeito, piorando ainda a situação (...) [matéria veiculada 
pelo Jornal Tribuna do Norte em 26/06/2006]. 

 

  A matéria ressalta a recorrente existência de assaltos no bairro (leia-se 

roubos) e arrombamentos (furtos a casas, especialmente). O uso do termo 

“onda” dá intensidade ao fato e impacta o leitor, deixando claro que há uma 

situação que começa a se tornar insustentável. A situação parece não ter 

melhorado desde a veiculação desta matéria, já transcorridos uma década. 

Vimos que os crimes no bairro, sobretudo, os referentes a roubos e furtos 

continuam a crescer. Na fala dos moradores essa condição de insegurança é 
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percebida e relatada como algo que tem mudado o cotidiano do bairro de modo 

a ser semelhante ao que é vivido na cidade como um todo. Esse contexto vai 

aparecendo nos noticiários a partir, também, de eventos pontuais e não apenas 

sobre a temática mais abrangente da “insegurança em Candelária”. Destacamos 

três fatos que ocorreram no bairro no final do ano de 2014 e início do ano de 

2015 e que ganharam grande repercussão na mídia natalense. O primeiro foi o 

assassinato de um senhor de 70 anos após uma tentativa de assalto. A notícia 

foi veiculada com o título “Idoso de 70 anos é morto com um tiro no tórax em 

Candelária” pelo Portal Nominuto dizendo o seguinte:  

Um idoso de 70 anos foi morto ontem (7) durante uma 
tentativa de assalto no bairro de Candelária, na zona Sul 
de Natal. O aposentado foi identificado como Enrique 
Mário Lira Carreras. Ele foi abordado pelos criminosos 
quando estava saindo de sua residência. De acordo com a 
Polícia Militar, o ex-funcionário público foi assassinado 
com um tiro no tórax. Os criminosos estavam em um carro 
vermelho e não chegaram a levar nenhum pertence da 
vítima. A Polícia realizou diligências pelo local, mas os 
suspeitos não foram encontrados. Imagens de câmeras de 
segurança deverão ser utilizadas para identificar os 
acusados [Porta Nominuto.com em 08 de dezembro de 
2014]. 

 Pouco tempo depois ocorreu outra situação bastante semelhante a esta 

no bairro e mais um idoso foi vítima de assassinato após tentar reagir a um 

assalto. Cabe salientar que ambos ocorreram na Candelária-tradicional. Muito 

veiculado pelos meios de comunicação da cidade, o fato foi abordado pelo 

PortalBO.com sob o título “Idoso é morto após reagir a assalto em Candelária” 

onde destacamos a seguinte parte da matéria: 

Um idoso de 70 anos morreu após reagir a um assalto, na 
manhã deste domingo (4), na rua Domingos Amado, no 
bairro Candelária, zona Sul de Natal. A vítima, segundo a 
polícia, estava caminhando quando foi surpreendida por 
assaltante que chegou em uma motocicleta. Francisco 
Avelino da Silva tentou segurar a arma do criminoso e 
acabou sofrendo um tiro no peito [Portal Nominuto.com em 
04 de fevereiro de 2015]. 

 O mês de agosto de 2015 foi marcado por três ocorrências de estupros 

coletivos ocorridos na cidade. Esses crimes foram largamente veiculados pela 

imprensa da cidade, fazendo parte dos seus noticiários constantemente, desde 

o fato em si até os desdobramentos da investigação. Dentre esses três casos, 
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dois aconteceram no bairro de Candelária, mais precisamente na área da 

Candelária-ausente. Os casos foram veiculados pelo portal G1 RN com o título 

“Em um mês, terceiro caso de estupro coletivo é registrado em Natal”, com 

destaque para as passagens: 

O primeiro caso de estupro coletivo ocorrido no San Vale 
(bairro de Candelária) foi registrado no dia 17 de julho. Um 
casal, também em uma motocicleta, foi abordado por 
suspeitos que pararam o veículo após jogarem um pedaço de 
madeira na pista [...] O segundo caso, também ocorrido no 
conjunto San Vale, foi no dia 8 deste mês. De acordo com a 
PM, três homens fizeram uma armadilha com arame 
farpado para parar um motociclista que levava uma mulher na 
garupa. Os bandidos colocaram o arame estirado de um 
poste até uma árvore, atravessando a pista. O rapaz que 
conduzia a moto não viu o arame e foi atingido no peito. Ele 
acabou perdendo o controle do veículo e o casal caiu [Portal 
g1RN em 17 de agosto de 2015].  

 

No contexto das trocas informacionais Candelária também “produz” 

informação para o restante da cidade inclusive, auxiliando, na construção de uma 

imagem de Natal como uma cidade insegura. Os casos de estupros, por 

exemplo, foram veiculados por sites com abrangência nacional, como o Portal 

UOL Notícias que veiculou a notícia no dia 17 de agosto de 2015 com o seguinte 

título: “Em um mês, Natal registra três casos de estupro coletivo”. Podemos citar 

também uma notícia veiculada pelo Portal Nominuto no dia 24 de maio de 2015 

em que um crime em Candelária serve de exemplo para uma situação de 

insegurança que, de acordo com a notícia, atinge todo o estado do Rio Grande 

do Norte. A matéria sobre o caso em questão trazia o título “Onda de arrastões 

deixa a população do RN refém da insegurança” e retratava o seguinte: 

João [nome fictício] ensaiava algumas músicas com um 
amigo na garagem de casa, no bairro de Candelária, na 
noite da segunda-feira do dia 18 de maio. A pequena 
apresentação musical era assistida pelo irmão, José, e 
outro conhecido. Por volta das 22h, quando José abriu o 
portão para que um dos colegas pudesse ir embora, a noite 
tranquila se transformou em momentos de terror, agonia e 
medo. 

 

 Mais uma vez há o uso do termo “onda” como indicativo de recorrência e 

intensidade. Um outro termo utilizado é o de “refém da insegurança”, ressaltando 

o condicionamento da vida dos indivíduos por essa insegurança e pelo 

estabelecimento de momentos de “terror, agonia e medo”, como bem destaca a 
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matéria. Nesse sentido, podemos perceber como Candelária adentra a essa 

dinâmica informacional sendo afetada por notícias da cidade, mas também 

afetando o restante da cidade.  

 Um contexto de crime associado a um trato ora sensacionalista, ora 

“supervalorizado” desses crimes pela mídia se constituem em dois fatores que 

viabilizam a territorialização do medo no corpo dos indivíduos, a partir do 

estabelecimento de uma psicoesfera do medo. Candelária tem seu labirinto 

formado não apenas por materialidade, mas também pelas imaterialidades 

dessas informações que passam a compor seu espaço. A partir dessa primeira 

territorialização outras passam a ser possíveis. São a elas que daremos 

destaque nas próximas linhas. 

 

3.2 O medo pelos espaços: do corpo ao bairro 

 

 Como vimos anteriormente, o medo apresenta três movimentos 

territorializadores. Tratamos de dois fatores que contribuem para a sua 

territorialização sobre o corpo dos indivíduos: a inserção de Candelária em um 

contexto urbano onde os crimes, a cada dia, tornam-se mais cotidianos e o papel 

da mídia na reverberação desses acontecimentos. A territorialização do medo 

sobre o corpo é singular ao indivíduo. Buscamos destacar esses dois fatores por 

serem mais gerais e serem parte do cotidiano da cidade de Natal. O medo tende 

a tornar-se um sentimento generalizado a partir dessas primeiras 

territorializações fazendo surgir, então, uma psicoesfera do medo68.  

 Estabelecida essa psicoesfera, que transita entre indivíduo e coletividade, 

uma série de desdobramentos advirão. Um deles é a categorização de 

determinados espaços a partir de determinados códigos que serão lidos e 

interpretados como sendo “perigosos” e, portanto, que devem ser evitados. Essa 

codificação perpassa diferentes escalas espaciais que vai do corpo de outros 

indivíduos ao bairro ou a localidades específicas deste. A partir desta 

decodificação, uma série de práticas espaciais irão surgir no sentido de evitar o 

contato com o “iminente perigo”. Chamamos essa ação de práticas espaciais de 

evitamento. Elas são, essencialmente, práticas que não buscam confrontar ou 

                                                           
68 MELGAÇO, 2010. 
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buscar soluções ao problema da insegurança, mas sim evitar, tão somente, o 

contato com o possível perigo. Por vezes, essas práticas auxiliam na propagação 

dos medos e no aumento da insegurança, como veremos.  

 Nesse sentido, deve-se considerar o próprio viver na cidade como um 

processo mediatizado pela experiência, na medida em que ela “implica a 

capacidade de aprender a partir da própria vivência. Experienciar é aprender; 

significa atuar sobre o dado e criar a partir dele”69. A vivência, de certa forma, é 

mediada por inúmeros acontecimentos cotidianos que vão moldando as nossas 

percepções sobre as coisas e, assim, fazendo-nos compreender o mundo. A 

experiência é um misto de sentimento e pensamento. Assim, o medo (e outros 

sentimentos) atuam como mediadores das vivências e das experiências, de 

forma a condicionar uma série de ações, pensamentos, condutas, dos indivíduos 

na cidade. As práticas espaciais de evitamento, enquanto territorializações do 

medo, emergem dentro desta perspectiva experiencial entre pessoas com outras 

pessoas e delas com seus espaços imediatos da vida cotidiana. É a partir do 

viver cotidiano em Candelária como uma experiência do medo que buscaremos 

outras territorializações que tornam ainda mais complexa a Candelária-

labiríntica. 

 

3.2.1 Territorialização do medo e a criação de códigos espaciais na Candelária-
labiríntica 
 

A cidade é o espaço privilegiado do texto não-verbal70. Isso quer dizer que 

ela, enquanto espaço múltiplo, oferece uma gama imensa de possibilidades para 

lê-la, compreendê-la e interpretá-la. Suas formas, relações que nela se 

desenrolam, são fontes inesgotáveis de informação passíveis de uma leitura e 

de uma posterior produção de significações e discursos. Sendo assim, “o texto 

não-verbal é uma linguagem; a leitura não-verbal firma-se também como 

linguagem, na medida em que evidencia o texto através do conhecimento que a 

partir dele e sobre ele é capaz de produzir (...) é uma linguagem de linguagem”71. 

A todo momento estamos lendo a cidade. É uma condição sine qua non 

para que nela possamos nos orientar, vivê-la. Kevin Lynch, em seu A Imagem 

                                                           
69 TUAN, 2013, p. 18. 
70 FERRARA, Lucrécia D'Aléssio. Leitura Sem Palavras. São Paulo: Ática, 1986.  
71 Ibidem, p. 13. 
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da Cidade72, nos oferece um estudo primoroso a respeito dessa leitura que é 

realizada na cidade, de forma a classificar espaços, percebê-los, se identificar 

com eles, significá-los.  Esse movimento de leituras e interpretações torna a 

cidade signo, semiotizando-a73. Assim, “a apreensão da cidade como texto não-

verbal não só a preenche, como lhe garante um trânsito informacional com seus 

usuários”74.  

Para além de uma prática inconsciente dos citadinos, como a priori pode 

parecer ser, a leitura não-verbal da cidade torna-se uma estratégia utilizada 

pelos indivíduos para, em último caso, sobreviver. Todos os animais necessitam 

conhecer seu espaço para a sua sobrevivência. Com o ser humano não é 

diferente. Em um contexto de insegurança e medo algumas condições 

ambientais, seus códigos e signos, podem acionar uma imagem que remeta a 

uma provável falta de segurança, à ideia de que ali constitui-se um lugar 

perigoso. Nesse sentido, há uma leitura que pode levar à constatação de uma 

certa condição imprópria à passagem ou à permanência.  

Candelária torna-se, pois, signo. E enquanto tal é passível de leituras e 

interpretações por seus moradores e pelos transeuntes de outras localidades. 

Essas leituras e interpretações são singulares a cada indivíduo e suscitam 

sentimentos de amor, carinho, ou podem ser responsáveis por sentimentos de 

ódio, medo, rancor. As primeiras são as chamadas topofilias; as segundas, as 

topofobias75. Nos interessamos, especialmente, por estas últimas. Um certo 

comportamento “topofóbico” torna-se comum a muitos moradores de Candelária 

na medida em que a relação destes com algumas localidades do bairro passa a 

ser afetada por uma tensão que se estabelece entre indivíduos e alguns desses 

signos inscritos no espaço. Estes (os signos) exercem um certo poder simbólico 

sobre os corpos dos indivíduos, dinamizando o campo de força entre eles e o 

medo. Contudo, há um duplo processo aí posto: a identificação desses espaços 

como perigosos a partir de sua leitura enquanto tal é tanto um desdobramento 

do sentir medo, como também possibilita esse sentir.   

                                                           
72 LYNCH, Kevin. A imagem da Cidade. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 
73 FERRARA, 1988.  
74 FERRARA, 1986, p. 20. 
75 TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. 
Londrina: Eduel, 2012.  
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Damos destaque especial a dois códigos espaciais que significam para 

muitos moradores do bairro o despertar do medo, sendo áreas inseguras: os 

espaços escuros e os vazios urbanos (ou terrenos baldios). A seguir destacamos 

seis relatos de experiências do campo que aliam nossas percepções a dos 

moradores, a partir de diálogos que pudemos estabelecer com esses indivíduos. 

Eles nos dão a dimensão do próprio vivido e percebido no bairro a partir de seus 

habitantes. Os relatos exprimem a importância de se considerar esses dois 

códigos espaciais como formas do medo se territorializar, na medida em que 

eles são categorizados como “perigosos” e, dessa forma, passíveis de serem 

evitados. Os relatos envolvem uma série de referências espaciais, como ruas, 

prédios, praças, entre outros, por isso, ao final deles consta um mapa, na figura 

17 (página 90), com a localização de cada espaço mencionado nos relatos para 

que o leitor possa se “encontrar” ao lê-los.  

 

Relato 1:  

Conversávamos com o senhor João76 e ele me dizia que ali naquela área havia 

algumas ruas escuras, condição esta que gerava uma certa insegurança. 

Destacou, com propriedade e veracidade (já que havíamos percebido o mesmo 

fato e, depois, o constatamos outras vezes), locais no entorno de algumas praças 

do bairro como deficientes de iluminação pública, sobretudo, Praça da Liberdade 

e na Praça Parque dos Eucaliptos. De fato, a ausência de iluminação pública 

eficiente nas próprias praças torna o seu entorno substancialmente mais escuro. 

Mesmo que as ruas que a circundam sejam iluminadas o contraste com a 

ausência dela nas praças a torna pouco eficaz. Na ocasião, Seu João nos relatou 

um fato curioso que acontecera na Praça da Liberdade em que o filho de uma 

vizinha sua foi surpreendida por um indivíduo que se encontrava no alto de um 

cajueiro, escondido, e que efetuara o assalto sem que ela atentasse à sua 

presença. Para Seu João essa não percepção da presença do indivíduo deveu-

se, sobretudo, à má iluminação do local, possibilitando o esconderijo do 

assaltante. 

 

Relato 2: 

Uma parte da rua Domingos Amado, próximo ao conhecido Bar do Val, se 

destaca do seu todo. Ao longe observamos uma luz forte vinda de um poste. 

Diferente das demais ela é branca e ilumina com forte intensidade a frente de 

                                                           
76 Alguns nomes presentes nos relatos são fictícios. O motivo é que muitas das conversas foram 
realizadas informalmente. Como não foram, em alguns casos, propriamente uma entrevista, não 
“recolhemos” os dados informativos das pessoas com quem estabelecemos diálogos, não 
possuindo, assim, seus nomes. O uso de nomes fictícios, portanto, torna-se uma estratégia para 
a boa condução da narrativa, não as tornando completamente impessoais.  
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uma residência. A curiosidade nos levou a buscar as possíveis causas para 

aquela diferenciação tão latente. Em outro dia retornamos àquela rua e 

encontramos o Sr. Reginaldo77 na calçada. Não era exatamente na casa bem 

iluminada pelo poste, mas o indagamos acerca do que havíamos visto. Ele nos 

disse que a lâmpada fora trocada pelos próprios moradores, após ter queimado. 

Diante das ligações em vão às autoridades competentes, decidiram, eles 

próprios (não todos da rua) trocarem a lâmpada. “É porque, aqui, já tivemos 

alguns assaltos”, disse o Sr. Reginaldo, “e essa parte escura deixava essa parte 

mais insegura, principalmente, ali na frente da casa”, completou.   

 

Relato 3: 

Em uma conversa longa com o casal Caio e Michelle, moradores do conjunto 

Parque das Colinas, falávamos sobre a ausência de mobilização dos moradores 

para buscar melhorias coletivas no bairro (na ocasião, discutíamos a ausência 

de linhas de ônibus naquela parte de Candelária). Foi quando adentramos ao 

problema da iluminação pública depois de uma intervenção da Michelle: 

Michelle: - A única mobilização que o pessoal fez aqui na rua foi pela troca 

dessas lâmpadas... 

Caio: - ah, sim, pronto, mobilização assim, para consultar os orgãos 

públicos, como eu disse, eu creio que não há, mas houve...os vizinhos se 

juntaram (...)para comprar essas luzes, porque antes era tipo aquelas 

luzes amarelas, que eu não visualizava nada. Foi uma coisa privada, 

particular, se juntou e rateou o dinheiro e pronto, basicamente foi isso. 

Antes, aqui, era uma luz zero... 

Michelle: - Era muito inseguro. 

Caio: - Você chegava com medo. 

 

Relato 4: 

No final da Rua Frei Henrique de Coimbra há um prédio abandonado já há algum 

tempo. Por mais que não possamos designá-lo como um vazio urbano 

propriamente dito, ele funciona como tal, afinal de contas ambos, à grosso modo, 

encontram-se “ociosos” (com muitas aspas). Associado a ele há também alguns 

outros terrenos baldios, contudo, é o prédio abandonado que mais aparece nos 

relatos dos moradores. Renata78, uma jovem que aparenta ter mais ou menos 

30 anos de idade, nos relatou que aquele prédio abandonado lhe suscitava medo 

e ela evitava passar por ali. Isso porque algumas vezes viu possíveis usuários 

de drogas pulando o muro e permanecendo por algum tempo dentro do prédio. 

Apesar de não saber de nenhum relato em que pessoas foram acometidas por 

assaltantes que se esconderam ou surgiram lá de dentro, Renata associa aquele 

espaço e sua condição a um perigo iminente. Os muros que o cercam escodem 

                                                           
77 Nome fictício. 
78 Idem. 
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parte do que há dentro; o que há dentro poderia muito bem ser um assaltante, 

ponderava Renata. 

 

Relato 5: 

Ao comprar uma água em uma cigarreira próxima a Escola Hipócrates, perguntei 

à pessoa que me atendeu se por ali seria seguro prosseguir caminhando. A 

resposta foi curta, porém muito alusiva acerca dessa questão: “rapaz, vez por 

outra a gente escuta algo...não é a rua, é todo o bairro. Só toma um pouco de 

cuidado naquela parte ali [ele aponta para uma grande área de vazio urbano]”.  

 

Relato 6: 

Alfredo reside no Parque das Colinas (na Candelária-ausente) há cerca de 10 

anos. A situação que mais lhe preocupa ali é o “mato” (em seus dizeres) que 

toma conta de muitas áreas próximas à sua casa. Ele me diz que o problema 

não é nem tanto ali no início dessa área, mais próxima a Avenida da Integração, 

mas sim ao se distanciar dela. De fato, à medida em que nos distanciamos das 

principais avenidas que circundam essa parte do bairro – a Av. da Integração, 

Br. 101, Av. Antoine de Saint’ Exupéry e a Av. Pref. Omar O’Grady – há um 

aumento desses vazios. Alfredo salienta que essas áreas são propícias à 

ocorrência de crimes por apresentarem condições “ideais” para que as pessoas 

se escondam. Ele diz que evita transitar a pé por ali e só usa seu carro. Mesmo 

assim, prefere os caminhos mais “seguros”, evitando se “aventurar” nas ruas 

próximas a esses vazios.  
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Figura 17 – Localização das referências espaciais presentes nos relatos 1-
6. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Em Candelária a presença de áreas escuras é um problema 

corriqueiramente ressaltado por seus moradores. Algumas áreas do bairro são 

mais críticas que outras, apesar de o problema ser indicado com frequência 

independente do lugar onde se esteja. A área que mais “sofre” com isso é o 

território da Candelária-ausente. Se nos recordarmos bem de suas 

características lembraremos que uma de suas marcas é a ausência de serviços 

públicos básicos, entre eles a iluminação pública. Nesta parte do bairro a 

escuridão é uma marca constante em sua paisagem noturna. Na Candelária–

tradicional e na Candelária-de-passagem esse problema é mais pontual, menos 

generalizado, apesar de serem, justamente, esses casos pontuais que são 

ressaltados com frequência por seus moradores.  

 A falta de iluminação pública eficiente tem sido objeto de preocupação do 

CONACAN, por exemplo, há algum tempo. Em ofício enviado à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), em 04 de julho de 2011, solicitavam 

o seguinte: “O Conselho de Moradores de Candelária (CONACAN), vem por 

meio deste solicitar a Vossa Senhoria a Complementação de Iluminação Alfa 

150, na Rua Miguel Rocha que dá acesso as Rua Frei Henrique de Coimbra c/ 

BR 101, ocorrência de Assalto no local”. Vejamos que há uma correlação entre 

a escuridão e a ocorrência de assaltos, sendo a solicitação baseada na 

justificativa que a rua escura, por essa condição, estava sendo “campo de 

atuação” de criminosos. A rua supracitada encontra-se na Candelária-de-

passagem. 

 Os relatos 1, 2 e 3 ressaltam a correlação entre espaços escuros e a 

possibilidade da ocorrência de crimes sob essas condições. No relato 1 há uma 

situação em que a ausência de uma iluminação pública eficiente em praças do 

bairro acaba por tornar todo o espaço ao seu redor afetado por essa condição. 

O escuro, no relato, é posto como o “lugar” onde os criminosos podem se 

esconder sem serem vistos. A escuridão é o habitat da incerteza e, por isso, do 

medo; não é a causa do perigo, mas cria as condições para tal79.  

Essa correlação entre escuridão e possibilidade de crimes é antiga. Um 

bom relato sobre isso nos é fornecido por Delumeau que cita um trecho das 

                                                           
79 BAUMAN, Zygmunt. Confiança e Medo na Cidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.  
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“instruções fiéis para os viajantes de condição”, do alemão Nemeitz, publicado 

em 1718, a respeito de Paris: 

Não aconselho ninguém a ir pela cidade na noite escura. 
Pois, embora a vigilância ou a guarda a cavalo patrulhe por 
toda a cidade para ali impedir as desordens, há muitas 
coisas que ela não vê [...]. O Sena, que atravessa a cidade, 
deve arrastar quantidades de corpos mortos que devolve 
para a margem em seu curso inferior. Portanto é melhor 
não se deter por muito tempo em parte alguma e voltar 
cedo para casa.80 

 

 A escuridão, percebida como abrigo do perigo, é combatida ou evitada por 

aqueles que se sentem “intimidados” por ela. A opção pelo “combate” está 

presente nos relatos 2 e 3, onde moradores se juntaram para melhorar, por conta 

própria, a iluminação de suas ruas. Ambas as ações demonstram que, algumas 

vezes, condições adversas podem gerar atitudes relevantes. No caso, a 

ausência de um bom serviço de iluminação pública levou à mobilização e à 

solidariedade entre vizinhos para superarem um mal comum a todos.    

Os relatos 4, 5 e 6, por sua vez, ressaltam os vazios urbanos como 

espaços que podem ser considerados como abrigo do perigo, tais como os 

espaços escuros. A mesma ideia está presente em todos estes relatos: a de que 

sob essas condições há a incerteza e a possibilidade do esconderijo e, portanto, 

de uma certa invisibilidade de quem está nele ou do que ali acontece, sendo, 

assim preponderantes nas interpretações desses espaços como inseguros. Os 

vazios urbanos estão concentrados no território da Candelária-ausente, 

compondo fortemente sua paisagem. Os dois casos de estupro coletivo no bairro 

que ressaltamos anteriormente, foram cometidos em áreas de vazios urbanos 

desta parte do bairro. Essa concentração se dá por ela ser uma área de 

expansão mais recente do bairro, com muitos vazios ainda a serem ocupados. 

Nas outras Candelárias eles aparecem de forma mais pontual, não sendo muito 

frequentes. 

O relato 4 ressalta uma situação em que, mesmo sem haver notícias sobre 

a ocorrência de crimes no prédio abandonado, ele desperta um certo temor na 

moradora, justamente, pela impossibilidade que ela tem de visualizar o que 

acontece por trás de seus muros ou quem está ali. A incerteza leva, mais uma 

                                                           
80 NEMEITZ, 1887-1902, p. 57-58 apud. DELUMEAU, 2009. 
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vez, ao medo. O relato 5, por sua vez, também demonstra o medo frente a esses 

espaços e à necessidade de se ter precaução ao passar por eles. Fato parecido 

ocorre no relato 6, no qual podemos ressaltar a indicação desses espaços como 

sendo “ideais” às práticas de crimes, já que poderiam esconder com mais 

facilidade o criminoso. 

Agora, pensemos que a relação de poder não se dá apenas entre signos 

e corpos, mas também entre indivíduos que buscam se apropriar (e, até mesmo, 

dominar) o espaço dotado de características como as que dissertamos sobre. 

Os relatos apresentam um ponto em comum entre esses dois espaços que é a 

capacidade que ambos possuem em “camuflar”, esconder, o que acontece 

dentro de seus limites, fazendo despertar a incerteza e, depois, o medo. 

Acreditamos que “[...] a organização do espaço participa das estratégias que 

oferecem ou ampliam a visibilidade de coisas, fenômenos ou pessoas"81. Nesse 

sentido, as características desses espaços favorecem possibilidades de 

visibilidade que dependem do ponto de vista do observador82. Para o criminoso, 

esses espaços permitem a observação das vítimas sem que seja visto. Em 

contrapartida, para as vítimas, esses espaços não permitem a visibilidade, 

gerando a desconfiança, o receio e o medo. 

 Poderíamos muito bem dizer que a “possibilidade da invisibilidade” se 

constitui em um “trunfo”83, transformando a apropriação e/ou dominação desses 

espaços pelos criminosos quase que indispensáveis à sua prática. Por sua vez, 

aos demais indivíduos essa “possibilidade da invisibilidade” é um problema que 

é preciso ser solucionado. É aqui onde emergem algumas práticas, como as que 

vimos, que buscam reverter essa situação, tais como trocar as lâmpadas dos 

postes ou limpar os terrenos baldios, a fim de permitir uma maior circulação da 

visibilidade.  

 Os vazios urbanos e os espaços escuros, assim como todo sistema 

sígnico, são passíveis de leituras e interpretações específicas, que dependem 

da intencionalidade, do estado psicológico, dos valores culturais, entre outros 

fatores. Por exemplo, a leitura e a interpretação desses espaços pelo criminoso 

certamente será distinta da vítima. Enquanto o primeiro vislumbra a 

                                                           
81 GOMES, 2013. 
82 Ibidem. 
83 RAFFESTN, 1993. 
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possibilidade, o segundo vislumbra o perigo. Uma pessoa que tenha interiorizado 

o medo tendo, assim, seu corpo por ele territorializado terá uma interpretação 

diferente daquele que, porventura, não o tenha tão fortemente. As relações (de 

poder) que se projeta em espaços com essas características, matizadas na 

interação signo-corpo, na classificação destes como “perigosos” e na tentativa 

de apropriação/dominação deles, se constituem em territorializações do medo, 

criadores de território que perduram no tempo em que essa relação vigora. Uma 

territorialização semelhante a esta atua também sobre os corpos de outros 

indivíduos a partir de processos de estereotipação e estigmatização. É sobre ela 

que focaremos agora. 

 

3.2.2 Corpos com medo, corpos que despertam o medo 
 

 Percorrer os caminhos da Candelária-labiríntica é deparar-se a cada 

curva não apenas com espaços físicos dos mais variados, mas também com 

diversos tipos de pessoas que nele também se “aventuram”, trabalhando, 

morando ou, apenas, passando. O medo territorializa os corpos desses 

“aventureiros” de maneiras variadas. Se em alguns ele se territorializa a partir da 

formação de uma psicoesfera do medo no bairro, em outros é resultante da 

projeção dessa primeira territorialização. Assim como determinados espaços do 

bairro são categorizados como “perigosos”, alguns indivíduos e grupos sociais 

presentes nesse labirinto são igualmente categorizados como “perigosos”, como 

“criminosos iminentes”.   

 Essa territorialização sobre o corpo de outros indivíduos dá-se através de 

um processo de estereotipação e estigmatização que parte de muitos moradores 

do bairro. Por vezes, a estereotipação emerge como uma “arma” contra a 

incerteza, uma antecipação aquilo ou aquele que não se conhece e, portanto, 

merece cautela. Contudo, em um contexto de enrijecimento de uma psicoesfera 

do medo, como em Candelária, a estereotipação e consequente estigmatização 

ganham contornos que precisam ser vistos com cautela, na medida em que 

condiciona preconceitos, estigmatizando pessoas, e que podem trazer 

desdobramentos mais profundos. 

 A ideia de estereótipo está vinculada à existência de pré-conceitos, no 

sentido de concepções preestabelecidas. Ao estereotipar uma pessoa, por 
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exemplo, estamos partindo de uma ideia pré-concebida que temos dela a partir 

de suas vestimentas, fisionomia, modos de se portar, entre outros fatores. É 

como se nossa mente fosse uma grande cômoda onde colocássemos em cada 

gaveta “tipos humanos” de forma a classificá-los e, assim, facilitar a nossa forma 

lidar dar com eles. Isso pode ser visto em exemplos triviais como a forma de 

cumprimentamos um juiz, com certa formalidade, e a forma como 

cumprimentaríamos, por ventura, um hippie que está vendendo sua arte na praia, 

certamente com mais informalidade. Os estereótipos encontram-se 

armazenados na memória dos indivíduos e criam as percepções que se têm de 

outras pessoas e dos diferentes grupos sociais84. 

 Contudo, o estereótipo não condiz com a realidade de fato do indivíduo. 

Esse “jogo de forças” entre o real e o virtual – sobre o que o indivíduo deveria 

ser e o que ele é de fato – é a base para a formação do estigma. Este acaba por 

se tornar um “atributo depreciativo atribuído a uma pessoa ou grupo por aqueles 

considerados ‘normais’ [...]. O termo estigma refere-se ao aspecto depreciativo 

no caráter do indivíduo que diverge da norma”85.  

 Na Candelária-labiríntica, alguns “personagens” tornam-se protagonistas 

da trama do medo que ali se desenrola. Eles possuem seu perfil social criado 

por uma parcela de moradores do bairro a partir de uma formação estereotipada 

que culmina em sua estigmatização a partir de representações pejorativas. A 

seguir iremos destacar alguns relatos que expressam essa dinâmica, sobre 

como essas “personas” são afetadas pelo arrefecimento de uma psicoesfera do 

medo no bairro e como elas passam a fazer parte da própria construção dessa 

psicoesfera. 

  

Relato 7: 

Próximo à fronteira com o bairro de Lagoa Nova Dona Fátima dedica boa parte 

de seu dia às roupas que os clientes deixam para que ela faça os reparos 

necessários. Ela não reside em Candelária. Na verdade, divide a casa de costura 

com sua irmã, esta sim, residente há mais de 20 anos no bairro. Conversei por 

um bom tempo com Dona Fátima. Entre relatos de assaltos nas imediações da 

casa de sua irmã - onde funciona, também, a casa de costura -, inclusive, tendo 

sido há pouco tempo alvo de um desses assaltos o estabelecimento a frente do 

                                                           
84 NUNES, Débora R. P. Estigma. In. D. Nunes. Educação Inclusiva. 1. Ed. NATAL: EDUFRN, 
2013, V.1 232, p. 7-26. 
85 Ibidem. 
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seu onde funcionara um salão de beleza, Dona Fátima ressaltou um fato que 

acontecera consigo: “Olhe...graças a Deus nunca aconteceu nada aqui com a 

gente. A gente fica com medo, mas os anjos guardam a gente (...) [pergunto se 

ela evita passar por algum lugar do bairro] Ah, eu evito esses lugares que tem 

uns moradores de rua, sabe? Teve uma vez que eu ia passando por essa 

pracinha aí da frente [refere-se à Praça Souza e Silva] , porque eu pegava o 

ônibus ali naquela parada, aí eu percebi que tinha uns moradores de rua e um 

deles foi arrodiando por um lado e outro vinha na minha frente. A sorte foi que 

eu percebi e apressei os passos para o outro lado. Eles iam, tipo, me encurralar, 

sabe? Aí agora eu vou para a parada lá depois da praça, perto da padaria, sabe? 

Aí depois disso eu fiquei foi com medo de passar por esses lugares que eles 

ficam. Aí aqui perto tem um lugar onde os filhos deles ficam, aí eles ficam por 

aqui pelo bairro esperando eles saírem para buscar eles” [ela se refere a Unidade 

de Acolhimento Aldeias Infantis SOS Brasil – Casa Lar 1]. 

 

Relato 8: 

 

CARROCEIRO É SUSPEITO DE ROUBO NA “CIGARREIRA” DE MARLUCE. 

 

Os assaltos e arrombamentos em Candelária não param, nem que a vaca tussa, 

segundo os populares e moradores. Quantos carros roubam ou furtam por mês, 

ninguém sabe, mas não são poucos. Estão roubando até cigarreiras. A última 

vítima foi Marluce, dona da "cigarreira" (de cigarreira só tem o nome, mas se 

trata de uma pequena lanchonete) denominada "Mãe Peregrina", que confiou 

num carroceiro ladrão para colocar a carroça atrás do seu negócio, na frente 

da praça Manhã Parnasiana [Praça da Liberdade], onde os ônibus fazem a 

curva. Na semana passada, 4ª feira, quando abriu o seu comércio, viu o estrago 

e a ausência da carroça do carroceiro que pediu abrigo para passar a noite 

debaixo de uma frondosa árvore. Com pena do carroceiro - todo cuidado é 

pouco com os carroceiros que infestam Candelária -, resolveu concordar. E 

o cabra botou a carroça e o jumento para "dormirem". Os comentários são que 

Marluce quase cai pra trás, por causa do prejuízo86 [grifos nossos]. 

 

Relato 9: 

Mais uma vez ao comprar uma garrafa de água, dessa vez em uma cigarreira 

próximo ao Centro de Detenção Provisória, na Av. Prudente de Morais, pedi 

informações à pessoa que me atendeu. Desta vez, perguntei como faria para 

chegar ao condomínio Green Woods, na Av. Jaguarari. O trajeto que foi indicado 

não era por uma via movimentada (o caminho poderia ser feito pela Av. da 

Integração), mas sim pelas ruas da Candelária-tradicional. Perguntei se seria 

“tranquilo” ir andando por aquelas ruas, ao que me respondeu prontamente: 

                                                           
86 Relato retirado do blog Candelária e Sua Realidade. 
<http://candelariaeasuarealidade.blogspot.com.br/2015/06/carroceiro-e-suspeito-de-roubo-na.html> 
acesso em: 07 de Agosto de 2015. 
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“rapaz, tranquilo não é em lugar nenhum. Fique esperto com motoqueiros e 

pessoas de bicicleta. Mas, tá bem movimentado, porque estão fazendo umas 

obras aí [ele se referia às obras de saneamento básico que era realizada em 

algumas ruas do bairro]”. 
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Figura 18 - Referências espaciais presentes nos relatos 7-9. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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 Caminhar pelas ruas de Candelária nas primeiras horas do dia é 

revelador. Não raro, é possível observar diversas pessoas que têm, senão, o céu 

como teto e o banco da praça como cama. A figura 19 retrata a presença de 

alguns desses indivíduos no bairro, nas proximidades da praça Tomaz Toscano 

da Mata. Eles compõem a chamada população em situação de rua, pessoas que 

possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados e não possuem uma moradia convencional regular, fazendo uso dos 

logradouros públicos e/ou áreas degradadas da cidade como espaços de 

moradia e sustento, de forma temporária ou permanente87. Em um contexto mais 

amplificado, essa população é, comumente, alvo de preconceitos e até de 

agressões físicas. Esses acontecimentos que constatamos no dia-a-dia e que, 

vez ou outra, são veiculados pela mídia, são resultantes de um processo de 

estigmatização dessa população via consolidação de estereótipos: vagabundas, 

sujas, loucas, coitadas e perigosas88.  

 

Figura 19 - Moradores em situação de rua no bairro de Candelária, Natal-
RN 

 

Foto: acervo próprio. 

                                                           
87 Decreto nº 7.053 de 23 de Dezembro de 2009. 
88 MATTOS, R. M.; FERREIRA, R. F. Quem vocês pensam que (elas) são? Representações 
sobre as pessoas em situação de rua. Psicologia & Sociedade. Vol. 16 (2), maio/ago, 2004, p. 
47-58. 



 

100 
 

 No relato 7 destaca-se um discurso que ressalta essa dinâmica 

associativa entre moradores em situação de rua e criminalidade. É sintomática 

e reveladora a fala de D. Fátima que afirma evitar locais onde grupos de pessoas 

nessa situação se encontram. Nesse caso (e em outros) há a criação e 

perpetuação do estereótipo do morador em situação de rua como um sujeito 

“perigoso”, que a qualquer momento poderá cometer um crime. A partir desse 

estereótipo consolidado estigmatiza-se essa parcela da população sem que haja 

uma reflexão ou uma compreensão da realidade de fato do sujeito, submetido a 

condições degradantes de pobreza e marginalização social, considerando 

apenas uma expectativa rasa e moldada a partir de um olhar superficial e 

distante. O ser real (o que ele é) e o ser virtual (o que acham que ele é) desses 

sujeitos continuam deslocados no imaginário de muitos moradores do bairro de 

forma que, para muitos, o correto a ser feito é manter a distâncias desses “corpos 

subversivos” e evitá-los. A figura 20 expõe outro relato que destaca essa relação 

entre presença de moradores em situação de rua e insegurança, colocando-os 

como a causa para a perpetuação desta condição no bairro.  

 

Figura 20 - Relato acerca da correlação entre moradores em situação de 
rua e insegurança 

 

Fonte: Questionário online "Insegurança em Candelária" 

 

 Deste relato presente na figura 20 podemos destacar dois fatos: [1] a 

inerência da insegurança em Candelária, em sua visão, quando diz: “[...] a 

situação está crítica, como qualquer outro local [de] Candelária”; [2] a 

constatação de que há uma anormalidade no bairro motivada pela presença em 

larga escala de “moradores de rua”. De fato, a presença de moradores em 

situação de rua deve ser tida como uma anormalidade, mas não no sentido como 

foi posto pelo sujeito na figura 20. A presença de pessoas em situação como 

essa no bairro é reflexo de uma sociedade desigual que produz pobreza em larga 

escala, privando indivíduos das condições básicas à dignidade humana, como a 

moradia. A presença desses grupos não se dá, na maioria das vezes, por opção 
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deles, mas sim pela falta de opções melhores. Nesse sentido, essa mesma 

sociedade que, em um contexto mais amplificado, produz esses indivíduos (ou 

os coloca na situação em que estão) os trata como “perigosos” e os evita. 

 O relato 8, por sua vez, destaca um outro grupo de pessoas que passa 

por uma dinâmica semelhante de estereotipação e estigmatização dos 

moradores em situação de rua: os carroceiros. Os carroceiros são pessoas que 

utilizam a carroça – carro puxado por um cavalo, normalmente – como meio de 

transporte e/ou trabalho. Em Candelária, essa “figura” é vista com frequência, 

sobretudo, nas ruas da Candelária-tradicional e na Candelária-ausente, 

conforme podemos observar na figura 21. Na primeira, eles parecem utilizar o 

território como local de descanso, principalmente, em algumas praças públicas. 

Na segunda, eles costumam prestar serviços nas residências, como o transporte 

de entulhos de reformas nas casas, de podas de árvores, entre outros. No relato 

8, destacamos o uso dos termos “carroceiro ladrão” e o cuidado que se deve ter 

com “os carroceiros que infestam Candelária”. As expressões utilizadas refletem 

uma tendência a generalizar a situação desses indivíduos colocando-os 

enquanto perigosos e passíveis de cuidados pois, assim como uma praga (nada 

mais pejorativo), eles “infestam o bairro”. 

 

Figura 21 - Carroceiro pelas ruas do bairro de Candelária, Natal-RN. 

 

Foto: acervo próprio. 
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 Tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente com Dona Marluce 

(relato 8). Ela nos contou acerca do que houve em seu estabelecimento, nos 

informando que um desses carroceiros havia furtado sua “cigarreira”, deixando-

lhe com um prejuízo de “mais de 3 mil reais”. Ela é enfática ao dizer que a 

presença desses indivíduos é um problema sério no bairro e que, de vez em 

quando, ao passar alguns deles próximo a sua “cigarreira” ela se sente 

amedrontada, a ponto de descer a porta de rolo de seu estabelecimento para 

não manter contato com eles. A experiência negativa de Dona Marluce 

condiciona fortemente sua percepção generalizada acerca dos carroceiros que 

circulam pelo bairro. Outras percepções de moradores são resultantes de 

experiência direta com situações em que atos criminosos foram praticados por 

esses indivíduos como, por exemplo, a do dono de um salão próximo à Praça da 

Liberdade, que nos relatou o seguinte: “teve uma vez que um cliente nosso 

deixou a bicicleta na frente do salão e foi cortar o cabelo. Ele é ciclista, sabe? 

Daí, quando a gente se deu conta, um carroceiro tinha passado e pegado a 

bicicleta dele. Nem deu tempo de alcançar ele”. 

 Esses relatos demonstram como a formação de estereótipos podem 

estigmatizar grupos sociais a partir de determinadas percepções balizadas por 

ideias pré-concebidas. Há de se considerar uma certa diferenciação quanto aos 

elementos que condicionam a percepção de muitos moradores em relação à 

figura do morador em situação de rua e do carroceiro. Estes últimos, como vimos, 

apresentam um histórico um pouco mais sólido de práticas criminosas, enquanto 

que os outros são citados sem que haja a indicação específica de crimes 

cometidos por eles. Ou seja, o fato de alguns carroceiros terem cometido crimes 

no bairro confere uma base mais concreta a esta percepção em relação aos 

moradores em situação de rua.  

Contudo, essas percepções podem enganar, eclipsando o que essas 

pessoas realmente são. Em geral, não existe uma tentativa de relativizar o real 

e o virtual, tendendo às generalizações estigmatizantes. A fala de um vigia que 

trabalha nas ruas da Candelária-ausente e que se depara constantemente com 

carroceiros é importante a essa reflexão, ele nos disse: “olhe, veja bem, não é 

porque um fez besteira que todos os outros vão fazer também. Aí o pessoal aí 

acha que é tudo marginal e não é. Outra coisa, você pega um menino desse aí 

que não tem nada, tem nem onde cair morto, tem nem comida. Todo mundo 
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ainda fica olhando atravessado pra ele, você quer o quê? Ele vai aí roubar e tal, 

mas nem são todos, é até uma minoria”. Assim, o problema consistiria na 

generalização da percepção que se tem desse grupo (o mesmo serve para os 

moradores em situação de rua) por acontecimentos pontuais, tornando todos 

estigmatizados e, assim, ainda mais marginalizados.  

 Da mesma forma que não se deve generalizar a condição desses 

indivíduos, também não devemos generalizar a percepção dos moradores, como 

se todas convergissem para essas estigmatizações. Um morador da Candelária-

tradicional tem uma prática costumeira que nos faz perceber a existência de 

pessoas que buscam uma via alternativa a essa situação. Ele costuma passear 

com o seu neto pelas ruas nas carroças desses carroceiros. O seu neto gosta 

de animais e acha bastante divertido o passeio na carroça. Assim, em troca 

desse “tour” pelo bairro ele oferece uma certa quantia em dinheiro em troca do 

serviço. Essa é uma prática que não considera os estereótipos formados para 

esse grupo por muitos moradores, tornando-os menos estigmatizados e 

oferecendo esperança a essa lógica que se perpetua no bairro. 

 No relato 9, é citado uma “figura” que é recorrente nos relatos de muitos 

moradores de Candelária como sendo “dignos” de uma atenção redobrada: os 

motociclistas. Os relatos acerca de roubos cometidos por pessoas que utilizavam 

motocicletas como transporte se multiplicam e relatos como o da senhora 

Dolores são recorrentes; ela nos disse o seguinte: “Eu tava em casa aí escutei 

uns gritos...minha filha disse ‘mãe, que danado de gritaria é essa?’, eu disse ‘só 

pode ser Marcos sendo assaltado aí fora, ele tava saindo agora’. E num é que 

era mesmo?! Dois caras numa moto levaram a mochila dele com livro, roupa, um 

monte de coisa”. 

Essa territorialização do medo sobre o corpo de outrem, mais que as 

outras que mencionamos, tem uma base empírica mais consolidada que 

referencia as percepções que se têm deles. Nos centros urbanos o uso de 

motocicletas para efetuar roubos se prolifera especialmente por dois fatores: a 

facilidade que a moto proporciona em trafegar por espaços estreitos, como entre 

automóveis em uma via ou em pequenas ruas, facilitando a fuga; e o uso do 

capacete como forma de esconder a face e, assim, tornar mais difícil sua 

identificação. A figura 22 contém o “conselho” de um morador de Candelária e 

que destaca a atuação de motoqueiros na efetuação de roubos no bairro, isso 
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porque a área do questionário onde este “conselho” foi posto referia-se a um 

campo aberto às experiências dos respondentes. Ele decidiu resumir sua 

experiência dizendo o que consta na figura. 

 

Figura 22 - Relato acerca da correlação entre motoqueiros e insegurança 

 

Fonte: Questionário online "Insegurança em Candelária" 

 Mais uma vez, o grande problema continua sendo as generalizações a 

partir de estereótipo que estigmatizam os indivíduos. No relato da figura 22 o 

respondente diz que em um simples barulho de moto é melhor você correr e não 

esperar o inevitável. Ou seja, parte do pressuposto que qualquer motociclista irá 

cometer um crime, por isso é melhor se antecipar e fugir. Essa atitude 

desconsidera as pessoas que utilizam motos como meio de transporte 

simplesmente. Tivemos uma experiência interessante durante a pesquisa de 

campo. Enquanto conversávamos com uma senhora proprietária de um pequeno 

mercadinho na candelária-tradicional, junto a uma moradora da Candelária-de-

passagem – que nos contava uma situação pela qual passara em que um 

motociclista havia supostamente se disfarçado de vigia de rua e lhe oferecido 

uma carona - quando, então, um indivíduo em uma moto de nós se aproximou 

pedindo uma informação. O que se sentiu na hora foi uma apreensão geral de 

todos os presentes, conforme podemos observar no desenho presente na figura 

23 que ilustra a situação. 
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Figura 23 - Medo sobre duas rodas. 

 

Fonte: Ilustração por Carlos Augusto (2015). 
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 Os corpos territorializados pelo medo conduzem à rotulação de 

determinados espaços como “perigosos” e, por isso, evitáveis. Os espaços alvos 

dessa rotulação permeiam diferentes escalas e vão desde ruas escuras, terrenos 

baldios, ao próprio corpo de outros indivíduos - como o dos moradores em 

situação de rua, os carroceiros e os motociclistas – por intermédio de práticas 

discursivas que exprimem uma relação de poder que busca estabelecer o lugar 

destes indivíduos dentro deste contexto, no desempenho das práticas sociais. 

Muitas vezes o próprio discurso midiático e jornalístico ajuda a fortalecer esse 

processo, na medida em que a alguns biótipos humanos é dado um especial 

destaque em notícias vinculadas à violência urbana.  Assim, o discurso, por si 

só, torna-se uma prática de poder que imprime formas de exclusão, coerção, 

rejeição, exclusão social. Assim, 

a partir dessas operações discursivas – estigmas, 
preconceitos e estereótipos – chegamos aos atos 
cotidianos de discriminação, que isolam e segregam 
aqueles que carregam as marcas (os estigmas) de sua 
condição, excluindo-os, afastando-os, desviando-os, 
tornando-os incompatíveis, abandonando-os, privando-os, 
despojando-os e, no limite, eliminando-os de fato do 
convívio social89. 

 

Esses grupos sociais destacados adentram em Candelária e passam a 

ser vistos como um “ponto fora da curva”, como se o bairro não fosse o lugar 

deles ou um lugar para eles. O próprio processo de estigmatização social que 

opera sobre determinados grupos ou indivíduos tem como prerrogativa “a 

presença do estigmatizado em um lugar no qual, supostamente, não deveria 

estar, um lugar ao qual não pertence [...] é como se alguém que não devesse 

estar ali estivesse lá, por isso o incômodo e a estigmatização”90. Dessa forma, 

podemos argumentar que a espacialidade tem importância na forma como 

vemos fenômenos, objetos, coisas e pessoas, mais ou menos nos moldes do 

ready-made do artista francês Marcel Duchamp, considerado por Gomes91 como 

um valioso exemplo deste fato, no qual um urinol foi deslocado de seu lugar 

funcional, o banheiro, para uma galeria de arte, permitindo um imenso debate no 

                                                           
89 SOARES, Rosana de Lima. De Palavras e Imagens: estigmas sociais em discursos 
audiovisuais. Revista da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação, Brasília, v. 12, n.1, jan./abr. 2009. 
90 Ibidem. 
91 GOMES, 2013. 



 

107 
 

campo artístico. Assim, indivíduos ou grupos como moradores em situação de 

rua, carroceiros e, mesmo, motoqueiros, são vistos por muitos moradores de 

Candelária como não pertencentes aquele contexto, ainda que o espaço da 

cidade seja de todos. Provavelmente, algumas dessas pessoas situadas em 

outro contexto, como, por exemplo, em bairros periféricos não despertariam a 

mesma percepção que a viabilizada por sua presença em um dito bairro de 

classe média.  

Para muitos moradores de Candelária, esses indivíduos carregam 

consigo a insegurança para onde se deslocam no bairro, a ponto de sua simples 

presença gerar desconforto, medo e, assim, desencadear o evitamento. Eles, de 

certa forma, se associam aos espaços por onde transitam, significando-os e 

permitindo leituras e interpretações que levem à classificação destes espaços 

como perigosos. Assim, além das relações de poder que emergem de operações 

discursivas estereotípicas, estigmatizantes e preconceituosas, também se 

instaura aquelas vinculadas à relação signo-indivíduo. Ambas se constituem em 

territorializações do medo responsáveis pela emergência de territórios, que se 

utilizam desde o corpo destes indivíduos (um corpo-território, poderíamos dizer) 

ao espaço. A mobilidade desses grupos por Candelária vai erguendo e 

derrubando muros simbólicos, em um processo de constante 

desterritorialização-reterritorialização do espaço, tornando sua configuração 

igualmente movente e efêmera. 

É importante deixarmos claro que essa prática parte de uma porção dos 

moradores, mas não de todos e pode condicionar percepções, em alguns casos, 

generalizadas e, em outros, podem ser extremamente particulares a cada 

indivíduo. Assim, não queremos, aqui, dizer que esses indivíduos são parte dos 

motivos da insegurança no bairro, mas sim que alguns moradores identificam 

esses indivíduos como parte responsável por essa situação. Mais uma vez, 

devemos destacar que há uma prática preocupante em não procurar estabelecer 

vínculos entre o real e o virtual de cada indivíduo, incorrendo assim em 

estereótipos preconceituosos e estigmatizantes.  

 Evitar o possível perigo é uma prerrogativa dos corpos territorializados 

pelo medo. Isso é feito das mais distintas maneiras e pelas mais diferentes 

práticas espaciais. As mais comuns têm sido o apelo por uma segurança 

particular, como uma saída à aparente ineficiência da segurança pública, 
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tornando a paisagem da cidade fortemente composta por parafernálias 

tecnológicas de segurança, que condicionam dinâmicas interessantes no 

labirinto urbano, em especial na Candelária-labiríntica. Vejamos a seguir um 

pouco desse contexto. 

 

3.2.3 Territórios fortificados e o espraiamento panóptico 
 

 Aos corpos territorializados pelo medo há, senão, um desejo recorrente: 

mitigá-lo. Uma série de práticas espaciais, de evitamento, sobretudo, são 

estratégias territorializadoras que os indivíduos encontram para evitar o encontro 

com o inesperado, com o provável perigo e, assim, aumentar sua segurança ou, 

pelo menos, a sensação dela. Algumas práticas que vão nesse sentido são, ora 

veladas, ora evidentes. Nas cidades da modernidade-líquida essas práticas se 

materializam em uma imensa variedade de parafernálias tecnológicas de 

segurança incorporadas ao território. Elas são formas de mediar o “embate” entre 

indivíduo e medo, em um campo de forças em que este último tende a se 

sobressair ao primeiro. Como vimos, o território não pressupõe materialidade. 

Contudo, a materialidade poderá servir para dominar um território ou ser o fato 

para que um território se constitua92.  

 A emergência de uma psicoesfera do medo, como vem ocorrendo na 

Candelária-labiríntica, é uma prerrogativa para o estabelecimento de uma 

tecnoesfera da segurança93. Se a primeira está circunscrita a uma esfera de 

ideias relacionadas ao medo, a segunda constitui-se em uma “materialidade 

técnica em torno do ideal de segurança e inclui, obviamente, os processos de 

securização”94. Ambas são indissociáveis. 

 Um contexto de aumento da violência e dos crimes na cidade de Natal e, 

também, em Candelária, serve de subsídio à incorporação dessa tecnoesfera no 

cotidiano dos citadinos. Contudo, como bem sabemos e vimos, o medo não se 

encontra circunscrito necessariamente ao acontecimento de atos criminosos, 

mas também a um certo sentir que não está vinculado à experiência direta. 

Assim, é comum encontrarmos em residências ou estabelecimentos, que nunca 

                                                           
92 SOUZA, 2013. 
93 MELGAÇO, 2010. 
94 Ibidem, p. 106. 
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foram acometidos por um ato criminoso, equipamentos de segurança. 

Candelária associa os dois lados dessa dinâmica, tendo sua paisagem marcada 

pelos processos de securização urbana, uma outra forma de territorialização do 

medo. 

 A emergência e consolidação de uma psicoesfera do medo está 

associada, inclusive, a perdas e a ganhos econômicos. De um lado, vê-se 

crescer o mercado da segurança privada, com seus diversos produtos e 

equipamentos. Dos seguros de carros, casas e comércio a equipamentos mais 

específicos, como cercas elétricas, sensores de presença, câmeras de 

vigilância. A inovação marca esse mercado e “inunda” a cidade com novas 

parafernálias tecnológicas de tempos em tempos. Por outro lado, aumentam os 

custos com a aquisição desses produtos da segurança privada, tanto por parte 

das pessoas “comuns” da cidade, sendo eles parte do orçamento doméstico de 

diversas famílias, como por parte de comerciantes. A tecnoesfera da segurança 

ganha força, justamente, dentro deste contexto. 

 Percorrer as ruas de Candelária é se deparar com essa tecnoesfera a 

cada esquina que viramos, a cada rua que adentramos. Poderíamos dizer que, 

certamente, todas as casas e estabelecimentos comerciais do bairro contém 

dispositivos de segurança. Muros, grades, portões, se associam a outros 

elementos que denotam mais sintomaticamente esse medo generalizado que 

ocorre na atualidade, uma das marcas da chamada “sociedade de controle”95. 

Nosso foco encontra-se nessas formas de controle e vigilância mais modernos, 

tais como as cercas elétricas, as câmeras de vigilância e os seguranças 

particulares, que são marcas do que Bauman designou como “vigilância 

líquida”96 

 A disposição espacial desses diversos equipamentos de segurança 

ocorre de forma distinta em Candelária e têm fortes ligações com a sua própria 

organização do espaço, estabelecendo uma certa trama locacional. Algumas 

formas de securização são mais comuns em algumas partes do bairro do que 

em outras. Na Candelária-tradicional, em virtude de as residências serem mais 

modestas, por assim dizer, há uma predominância de equipamentos mais 

                                                           
95 DELEUZE, Gilles. Postscript on the Societies of Control. October 59, 1992, p. 3-7. 
96 BAUMAN, Zygmunt. Vigilância Líquida: diálogos com David Lyon. Rio de Janeiro: Zahar, 
2013. 
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acessíveis, como as cercas elétricas, que funcionam quase como extensões dos 

muros das casas. É possível observar, também, algumas reminiscências de 

dispositivos de segurança comuns de tempos passados, como os grampos e 

“cacos” de vidros fincados nos muros que protegem as casas. Como extensão 

dessa segurança da casa, é possível observar com certa constância seguranças 

privados. Este serviço é realizado durante o dia e a noite em várias partes do 

seu território. Uma grande parte das casas são “marcadas” com adesivos de 

empresas de segurança privada, como se demarcassem o seu território a partir 

da delimitação da sua área de atuação e mandassem um aviso aos criminosos 

de que aquela residência possui uma certa segurança. Algumas dessas formas 

de securização podem ser observadas nas figuras 24 e 25. 

 

Figura 24 - "Sobreposição" de dispositivos de segurança na Candelária-
tradicional 

 

Foto: acervo próprio. 

 



 

111 
 

Figura 25 - A cerca elétrica: dispositivo de segurança comum na 
Candelária-tradicional 

 

Foto: acervo próprio 

 

 Na Candelária-de-passagem, por sua vez, os condomínios, verticais 

sobretudo, conduzem as formas de securização. Estas formas de habitação 

possuem segurança própria que controlam a entrada e saída de pessoas. Talvez 

por isso não seja tão perceptível os seguranças motorizados por suas ruas, a 

final de contas, ao chegarem em suas residências, há um segurança que 

observa sua chegada. Diferente da Candelária-tradicional há uma movimentação 

maior de carros e pessoas caminhando. Esse fato também pode ser explicativo 

para a presença menos recorrente desse tipo de vigilância nas ruas. Esses 

condomínios também possuem cercas elétricas e câmeras de vigilância, 

tornando esses equipamentos comuns à paisagem. As figuras 26 e 27 retratam 

algumas formas de securização preponderantes na Candelária-de-passagem. 
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Figura 26 - "Sobreposição" de dispositivos de segurança na Candelária-
de-passagem 

 

Foto: acervo próprio. 

 

Figura 27 – Securização na entrada do condomínio Green Village, na 
Candelária-de-passagem 

 

Foto: acervo próprio. 
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 Na Candelária-ausente é onde essas múltiplas formas de securização 

convergem de forma mais intensa. As residências mais “imponentes”, aparentam 

requerer uma segurança redobrada. Talvez devido a isso, seja tão recorrente os 

vigias nas esquinas de várias ruas desta parte do bairro. Cada vigia permanece 

em uma espécie de cabine que lhes servem de abrigo. Fazendo um paralelo com 

os condomínios fechados da Candelária-de-passagem, é como se estas 

guaritas, na impossibilidade de cada casa ter particularmente a sua, se 

encontrassem espalhadas pelas ruas de forma a amplificar a visibilidade sobre 

as residências. Contudo, é possível deparar-se com residências que possuem 

suas próprias guaritas, apesar de que na maioria não há seguranças. Mas isso, 

por si só, já demonstra uma certa intencionalidade desde a construção da casa. 

Além dos vigias nas ruas de seu território há também a presença marcante de 

seguranças privados em suas motocicletas. As residências são equipadas com 

cercas elétricas e câmeras de vigilância de forma mais acentuada que nas 

demais partes de Candelária. As figuras 28 e 29 retratam uma parte destas 

formas de securização nesta parte do bairro. 

 

Figura 28 - Cerca e câmeras de vigilância na Candelária-ausente 

 

Fonte: acervo próprio. 
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Figura 29 - Abrigo para os seguranças privados na Candelária-ausente 

 

Fonte: acervo próprio. 

 

 A incorporação dessas formas de securização emerge como 

materialidade que visa a dominação de uma certa parcela do espaço, seja da 

rua, da casa ou do estabelecimento comercial. A tecnoesfera da segurança é 

resultado de territorializações que envolvem uma dimensão de dominância 

funcional, onde o que se busca é o controle físico do acesso. O caso dos 

seguranças particulares que transitam pelos espaços públicos são um exemplo 

precioso acerca das relações de poder que aí se estabelecem. O Estado, 

teoricamente, deveria ser o agente de referência no controle destes espaços, no 

que diz respeito à segurança. Contudo, há um sentimento generalizado de que 

os espaços públicos têm sido apropriados pelos criminosos ou, pelo menos, pela 

possibilidade de seu uso por eles (fato que veremos com mais profundidade na 

próxima sessão). Aos moradores do bairro, incomodados e receosos com esse 

fato, resta tomar providências para tornar esses espaços, na visão deles, mais 

seguros. Daí decorrem essas estratégias que visam a apropriação/dominação 

desses espaços, dinamizando o campo de força medo-indivíduos, a partir das 

relações de poder que se estabelecem entre os moradores do bairro, os 
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seguranças particulares (e os próprio equipamentos técnicos de segurança) e os 

criminosos. 

Por mais que o território, como vimos, não se restrinja somente à 

materialidade, esta deve ser considerada como essencial à gênese da intenção 

de manter determinado espaço dominado. Esta materialidade pode ser o motivo 

de se querer exercer o domínio sobre um determinado espaço, como também 

pode ser uma ferramenta, uma estratégia, para que esse domínio seja efetivado. 

Toda essa tecnoesfera da segurança resulta na criação de uma série de 

territórios fortificados97. Práticas espaciais de securização são, no fundo, 

territorializações que possibilitam a constituição destes territórios fortificados, 

pautados no desejo de deixá-los mais seguros. Na Candelária-labiríntica, os 

territórios se multiplicam. Seus muros não são apenas de concreto, mas também 

de cercas elétricas e câmeras de vigilância. Em suas ruas, vigias circulam 

observando o espaço e quem nele transita constantemente. Os relatos que se 

seguem são elucidadores dessa dinâmica e serve-nos de subsídio para outras 

reflexões e associações. 

 

Relato 10: 

Andei diversas vezes pelas ruas de Candelária. Sempre foi mais corriqueiro os 

vigilantes em suas motocicletas que a polícia em suas viaturas. Em uma dessas 

“caminhadas” encontrei Joana e Marta que conversavam na frente de um 

pequeno “mercadinho” na candelária-tradicional. Entre uma história e outra, que 

foi desde vizinhos assaltados na porta de casa a como era o bairro algum tempo 

atrás, Joana fez a seguinte ponderação: “você viu alguma viatura da polícia 

passando por aqui?”. Marta logo completou: “olhe, aqui você não vê polícia não, 

a não ser ali pras bandas da delegacia, mas eles estão só passando pra ir pra 

lá, não estou andando nas ruas. Eu acho que deveria ter mais policiais andando 

pelas ruas...”.  

 

Relato 11: 

A Inter Tv Cabugi, nos últimos dias, veiculou reportagens sobre o clima de 

insegurança na capital, mormente no "nobre" bairro de Candelária. O clima de 

insegurança foi alvo de matérias neste blog, no ano passado. Portanto, não é 

novidade. E não deixará de ser, caso não haja uma radical mudança no 

planejamento das rondas ostensivas e motorizadas que a Polícia Militar pratica 

(do blog Candelária e Sua Realidade, em 17 de Abril de 2013). 

Relato 12: 

                                                           
97 SOUZA, 2008. 
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- O senhor possui algum equipamento de segurança em casa? 

- Possuo, sim. 

- Quais? 

- Bem...tem cerca elétrica, câmera, e alarme dentro de casa, daqueles que se 

alguém entrar ele apita e a empresa de segurança vem aqui. 

- O senhor acha que isso resolve o problema da insegurança? 

- Rapaz, pra ser bem sincero, eu acho que resolver, resolver, não resolve, mas 

evita, sabe? Se minha casa não tem nada disso e a do vizinho tem você acha 

que o ladrão vai assaltar qual? 

 

Relato 13: 

Marcos98 varre a calçada de sua casa quando eu me aproximo e pergunto sobre 

a insegurança em Candelária. Marcos, muito solícito, discorre sobre alguns 

acontecimentos ali mesmo naquela rua: seu filho que fora vítima de um roubo ali 

pelas imediações quando retornava da universidade, há alguns anos atrás; um 

conhecido da rua de trás que teve sua casa invadida, sendo subtraído alguns 

pertences seus. Em certo momento constatei que a residência dele possuía 

cerca elétrica e câmera de vigilância. O indaguei sobre essa constatação, ao que 

me respondeu de “bate-pronto” após uma risada no canto da boca: “e se eu te 

disser que nem a câmera nem a cerca estão funcionando, você conta a alguém? 

[Perguntei porque ele deixava os equipamentos ali mesmo se funcionar] Pelo 

menos, não fica diferente das outras casas da rua, né? Dá pra enganar...se já é 

ruim com isso, imagina sem...”. 

 

Relato 14: 

“Meu filho, eu trabalho aqui com essas grades porque a insegurança tá muito 

grande aqui nesse bairro. Quando não tinha essa grade a gente não podia nem 

sair daqui da frente, tinha que ficar o tempo todo aqui. Já aconteceu de eu ter 

que ir ali dentro olhar o almoço e quando voltar tá faltando coisa aqui (...) Uns 

moleques entram e levam (...) Mas você pensa que resolve de muita coisa essa 

grade? Nadinha...Já entraram de noite aqui por essa brecha [aponta para uma 

pequena ‘janela’ na grade] e levaram um monte de coisas” [relato de uma 

comerciante que pediu para que nem ela e nem o seu estabelecimento fossem 

identificados]. 

 

Relato 15: 

- O senhor acha que as empresas de segurança particular, de fato, solucionam 

o problema? 

- Não, não soluciona não. Porque é o seguinte, olhe só...dois fatores: o primeiro, 

tem uma ronda que passa por aqui que é desse mesmo projeto que a gente tem 

que anda pelas casas, dá uma volta pelas casas. Já a segurança privada não. 

Ela só vem quando o alarme toca ou a pessoa telefona. Quer dizer...o dono da 

                                                           
98 Nome fictício. 
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casa, não qualquer pessoa, o dono da casa...Entendeu? Então...ela não tem 

como solucionar o problema porque quando ela chegar aqui eles já tem levado 

todos os móveis dentro do carro do dono e tem ido embora (...) Já o que passa 

de vez em quando é a mesma coisa. O cara espera ele passar, depois que ele 

passar ele vai e leva embora tudo. Já a gente tem que prestar muita atenção (...) 

é mais difícil [de haver assaltos] quando tem uma pessoa diariamente, assim, 

olhando um certo trecho. Já lá para baixo já teve muitos assaltos, já teve até 

estupro, por que? Porque não tem nenhum olheiro, vamos dizer assim (...) mas 

as pessoas têm aquela fisionomia (sic) de achar que eu ou certas pessoas tem 

o poder de fazer milagres. Aí não dá! (...) Rapaz, olhe, isso aqui [aponta para a 

palavra “segurança” escrita em sua farda], é como eu sempre digo, isso aqui é 

uma propaganda enganosa [refere-se ao fato de ser, na verdade, um vigia]. Eu 

fico aqui observando, mas o povo acha que eu sou o Superman!” [relato de um 

“segurança” – vigia, na verdade -  de uma área da Candelária-ausente]. 
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Figura 30 - Referências espaciais presentes nos relatos 10-15. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Os relatos 10 e 11 são expressões de uma dinâmica ressaltada por muitos 

moradores do bairro, que é a ausência de um policiamento efetivo nas ruas do 

bairro. A tecnoesfera da segurança se sustenta em um sentimento generalizado 

de desconfiança sobre o papel do Estado e de suas instituições como 

garantidoras da segurança dos cidadãos. Apesar desta tecnoesfera não 

depender disso, na medida em que uma psicoesfera não está vinculada 

necessariamente a questões de ordem mais objetiva, de problemas concretos, 

em Candelária essa correlação pode ser percebida com frequência.  

Para se ter uma ideia desta dimensão, no questionário online “A 

insegurança em Candelária”, disponibilizado aos participantes do grupo “Viver 

em Candelária”, a resposta que obteve mais indicações na pergunta “Se você 

acha Candelária insegura, a que se deve essa condição?” foi a alternativa “falta 

de policiamento”, com 80,6% dos votos. Assim, podemos inferir que, se não há 

presença da polícia (ou, pelo menos não se percebe a sua presença) há a 

criação de um vácuo de poder público que vem a ser preenchido pelo setor 

privado. É interessante notarmos que a simples constatação da presença de 

policiamento é suficiente para criar uma sensação de segurança, mesmo que 

esta não venha a ser concretizada. Entre outros fatores, esse é um dos pontos 

positivos de uma polícia mais comunitária, próxima do cidadão. Além dela 

oferecer uma segurança mais efetiva, pois age alicerçada na confiança da 

população e não por sua persuasão, ela também proporciona um sentir-se mais 

seguro. 

Os relatos 12 e 13 expressam uma característica desta tecnoesfera da 

segurança que se auto propaga rapidamente e em larga escala. Por exemplo, 

no relato 12, o morador deixa claro que o melhor a ser feito é equiparar-se ao 

vizinho, de forma a deixar as casas igualmente fortificadas e assim não facilitar 

a escolha do criminoso por aquela residência mais vulnerável. Essa correlação 

se repete com frequência. Mas, essa fortificação exacerbada não poderia, ao 

contrário, tornar esses territórios mais vulneráveis? Temos percebido uma certa 

alteração no “modus operandi” da prática de muitos criminosos na cidade. A 

invasão da casa quando os moradores não estavam presentes eram mais 

comuns há algum tempo atrás. Nesses casos, as cercas elétricas e mesmo os 

vigias nas ruas faziam mais sentido. Atualmente, vemos crescer a prática de 

adentrar na residência junto com o morador e, assim, efetuar o roubo. Nesse 
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caso, uma fortificação amplificada talvez não surta nenhum efeito e, talvez, até 

facilite a ação criminosa. Isso porque os muros altos, os portões totalmente 

fechados, sem nenhuma abertura que possibilite a visibilidade de fora para 

dentro da residência, torna o que está ocorrendo dentro da residência invisível 

aos que estão fora. A busca por uma segurança mais efetiva deve levar em 

consideração uma espécie de “vigilância mútua” em que cada vizinho funcione 

como os “olhos” dos outros.  

Os relatos 14 e 15 resumem uma outra característica dessa tecnoesfera 

da segurança: ela não é garantia de seu objetivo principal, a segurança. Apesar 

da crença na fortificação como uma saída à insegurança o que vemos é, 

paradoxalmente, um aumento dos crimes na mesma proporção em que essa 

tecnoesfera também cresce. Em Candelária temos visto que essa dinâmica se 

perpetua: de um lado os crimes de furtos e roubos crescem em seu território, de 

outro, sua paisagem vai sendo marcada fortemente pelos equipamentos de 

segurança. Aqui, podemos nos remeter a uma certa utopia da segurança plena99 

que nos leva ao seguinte questionamento: se a insegurança, em último caso, 

está associada à impossibilidade de se prever o que irá acontecer e de se 

antecipar o perigo, como, então, alcançaríamos essa tão almejada segurança? 

O relato 14, por exemplo, demonstra essa ineficiência. A dona do 

estabelecimento citado no relato, mesmo dotando-o de grades para evitar os 

furtos, fora acometido por um. O indivíduo adentrou o seu comércio por uma 

pequena abertura que existe na grade e que funciona como forma de passar o 

produto ao cliente. Aliás, essa prática de “gradear” o estabelecimento comercial 

se repete algumas vezes pelo bairro. Na Candelária-ausente, inclusive, nos 

deparamos com uma situação semelhante ao que aconteceu no relato 14: 

mesmo com tudo fechado, uma pessoa conseguiu passar pela pequena abertura 

do portão e efetuar o furto. O medo acaba por influenciar, até, no contato entre 

comerciante e cliente, podendo trazer, inclusive, perdas econômicas a ele. As 

figuras 31 e 32 são fotografias de alguns desses estabelecimentos comerciais 

“gradeados”. 

                                                           
99 BAUMAN, 2008. 



 

121 
 

Figura 31 - Aberto, mas fechado 

 

Fonte: acervo próprio. 

 

Figura 32 - Comércio entre grades 

 

Fonte: acervo próprio. 
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O relato 15 também exprime essa, por vezes, ineficiência da tecnoesfera 

da segurança. O relato do segurança/vigia é bastante elucidativo na medida em 

que ele faz uma autocrítica ao desempenho de sua função (não na dele, 

especificamente, mas dessa profissão de segurança e de vigia de rua). A sua 

presença pode até inibir alguns eventos, mas não garante uma segurança 

efetiva. Como bem destaca no seu depoimento: ele não é o Superman, apesar 

de muitos acharem que sim. A figura 33 nos serve como reflexão a essa condição 

do segurança/vigia, problematizando sua atuação nas ruas das cidades. 

 

Figura 33 - Propaganda enganosa? 
 

 

Fonte: Ilustração por Carlos Augusto Domingos (2015). 

 

 A fala de um comerciante das proximidades da Paróquia Nossa Senhora 

da Candelária resume um pouco do papel dessa tecnoesfera da segurança. 

Sobre a eficiência dos diversos equipamentos de segurança que utilizava em 

seu estabelecimento, nos disse: “eles não dão uma maior segurança. Me dão, 

no máximo, uma maior sensação de segurança”. É justamente nesse campo da 

sensação da segurança (poderíamos dizer de uma falsa sensação de 

segurança) que essa tecnoesfera atua. Apesar delas postergarem um 

acontecimento criminoso, evita-los por um tempo, ela não se constitui em uma 
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estratégia definitiva de combate ao crime. O problema é muito mais sintomático 

e enraizado na própria base da sociedade, de modo que essas estratégias de 

segurança e, mesmo aquelas da própria polícia, podem se constituir em meros 

paliativos. 

Nesse contexto de busca pela segurança emergem atitudes criativas que 

possibilitam outras formas de “combater” o perigo. Em Candelária, muitos 

moradores fazem uso da chamada “Rede Guardião”. Idealizada por Eduardo 

Pereira, técnico de informática e membro da diretoria do Conselho de Moradores 

de Candelária (CONACAN), com quem tivemos a oportunidade de conversar. A 

Rede Guardião é uma rede social que objetiva a segurança, sendo possível o 

compartilhamento, via mensagem de texto de celular, de informações acerca de 

“atividades suspeitas”. Enviada a mensagem, a rede compartilha as informações 

com os usuários, constando o último local onde o “suspeito” foi avistado.  

De acordo com seu idealizador, a ação vai ao encontro de uma estratégia 

de combate ao crime mais participativa, que considere a troca de informação 

entre vizinhos. Inclusive, de acordo com Eduardo Pereira, a ideia inicial não era 

realizar qualquer tipo de parceria com a Polícia Militar. Segundo ele: “a ideia 

inicial era mesmo deixar de lado a polícia, porque eu não queria contar...porque 

eu sabia dessa dificuldade [da burocracia, falta de recursos, estrutura]. Então, a 

ideia era alertar a vizinhança, era você tá saindo de casa, receber a mensagem 

e esperar mais um pouco (...) ficar mais alerta (...)". Muitas vezes indagado 

acerca da possível “falta de objetividade” por não ter a polícia envolvida, ele nos 

disse que já estava mantendo contado com a instituição para uma possível 

parceria. Devido a essa burocracia ele estabeleceu um trato com seguranças 

particulares do bairro no qual um valor é pago ao segurança que recebe a 

mensagem em seu celular e comparece ao local citado.  

Um dos pontos a serem considerados é acerca da perpetuação e 

fortalecimento das estereotipações e estigmatizações de indivíduos e grupos 

sociais (sobre os quais já dissertamos anteriormente), afinal de contas a 

categoria “suspeito”, no qual a rede se sustenta, pode ser extremamente vasta 

e subjetiva. Em uma sociedade cada vez mais desconfiada, o sistema poderia 

ser um veículo para a disseminação desses preconceitos e viabilizar, inclusive, 

a violência contra esses indivíduos. Questionado acerca disso, Eduardo Pereira 

nos respondeu o seguinte: “a violência está muito banalizada, eu acho até que 
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os grandes incentivadores são esses programas policiais, que colocam na 

cabeça das pessoas que "bandido bom é bandido morto". Isso é muito ruim (...) 

eu tenho a preocupação de isso acontecer e o pessoal voar em cima e linchar o 

camarada. Mas aí eu penso também que quando chegar nesse ponto a gente 

vai ter evoluído o sistema de uma forma (...) que iniba, faça um trabalho de 

conscientização". 

Em uma sociedade cada vez mais organizada em rede100, estratégias 

como essas tendem a se proliferar. No caso da Rede Guardião há uma tentativa 

de ressignificar, a partir de instrumentais da modernidade (como o celular, a 

internet, os smartphones), “antigas” práticas – no sentido de que, hoje, 

aparentemente, são mais efêmeras – pautadas na solidariedade e vizinhança. 

Compartilhar um possível perigo é, em certa medida, preocupar-se também com 

o bem-estar de seus próximos e da vizinhança. Essa prática, mesmo que 

organizada em rede e sem contatos mais aprofundados, ressalta alguns valores 

esquecidos pela “liquidez moderna”. Além de ser um indicativo do que Manuel 

Castells designou como “espaços de autonomia”, 

esse híbrido de cibernética e espaço urbano (...) porque só 
se pode garantir autonomia pela capacidade de se 
organizar no espaço livre das redes de comunicação; mas, 
ao mesmo tempo, ela pode ser exercida como força 
transformadora, desafiando a ordem institucional 
disciplinas, ao reclamar o espaço da cidade para seus 
cidadãos (...)101. 

 

É na congruência desses elementos de securização e formação de 

territórios fortificados que vislumbramos em Candelária uma ressignificação do 

dispositivo panóptico, idealizado por Jeremy Bentham e largamente estudado 

por Michel Foucault. O panóptico é a figura arquitetural da composição de uma 

sociedade disciplinar, marcado por um  

(...) espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus 
pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, 
onde os menores movimentos são controlados, onde todos 
os acontecimentos são registrados, onde um trabalho 
ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o 
poder é exercido sem divisão, segundo uma figura 
hierárquica contínua, onde cada indivíduo é 
constantemente localizado, examinado e distribuído entre 

                                                           
100 CASTELLS, Manuel. Redes de Indignação e Esperança: movimentos sociais na era da 
internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.  
101 Ibidem, p. 165. 
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os vivos, os doentes e os mortos – isso tudo constitui um 
modelo compacto do dispositivo disciplinar102   

 

 Em sua forma arquitetônica o panóptico constitui-se em uma construção 

circular periférica com uma torre central. Essa forma tem como principal objetivo 

controlar o espaço por meio da premissa “ver sem ser visto”. Pensado, a priori, 

para prisões, logo foi extrapolado para escolas, hospitais. O objetivo desse 

dispositivo era a atomização do poder a partir da “onipresença” do olhar: “do anel 

periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem 

nunca ser visto”103.  

 Em Candelária (e, decerto, em outros bairros de outras cidades), o 

dispositivo panóptico encontra-se espraiado, atomizado em cada residência, em 

cada ponto comercial. As câmeras de vigilância, as rondas privadas, os vigias, 

os próprios vizinhos (no caso da Rede Guardião) são as formas de visibilidade 

do dispositivo. O olhar, a grosso modo, torna-se terceirizado. A lógica é a 

mesma: a utilização desses “outros olhos” poderá (é bom destacar a 

possibilidade muito mais que a certeza) inibir a ação de criminosos, exercendo, 

assim, um certo poder sobre eles. Se a ideia do panóptico era manter o controle 

“de dentro”, sua ressignificação busca manter o controle “de fora”. As cercas 

elétricas, os muros altos e outras estratégias securitárias, ajudam a manter essa 

dinâmica. A figura 34 expressa essa correlação e auxilia-nos a compreendê-la 

melhor. 

 

 

                                                           
102 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 41. 
ed. p. 188.  
103 Ibidem, p. 191. 
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Figura 34 - O Panóptico e o Panóptico Espraiado 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Mesmo com os notórios limites históricos e lógicos para a utilização da 

imagem do panóptico na atualidade, é salutar as comparações delas com formas 

mais contemporâneas, ainda que como insights104. Ambas as formas convivem 

na atualidade. É na interseção entre uma psicoesfera do medo e uma 

tecnoesfera da segurança, tendo como pano de fundo o espaço urbano, que o 

modelo panóptico se ressignifica, incorporando outras estratégias, 

modernizando-se, tendo como objetivo muito mais a segurança que um impulso 

disciplinador tal como era105.  

 A securização urbana, enquanto territorialização do medo, leva a ações 

de enclausuramentos, cerceamento de liberdades, que trazem desdobramentos 

importantes ao viver na cidade e na dimensão do uso de seus espaços. Assim, 

o medo emerge enquanto um elemento que mediatiza a relação dos indivíduos 

com os espaços públicos e privados. É essa tensão entre uso dos espaços que 

veremos a seguir. 

                                                           
104 BAUMAN, 2013. 
105 Ibidem. 
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3.2.4 A praça, a rua e o medo 
 

 A intensificação de uma psicoesfera do medo tem seus desdobramentos 

no uso dos espaços da cidade. Os corpos territorializados pelo medo ao 

enveredar pela qualificação de espaços como “perigosos” buscam o seu 

evitamento, a partir de uma série de práticas espaciais. Estabelece-se, na 

cidade, uma tensão entre espaços públicos e espaços privados. Os primeiros, 

por sua característica de “abertura”, por assim dizer, é a esfera da possibilidade 

e, por isso mesmo, da incerteza; os outros, denotam, normalmente, uma maior 

homogeneidade, restrições, e, por isso, são mais previsíveis, podendo ser 

percebidos como mais “seguros”. 

 Nosso ponto de partida, aqui, reside em um paradoxo que dentro de um 

contexto de medo generalizado torna-se latente, nos servindo de guia à nossa 

reflexão, qual seja: ao mesmo tempo em que vivemos em um período de 

abertura cada vez maior para o mundo, sobretudo mediante as novas 

tecnologias da informação, temos nos fechado, cada vez mais, aos nossos 

espaços imediatos, como o das residências106. Esse paradoxo ganha potência 

quando consideramos, de um lado, as práticas espaciais de evitamento e, do 

outro, o arrefecimento da tecnoesfera da segurança. Nesse contexto, a dinâmica 

entre público e privado vai ganhando outros contornos na cidade, onde o medo 

passa a ter um papel significante em diversos processos que complexifica essa 

tensão. Candelária, enquanto localidade inserida nesse todo, reflete algumas 

dessas dinâmicas. 

 Há de se considerar, primeiramente, o que vem a ser espaço público. Um 

bom ponto de partida para especificar nossa compreensão acerca dele é 

demarcando, primeiramente, o que ele não é ou, mais precisamente, o que ele 

não é apenas. Um bom elenco das confusões mais comuns quando se trata 

desses espaços nos é fornecido por Gomes107, para quem: [1] a ideia de que 

público é aquilo que não é privado, parece inapropriado; [2] identificar um espaço 

público a partir de sua delimitação jurídica renega a sua existência de fato que é 

anterior à lei e com dinâmicas que, não necessariamente, esteja a ela 

                                                           
106 BAUMAN, 2009. 
107 GOMES, 2010.  
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circunscritas; [3] a sua definição, estritamente, pelo livre acesso, não 

distinguindo o “público” do “coletivo”108.  

 O espaço público é, portanto, “qualquer tipo de espaço, onde não haja 

obstáculo à possibilidade de acesso e participação de qualquer tipo de pessoa 

[...] é o lugar das indiferenças”109. Se o espaço, como um todo, constitui-se em 

esfera da possibilidade da existência da multiplicidade, dos encontros das 

múltiplas trajetórias, o espaço público é onde essas características ganham 

potência, onde elas tornam-se mais possíveis. 

 Então, quais espaços poderíamos designar como sendo públicos? Essa 

pergunta pode suscitar controvérsias e a resposta irá ser diferente tanto quanto 

for a perspectiva de espaço público que se tenha em mente. Aqui, iremos 

abordar, essencialmente, dois deles: a rua e a praça. Elas se constituem, ao 

nosso ver, nos espaços públicos por excelência da cidade. Em Candelária, 

especificamente, ambos são indispensáveis à compreensão das 

territorializações do medo, na medida em que elas influenciam de maneira 

decisiva em seus usos, apropriações, transformações. 

 A rua não é somente uma via por onde circulam os automóveis. É mais 

que isso. Também comporta as calçadas que lhe servem de “moldura”. Esse 

conjunto tem uma função muito mais ampla que simplesmente permitir a 

circulação de pessoas e automóveis. Ela se constitui, também, em um espaço 

importante para a sociabilidade, para o lazer. Quem nunca foi à rua encontrar 

com os amigos? Quem, quando criança (ou enquanto adulto, por que não?), 

nunca foi à rua para brincar, para se divertir? A rua faz parte da vida pública das 

cidades e é a primeira imagem que se faz dela: “se as ruas de uma cidade 

parecerem interessantes, a cidade parecerá interessante; se elas parecerem 

monótonas, a cidade parecerá monótona”110. Em Candelária, há esse misto 

entre o monótono e o interessante, conforme já observamos. As ruas também 

são uma espécie de “termômetro” que mede a sensação de insegurança de uma 

localidade, de modo que “quando as pessoas dizem que uma cidade, ou parte 

dela, é perigosa ou selvagem o que querem dizer basicamente é que não se 

                                                           
108 Cf. SOUZA, 2008. 
109 GOMES, 2010, P. 162. 
110 JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 
2. ed. 
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sentem seguras nas calçadas”111. Daremos destaque, a seguir, a dois relatos 

que nos servirão para a reflexão dessa dinâmica. Diferente das demais seções, 

os relatos estão separados e, por isso, as referências espaciais dos relatos 16 e 

17 estão presentes na figura 40 na página 141. 

 

Relato 16: 

Em uma das caminhadas realizadas por Candelária deparei-me com algumas 

pessoas que conversavam na calçada em frente a um pequeno mercadinho. 

Eram duas senhoras de meia-idade, um senhor e uma jovem. Conversamos ali 

por um bom tempo. Era “meio de tarde”. Perguntei sobre aquela prática de 

estarem ali, sentados, conversando, haja vista uma certa tendência geral a evitar 

fazer isso devido à insegurança. Uma delas, a mais comunicativa, dissera que 

aquilo ali era um “ato de coragem” por parte deles, ao que logo seguiu de uma 

série de relatos acerca de crimes ocorridos ali na redondeza, inclusive, sendo 

um deles praticado contra a jovem que ali estava: sua filha.    

  

Relato 17: 

Valdomiro112 é um antigo morador do bairro. Ali reside há mais de 30 anos. 

Chegou ainda jovem, com sua família e, quando adulto, adquiriu uma residência 

no bairro. Em sua fala fez questão de ressaltar o que era o bairro há, pelo menos, 

10 anos atrás. Seu referencial de mudança era a rua. Antes, local onde 

encontrava os vizinhos para um bate-papo. Quando ainda jovem, saia para jogar 

uma bola com outros garotos. Os hábitos mudaram, segundo Valdomiro. “Hoje, 

um sábado de tarde, tá esse deserto aí que você está vendo”, pondera. O motivo, 

segundo ele, está nas novas tecnologias que deixam “os meninos tudo na frente 

de uma telinha” e, também, no fato dos pais não se sentirem seguros em deixar 

os filhos na rua. Fala sobre a insegurança que “está em toda parte, não só aqui 

em Candelária” e que não permite que outros, como ele, estejam ali, na rua. 

 

 Os relatos 16 e 17 são exemplos de como as ruas, em certa medida, têm 

sido “abandonadas” em virtude do medo. Em Candelária, podemos perceber 

esse fato a partir dos relatos de seus moradores, sobretudo, daqueles mais 

antigos no bairro. Nos parece que eles viviam esses espaços com mais 

recorrência, com mais intensidade. É claro que não podemos reduzir essa 

perceptível diminuição quantitativa e qualitativa dos usos ao medo decorrente da 

insegurança. Como bem ponderou Valdomiro (relato 17) há outros elementos 

que influenciam nesse processo, como as novas tecnologias, por exemplo, que 

                                                           
111 JACOBS, 2009, p. 29. 
112 Nome fictício. 
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permitem a conexão com pessoas que estão distantes, com “mundos” virtuais, 

sem precisar sair de casa. Contudo, o contexto de insegurança na cidade e no 

bairro são elementos que devem ser destacados nessa dinâmica. O simples fato 

de passar por algumas ruas ou permanecer na calçada de casa é uma 

“aventura”, um “ato de coragem” (relato 16). As figuras 35, 36 e 37 nos dão um 

panorama deste temor generalizado em Candelária (e em toda a cidade). 

 

Figura 35 - A insegurança nas ruas de Candelária em post do perfil 
“Bairro de Candelária Natal” na rede social Facebook 

 

 

Fonte: http://migre.me/sMdk6 

 

 

Figura 36 - Comentário em matéria do jornal online da Tribuna do Norte 
sobre a insegurança em Candelária 

 

Fonte: http://tribunadonorte.com.br/ 
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Figura 37 - Respostas à pergunta: "Há lugares no bairro em que você 
evita permanecer ou transitar?” 

 

Fonte: Questionário online "Insegurança em Candelária”. 

 

 As figuras 35, 36 e 37 retratam a percepção de muitos moradores que 

consideram a rua como um espaço perigoso e, por isso, evitável. Na figura 35, 

por exemplo, é ressaltado o fato de uma simples conversa “tranquila” nas 

calçadas do bairro ser impossibilitada pela sensação de insegurança que se tem, 

em parte, decorrente de um problema infraestrutural já ressaltado, a má 

iluminação pública. Na figura 36 há um certo saudosismo por um tempo que não 

volta mais, um tempo em que o bairro de Candelária não era tão inseguro como 

atualmente e seus moradores poderiam andar tranquilamente pelas ruas. 

Destaca-se a percepção de que o medo “captura” a liberdade das pessoas, ou 

seja, elas se sentem presas ao próprio espaço das residências. Na figura 37, há 

a exposição de situações que beiram o extremismo: como evitar a própria 

calçada de casa se não tiver “o que fazer”? O “sem ter o que fazer”, 

possivelmente, refere-se ao lazer descompromissado, à “conversa fiada” entre 

os vizinhos, valores deixados de lado por uma funcionalização exacerbada da 

vida cotidiana.  

 Esse movimento de “fuga” da rua engendra um processo cíclico de 

retroalimentação: quanto menos pessoas nas ruas, mais inseguras elas se 

tornam. Não há espaço que não seja territorializado por algo, de alguma forma. 

A “não-apropriação” desses espaços pelos moradores do bairro para o “bom 

uso”, por assim dizer, abre espaço para que ele seja apropriado para o “mal uso”, 

como a efetuação de práticas criminosas, por exemplo. Nesse sentido, muitas 

ruas (para alguns, todas elas) tornam-se verdadeiros espaços territorializados 

pelo medo. 

 As ruas são formas “naturais” da cidade. A necessidade de circulação as 

viabilizam. São, decerto, indispensáveis. Seu objetivo primeiro é, de fato, servir 

à circulação de pessoas, de automóveis. Contudo, elas se transformam, 
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também, quase que “naturalmente” em espaços para a sociabilidade, para o 

encontro, para as trocas sociais. Contudo, essa sua “segunda função” tem sido 

inviabilizada, muitas vezes, pelo medo, tornando menos comum esses usos e 

inferindo perdas substanciais às sociabilidades urbanas.  

 Em contrapartida, práticas de planejamento urbano criam áreas especiais 

para o desenvolvimento dessas sociabilidades entre os citadinos: são as praças 

e parques públicos. As áreas livres dos parques e praças são as “meninas dos 

olhos” dos planejadores que vêem nelas a salvação para a impessoalidade, o 

distanciamento, a efemeridade dos laços na sociedade. Como bem coloca 

Jacobs, 

se perguntarmos a um construtor como fazer para 
melhorar seu projeto na cidade tradicional, ele responderá, 
como se fosse uma virtude patente: Mais Áreas Livres. Se 
perguntarmos a um técnico sobre os avanços nos códigos 
de zoneamento progressistas, ele mencionará, mais uma 
vez como uma virtude patente, os incentivos a Mais Áreas 
Livres. Se andarmos com um planejador por um bairro 
desvitalizado, já marcado por parques vazios e jardins 
descuidados cheios de papéis velhos, ele vislumbrará um 
futuro de Mais Áreas Livres113 

 

 Há um abismo entre a intencionalidade dos planejadores e o real uso (ou 

não uso) que é dado a esses espaços. Paira sobre isso um certo “determinismo 

espacial”, no sentido de acreditar na ideia de que a alocação de um determinado 

objeto, simplesmente, irá ser suficiente para alcançar os objetivos desejados. No 

caso das praças e parques há uma certeza velada de que eles possibilitarão um 

maior bem-estar à população, se tornarão um espaço de amplo uso e de “boas 

práticas”. Contudo, como um bom espaço aberto às possibilidades, o fracasso é 

possível, assim como os usos desviantes, os conflitos. O medo é um elemento 

a ser considerado nessa dinâmica, complexificando os usos e não usos desses 

espaços. Nesse sentido, os questionamentos realizados por Jane Jacobs são 

relevantes e atuais ao dizer: “Mais Áreas Livres para quê? Para facilitar assaltos? 

Para haver mais vazios entre prédios? Ou para pessoas comuns usarem e 

usufruírem?”114. 

 No território de Candelária há, oficialmente, 10 praças e 1 parque público. 

Dizemos “oficialmente” pois a simples existência legal não garante a sua 

                                                           
113 JACOBS, 2009, p. 98. 
114 Ibidem, p. 98. 
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existência de fato, com condições reais a um bom usufruto por parte da 

população. Assim, a análise sobre esses espaços deve levar em consideração 

a sua configuração física, a forma como se organiza, as condições 

infraestruturais e também as práticas sociais que ali se desenvolvem. Essas 

duas perspectivas permitem concebê-lo enquanto um conjunto indissociável das 

formas com as práticas sociais115. A figura 38 traz um mapa com a localização 

destes espaços públicos em Candelária. 

 

                                                           
115 GOMES, 2010. 
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Figura 38 - Mapa com a localização das praças públicas no bairro de 
Candelária, Natal-RN 

 

Fonte: elaboração própria. 
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 A priori poderíamos dizer que as praças de Candelária padecem de uma 

“doença” que apesar de reversível permanece trazendo desdobramentos 

importantes ao cotidiano do bairro: a “anemia”. Destituídas do “sangue” que lhe 

garante a “vida”, esses espaços passam por verdadeiros processos de 

“anemização”116, na medida em que a população se afasta deles 

gradativamente, abandonando-os e utilizando-os cada vez menos. Os 

motivadores desta condição são os mais complexos possíveis, indo desde um 

certo declínio da esfera pública, como um todo, a elementos mais pontuais, como 

o largo uso de espaços virtuais para fins que antes só eram possíveis pelo 

contato tête-à-tête e as próprias condições infraestruturais desses espaços. 

Trazemos o medo como um desses elementos, certos de que incorremos em 

uma visão parcial da realidade. Mesmo assim, podemos observar que ele 

assume papel de destaque para a perpetuação dessa “anemia” dos espaços 

públicos, em especial das praças, conforme podemos visualizar em algumas 

respostas dadas à pergunta “quais espaços do bairro você evita transitar ou 

permanecer?” do questionário on line “A Insegurança em Candelária” presentes 

na figura 39. 

 

Figura 39 - A praça como espaços de insegurança e medo. 
 

 

Fonte: Questionário online “A Insegurança em Candelária”. 

 

                                                           
116 SOUZA, 2008. 
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  A figura 39 contém as indicações das praças, de um modo geral e de 

algumas em específico, como espaços onde a insegurança prevalece. Há uma 

certa tendência em considerar as praças como locais perigosos, seja para a 

permanência (diversão, passeio, sociabilização), seja à passagem. Práticas 

espaciais de evitamento a elas são comuns em Candelária, com destaque à 

praça Parque dos Eucaliptos (inclusive, nos comentários da figura 38, onde se 

lê “rua dos Eucaliptos e Praça dos Eucaliptos”, faz-se menção, na verdade, à 

praça Parque dos Eucaliptos). Cabe, portanto, identificarmos alguns códigos 

espaciais que levam a esses evitamentos com o auxílio de alguns relatos (a 

localização das referências espaciais dos relatos 18, 19 e 20 estão presentes na 

figura 40, na página 141).  

 

Relato 18 

Na praça dos Eucaliptos, no fim da tarde de um sábado, um casal namora em 

um de seus bancos. A conversa inicia com uma pergunta simples: vocês utilizam 

a praça com frequência? (as respostas são dadas quase que exclusivamente 

pelo namorado). 

- Rapaz, a gente nem frequenta muito aqui, viu? É até uma eventualidade a gente 

tá aqui, né amor? (olha para a companheira que concorda com um balançar de 

cabeça). 

- E outras praças da cidade, vocês frequentam? 

- Não, não...muito raramente. 

- Por que? 

- Rapaz, esses lugares são geralmente meio perigosos. Olhe aí...não tem 

ninguém na praça, só a gente. Essa praça mesmo já teve um monte de assaltos 

(...) 

- Então, o senhor acha que se ela fosse mais movimentada, tivessem mais 

pessoas aqui, ela seria mais segura? 

- Rapaz, depende das pessoas. Aqui tem uma hora que tem mais gente, sabe? 

Mas, aí são aquelas “tribos” (posso chamar assim?)...pessoal meio estranho, 

sabe? Ficam aí usando drogas, bebendo...Aí, pronto, se tiver muita gente, mas 

for assim, eu não me sinto muito seguro não (...) 

- Então você prefere espaços mais seguros, certo? Quais são? 

- Rapaz, a gente vai mais no shopping, no parque das dunas. São lugares mais 

seguros, tem segurança... 

 

Relato 19: 

Também na praça dos Eucaliptos, um grupo de senhores se reúnem nos bancos 

que ficam no centro da praça. Alguns em trajes próprios para exercícios físicos, 

um outro com um cachorro. Eram ao todo seis homens e uma mulher um pouco 
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mais jovem que chegara depois de um certo tempo. Fui ao encontro deles e os 

indaguei acerca frequência com que se reuniam ali. Um deles afirmou que iam 

ali quase todos os dias, mas que ficavam só até um determinado horário, porque 

quando escurecia não era muito seguro permanecer por lá. Segundo eles, ali 

ocorriam muitos assaltos e, além do mais, alguns grupos se reuniam para usar 

drogas. Para os senhores que ali se reuniam, esses grupos eram dignos de 

atenção, pois se constituíam em prováveis delinquentes prontos para, a qualquer 

momento, assaltá-los em busca do “sustento para seu vício”. 

 

Relato 20: 

Nas proximidades da praça Manhã Parnasiana, conversamos com Carlos. Em 

certo momento da conversa perguntei a ele quais os lugares ele achava mais 

perigoso no bairro. De “bate-pronto” ele me citou esta praça e complementou, 

como para justificar a sua indicação: “se você quiser comprar maconha, pode vir 

aqui de noite”. Falou sobre as condições da praça em que os próprios moradores 

das redondezas contribuíam para sua deterioração, despejando lixo ali, 

especificamente. A praça também era muito escura e as árvores que ali estavam, 

além de deixarem a praça “feia” (por estarem mal alocadas), serviam de 

esconderijo para os ladrões, segundo Carlos. Completou dizendo que quando 

era por volta das 19h já evitava passar por ali por perto. 

 

 O medo é um condicionante decisivo na dinâmica de usos e não-usos das 

praças, e dos espaços públicos em geral. Esse medo está associado a condições 

que já discutimos anteriormente – escuridão, possibilidade da invisibilidade, 

entre outros. Contudo, um em especial chama-nos a atenção por seu caráter 

contraditório: aquilo a que Yi-fu Tuan designou como apinhamento117. O 

apinhamento é, a grosso modo, aglomeração de pessoas. Mas, como bem 

coloca o autor, ele é relativo. Uma pessoa apenas pode ser capaz de apinhar 

um espaço. Muitos indivíduos com quem conversamos destacavam espaços do 

bairro em que haveria pouco fluxo de pessoas como inseguros. Logo, espaços 

apinhados tornar-se-iam mais seguros. Esse fato pode ser constatado quando 

os moradores ressaltam os horários propícios à ida a determinada praça ou para 

fazer uma caminhada na rua. Os horários de maior fluxo, geralmente no fim da 

tarde ou no início da manhã, são os mais indicados. Em contrapartida, durante 

a noite, quando não há tanto movimento, o conselho é evitar.  

                                                           
117 TUAN, 2013. 
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A presença de várias pessoas pode denotar segurança, afinal de contas, 

“apinhamento é saber-se observado”118 e, por isso, menos vulnerável. Na 

ausência de uma “multidão”, a presença de um único policial pode garantir a 

sensação de segurança. Em contrapartida, o apinhamento também pode ser 

essencial a sensação de insegurança. Como vimos nos relatos, a presença de 

“tribos” (relato 3), de usuários e vendedores de drogas (relato 4 e 5), de 

“indesejáveis” (relatos anteriores), são apinhamentos que podem conferir ao 

espaço a qualidade de inseguro, de perigoso.    

Um bom exemplo da contradição que é o apinhamento reside em um 

acontecimento no próprio bairro de Candelária, mais especificamente na praça 

Parque dos Eucaliptos. Em Natal, há um projeto chamado “Eco Praça”, 

autodenominado como “projeto de ocupação e revitalização das praças públicas, 

através da mobilização social”119. Um domingo por mês o projeto desenvolve 

ações em praças públicas da cidade, com uma programação multicultural, com 

música, teatro, dança, feira de artesanato, circo. Algumas edições foram 

realizadas na praça dos Eucaliptos. Em uma delas tivemos a oportunidade de 

conversar com moradores do bairro que participavam do evento. Muitos deles 

ressaltavam que aquela praça em dias comuns era um espaço inseguro, mas 

com a movimentação de pessoas possibilitada pelo evento, o espaço tornara-se 

mais seguro e mais convidativo, afinal de contas havia ali mais do que bancos 

para sentar. Inclusive, não havia seguranças ou policiais no evento.  

Contudo, o evento deixou de ser realizado nesta praça. O motivo é que 

houve muitas reclamações dos moradores que residem no entorno da praça em 

relação ao barulho, ao lixo acumulado em suas calçadas e a pessoas que 

estavam ali fazendo uso de drogas. Com isso percebemos que, se por um lado, 

o apinhamento era um fator positivo para alguns, por outro lado, ele tornou-se 

um fator negativo para outros.  

O espaço público da praça, enquanto esfera privilegiada da possibilidade 

do encontro entre os diferentes, está susceptível a essas tensões. São 

justamente elas que possibilitam o crescimento da civilidade, da cidadania, em 

sentido amplo. Mas, a linha é tênue e, por ter essa qualidade, ele se torna em 

algo a ser evitado por uma sociedade cada vez mais individualista e menos 

                                                           
118 TUAN, 2013, p. 80. 
119 Facebook do Eco Praça. 
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altruísta. Enquanto há um enfraquecimento do espaço público como local de 

encontros, de sociabilidade, de lazer, há um fortalecimento de outros espaços 

para estes fins. Perguntamos no grupo Viver em Candelária quais espaços do 

bairro os membros utilizavam com maior frequência. As principais respostas 

foram: o supermercado Carrefour, o Natal Shopping, alguns bares e lanchonetes 

e a Paróquia Nossa Senhora da Candelária. Não houve, absolutamente, 

nenhuma resposta que indicasse as praças do bairro ou o Parque da Cidade 

Don Nivaldo Monte, que oferece, em geral, boas condições ao uso, agregando 

pista de cooper, um memorial da cidade presente em um belo prédio assinado 

pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. De fato, as áreas com maior fluxo de 

pessoas são aquelas onde há a oferta de serviços pela iniciativa privada. Durante 

o dia, a “mancha” de comércio é mais “animada”; durante a noite, os bares e 

lanchonetes são aqueles que conferem ao bairro uma maior dinamicidade. A 

pergunta que nos resta é a seguinte: por que esses espaços são mais utilizados 

que os espaços públicos, como as praças, por exemplo? Os relatos a seguir nos 

ajudam a encontrar respostas a esse questionamento. 

 

Relato 21: 

Na praça Tomaz Toscano da Mata um casal conversava, enquanto sua filha, 

com cerca de 10 anos, brincava na praça. Nesse dia, havia pouco movimento 

ali. Com um certo tempo ela se aproximou de nós e eu lhe perguntei se ela 

preferia a praça ou o shopping. Sem muitos arrodeios, me respondeu que 

preferia o shopping. Perguntei o porquê, ela disse: “ah, sei lá...lá tem mais coisas 

pra fazer”. 

 

Relato 22: 

Na praça de alimentação do Natal Shopping uma turma de 4 adolescentes, com 

fardas da escola Hipócrates (em Candelária), se reúnem para um lanche. Me 

aproximo e inicio um bate-papo com eles.  

- Vocês costumam vir muitas vezes aqui no shopping? 

- Muitas vezes, muitas vezes, não. A gente vem mais quando é dia de 

prova que, daí, saímos mais cedo...aí a gente vem pra cá. 

- Por que o shopping e não uma praça, por exemplo? 

- Rapaz, aqui tem a praça de alimentação que a gente come, fica aqui 

sentado, anda pelas lojas. Aí se a gente for na praça tem só um banco pra 

gente ficar lá e pronto... 

-  E ainda tem o lance dos assaltos, viu? Ali naquela rua da escola já teve 

um monte, nas praças ali também deve ter. Aí a gente vai bem ficar de 

bobeira por lá? 
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- Pode crer... 

 - Aí aqui vocês conhecem outras pessoas, rola uma paquera?  

- (Entre risos) Tem isso também, né? Tem as boyzinhas120 da escola e de

  outras que vem também. Tipo, na praça não tem ninguém, sabe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Gíria para “garota, menina”. 
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Figura 40 – Referências espaciais presentes nos relatos 16-22. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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 Esses relatos se associam a outros tantos que conferem à praça uma 

certa “monotonia”, que outros espaços não possuem, como o shopping center, 

por exemplo. A emergência de espaços multifuncionais acaba por eclipsar os 

espaços públicos como locais para a diversão, para o lazer. Essa associação da 

praça a outros equipamentos nos parece essencial ao despertar do interesse 

das pessoas para o seu uso. Por exemplo, as praças com mais usos em 

Candelária, são aquelas que possuem as chamadas “academias da terceira 

idade” – espaço destinado à atividade física, com equipamentos para isso. Em 

eventos como o Eco Praça, há um substancial aumento no uso, tanto 

quantitativamente, como qualitativamente.  

 A partir dessa certa criação de condições propícias ao uso, melhorando a 

infraestrutura, agregando outros equipamentos, é que a praça pode ir se 

tornando mais segura. Como vimos, o apinhamento pode ser positivo, nesse 

sentido. Muito se fala, como no relato 7, que os espaços privados, como os 

shoppings ou os bares e lanchonetes, são mais seguros. De fato, esses espaços 

podem possibilitar uma maior sensação de segurança, afinal de contas, eles são 

muitas vezes extremamente vigiados, com câmeras de vigilância, seguranças. 

Contudo, isso não é garantia da verdadeira segurança. Se voltarmos na figura 

15 (página 71) onde consta o mapa de crimes associados ao uso e ocupação do 

solo em Candelária perceberemos que em espaços tidos como seguros, como o 

Natal Shopping e mesmo o Carrefour, são acometidos por furtos e roubos, mais 

que em praças (pelo menos, no registro das ocorrências).  

 O papel do shopping center é tão interessante, nesse contexto, que ele 

passa, de fato, a incorporar elementos que antes eram quase que exclusivos dos 

espaços públicos. No Natal Shopping, por exemplo, é permitido passear com 

animais de estimação. É comum, portanto, vermos muitas pessoas passeando 

com seus cachorros no Natal Shopping, alguns os levando, inclusive, em espécie 

de “carrinhos de bebê”. Se esse caminho realizado pelos empresários em trazer 

para os seus estabelecimentos atributos e possibilidades anteriormente restritas 

aos espaços públicos tem sido benéfico para eles, o caminho contrário também 

poderia ser pensado. Os planejadores urbanos poderiam, muito bem, encontrar 

nesses espaços privados elementos que pudessem agregar qualidade aos 

espaços públicos, tornando-os mais convidativos ao uso pela população. 
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Devemos considerar, também, a qualidade desses usos. Nos espaços 

públicos, por seu caráter mais aberto, as possibilidades do convívio entre 

diferentes são maiores. Em espaços privados, apesar de haver essa 

possibilidade, elas são menores. Há uma tentativa de homogeneizar esses 

espaços e, assim, torná-los mais “seguros” a uma parcela da população. Assim, 

utiliza-se de vários artifícios, chegando ao extremo de barrar, a partir de 

estereótipos, a entrada de “indesejáveis”. Assim, apesar de serem importantes 

espaços para as sociabilidades urbanas, a seletividade dos usuários, por vezes, 

mina seu potencial enquanto tal.  

 Como podemos perceber, mais uma vez, o medo torna-se um importante 

agente territorializador, desta vez, incidindo sobre a dinâmica dos espaços 

públicos e privados do bairro. A categorização dos espaços públicos – da rua e 

da praça, principalmente – contribui para a “fuga” da população em direção a 

espaços tidos como mais seguros, como os shopping centers, entre outros. O 

processo de “anemização” desses espaços tem no medo um importante 

condicionante, apesar de não ser o único. O espaço da Candelária-labiríntica 

passa a ser composto por outras territorializações do medo, desta vez, 

influenciando a tensão entre os usos dos espaços públicos e privados. 
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4 OS MUROS SIMBÓLICOS DO MEDO E A ESPERANÇA: REFAZENDO A 

CANDELÁRIA-LABIRÍNTICA 

 

“Cada vez que o reino do humano me parece 
condenado ao peso, digo para mim mesmo que à 

maneira de Perseu eu devia voar para outro 
espaço. Não se trata absolutamente de fuga para 

o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso 
mudar de ponto de observação, que precisa 

considerar o mundo sobre outra óptica, outra 
lógica, outros meios de conhecimento e controle. 
As imagens de leveza que busco não devem, em 

contato com a realidade presente e futura, 
dissolver-se como sonhos (...)”. 

                                                    (Ítalo Calvino) 

 

 Se a figura do labirinto é concebida, essencialmente, por sua forma 

material, como seus muros e trajetos incertos, o labirinto-urbano é muito mais do 

que isso. Para além de sua formação material “natural” erguem-se uma 

infinidade de muros simbólicos que se formam a partir dos mais diferentes 

fatores. Um deles é o medo que, mediante as suas territorializações, dinamiza 

este labirinto, agregando a ele novos elementos, tornando-o ainda mais 

complexo. Esses muros passam a influenciar as próprias trajetórias dos 

indivíduos no espaço, na medida em que a passagem se torna, de forma 

simbólica, praticamente, impossível. 

 Se, por um lado, esses muros simbólicos são erguidos, por outro, há 

práticas espaciais que lhes impõe fissuras que se não os “derrubam” 

definitivamente, fragilizam seu alicerce e os deixam um pouco menos rígidos. 

Diversas atitudes, vivências, movimentos do próprio inconsciente que se 

desenrolam no cotidiano dos moradores do bairro de Candelária, parecem 

desconsiderar (de forma intencional ou não) os elementos que tendem a tornar 

o viver urbano em uma experiência do medo. Essa dinâmica, inclusive, pode ser 

responsável por outras formas de se alcançar a segurança que não se pautam, 

necessariamente, na securização ou na simples fuga de lugares percebidos 

como perigosos. Dentro do contexto das relações de poder em que o medo é o 

grande protagonista, essas atitudes emergem como uma resistência a esse 

poder, ainda que se dê dentro de seu próprio contexto e a ele seja, de certa 

forma, inerente, como bem pontua Foucault ao compreender que a resistência 
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ao poder não se dá de forma externa, mas sim interna, intrínseca, a ele121. Essa 

resistência ocorre mediante o enfrentamento através da ocupação e apropriação 

de determinados espaços do bairro, sobretudo, de espaços públicos.  

 Este capítulo apresenta uma estruturação pautada em um dialogicidade 

de erguimento e fissuras simultâneas dos muros simbólicos proporcionados pela 

influência do medo sobre os indivíduos e sobre o próprio espaço. Com isso, 

buscamos refletir acerca desses processos não como formas estáticas, mas 

como um movimento constante e concomitante em que o medo se territorializa, 

se desterritorializa e se reterritorializa sem cessar. Primeiro, trataremos do 

erguimento de alguns muros simbólico. Depois, abordaremos as práticas, as 

quais chamamos de territorializações da esperança, que acabam por fragilizar 

esses muros.  

 

4.1 Muros simbólicos na candelária-labiríntica 

 

 Se adentrar no labirinto urbano pode se constituir em uma “aventura”, o 

que faremos a seguir poderia, muito bem, ser descrita como uma “aventura 

cartográfica”. Buscaremos demonstrar como a configuração espacial da 

Candelária-labiríntica pode ganhar novos contornos a partir do erguimento de 

muros simbólicos pelo medo em seu território. Materializaremos a imaginação. 

Daremos contornos a esse plano ideal em uma construção cartográfica que 

compreende os mapas como formadores de mundos e não apenas como sua 

representação122. Buscamos, assim, projetar no espaço algumas das 

territorializações do medo sobre a qual falamos no decorrer desta dissertação. 

O objetivo, aqui, é buscar uma representação que nos auxilie na compreensão 

de como o fenômeno do medo afeta o espaço, passando a condicionar as 

trajetórias dos indivíduos sobre ele.  

 Para tanto, realizamos alguns “cortes” no traçado urbano de Candelária, 

criando labirintos dentro desse labirinto maior. Após esse corte, passamos a nos 

perguntar: se uma pessoa parte de um determinado ponto do labirinto com 

destino a outro determinado ponto, por qual caminho ela iria ou, mais 

                                                           
121 FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos: ética, estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense 
universitária, 2003. v.4.  
122 SEEMAN, 2003. 
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precisamente, quais caminhos ela evitaria? Elencamos alguns fatores que foram 

discutidos até o momento e que povoam o imaginário de muitos moradores e de 

transeuntes do bairro levando-os às práticas espaciais de evitamento. Dentro 

dos cortes no labirinto identificamos os seguintes fatores: ocorrência de 

roubos123, as áreas escuras, vazios urbanos e a presença de pessoas que 

estamos designando como “indesejáveis” (moradores em situação de rua e 

carroceiros), no sentido de que, para muitos moradores, estas pessoas não 

deveriam se encontrar no bairro devido a uma visão estigmatizante deles. Esses 

fatores, como vimos, adentram no processo de retroalimentação do medo, na 

medida em que auxiliam nas territorializações sobre o corpo dos indivíduos, ao 

mesmo tempo em que são resultado de uma codificação destes códigos que 

levam à interpretação de que espaços com a presença destes fatores são tidos 

como “perigosos” e, portanto, evitáveis. A emergência desses muros simbólicos 

se dá através da espacialização das relações de poder entre os indivíduos e 

entre estes e o espaço, matizados dentro do campo de força medo-indivíduo 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 A opção pelos roubos em detrimento dos furtos, deve-se à característica de pressupor contato 
vítima-criminoso e por ocorrerem com mais frequência nas ruas. 
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Figura 41 - Labirintos dentro da Candelária-labiríntica 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 42 - Códigos espaciais do medo no labirinto 1 
 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 43 - Nova configuração do Labirinto 1 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 44 - Códigos espaciais do medo no labirinto 2 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 45 - Nova configuração do Labirinto 2 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 46- Códigos espaciais do medo no labirinto 3 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 47 - Nova configuração do Labirinto 3 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 48 - Códigos espaciais do medo no labirinto 4 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 49 - Nova configuração do Labirinto 4 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 50 - Códigos espaciais do medo no labirinto 5 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 51 - Nova configuração do Labirinto 5 

 

Fonte: elaboração própria.
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A construção destes mapas ressalta a projeção de algumas das relações 

de poder entre medo e indivíduo que fazem emergir na Candelária-labiríntica 

uma série de muros simbólicos. Estes muros não são responsáveis apenas por 

alterações de ordem simbólica na configuração do traçado urbano do bairro, mas 

também por adicionar ao seu território outros elementos que dinamizam a lógica 

de controle sobre o espaço, mediando entradas e saídas124 em áreas com as 

características que ressaltamos. Os muros físicos, por assim dizer, 

desempenham esse papel de contenção de forma mais eficaz e mais visível. 

Cada muro erguido reflete contextos geo-históricos específicos e devem ser 

pensados no cerne destes contextos, de modo que “[...] entendemos que a atual 

proliferação de novos muros, especialmente aqueles erguidos ao longo das 

fronteiras internacionais reflete, sobretudo, as biopolíticas de contenção da 

circulação [...]”125.  

 A emergência de muros simbólicos, nesse caso, também deve ser 

refletida dentro de um determinado contexto. Os que temos ressaltado na 

Candelária-labiríntica são erguidos dentro de um contexto de sensação de 

insegurança, de medo generalizado e de desconfiança exacerbada em relação 

aos outros. Ao inserirem no território condições que influenciam na circulação de 

pessoas, a partir do evitamento a estas áreas, eles acabam por dinamizar ainda 

mais o uso dos espaços públicos do bairro. Nos mapas, ressaltamos quatro 

elementos que possibilitam esses evitamentos: ocorrência de roubos, os 

espaços com iluminação pública precária (os espaços escuros), os vazios 

urbanos e áreas em que a presença de pessoas vistas como “criminosos 

iminentes”, que designamos como “indesejáveis”, se encontram com maior 

frequência. É importante ressaltar que em alguns dos recortes não foi possível 

encontrar todos os quatro elementos, por isso que no labirinto 4 (figura 48) há 

apenas a identificação dos espaços escuros e vazios urbanos.  

 Nossa proposta, ao construirmos esses labirintos compostos por muros 

de concreto e por muros simbólicos, busca sobretudo instigar o leitor à reflexão. 

E, para isso, a pergunta que fizemos foi simples: uma pessoa que tenha 

interiorizado esses fatores como capazes de “ativar” nela o medo, faria qual 

                                                           
124 SACK, Robert. The Human Territoriality. Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 
125 HAESBAERT, Rogério. Contenção Territorial: campos e novos muros. Boletín de Estudios 
Geográficos. n. 102, 2014. 
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trajeto para chegar do ponto A ao ponto B? Quais ruas, praças, áreas, esta 

pessoa, porventura, evitaria? Com isso, buscamos refletir acerca da capacidade 

que o fenômeno do medo tem de se projetar no espaço e nas práticas dos 

indivíduos sobre este mesmo espaço. Nesse ínterim, os usos dos espaços 

públicos passam a ser cada vez mais rarefeitos. E isso traz desdobramentos 

significativos à dinâmica urbana de uma dada localidade e, em particular, a 

Candelária. Quando se evita determinados espaços pelo medo evita-se, 

também, uma série de encontros possíveis. O contato com o diferente passa a 

ser cada vez mais circunscrito a outros espaços. Espaços estes que se 

caracterizam pela homogeneidade e não pela heterogeneidade dos espaços 

públicos. Assim, a possibilidade que se haja o encontro de trajetórias diversas e 

assim se estabeleça a multiplicidade126 se torna a cada dia mais enfraquecida.  

Essa dinâmica, mesmo que tenha se tornado algo recorrente e que tende 

a se hegemonizar na cidade, divide espaço com práticas que parecem 

desconsiderar esses muros. Ao contrário, ao desconsiderá-los acabam por 

imprimir a eles fissuras que podem, inclusive, derrubá-los. À rigidez desses 

muros confrontamos com algumas imagens de leveza, que nos levam a 

considerar a multiplicidade presente no espaço, a multiplicidade de 

territorializações que o envolve, que o produz e o dinamiza. Se o ditado popular 

nos diz que “a esperança é a última que morre”, elencamos a seguir algumas 

delas que nos possibilita vislumbrar possíveis saídas ao imperativo do medo nas 

cidades e, mais precisamente, na Candelária-labiríntica. 

 

4.2 Territorializações da esperança 

 

 Se o espaço é esse campo aberto às possibilidades e à multiplicidade, 

logo, outras territorializações são possíveis. Se o medo tende a inferir às práticas 

sociais certa homogeneidade a partir de suas territorializações que levam ao 

evitamento, às estigmatizações, aos cerceamentos e enclausuramentos, 

impondo “crises” de urbanidade, por outro lado e dentro deste mesmo contexto, 

emergem práticas que buscam (de forma intencional ou não) reverter essa 

condição. Nesse sentido, Yi-fu Tuan nos oferece um imprescindível 

                                                           
126 MASSEY, 2014. 
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ensinamento: “o estudo do medo, por conseguinte, não está limitado ao estudo 

do retraimento e entrincheiramento; pelo menos implicitamente, ele também 

procura compreender o crescimento, a coragem e a aventura”127. No labirinto 

territorializado por medos, há quem entre com o fio de Ariadne e, na aventura 

por seus caminhos, não só encontre a esperança, como também a produza. 

 É no contato com determinadas territorializações urbanas que se 

configuram enquanto “práticas de resistência capazes de tornar a vida menos 

rotineira, mecanizada e administrada”128, que buscamos construir esta seção. 

Essas práticas, na maioria das vezes, são flashs, pontos luminosos, que 

propiciam condições para refletirmos sobre a função do espaço público na 

modernidade, caracterizada pela dinâmica temporal descontínua, fluída e 

instantânea, produtora de uma espacialidade híbrida, desenraizada e movente. 

Assim, o encontro com o imprevisto é a condição para problematizar a 

territorialização como um mecanismo social do ser-estar e mover-se no espaço, 

favorecendo a existência de territórios com fronteiras instáveis. 

 Para tanto, optamos por uma linguagem mais “leve”: pequenos textos em 

forma de crônicas que aliam percepções do campo, situações reais e uma certa 

dose de imaginação para compor as histórias/estórias. Eles são muito mais para 

provocar do que para explicar. São formas de retratar o experienciado no campo 

e alguns encontros com a “esperança” na Candelária-labiríntica. Construir esta 

seção a partir desta forma textual busca estabelecer um contraste com a 

produção da seção anterior. Os mapas que apresentam as territorializações do 

medo e o erguimento de muros simbólicos na Candelária-labiríntica podem dar 

a impressão de rigidez, seja pela invocação de determinados termos, como 

“muros”, “materialidade”, seja pelo próprio entendimento do mapa e de seu 

processo de construção como sendo algo extremamente técnico, em que não 

cabe a criatividade e a subjetividade de quem o produz. Se o medo, na realidade 

concreta, tem produzido dinâmicas “duras”, a resistência a ele se dá por 

“acontecimentos leves”. As opções de linguagem (mapas e crônicas) para a 

reflexão dos dois, acompanham, de certa forma, essas suas condições.  

                                                           
127 TUAN, 2005, p. 18. 
128 DOZENA, Alessandro. Territorializações Urbanas Como Práticas de Resistência. Terra 
Plural, Ponta Grossa, v.6, n.2, p. 215-228, jul./dez. 2012. 
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4.1.1 Crônica 1: A viagem 
 

16:20. Horário sugestivo. O Sol, já a se pôr, lança sobre o bairro 

Candelária aquela meia luz que só os românticos, ou as pessoas muito brancas, 

apreciam como ninguém. Não há hora melhor de dar uma volta, de dar várias 

voltas. Viajar, quem sabe? Talvez. Qual lugar é melhor que uma linda praça para 

dar voltas ou viajar? Poucos o são, talvez nenhum. Lugar e hora propícia para o 

encontro. É que nessa lógica da velocidade a todo custo mal se vê as pessoas 

na cidade, mal se permanece em seus espaços. E aí não se encontra nem 

pessoas, nem lugares, passa-se, apenas, por eles, como aquele mesmo Sol da 

tarde que por pouco tempo dá o ar da graça. A praça, em formato triangular, 

comportava ali, naquele momento, três situações. De um lado, uma jovem 

senhorita no auge de sua meia-idade (seja lá o que isso queira dizer) passeava 

com seu cachorrinho, um poodle branquinho. Faceiro, como quem não tem a 

oportunidade recorrente de estar em um espaço tão grande, corria para lá e para 

cá. Ele queria aquilo só para ele. Talvez por isso demarcasse território a cada 

10m. As marcas mais sólidas eram logo recolhidas por sua companheira de 

caminhada (uma afronta ao pequeno poodle, mas não aos bons costumes). Mas 

aquela praça não era só do cachorrinho. Do outro lado, uma criança (que 

esperamos, sinceramente, que não esteja no auge de sua meia-idade) brinca 

sob os olhares atenciosos da mãe (tudo bem, nem tão atenciosos assim, porque 

seu celular as vezes era por demais egoísta). Em seu velocípede atinge 

velocidade inebriantes para uma criança de sua idade. Adrenalina vai às alturas, 

principalmente porque, bem ali no centro da praça, há três jovens que conversam 

e sorriem desesperadamente. Talvez algum deles seja um exímio piadista. Bem, 

o certo é que naquela rodinha reina a solidariedade, a gargalhada e a fumaça. E 

nem ali, “na mesma praça, no mesmo banco”, como dizia aquela velha canção, 

vidas tão diferentes se encontravam: o cachorrinho, a criança e os maconheiros. 

Cada um com sua viagem; cada um em um só espaço. 
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4.2.2 Crônica 2: Tiros na praça 
 

 Dona Gertrudes sempre foi uma senhora muito desconfiada. Desde um 

dia em que caminhava pelo centro da cidade para fazer compras, devia ter lá 

seus 20 e poucos anos, e um indivíduo (não deu para ver muito bem tamanha a 

ligeireza que se esvaiu) puxou o cordão de ouro do seu pescoço, cordão esse 

por quem tinha grande estima, pois havia sido dado por seu então noivo e futuro 

marido. A partir daquele momento Dona Gertrudes não andava mais sossegada 

pelas ruas da cidade. Ela até evitava fazer isso e, sempre que possível, pedia 

um táxi que lhe pegava na porta de casa e lhe deixava no destino desejado, sem 

que ela precisasse correr tantos riscos e perder mais do que um cordão de ouro. 

Dona Gertrudes viveu sua vida de forma sempre muito precavida. Olhar para um 

lado e para o outro da rua para ver se vinha carro era fichinha em matéria de 

precaução perto do que ela fazia ao sair de casa. Olhava para todas as direções: 

frente, trás, esquerda, direita e, se possível, para cima e para baixo. Algum 

suspeito? Não? Então poderia sair da sua casa. E, assim, a jovem Gertrudes 

deixou de viver muita coisa e a velha Gertrudes também. Bem, passaram-se 

cerca de 40 anos desde aquele fatídico dia em que seu cordão fora usurpado e 

ela se mantinha sã e salva. “Nada de mais na terra do Satanás”, era seu ditado 

favorito, criado por ela mesma, e que repetia sempre que saía para a rua e 

retornava à sua residência sem que nada lhe tivesse acontecido. Certo dia 

precisou ir à farmácia. Poderia ter ligado e pedido o remédio a domicílio, mas 

resolveu ir andando. Era ali bem próximo. Ao passar próximo à Igreja Católica, 

ouviu diversos tiros. Foram uns 5 em uma conta rápida que fez em sua cabeça. 

Durante esse mesmo tempo que levou para contar os tiros, um filme de sua vida 

passou por sua cabeça. Ele tinha início lá no roubo de seu cordão e findava ali 

no fogo cruzado. “É chegada a minha hora”, pensou, quase beirando o 

desespero. “Logo eu, tão precavida, findarei indo comprar um remédio pertinho 

de casa”, continuou a pensar. Os tiros pararam. Uma voz, ao longe, gritou “se 

assustou, Dona Gertrudes?”. Era Marcelo, seu vizinho. Ele estava ali na rua 

soltando fogos com seu filho. Era época de São João, para o desespero dos 

cachorros e para a alegria das crianças. Marcelo nunca tinha tido essa vida 

precavida que Dona Gertrudes teve. Ele sempre gostou das ruas do bairro e 

nunca teve medo de estar nelas. Passava isso para o seu filho. Ele dizia sempre 
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“esse espaço é nosso, devemos ocupá-lo”. Estava ali, simplesmente, a soltar 

rojões com seu filho na rua. Dona Gertrudes, aliviada pelos tiros serem dos fogos 

e não de armas, pensou: “deveria ter aproveitado mais isso tudo”.  

 

4.3.3 Crônica 3: Rotatória 
 

Nenhuma estrutura de trânsito é mais ”gente boa” que a rotatória. Elas 

conseguem pôr ordem ao caos sem o “despotismo” dos semáforos e a 

“truculência” das lombadas. Apenas faz um pedido: “dê a preferência”. E assim, 

todos a rodeiam na mais perfeita tranquilidade. Para aqueles mais precavidos, o 

motorista mais solícito corta uma luz, dá uma buzinadinha, como se dissesse 

“pode passar, meu caro amigo”. Vez por outra, algum mal-educado vai lá e não 

dá a preferência, causando certa tensão. Resolvido o problema, tudo volta a mais 

perfeita ordem e seu papel de apaziguadora e distribuidora do trânsito é 

novamente retomado: um carro para lá, dois para cá, três para ali, e assim vai.  

Seu Geraldo também achava isso e gostava de sentar no banco da praça e 

observar a rotatória que ficava ali perto. Entre o falar calmo do padre da paróquia 

que ficava do lado direito da praça e do barulho incessante dos carros que 

passavam do lado esquerdo dela e que eram orquestrados pela tal rotatória, o 

velho senhor fazia suas reflexões diárias. Nesse cenário de formas e sons, Seu 

Geraldo observou dois grupos que estavam na praça naquele fim de tarde 

aprazível. De um lado, jovens senhoras com seus netos conversavam baixinho 

umas com as outras. No banco ao lado, um grupo de moradores de rua contavam 

causos, se divertiam. “Era como se as senhoras fossem o padre e os mendigos 

fossem os carros. O céu e o inferno”, balbuciou Seu Geraldo. O barulho dos 

carros e a voz calma do padre conviviam perfeitamente no mesmo ambiente, tal 

qual os dois grupos que estavam na praça, apesar de que os dois, dificilmente, 

se comunicavam entre si. Logo um insight adentrou a mente de Seu Geraldo: “e 

se houvesse uma rotatória ali no meio?”. 
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4.4.4 Crônica 4: A gratidão em forma de feira 
 

 “O que diabos está acontecendo aqui?”, pensou Marcos ao passar por 

aquela praça, que já se acostumara a ver tantas vezes sem ninguém, e encontrá-

la fervilhando de gente. É que ali pairava uma certa lenda urbana: se você 

permanecesse por lá por mais de cerca de 20 minutos, nada mais que isso, o 

dono do seu celular chegaria para levá-lo. E aí, como todos nós possuímos um 

certo apego aos bens materiais, o bom mesmo era evitar aqueles 20 míseros 

minutos.  “Ah, mas nessas circunstâncias eu bem que poderia passar, pelo 

menos, uns 40 minutos”, ponderou Marcos em voz baixinha. Havia muitas 

pessoas. Não era possível que o dono do seu celular fosse fazer questão de 

buscá-lo no meio de toda aquela gente. Ele certamente se distrairia com 

tamanha movimentação. “Sim, mas antes eu preciso saber que furdunço todo é 

esse aqui”, lembrou-se Marcos, ao ver naquela praça crianças, adultos e até 

idosos. “Não conheço ninguém, mas vou pelo menos dar uma voltinha”, tomou 

coragem Marcos e foi. Parecia que havia adentrado em outro mundo. Jamais, 

em todos aqueles anos em que residia naquelas imediações, tinha visto tamanha 

animação. Disseram a Marcos que até palhaços estiveram ali um pouco mais 

cedo. Ele perdera aquele momento. “Ainda bem”, suspirou baixinho, Marcos. É 

que ele possuía uma certa fobia a palhaços desde aquela vez que, quando 

criança, viu um tirar a maquiagem bem ali na sua frente. A fantasia se foi e ficou 

uma imagem aterradora de um rosto em desmanche. A cada passada que 

Marcos dava novos elementos surgiam até que, ali na frente, apareceram a ele 

algumas mudas de laranjeira. Marcos adorava laranja e bem queria há algum 

tempo uma em seu quintal. “Quanto é?”, perguntou Marcos à moça de avental 

que posava logo atrás das plantas como uma vendedora. Para seu espanto a 

resposta veio: “não é nada, pode pegar”. Pegou. Meio desconfiado, é claro, mas 

pegou. Com sua muda de laranjeira na mão continuou sua caminhada e logo viu 

alguns livros esquecidos no banco da praça. “Povo destrambelhado”, xingou 

mentalmente. Como que se lesse seu torpe pensamento, uma jovem pegou um 

dos livros e deixou outro no banco. Naquela hora, o olhar de Marcos que antes 

era focado nas cenas imediatas que acompanhavam os seus passos, ganhou 

subitamente um senso panorâmico e ele pôde perceber tudo aquilo que estava 

ali acontecendo: três rodinhas de violão, aventureiros que tentavam em vão se 
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equilibrar no elástico do slackline, namorados de todos os tipos, famílias fazendo 

piquenique. Aos poucos ele foi entendendo que nada ali poderia ser vendido, 

comercializado. Tudo era doado, fruto do “desapego”. Qualquer um poderia 

chegar lá e, simplesmente, pegar. Pegar e desapegar; desapegar e pegar. 

Marcos se encantou com tudo aquilo que estava ocorrendo. Rapidamente foi à 

sua casa, ali perto, pegou sua câmera e registrou aquele momento. E, antes que 

ele esquecesse, buscou saber o nome daquilo tudo: era a Feira Grátis da 

Gratidão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Fotos da Feira Grátis da Gratidão, na praça Parque dos Eucaliptos, 
Candelária, Natal-RN. 
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CONCLUSÃO 

  

Qual o anseio de uma sociedade em que a incerteza impera e onde a 

insegurança decorrente dela torna-se, a cada dia, um condicionante de suas 

práticas e vivências? O desejo, provavelmente, venha no sentido de tentar 

superar as incertezas e encher a vida de certezas. O que são os avanços da 

ciência, em todas as áreas, por exemplo, que não esse? Antecipar-se ao incerto 

e, assim, poder enfrenta-lo ou então sequer precisar encará-lo. Essa incerteza 

está na base do crescimento do medo do crime enquanto sentimento/fenômeno 

de protagonismo cada vez mais relevante na dinâmica urbana. Como, então, 

minimizar um quadro de incertezas que nunca permite o alcance da segurança 

plena e, portanto, da certeza de que nenhum perigo irá atingir-lhe? 

Para muitos, a saída pode ser aquela oferecida no filme Minority Report 

(dirigido por Steven Spielberg, 2002): identificar o criminoso antes que ele 

cometa o crime, prendê-lo e, assim, evitar o acontecido. Esse talvez seja o sonho 

dos gestores de segurança pública. Já pensaram os índices de criminalidade 

chegando a zero? É extremamente tentador, apesar das questões morais e 

éticas que isso envolva. Há aqueles que prefeririam, como saída, aquela contida 

no célebre romance A Laranja Mecânica, de Anthony Burgess: criar um 

programa governamental que lobotomize e promova a “cura” ao delinquente 

ressocializando-o, mesmo que para isso ele se torne um “escravo” de seus 

sentimentos. Poderíamos até imaginar que, atualmente, esse programa bem 

poderia ser pensado enquanto um aplicativo para funcionar em smartphones. 

Ou, quem sabe, talvez, haja aqueles que gostariam de um Grande Irmão, ao 

estilo 1984 do George Orwell, que observasse todos aqueles que, porventura, 

desejassem cometer um crime e que, mesmo se conseguissem, seriam 

prontamente identificados. 

Bem, até agora (felizmente ou infelizmente, dependendo da sua 

perspectiva), nenhum desses artifícios da ficção se concretizou plenamente. 

Contudo, as tentativas não são irrelevantes, muito pelo contrário. Ao utilizarmos 

o bairro de Candelária como uma espécie de holograma, onde algumas de suas 

dinâmicas se apresentavam como uma projeção parte do todo, pudemos 

observar dinâmicas referentes ao fenômeno do medo que congregavam 

nuances locais em sintonia com aspectos de ordem global. Candelária nos foi, 
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portanto, campo rico à reflexão acerca do medo e de seus desdobramentos no 

modo de vida urbano, mediante suas territorializações. Essa condição foi 

propiciada pela multiplicidade de seu território, no qual nos debruçamos 

incialmente no capítulo 2 intitulado Construindo Cenários: a Candelária-

labiríntica. Vislumbramos neste capítulo a história de surgimento de Candelária 

e consolidação enquanto bairro. Neste percurso, trouxemos a analogia cidade-

labirinto e transformamos a Candelária em mais um labirinto da cidade de Natal 

e, mais que isso, a dividimos em três Candelárias: a Candelária-tradicional, a 

Candelária-de-passagem e a Candelária-ausente. Com isso, estabelecemos um 

percurso metodológico que nos possibilitou compreender a trama locacional do 

medo, ou seja, como as particularidades de cada espaço do seu território 

influenciaram na ocorrência e na percepção do fenômeno do medo por seus 

moradores. Construído o labirinto de Candelária, pudemos, então, tecer as 

considerações acerca do medo e como suas territorializações acabavam por 

dinamizar este labirinto. 

No capítulo 3, intitulado O Labirinto e Suas Múltiplas Territorializações, 

versamos propriamente sobre o que chamamos de territorializações do medo. 

Partimos do entendimento de que o enfrentamento pelos citadinos a uma 

determinada ameaça, no caso à possibilidade da ocorrência de crimes, faz 

emergir um campo de força matizado na relação medo-indivíduo, possibilitando 

uma série de relações de poder em seu cerne. Deste campo de força, advém 

três movimentos de territorializações do medo: (1) ao afetar o corpo dos 

indivíduos; (2) através da emergência de práticas espaciais que vislumbram 

combater, enfrentar ou amenizar o medo sentido; (3) pela categorização de 

espaços como “perigosos”. A Candelária labiríntica é, então, tramada por esses 

movimentos. 

Na seção 3.1, intitulada O Medo: um viajante incansável, o tratamos 

enquanto sentimento/fenômeno que assume diferentes formas de acordo com o 

contexto espaço-temporal. Ao evocar os estudos de Yi-fu Tuan129 e 

Delumeau130, percebemos alguns tipos de medo que afligiram determinados 

povos durante o passar das épocas. Na miríade de medos modernos, demos 

destaque ao medo do crime e dos criminosos, na medida em que a insegurança 

                                                           
129 TUAN, 2005. 
130 DELUMEAU, 2009. 
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tende a se tornar marca hegemônica da urbanidade, que se diferencia dos 

demais medos na atualidade devido, sobretudo, a sua dimensão informacional e 

a sua capacidade de ser “auto reciclável”.  

Retomando aos movimentos de territorialização do medo, destacamos 

duas dinâmicas que influenciam o primeiro destes movimentos responsáveis por 

afetar o corpo dos indivíduos. A subseção 3.1.1, intitulada Candelária no 

contexto de uma cidade que foi de “tranquila” ao novo “polo da violência no 

Brasil”, tem como foco principal a reflexão sobre a inserção de Candelária em 

um contexto urbano de arrefecimento da violência e de aumento exponencial de 

crimes, sobretudo de homicídios, furtos e roubos. A ocorrência de crimes, 

mesmo não sendo um fator indispensável ao sentir medo, neste contexto, 

contribui sobremaneira para essa percepção. Candelária passa, então, a ser 

percebida por muitos de seus moradores como um bairro perigoso, devido, 

sobretudo, ao crescimento dos casos de furtos e roubos em seu território. Esse 

contexto de crimes serve de subsídio para um “ator” indispensável à 

compreensão deste primeiro movimento de territorialização do medo: a mídia. 

A subseção 3.1.2, intitulada A mídia e a propagação do medo, ressalta o 

papel desse “ator” na criação e fortalecimento de uma psicoesfera do medo no 

bairro. A partir do trato sensacionalista e supervalorizado com que a mídia 

aborda assuntos relacionados à (in)segurança pública, o medo ganha a 

capacidade de se autopropagar e ser sentido sem que haja, necessariamente, 

um contexto de crimes próximo àqueles que o sentem. No caso de Candelária, 

essas duas vertentes se agregam e potencializam a atuação do medo sobre o 

corpo dos indivíduos. A partir do estabelecimento dessa psicoesfera do medo, 

uma série de outras territorializações são possíveis. 

Na seção 3.2, intitulada O medo pelos espaços: do corpo ao bairro, 

algumas destas outras territorializações foram abordadas. Começamos por 

aquelas que partem do entendimento da cidade como um texto não-verbal onde 

é possível realizar leituras e interpretações que levam à produção de um discurso 

sobre elas, abordadas na subseção 3.2.1, intitulada Territorialização do medo e 

a criação de códigos espaciais na Candelária-labiríntica. Os espaços escuros e 

os vazios urbanos emergiram como dois espaços onde estas leituras levaram a 

interpretações, por muitos moradores do bairro, que os relacionavam com o 

perigo, com a incerteza e com a possibilidade de ali abrigarem possíveis 
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criminosos. Assim, as relações de poder que se projetam em espaços com essas 

características (matizadas na relação signo-corpo), seja em sua categorização 

como “perigoso”, seja pelos desejos de apropriação/dominação, se constituem 

em territorializações do medo. 

Na subseção 3.2.2, intitulada Corpos com medo, corpos que despertam o 

medo, foi abordado um processo parecido com o anterior, de leituras, 

interpretações e discursos, em uma outra escala espacial: a do corpo de outros 

indivíduos. Essa territorialização pauta-se em processos de estereotipação e 

estigmatização, por parte de uma parcela de moradores do bairro, para com 

outros indivíduos ou grupos sociais que passam a ser vistos como causas da 

insegurança e, portanto, geradores de medo, dos quais destacamos os 

moradores em situação de rua, os carroceiros e os motociclistas. Assim, da 

mesma forma que os espaços escuros e os vazios urbanos tornam-se lugares 

em que se busca evitar transitar ou permanecer, espaços marcados pela 

presença dessas pessoas também passam a ser evitáveis. As relações de poder 

que aqui se estabelecem apresentam uma carga discursiva acentuada que 

passa a engendrar formas de exclusão, coerção, rejeição e exclusão social. 

 Na subseção 3.2.3, intitulada Territórios fortificados e o espraiamento 

panóptico, foram abordadas práticas que buscam mitigar o medo a partir da 

incorporação de uma série de parafernálias tecnológicas de segurança, 

compondo a chamada tecnoesfera da segurança131, composta por cercas 

elétricas, câmeras de vigilância, seguranças privados, entre outros. Esses 

equipamentos buscam o domínio funcional de espaços privados, marcado pelas 

relações de poder mediados pela técnica, e são responsáveis pela formação do 

que se convencionou chamar territórios fortificados. Na congruência entre 

elementos de securização e a formação destes territórios, vislumbramos a 

ressignificação do antigo modelo panóptico pensado por Jeremy Bentham e 

estudado por Michel Foucault132, agora pensado com o objetivo de manter o 

controle “de fora” e não mais “de dentro”. 

A intensificação da psicoesfera do medo apresenta seus rebatimentos no 

uso dos espaços públicos de Candelária, como pudemos ver na subseção 3.2.4, 

intitulada A praça, a rua e o medo. As práticas espaciais de evitamento, por um 

                                                           
131 MELGAÇO, 2010. 
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lado, e o fortalecimento da tecnoesfera da segurança, por outro, potencializam 

um importante paradoxo dos tempos modernos: ao mesmo tempo em que 

vivemos um momento de abertura ao mundo nunca antes visto, temos, a cada 

dia, nos fechado aos nossos espaços imediatos da vida cotidiana, como as 

residências, por exemplo. O medo passa a ser um elemento de grande 

importância, mas não apenas, para o processo de anemização dos espaços 

públicos, no qual demos destaque à rua e à praça. Esses espaços no bairro de 

Candelária passam a ser cada vez menos lugares para sociabilidade, lazer, 

divertimento, na medida em que se tornam apenas lugares de passagem (às 

vezes nem isso), por serem percebidos como perigosos. 

O labirinto de Candelária que vai sendo formado incessantemente desde 

a sua criação enquanto conjunto habitacional, perpassando sua consolidação 

enquanto bairro, é composto não somente por formas materiais, mas também 

por formas imateriais. A Candelária-labiríntica se complexifica pelos movimentos 

territorializadores do medo. Os muros de concreto ganham a companhia de 

muros simbólicos proporcionados pelo fenômeno do medo. Esses muros 

reconfiguram simbolicamente o traçado urbano do bairro e passam a mediar as 

trajetórias de seus moradores territorializados pelo medo. Em contrapartida, ao 

mesmo tempo em que o medo faz erguer estes muros, algumas práticas impõem 

a ele fissuras que, aos poucos, desestabilizam suas estruturas bem fundadas. 

Essas práticas parecem desconsiderar os elementos que tornam a vida urbana, 

muitas vezes, uma experiência do medo. No capítulo 4, intitulado Os muros 

simbólicos do medo e a esperança: refazendo a Candelária-labiríntica, buscou-

se considerar esses dois movimentos dialógicos que tornam ainda mais 

complexo o labirinto de Candelária.  

Na seção 4.1, intitulada Muros simbólicos na Candelária-labiríntica, foram 

construídos cinco mapas que apresentam possíveis muros simbólicos que 

emergem das relações de poder entre indivíduos e entre estes e o espaço, 

matizados dentro do campo de força medo-indivíduo. Esses muros simbólicos 

minam, aos poucos, as possibilidades dos encontros, do uso comum de espaços 

do bairro, da sociabilidade, além de condicionar significativamente as trajetórias 

dos moradores em seu território. A seção 4.2, intitulada Territorializações da 

esperança, por sua vez, traz algumas outras territorializações que nos aparece 

enquanto práticas de resistência à dinâmica homogeneizante do medo: são elas 
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o que chamamos de territorializações da esperança. Elas são como “pontos 

luminosos” no espaço do bairro. Mas, a despeito de sua efemeridade, ao nos 

depararmos com elas, encontramos possibilidades para a amenização deste 

medo, e dos processos que dele decorrem e que têm causado tantas crises no 

meio urbano. Os rumos dados nesta última seção se apresentam em uma 

espécie de zona fronteiriça, em que alguns pensamentos se misturam sem que 

haja um rigor teórico-metodológico excessivo. Esta seção encerra a presente 

dissertação preparando um campo para pesquisas posteriores. Seu caráter mais 

projetivo que analítico ou reflexivo sinaliza as intenções futuras do autor que vos 

escreve e que, a partir de agora, busca o encontro com outras territorializações 

da esperança que se espalham pela cidade. 
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