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RESUMO 

 

Este estudo trata da análise espacial e das formas arquitetônicas que refletem o medo, 

especialmente o medo do crime, e suas configurações em bairros populares de cidades 

médias. Por conta do crescimento da violência criminal nas últimas décadas tornou-se 

imprescindível o aprofundamento deste tema que também se associa ao abandono das práticas 

coletivas no espaço público. Através dos artefatos de proteção e segurança1, procuramos 

mapeá-los nas fachadas das residências do bairro Santo Antônio dos Prazeres. A escolha do 

bairro foi feita em função da alta concentração residencial popular, de médio e alto padrão, 

configurando-se como uma zona de alta expansão imobiliária. Além disso, os altos índices 

criminais no bairro, especialmente aqueles ligados aos crimes contra o patrimônio e crimes 

contra a vida reforçaram o argumento da pesquisa no sentido de se encontrar um local cujas 

características remetem à “arquitetura do medo”. A“arquitetura do medo” vem sendo 

recorrentemente estudada por diversas correntes acadêmicas, a exemplo do grupo de pesquisa 

Arquiviol, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense, comprovando 

que a sociedade contemporânea se utiliza cada vez mais do chamado “enclausuramento 

moderno” e que vem tornando escassas as relações sociais, facilitando de certa forma o 

aumento da criminalidade. A própria natureza da violência se revela excludente nos diversos 

territórios sociais, pois o que ocorre em bairros de classe média e alta não é o mesmo que 

ocorre nos bairros populares, ainda que existam os aparatos policiais, eles se tornam 

ineficientes no combate ao crime destas localidades, fazendo com que as pessoas 

“substituam” de certa forma as políticas públicas de segurança pública, por artifícios de 

                                                           
1Entende-se aqui como artefatos de proteção e segurança, os meios e objetos que algumas pessoas 

utilizam para se protegerem da violência, que se encontram nos elementos arquitetônicos residenciais. 

É possível que algum elemento arquitetônico, a exemplo de um muro, passe a ser considerado um 

artefato de proteção e segurança, desde que o seu uso ultrapasse as características de apenas ser um 

elemento da arquitetura. Ex: um muro que possua elementos vazados (combogós) e que sejam 

utilizados para vigiar e observar a rua, passa a ser considerado também como um artefato de proteção 

e segurança. 



 

proteção, segurança e vigilância. Particularmente no estudo de caso, este trabalho se utiliza do 

método grounded theory aplicado em pesquisas qualitativas procurando transformar dados 

qualitativos em códigos mensuráveis que se encontram tão subjetivos, especialmente quando 

representamos este subjetivismo nas chamadas “cultura do medo” e da “sensação de 

segurança”. Assim sendo, apesar do presente trabalho dar um enfoque local ao tema, acredita-

se que o entendimento da particularidade, ou da fragmentação territorial, possa auxiliar na 

compreensão das diferentes formas de como o medo da violência urbana, principalmente a 

criminal, se manifesta e se materializa na forma arquitetônica, servindo como contribuição 

para estudos comparativos com outras localidades na tentativa de se fazer um diagnóstico 

regional para cidades médias do problema em tela.  

PALAVRAS-CHAVE: medo do crime, violência criminal, espaço urbano, segregação 

socioespacial. 
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ABSTRACT 

This study refers to spatial analysis of architectural forms that reflect the fear, especially the 

fear of crime, and its settings in popular neighborhoods in medium-sized cities. Due to the 

increase of criminal violence in recent decades it has become essential to deepening this 

theme also associated with the abandonment of collective practices in the public space. 

Through the protection and safety devices (grills, electric fences, closed gates, high walls, 

surveillance cameras etc.) we tried to map them in residential facades of Santo Antonio dos 

Prazeres neighborhood. The choice of neighborhood was made due to the high concentration 

of popular, medium and high-sized enterprises, configured as a housing boom zone. 

Moreover, the high crime rates in the neighborhood, especially those linked to crimes against 

property and crimes against life reinforced the search argument in order to find a place whose 

characteristics refer to "fear architecture." The term "architecture of fear" has become a 

concept studied by several academic streams, like the “Arquiviol” research group of the 

School of Architecture of the Universidade Federal Fluminense, proving that modern society 

is increasingly uses the so-called "modern enclosure "and come becoming scarce social 

relations, easing somewhat the increase in crime. The nature of violence reveals various social 

exclusionary territories, because what occurs in middle- and upper-class neighborhoods is not 

the same as occurs in the popular neighborhoods, although there are police apparatuses, they 

become ineffective in fighting crime these places, making people "replace" in a way the 

public policy or public security by protection devices, security and surveillance. Particularly 

in the case study this work uses the grounded theory method applied in qualitative research 

seeking to transform qualitative data into measurable codes that are so subjective, especially 

when we make use of the "culture of fear" and sense of security. Therefore, although the 

present work focus on a local theme, it is believed that the understanding of particularity, or 

territorial fragmentation, may help in understanding the different ways of how the fear of 

urban criminal violence manifests and it materializes in architectural form, serving as a 



 

contribution to comparative studies with other locations in an attempt to make a diagnosis for 

regional medium-sized cities of the screen problem. 

KEY-WORDS:  fear of crime, criminal violence, urban space, sociospatial segregation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Temos visto na sociedade do século XXI, um ciclo de mudanças sem precedentes. 

Essas mudanças sempre fizeram parte da nossa vida e muitas vezes se apresentam com uma 

velocidade maior do que a nossa percepção pode dar conta sobre a realidade que nos cerca. 

Com o crescente aprimoramento das novas tecnologias, principalmente as ligadas a 

comunicação visual (mídia televisiva) e virtual, algumas pessoas têm optado por permanecer 

em casa ou desenvolverem as suas relações sociais através da internet e isto as tem afastado 

cada vez mais de um convívio diário e físico, onde em um click podemos escolher quais as 

(relações) que nos interessam, aumentando assim a nossa seletividade. Outro fator inibidor 

desse convívio é o medo. Principalmente o medo de ser assaltado ou de perder a vida. O 

reflexo disso é o crescente abandono do espaço público como local de encontro e a escassez 

das relações cotidianas entre as pessoas, seja em função das mudanças sociais decorrentes 

dessas novas tecnologias de comunicação, seja pelo recrudescimento da crise econômica que 

reduz a capacidade de investimentos públicos, ainda associados normalmente à corrupção e 

má gestão pública que resulta na baixa qualidade e atratividade desses espaços ou até mesmo 

do medo do crime. O aumento da criminalidade nas ruas é uma das causas desse afastamento 

e acaba gerando dentre outras coisas o enclausuramento de algumas pessoas fixado no 

cotidiano da vida citadina com a crescente busca por segurança. Quem não percebe que a 

cidade destes dias tende a se fechar com muros imaginários ou até mesmo reais? O que se 

percebe na paisagem urbana de alguns lugares é o aumento dos artifícios de proteção e 

segurança que são incorporados nessa nossa sociedade, conforme afirma Cimino (2013, p.86): 

“A obsessão por segurança, um fenômeno global, encontra sua expressão mais eloquente nas 

cidades brasileiras, que abrigam gente cada vez mais isolada e insegura. Na contramão, há 

quem ache que a solução está nos movimentos que tentam reocupar a cidade”. As pessoas não 

têm percebido como a cidade está, simbolicamente, se armando para a defesa dos chamados 

perigos iminentes e reais, mas não têm causado impacto em algumas pessoas, por conta do 

sentimento de acomodação visual que têm impedido essa análise. É verdade que o sentimento 

de medo sempre acompanhou o homem desde a sua origem. O medo do desconhecido, por 

exemplo, foi algo que sempre acompanhou a humanidade. Porém na nossa realidade atual, o 

medo tem tomado contornos inimagináveis. Boa parte da população tem perdido o desejo de 

frequentar os espaços públicos, conforme demonstra um estudo do Programa das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 2013, feito em países da América Latina, o qual 

aponta em seu diagnóstico, dentre outras coisas, que o medo do crime tem causado impactos 

negativos no desenvolvimento humano, e que a depender dos países, essa estatística varia 

entre 20,6% a 59,1 % de rejeição aos espaços de recreação entre os entrevistados, em 

contrapartida os espaços fechados tem aumentado assustadoramente, indo de encontro ao que 

se vê nas ruas, nas praças, com a consequente sensação de ausência de liberdade. Este 

sentimento não tem afetado apenas as classes de alto poder aquisitivo, mas o que se observa é 

que esta também é uma tendência das comunidades mais populares e de baixo poder 

aquisitivo, onde parte de suas áreas públicas não oferecem qualidade em sua infraestrutura 

urbana. As favelas estão se fortificando também, mostrando metaforicamente no tecido 

urbano uma “cidade de aço”, ou seja, uma cidade eminentemente cheia de grades, cercas 

elétricas e câmeras de vigilância. É fácil perceber isso quando se frequenta algumas 

comunidades onde o aumento dos homicídios, roubos e furtos se revelam nas estatísticas 

criminais. É certo que o aumento da violência urbana criminal tem contribuído negativamente 

na estruturação do espaço urbano e tem ocasionado mudanças relevantes nos hábitos das 

pessoas, redefinindo a paisagem urbana. A própria natureza da violência se revela excludente 

nos diversos territórios sociais, pois o que ocorre em bairros de classe média e alta não é o 

mesmo que ocorre nos bairros populares, ainda que exista o aparato policial, ele se torna 

ineficiente no combate ao crime nestes lugares. Esse processo nos chamou a atenção quando 

visitamos alguns bairros periféricos de Feira de Santana, especialmente o Bairro de Santo 

Antônio dos Prazeres, pudemos identificar a ausência da chamada vida de bairro, associada à 

efetiva falta de convivência no espaço público ao qual Caldeira (2000) descreve em seu livro 

“Cidade de Muros”. Percebe-se à primeira vista na paisagem refletida nas construções destes 

lugares, a retomada dos altos muros, tão evidentes na era feudal. Este novo “neofeudalismo” 

retoma o nosso cenário impregnado de exemplos análogos ao da era medieval. Outro fator 

complicador para o bairro estudado, é que este faz parte da cidade média mais violenta do 

Brasil, segundo o relatório da Organização Não Governamental Mexicana Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Análises feitas por pesquisadores 

brasileiros de cidades médias revelam que a criminalidade nestas localidades tem atingido 

limites superiores aos de algumas capitais dos estados da qual estas cidades fazem parte. É o 

que demonstram Diniz et al (2005) e Maia (2010), em seus estudos sobre o crime e a 

formação conceitual de cidades médias, respectivamente. 
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Diante desta perspectiva, aumentou nosso interesse em compreender de que forma o 

medo do crime se reflete na arquitetura de um bairro popular em Feira de Santana, que 

representa uma cidade média, e como é possível se identificar e categorizar os artefatos de 

segurança utilizado nas residências de acordo com os padrões construtivos das mesmas; como 

se distribui espacialmente o perfil sociodemográfico deste bairro e se existe uma relação entre 

sensação de medo e violência criminal, para confrontarmos se os artefatos de segurança estão 

associados a estas características; comprovar se Feira de Santana apresenta a problemática 

crescente da criminalidade associada às chamadas “cidades médias”; verificar se o crime 

colabora com a promoção do abandono das práticas coletivas nos espaços públicos. A 

princípio, buscamos encontrar um termo que fosse mais adequado a esta análise. Durante o 

processo de investigação encontramos um termo que não parece ser o definitivo, por servir de 

exemplo para várias outras definições, mas que se apresenta mais próximo da síntese 

pretendida: a “arquitetura do medo”1 ou “arquitetura do pânico”. Medo e pânico são situações 

bastante parecidas em uma primeira análise, porém a segunda se revela mais exacerbada, 

ocasionando comportamentos próximos da insanidade mental. Pareceu-nos que a arquitetura 

do medo se revelou mais propícia às nossas perspectivas. Existe ainda outro termo 

denominado de “arquitetura da violência”, porém o seu conceito torna-se mais amplo, haja 

vista que existem diversas formas de ser representada. Aliás, este é o termo adotado pelo 

grupo de pesquisa “Arquitetura da Violência – (ARQVIOL)” da Escola de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, coordenado pela Professora Sônia Ferraz. 

Em função das relações que fazemos do medo e especialmente o medo do crime, o termo 

“arquitetura do medo” é o que mais se aproxima da análise adotada por nós. Este termo em 

uma primeira análise de pesquisa bibliográfica se associa ao sentimento de terror e horror, 

expresso nos filmes do mesmo tema, quando este se exemplifica nos castelos sombrios. 

Porém, nos Estados Unidos, Europa e Canadá o termo já existe com a denominação de 

“architecture of fear” e conexo a ele diversas publicações científicas e virtuais relacionadas à 

forma arquitetônica, a exemplo dos sites “House for Contemporary art “Z33” da Alemanha, e 

the.arch.of.fear.blogspot do Canadá. Em 1997, Nan Ellin publica o livro “Architecture of 

Fear”, relacionando sua publicação ao medo contemporâneo. No Brasil, o tema se tornou 

mais visível com a mostra fotográfica do baiano André Gardenberg que em 2008, lançou a 

                                                           
1Para arquitetos e urbanistas, a “arquitetura do medo” é um campo de estudo: trata-se de pesquisar de 

que maneira uma comunidade se comporta, que soluções encontram diante de situações extremadas de 

violência. 
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exposição intitulada: "Arquitetura do medo", com diversas fotografias produzidas entre 2005 

e 2007, em quatro Estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco), e que 

expressaram os impactos da violência em grandes centros urbanos.  

Diante do pouco material que explica a “arquitetura do medo” na realidade latino-

americana e da sólida produção encontrada nas escolas norte-americana e européias, nós 

optamos por concentrar a nossa busca em literaturas da realidade latino americana para 

explicar o tema em tela, já que o medo sentido em países ditos centrais se torna um pouco 

diferente, quando as conquistas sociais e econômicas se encontram relativamente resolvidas 

sob a ótica dos problemas que ainda afligem nossa sociedade. Em função disso, procuramos 

juntar o quebra cabeça em três partes: o crime, a “arquitetura do medo” e o uso do espaço 

público. Desta forma o termo tomou sentido com a seguinte junção: os reflexos do medo do 

crime no espaço urbano. Assim na busca da literatura a respeito do tema, o autor encontrou 

diversos artigos, revistas e periódicos que tratavam do assunto de forma genérica, mas não 

especificamente sobre o reflexo do medo na arquitetura. Em 2015, o geógrafo Pablo Silva 

Lira publicou o livro “Geografia do crime e arquitetura do medo” que se assemelha ao nosso 

tema em análise, porém o seu estudo não se dá em locais de baixo poder aquisitivo da capital 

Vitória, diferentemente do que realizamos em nossa pesquisa. 

Sendo assim, optamos por sistematizar as constatações que estavam desconexas em 

diversas publicações, para justificar a nossa argumentação teórica, que foi conseguida nesta 

pesquisa através do referencial teórico, da metodologia e das técnicas de pesquisa 

empregadas. 

O tema objeto desta pesquisa ainda é pouco explorado nas literaturas de língua 

portuguesa e sequer percebemos de forma contundente o debate entre medo e criminalidade 

em trabalhos acadêmicos do Brasil. Nos Estados Unidos a discussão já alcança um relativo 

amadurecimento, porém observam-se nas publicações disponíveis, que este tema tem muitos 

caminhos a serem percorridos. Aliado a isso, a experiência de mais de 17 anos como servidor 

da Polícia Civil da Bahia, onde em diversos setores do Órgão, tivemos a oportunidade de 

conhecer alguns problemas enfrentados pelas Instituições Policiais, onde a complexidade do 

tema e a sua transversalidade enriquecem toda a análise de um assunto tão intricado. A 

“arquitetura do medo” se faz presente em todas as classes sociais, inclusive nas menos 

favorecidas e se representa nas moradias ou em imóveis comerciais aonde as pessoas 
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procuram se proteger com aparatos de segurança e proteção conforme aponta Rezende, (2008, 

p. 68) em seu artigo “Você vive em uma prisão? ”: “há muito de tecnologia e organização (as 

grades nas janelas com um floreio, um enfeite, se parecem com objetos de decoração), mas 

também a mais assumida gambiarra”. O estudo ainda tem sua relevância, pelo pioneirismo de 

nunca antes ter sido feita esta análise em bairros populares, e se complementa aos estudos do 

Professor Pablo Lira que o fez em bairros de classe média na Capital Vitória. 

Em Feira de Santana o fenômeno da elitização do espaço ocorreu com a inversão de 

papéis entre poder público e a iniciativa privada, começando timidamente a partir da década 

de 1990 do século XX e intensamente neste início do século XXI, quando as construtoras e 

imobiliárias passaram a assumir o direcionamento dos vetores de expansão urbana em 

determinadas áreas da cidade, a exemplo dos eixos norte e leste2. Esta expansão que deveria 

ser orientada pelo poder público municipal, através da Lei no 1.615/92 – Lei do Ordenamento 

do uso e da ocupação do solo, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 

1614 de 11 de novembro de 1992-Lei do Plano, passou pela própria especulação imobiliária e 

os espaços urbanos de interesse do setor privado receberam uma supervalorização financeira 

sobre o preço do m2 nas áreas definidas como sendo as de maior interesse desta expansão 

imobiliária. 

As grandes mudanças que passa a área urbana de Feira de Santana, gerando assim 

diversos problemas estruturais e a grande transformação física na área leste da cidade, 

aumentou nosso interesse em investigar um tema de alta relevância e que até aqui parece ser 

inédito em cidades médias. O conhecimento do processo de expansão urbana, o que a 

criminalidade tem gerado nessas áreas em termos de segurança e proteção em sua 

profundidade, é de fundamental importância para que os órgãos públicos, responsáveis por 

dotar a população em seu conjunto de infraestrutura sanitária e logística, tenham ciência dos 

locais onde os recursos devam ser aplicados, inclusive na melhoria da segurança pública 

proporcionando, assim, qualidade de vida para a população como um todo. 

 Em uma primeira formulação de investigação do tema, direcionamos o estudo de caso 

para dois bairros: SIM (Serviço de Integração do Migrante) e o bairro de Santo Antônio dos 

Prazeres onde se verificam, as novas zonas de expansão imobiliária. É visível a evolução da 

                                                           
2Conforme os estudos de Macário (2013), podemos observar no anexo E que os eixos norte e leste são 

os vetores de expansão imobiliária na atualidade em Feira de Santana. 
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“mancha urbana” do bairro Santo Antônio dos Prazeres3. O bairro do SIM apresenta também 

em sua malha urbana, um crescente aumento de empreendimentos4 sendo considerado pelo 

mercado imobiliário como um local de alta concentração de novas construções residenciais. 

As construtoras passaram a avançar de forma avassaladora na construção de edificações que 

alcançam as famílias de baixo, médio e alto poder aquisitivo. O déficit habitacional do país 

contribuiu cada vez mais para a ocupação destes espaços de forma desordenada.  

É o que acontece com o segundo bairro escolhido, com a crescente carência de 

espaços coletivos, a pouca oferta de escolas, supermercados, farmácias, etc.5. Além disso, o 

bairro apresenta sérios problemas criminais, conforme o relato de alguns moradores, como 

por exemplo, o tráfico de drogas e o alto grau de prostituição6. A localidade de Santo Antônio 

dos Prazeres possui em sua área residências de alto, médio e baixo padrões construtivos7 e, 

está recebendo novos investimentos privados para a construção de conjuntos residenciais e 

condomínios de médio e alto padrão. Além disso, abriga em sua fronteira de bairro uma 

Universidade privada de médio porte.  

Por todas estas razões expostas anteriormente é que resolvemos então direcionar a 

nossa análise para este bairro. É perceptível também, em uma análise visual, que o bairro 

sofreu mudanças nas suas relações de vizinhança e na sua paisagem urbana, conforme se 

demonstram em algumas fotografias residenciais catalogadas nesta pesquisa, com a inclusão 

de alguns artefatos de proteção e segurança em suas habitações como, por exemplo, o 

gradeamento e aumento de muros com elementos vazados em alguns casos. Esta sensação de 

mudança é percebida por alguns moradores a exemplo do Sr. Laerte Gomes de 57 anos, em 

sua fala: “O nosso bairro não tem mais aquela tranquilidade interiorana, aliás, nunca teve. 

Mais antigamente os muros eram baixos e a gente conversava mais. Hoje as pessoas se 

fecharam” (informação verbal)8.   

A relevância deste tema está no fato de tratar-se de um problema que afeta a sociedade 

brasileira como um todo. Assim sendo, apesar do presente trabalho dar um enfoque local, 

                                                           
3 Ver apêndices A, B e C e anexo E. 
4 Ver anexo E. 
5 Ver apêndice G. 
6 O bairro possui uma casa de prostituição (ver figuras 63 e 64 na p. 168). 
7 Sobre essa definição de residências de baixo padrão construtivo, ver quadro 15, p.147. 
8 Entrevista concedida por GOMES, Laerte. Entrevistador: João Marques dos Santos Neto. Feira de 

Santana, 2016. A entrevista foi dada informalmente. 
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acredita-se que o entendimento da particularidade, ou do fragmento territorial, possa auxiliar 

na compreensão das diferentes formas de como o medo da violência urbana, principalmente a 

criminal, se manifesta e se materializa na forma arquitetônica, servindo como contribuição 

para estudos comparativos com outras localidades na tentativa de se fazer um diagnóstico 

regional para cidades médias do problema em tela. 

Esclarecemos que a abordagem desta pesquisa é eminentemente qualitativa e 

representa uma parte de toda a análise complexa que o tema exige para o universo estudado, 

através de um estudo de caso. Para demonstrarmos o que conseguimos pesquisar em nossa 

área de estudo, dividimos nosso trabalho em cinco capítulos. No capítulo “Referencial 

Teórico” discorremos acerca do referencial teórico, da revisão de literatura e dos 

procedimentos metodológicos. Ao longo do texto, indicamos quais os autores e as teorias em 

que nos apoiamos para a construção da nossa argumentação, com a aplicação dos conceitos 

pertinentes para este trabalho. Quanto a natureza do nosso trabalho, esclarecemos que é uma 

pesquisa aplicada, onde objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, direcionados a 

certos problemas específicos.  

Esta pesquisa envolveu estudos exploratórios com levantamentos bibliográficos, 

entrevistas com pessoas que vivem as experiências práticas relacionadas com o problema 

estudado. Enfatizamos novamente que este estudo é na verdade um estudo de caso e adotamos 

para isso o método da grounded theory. Na busca de um método mais adequado, revelou-se 

ser este o procedimento mais eficaz para a apreensão da realidade documentada. O método já 

no seu levantamento admite passos de construção de conceitos- principalmente indutivos- e 

teorias. Em função da quantidade de informações e o desafio de reduzi-las em gráficos e 

tabelas, além da interpretação dos sentimentos subjetivos de cada morador do bairro, na 

tentativa de transformá-los em códigos, o método da grounded theory foi apropriado pela 

pesquisa de forma substancial com a ligação dos conceitos formulados por nós e sua 

consequente esquematização sequencial na montagem de todo o arcabouço teórico. Na 

verdade, o método da grounded theory, faz parte da pesquisa qualitativa ocupada em 

transformar dados subjetivos em dados objetivos, facilitando de certa forma, a materialização 

dos dados estatísticos. 

No capítulo “Medo e Criminalidade: Fenômenos Multicausais” fazemos uma análise 

generalizada sobre o medo, especialmente a relação entre medo e violência criminal, 
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exemplificando que a criminalidade na América Latina é uma questão de saúde pública, sendo 

tratada como uma epidemia. Ainda nessa análise, fazemos uma reflexão a respeito das 

instituições de segurança pública, revelando até que ponto podemos confiar nas estatísticas 

policiais para a resolução destes problemas, já que não existe uma metodologia clara por parte 

destes órgãos o que dá margem a várias interpretações por outros órgãos independentes que 

revelam na maioria das vezes a discrepância entre os dados oficiais e os não oficiais.  

Na perspectiva da sociedade em que vivemos, já se admite que o medo do crime criou 

uma cultura: a chamada “cultura do medo” que se expande no comportamento das pessoas 

gerando um imaginário do medo, agorafobia, ansiedade e que está presente em todas as 

classes sociais. Ainda neste capítulo, revelamos as diversas formas que se representam a 

arquitetura do medo, inclusive alguns exemplos das novas concepções arquitetônicas que 

transformam a fachada em “bunkers”, para desestimular a prática delituosa, sendo que 

internamente se apresentam como os mais requintados espaços arquitetônicos, o que tem 

contribuido mais ainda para a segregação socioespacial e o enclausuramento. Para ilustrarmos 

nossa análise, nos valemos de algumas fotografias (figuras 07 a 12, págs. 48 a 51) que se 

exemplificam nas classes de baixa renda, de que maneira a forma arquitetônica se reflete no 

gradeamento das casas e do comércio local. A discussão sobre espaço público, segregação 

socioespacial e as suas relações com o medo se inserem nesta análise, principalmente quando 

o esvaziamento do espaço público tem se tornado crescente, seja por questões ligadas a 

tecnologias de comunicação, seja pela precariedade da infraestrutura urbana, ou pelo medo do 

crime. Nossa análise se ateve às relações entre o espaço público e medo do crime. Nosso 

estudo continua na análise da especulação do mercado imobiliário e a venda da sensação de 

(in)segurança, construindo simulacros da realidade apresentada. Outro fator que informamos 

no capítulo é o crescente aumento dos lucros da “indústria do medo” com a incessante procura 

por aparatos de segurança pelos cidadãos de alta e baixa renda, incentivados pelo espetáculo 

midiático de um medo que não existe, ou que existe em menor intensidade do que se fala e 

que muitas vezes é potencializador de exemplos exagerados nas mídias escritas e televisivas. 

Nosso estudo revela também os altos custos no combate ao crime para os organismos públicos 

e privados, o que interfere nas receitas arrecadatórias dos órgãos de segurança pública em 

diversos países da América Latina, inclusive do Brasil e encarece o custo social, onde os 

empregadores privados carregam o ônus de onerar a sua produção em função dos altos custos 

de seguro contra o crime. 
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No capítulo “Urbanização e Criminalidade”, relatamos de maneira geral, o panorama 

da urbanização latino-americana do século XXI e seus problemas mais comuns, chegando às 

instâncias brasileiras para explicar os graves problemas de nossa urbanização e a consequente 

falta de estrutura econômica e social, combustíveis para a prática da violência criminal, 

revelando como se dão as relações entre urbanização e criminalidade no Brasil, na Bahia e em 

Feira de Santana, demonstrado pelos índices criminais, principalmente o homicídio e o uso de 

arma de fogo e como se revelam os gastos em segurança pública no nosso Estado. Outro 

ponto importantíssimo analisado foi o de como se dá a criminalidade em cidades médias, onde 

se elencam uma série de fatores favoráveis às práticas delituosas, inclusive por terem as 

características de pólos atratores de pessoas oriundas dos grandes centros, favorecida pela 

localização, mas com um descompasso em infraestrutura física, econômica e social, 

aumentando os ditos espaços periféricos locais com a favelização, cujos vetores retratados se 

tornam fundamentais para o aumento dos dados estatísticos de crime.  

Em outra parte do capítulo, contextualizamos o município de Feira de Santana, 

apontando o problema da urbanização, demonstrando através de dados criminais, a 

espacialização dos principais delitos em toda malha urbana do município e em particular no 

nosso objeto de estudo que é o bairro Santo Antônio dos Prazeres. Revela-se todo o perfil 

histórico, a evolução de sua mancha urbana, o perfil sociográfico e econômico do bairro como 

fundamentos para se justificar o porquê da precariedade da sua infraestrutura urbana, 

demonstrando através das estatísticas criminais que ocorreram no bairro no período de 2012 a 

20149. 

No capítulo “Estudo de Caso”, são feitas as análises investigatórias e a exposição dos 

seus resultados. Em seguida demonstramos como foi feita a sistematização da pesquisa e as 

técnicas utilizadas, para em cima disso construirmos as apreciações e as conclusões dos dados 

extraídos da investigação instrumental.  

O campo de estudo da “arquitetura do medo” engloba diversos conceitos, além da 

forma arquitetônica. É importante deixar claro que este trabalho não pretendeu esgotar o 

assunto. Ademais nos concentramos em apontar indícios das relações entre o pensamento 

subjetivo das pessoas e o seu rebatimento nas formas arquitetônicas naquele universo 

                                                           
9 Este período coincide com o aumento considerável de empreendimentos no Bairro, porém ainda, em 

descompasso com a sua infraestrutura urbana que necessita de melhorias significativas 
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estudado de 140 unidades residenciais. Muito embora suponhamos que a “arquitetura do 

medo” se solidifica cada vez mais como um conceito ou um comportamento vivido na 

sociedade mundial do século XXI, guardadas as devidas proporções e muitas vezes em função 

do medo do crime. Observamos um retraimento das pessoas e o abandono das práticas 

coletivas sociais e o crescimento do sentimento de clausura que se representam através dos 

artefatos de proteção e segurança. Sob este aspecto encontramos um campo muito rico para o 

estudo, pois as formas revelam a desconfiança e o medo materializado no espaço urbano em 

localidades populares, como foi o caso presente, e que reforçam a hipótese de que o medo do 

crime se encontra em várias esferas da vida urbana.  

Como resultado da pesquisa procuramos:  

1) Identificar e categorizar os artefatos de segurança utilizados nas residências de 

acordo com o padrão construtivo das mesmas; 

2) Identificar o perfil sociodemográfico da população estudada, através de uma 

amostra estatística para confrontar se os elementos de segurança que utilizam em suas 

residências podem ser associados ao perfil de cada morador; 

3) Verificar se a sensação do medo associado à violência criminal varia de acordo 

com o perfil sociodemográfico dos moradores pesquisados; 

4) Comprovar se Feira de Santana apresenta a problemática crescente da 

criminalidade associada às chamadas cidades médias; 

O nosso trabalho se finaliza com toda a bibliografia estudada, catalogada e 

referenciada em todo o corpo do texto aqui proposto para justificar a nossa argumentação 

teórica. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E ESTADO DA ARTE 

 

Tendo como base de análise o referencial teórico já produzido sobre o tema, as 

análises de Newman (1972), Foucault (1987), Jacobs10 (2000), Caldeira (2000), Adorno 

(2002), Arendt (2007), Souza (2008) Bauman (2009) etc., abordam a vida urbana na 

atualidade e temos nelas reveladas as circunstâncias sociais que nos levam a identificar traços 

marcantes da insegurança urbana: o medo, o abandono do espaço público e o crime. 

Segundo Queiroz et al (2005) as produções envolvendo espaço urbano e medo, com 

suas repercussões no plano urbanístico e no cotidiano, apesar de abordarem novas 

perspectivas de análise, nos colocam diante de um emaranhado de possibilidades e desafios 

teóricos-metodológicos, em função das relações cidade/violência constituírem objeto de 

interesse das mais diversas áreas do conhecimento revelando desta maneira um aporte 

significativo e valioso para a ciência e para nossas pretensões. O arcabouço teórico do nosso 

trabalho está embasado nas teorias que falam da segregação socioespacial, do espaço público, 

e da violência criminal, para analisar os problemas urbanos contemporâneos no que se 

referem ao medo do crime e o consequente enclausuramento provocado por artifícios de 

proteção e segurança. 

O nosso trabalho dialoga com a teoria do “espaço defensável” de Oscar Newman 

(1972), descrita na sua publicação “Defensible Space”. Ele é um dos autores mais conhecidos 

sobre os estudos do problema da segurança e sua relação com a tipologia das edificações e 

tecidos urbanos. Com base em algumas observações, Newman criou uma teoria sobre os tipos 

arquitetônicos residenciais mais comuns e as possibilidades de controle dos espaços 

proporcionadas por cada um deles. Newman encara o espaço urbano, a forma como este está 

concebido e o tipo de utilização dado ao mesmo, como um possível fator criador ou inibidor 

de oportunidades para a prática de crimes e incivilidades. Com este autor começam a surgir os 

conceitos de abordagens preventivas, que explicam a influência do espaço físico nas 

ocorrências criminais assentados na ideia de criação de um “espaço defensável” através de 

estratégias preventivas voltadas para a manipulação das características arquitetônicas e 

                                                           
10Apesar de se reportarem à realidade das cidades norte-americanas da segunda metade do século XX, 

os ensaios de Jacobs (2000) mostram-se até hoje válidos para a análise da referida problemática em 

vários ambientes urbanos do globo. Nessas releituras, geralmente, tornam-se necessários pequenos 

ajustes, atualizações e adequações às realidades geográficas das áreas de estudo pretendidas. 
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urbanísticas desse espaço. A prevenção do crime através do desenho ambiental ajuda a 

manipular o próprio desenho do espaço, com o efetivo uso da construção do ambiente, 

podendo proporcionar a redução do medo do crime e sua incidência, aumentando a qualidade 

de vida. O “Espaço Defensável” é um conjunto de estratégias capazes de reestruturar os 

espaços residenciais das cidades, tornando-os controlados pela comunidade que os partilha. 

Defende também o aumento das oportunidades de vigilância, para que se crie um espaço 

capaz de ser controlado pelos seus residentes (NEWMAN, 1972, p.2).   

No livro “Vigiar e Punir” (1987), Foucault fundamenta a sua obra na origem das 

instituições prisionais como argumento do controle e vigilância, seja pela reclusão ou pela 

própria vigilância somada à obediência. Como um modelo de sistema de vigilância a ser 

estudado, Foucault cita, e analisa sob a sua ótica, o Panóptico, modelo de sistema de reclusão 

imaginado por Bentham no século XIX, que sob o aspecto arquitetônico nada mais é do que 

um artifício utilizado para controle e vigilância, e que foi substituído nos dias atuais pelas 

câmeras de segurança. Ainda nessa obra, nos apropriamos do termo “enclausuramento” que se 

faz tão presente nos dias atuais, quando se tem medo do desconhecido, do diferente, no 

momento em que este representa uma ameaça. E o pensamento da clausura se estenderá 

também a outros espaços de convívio social, residindo permanentemente na mentalidade 

social. 

Tereza Pires do Rio Caldeira (2000) forneceu alguns dos subsídios metodológicos que 

balizaram a produção deste estudo. Enquanto vários teóricos se concentraram em explicar o 

porquê do crescimento da violência, ela escolheu um caminho ousado: o de estudar a relação 

entre criminalidade, democracia e espaço urbano. Em sua obra “Cidade de Muros” a autora se 

baseia em depoimentos de moradores de bairros de São Paulo e faz uma ligação dos seus 

discursos em relação à criminalidade. O grande problema detectado por Caldeira é o que ela 

chamou de "democracia disjuntiva", que significa a expansão e legitimação dos direitos 

políticos, no período de transição democrática (pós-ditadura militar), para qualquer cidadão 

com a consequente deslegitimação dos direitos sociais, tendo como consequência a 

fragmentação e segregação do espaço público. Analisa ainda o problema da criminalidade 

urbana, das instituições policiais e as práticas de privatização do espaço com o intuito de se 

proteger e se afastar das ameaças que atingem tanto as classes de maior e menor poder 

aquisitivo. Dentre os pontos altos do seu trabalho, se destacam as entrevistas, onde são 

mostradas diversas falas sobre o crime e a prática da segregação com o estabelecimento de 
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limites relacionais entre as diferentes classes sociais. Ela ainda aborda as diferenças entre 

espaço público e privado, e como ocorre o esvaziamento do espaço público com as 

edificações cercadas por muros e grades e o consequente enclausuramento voltados para o 

interior e não em direção à rua, cuja convivência pública, a chamada vida de bairro se torna 

cada vez mais escassa em suas relações, em lugar do controle por guardas armados e sistemas 

de segurança, que acabam impondo regras de inclusão e exclusão. Tudo se passa como se 

duas lógicas opostas estivessem em confronto: de um lado, a lógica da democracia, dos 

direitos civis e de suas instituições; do outro, a lógica da violência e da segregação. Esta 

última estaria sempre ameaçando o sucesso da primeira, tornando-se um entrave para o pleno 

desenvolvimento da democracia no país.  

Outra importante contribuição para o nosso trabalho está embasada no estudo de Jane 

Jacobs (2000), com o seu livro intitulado "Morte e Vida de Grandes Cidades"11, onde ela 

relata que os desenhos arquitetônicos e urbanísticos podem contribuir para a consolidação de 

espaços mais seguros.  

Bauman em suas obras: “Modernidade Líquida” (2001) e “Confiança e Medo na 

Cidade” (2009) nos diz que as contradições das cidades provocam a sensação de medo. 

Estabelecer proximidade entre os habitantes através de espaços convidativos para a 

convivência é uma das tarefas elencadas pelo autor para que a confiança reaja frente ao medo 

incorporado pelas cidades contemporâneas. 

Para Sérgio Adorno (2002), o sentimento de medo e insegurança, independentemente 

de cor, raça ou classe social vem crescendo em todas as esferas sociais. Em função das 

estatísticas de crime, houve um aumento dos roubos, sequestros, estupros e especialmente 

homicídios no Brasil do século XXI; sendo que as maiores vítimas são os adolescentes e 

jovens adultos masculinos oriundos das chamadas classes populares urbanas. Em seus 

estudos, Adorno procura apontar algumas explicações para o aumento da violência: mudanças 

nos padrões criminais, crise no sistema judicial criminal, desigualdades socioeconômicas e a 

segregação urbana. Ele ainda afirma que existe uma grande concentração de riquezas nas 

                                                           

11Apesar desta obra ter sido publicada em 1960, ela se mostra válida até os dias atuais para explicar 

esses problemas em vários ambientes do mundo. Jacobs vai tratar dos “olhos da rua”, talvez seu 

conceito mais famoso e consagrado no que diz respeito à segurança urbana. 
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mãos de poucos e isso provoca uma redução da qualidade de vida das classes menos 

favorecidas por conta da precariedade dos serviços nos chamados bairros periféricos e o 

aumento da criminalidade nesses locais. Para demonstrar seus estudos e análises ele se vale da 

construção de mapas da violência com a constatação de que as taxas de homicídios são 

flagrantemente mais elevadas em bairros periféricos do que nos bairros que compõem o 

cinturão urbano melhor atendido por: infraestrutura urbana, oferta de postos de trabalho e 

serviços de lazer e cultura. 

Em Hannah Arendt nos interessa a discussão que ela faz em sua obra “O que é 

política” (2007), onde a autora apresenta os eixos da noção de espaço público. Para ela o 

espaço público é o espaço da aparência e da visibilidade; o mundo comum, enquanto artefato 

ou produto humano; e espaço da ação e da palavra, lugar da pluralidade. Neste sentido, a 

esfera pública se constitui no lugar, por excelência, da manifestação da liberdade. Na sua obra 

denominada “A condição humana”, espaço público tem, principalmente, três aspectos: é 

constituído primeiramente pela aparência, pela visibilidade; é, igualmente, o mundo enquanto 

artefato ou produto humano; e por fim, é o espaço da palavra e da ação, atividades 

condicionadas pela condição humana da pluralidade. Na confluência desses três elementos, o 

espaço público se constitui no espaço da liberdade (política). Baseado nestes princípios, 

estendemos a nossa argumentação sobre a retomada da vida de bairro em oposição ao 

enclausuramento moderno que acaba provocando consequências desastrosas para a sociedade; 

uma delas é o não reconhecimento das relações sociais e o recrudescimento da violência 

criminal. 

Marcelo Lopes de Souza em seu livro "Fobópole: o medo generalizado e a 

militarização da questão urbana” (2008) procurou mostrar que o medo e a sensação de risco 

provocado pela falta de segurança pública, faz com que as pessoas acabem tomando medidas 

defensivas e repressivas para se defenderem dos problemas ocasionados pelo crime. Em sua 

obra o autor também trata do termo "áreas de risco", que são os locais vistos como os mais 

violentos nas cidades brasileiras, o que acaba gerando um preconceito das classes de médio e 

alto poder aquisitivo quando em suas generalizações, terminam considerando os moradores 

mais pobres de favelas como criminosos. Em sua análise, o autor tece uma crítica aos locais 

fechados e que apresentam aparatos de segurança (câmeras de vídeo etc) que na verdade não 

impedem a ocorrência do delito criminal, provocando apenas a chamada sensação de 

segurança. Em conformidade com Tereza Caldeira, o autor corrobora a tese de que a nossa 
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sociedade está criando espaços fragmentados e segregados com a disseminação de 

empreendimentos cercados, por razões de segurança e frequentemente vigiados. Alerta ainda 

que este fenômeno deixa de ser parte exclusiva de grandes centros urbanos (disseminação de 

condomínios privados) para serem incorporados também às cidades médias. Em relação a 

urbanização brasileira, Lopes tece algumas críticas afirmando que na maioria dos casos essa 

urbanização ainda serve a interesses e propósitos segregacionistas e especulativos do mercado 

imobiliário. Em relação à questão da segurança pública, o autor a descreve como sendo 

dividida pela polícia, pelos traficantes armados, pelos grupos de extermínio e por vigilantes 

privados. Esses agentes operam tanto de forma legal como de forma ilegal, formando seus 

exércitos para comandar grupos de pessoas seja pela força bruta, seja pelo seu consentimento. 

Pablo Silva Lira em sua dissertação "Geografia do crime e arquitetura do medo - Uma 

análise dialética da criminalidade violenta e das instâncias urbanas" (2009) o autor faz uma 

análise da "Geografia do crime" no Espírito Santo e sua relação com as instâncias urbanas, 

com destaque para a instância que ele chama de "arquitetura do medo". Nela, envolvem-se 

formas (características da arquitetura urbana em função da violência, com edificações 

reforçadas com grades, câmeras, alarmes e cercas elétricas), funções da cidade, estruturas 

econômicas, sociais e culturais, além de processos urbanos como de segregação. Segundo Ele: 

Além desses, cabe aqui ressaltar os estudos produzidos pelo grupo de 

pesquisa Arquitetura da Violência - ARQVIOL que foi publicada, em 2008, 

na Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, 

sob a coordenação da Professora Sônia Ferraz. O referido estudo investigou 

como a violência tem desenhado um novo padrão funcional e formal de 

arquitetura e, consequentemente, de cidade, em particular nos bairros 

residenciais das elites das duas maiores metrópoles brasileiras, São Paulo - 

SP e Rio de Janeiro – RJ. (LIRA, 2009, p. 19). 

Outro estudo incorporado ao nosso trabalho, faz referência as análises de Diniz et al 

(2005), em sua publicação: “Violência urbana nas cidades médias mineiras: determinantes e 

implicações”. Os autores direcionam este estudo para as cidades mineiras onde se comprova 

que as cidades médias alcançam índices criminais superiores ao do próprio Estado de Minas 

Gerais, e que se reflete no crescente aumento do crime nestas cidades por conta do 

deslocamento demográfico das pessoas, que buscam fugir das grandes metrópoles em busca 

de uma maior tranquilidade. Porém, observa-se em seu estudo que as cidades médias têm se 

tornado um problema para a criminalidade, inclusive por desempenhar em sua maioria das 

vezes o papel de polo atrator de serviços, no seu entorno metropolitano, segundo eles:  
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Além de cumprir importante papel no equilíbrio de redes e hierarquias 

urbanas, as cidades médias estabelecem intermediação não só entre as 

cidades grandes e pequenas, mas também em relação ao meio rural regional 

no qual estão inseridas. Contudo, as crescentes taxas de criminalidade 

colocam em xeque esta perspectiva e levantam dúvidas sobre o potencial das 

cidades médias mineiras no planejamento e desenvolvimento 

socioeconômico do Estado. O presente trabalho enfoca o fenômeno da 

violência urbana entre as cidades médias mineiras e sua relação com a 

hierarquia urbana e distribuição de estradas de rodagem federais (DINIZ et 

al, 2005, p. 77). 

Marcely Almeida (1994) apresentou trabalho sobre a implantação de 

geoprocessamento em pequenas e médias cidades, citando o caso de Lagedo-RS, ressaltando 

as dificuldades iniciais para a implantação de um projeto, tais como, a realidade cotidiana do 

município, os custos de implantação e manutenção, desconhecimento do assunto e a 

importância que se dá às bases de dados e recursos humanos. A autora apresenta uma 

metodologia que abrange a parte de cartografia, cadastro técnico, informática, recursos 

humanos, necessidade de informatização e documentação técnica. Destaca a necessidade de 

aculturamento de pessoal das prefeituras na aquisição de dados como elementos 

indispensáveis para a implantação de geotecnologia. 

Eliana Chaves (1998) analisou a qualidade de dados georeferenciados utilizando a 

tecnologia GPS, concluindo que o crescente uso do Sistema de Informações Geográficas 

exige reflexão sobre a qualidade dos dados georeferenciados, sem a qual, a qualidade do 

produto final destes sistemas pode estar comprometida. De acordo com esta autora, a 

qualidade destes dados é muitas vezes desconhecida ou simplesmente ignorada. Conhecendo-

a, o usuário adquire subsídios para aceitá-los ou rejeitá-los em seus projetos. O trabalho, 

objetiva avaliar a qualidade de dados georeferenciados, através da análise de discrepância 

entre estes no meio digital e os obtidos a partir da tecnologia GPS. No desenvolvimento desta 

análise, a autora verifica a existência de erros sistemáticos na obtenção destes dados e analisa 

a precisão dos mesmos em relação a padrões adotados, obtendo um perfil que permite a 

avaliação quantitativa dos mesmos. 

Regina Peixoto (1999), estudou os problemas relacionados à gestão urbana concluindo 

que estes são resultantes da forma pela qual os municípios organizam, armazenam e 

manipulam as informações cadastrais. Na sua avaliação, técnicas e métodos tradicionais não 

se mostram mais eficientes, quando empregados ao volume de informações atualmente 

necessárias às administrações urbanas. Afirma que a solução para essas dificuldades pode ser 
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encontrada na utilização do Sistema de Informações Geográficas para o gerenciamento de 

informações municipais, o que permite aos municípios, dispor de um conjunto de dados 

consistentes e atualizados. De acordo com a autora o uso dessa tecnologia, atualmente 

favorecida pelo avanço dos equipamentos eletrônicos e programas aplicativos, vem se 

tornando uma realidade para todos os municípios, inclusive aqueles considerados pequenos. 

Conclui que, sem dúvida, o emprego de Sistemas de Informações Geográficas no 

planejamento e gerenciamento dos espaços urbanos pequenos, médios e grandes, é a palavra-

chave para o futuro das administrações municipais. 

Na busca por soluções para o controle e combate à violência, iniciativas importantes, 

estão acontecendo em algumas cidades brasileiras, como em São Paulo, onde está sendo 

criado o "Centro de Estudos Territoriais Sobre Desigualdades Sociais", em convênio entre a 

PUC/SP, INPE e Prefeitura Municipal. Estes exemplos mostram que o uso de geotecnologias 

tem um papel social fundamental como fator transformador da realidade, quando colocadas a 

serviço da sociedade. 

No Rio de Janeiro, uma metrópole cada vez mais preocupada com a segurança 

pública, onde as autoridades do governo já consideram que o crime organizado vêm se 

tornando um segundo Estado, desafiando as leis e as liberdades individuais, a coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro vem desenvolvendo um plano para combater a violência, a partir da ocupação 

estratégica dos morros com o uso de  geotecnologias para agilizar as ações policiais.    

Em São Carlos, município paulista, a Polícia Militar implantou um sistema que vai 

mapear a violência na cidade. O sistema controla todas as chamadas da população para os 

telefones das polícias, comanda a parte administrativa e mapeia os crimes para servir de 

subsídio para trabalho de patrulhamento. O programa é semelhante ao Infocrim, Sistemas de 

Informações Geográficas, implantado pelo governo do estado na capital paulista. Além do 

mapa da criminalidade, o programa controla o setor administrativo das polícias. Com o "mapa 

da violência" nas mãos, pretende-se identificar os pontos que precisam de mais policiamento.  

Em Campinas (SP), o mapeamento da violência e análise de dados estatísticos da 

criminalidade são funções das polícias Civil e Militar que também são exercidas pela 

sociedade civil organizada. O projeto é desenvolvido por profissionais liberais, empresários, 

comerciantes e vítimas da violência, que se organizaram em Organizações não 
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governamentais (ONGs) e Conselhos Integrados de Segurança (Consegs) para agir de forma 

paralela ou complementar, enquanto cobram do Estado uma ação "imediata" para a redução 

da criminalidade. Estas ONGs também começam a atuar na inteligência de combate ao crime, 

mapeando a incidência e os tipos de crimes, ajudando a polícia a elaborar um plano 

estratégico para redução da violência. 

As polícias de todos os Estados brasileiros estão se modernizando. Diversos softwares 

têm sido utilizados para equipar a PM do Rio Grande do Norte, incluindo programas de 

estatísticas, mapeamento digital e despacho eletrônico em tempo real. Assim como o Denarc, 

os carros potiguares também utilizam GPS para localização. A PM do Ceará, possui 90% dos 

veículos circulando com o GPS instalado, além de notebooks para consulta ao banco de 

dados, baseado no Sistema de Informação Geográfica.  

Nosso estudo também se apóia na teoria da georeferenciação espacial do crime para 

sua análise. Baran, Smith e Toker (2007), utilizaram a teoria do geoprocessamento juntamente 

com space syntax, no qual analisaram as ocorrências de eventos criminais e a configuração 

espacial, confirmando a visão de Jacobs, que observa serem a circulação de pessoas e a 

valorização dos espaços públicos elementos cruciais para a vitalidade urbana e a vigilância 

natural; Shu (2009) analisa dois estudos de caso em Taiwan e compara com cidades inglesas, 

enfocando três elementos principais: os tipos de vias, o grau de acessibilidade e como se 

caracterizam as imediações de cada habitação com relação a incidentes criminais. 

2.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.2.  ENCONTRANDO UM MÉTODO PARA A ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

 

Segundo Lira (2009, p. 23) os estudos de Santos (1992) mostram que as análises do 

urbano para serem entendidas, necessitam de três aspectos essenciais: função, forma e 

estrutura. Santos (1992) acrescenta nesta análise o conceito de processo. Neste caso, a forma é 

na verdade o aspecto visual do objeto e sua disposição espacial; a função é retratada aqui por 

uma atividade desempenhada pelo objeto e a estrutura significa a inter-relação do objeto com 

o meio e o processo como uma estrutura em movimento, ou seja, algo que se realiza 

continuamente. Neste caso, é preciso entender que: estrutura, processo, forma e função se 

tornam essenciais para se explicar a relação entre a cidade e a violência. 
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Para Lira (2009, p. 24) a violência então é um dos vetores que influenciam na 

construção, composição e organização espacial da cidade do nosso século na mesma medida 

que o urbano influencia a consumação ou não de determinados crimes. Isso de fato é 

corroborado pela “arquitetura do medo”, conforme descreve o autor: 

A primeira parte desta afirmativa pode ser corroborada pela arquitetura do 

medo, desvalorização econômico-funcional de regiões que apresentam altos 

índices criminais e pela fragmentação socioespacial. Da mesma forma, tais 

fatores também podem potencializar a violência. Estudos projetuais 

apontam que características arquitetônicas, como ineficiência na 

iluminação externa de residências, facilitam o cometimento de roubos e 

arrombamentos. Pesquisas do campo da Criminologia indicam que quanto 

menor o grau de coesão social, maior a probabilidade de ocorrerem crimes 

diversos. Diagnósticos geo-estatísticos, que combinam procedimentos 

derivados do Sistema de Informação Geográfica – SIG com análises 

interdisciplinares, ressaltam que processos urbanos derivados das 

desigualdades socioeconômicas, como a gentrificação, favelização, 

segregação e auto-segregação, favorecem a manifestação da violência de 

acordo com as especificidades espaciais e temporais das cidades (LIRA, 

2009, p. 54) (Grifo nosso) 

Logo, segundo Lira (2009, págs. 10, 52, 53, 120, 121, 137, 139), a função de que foi 

tratada em sua pesquisa, se encaixa com as formas da arquitetura do medo12 e se 

diferencia do conceito de função da cidade, ou do bairro, argumentando que este conceito 

pode ser utilizado em níveis de escala com maiores detalhes, quando se associa às formas 

arquitetônicas; o que foi ratificado por Santos (1992) quando diferencia função da cidade e 

função relativa das formas da arquitetura do medo, mesmo estando na mesma categoria 

geográfica, porém em escalas espaciais diferenciadas. 

Em outro ponto do seu trabalho Lira (2009, p. 122) informa que os desenhos 

arquitetônicos e urbanísticos fazem parte da forma urbana, sendo que os primeiros são 

definidos pela morfometria das casas, prédios, estabelecimentos comerciais etc. O autor 

deixa claro que não pretende construir qualquer modo de categorização ou tipificação 

arquitetural, o que deixa espaço para que o nosso trabalho seja complementar aos seus 

estudos sobre a arquitetura do medo13, pois as nossas análises se dão justamente nos 

elementos arquiteturais que se encaixam em uma tipologia do medo proposta neste trabalho, 

quando agrupamos e identificamos nas fachadas residenciais diversos elementos de segurança 

                                                           
12 Grifo nosso 
13 Grifo nosso 
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e proteção a exemplos de muros altos, cercas elétricas, portões totalmente vedados, câmeras 

etc. 

Dito isto, só nos restou o desafio de comprovar de fato como essa “arquitetura do 

medo” se espacializa no tecido urbano. Para isso, foi necessária a investigação prática no local 

aonde se pretendeu realizar a pesquisa, culminando com a análise de todas as informações 

coletadas para a partir daí se extrair significados. 

Para Teixeira et al (2008), uma das finalidades da análise das informações de uma 

pesquisa de campo é a de dar significação aos dados coletados para que se possa organizar e 

fornecer estruturas. Segundo estes autores: 

É uma tarefa desafiadora para os pesquisadores, e se desenvolve em três 

perspectivas, a primeira relativa ao fato que não existem regras sistemáticas 

para análise e apresentação dos dados qualitativos. A segunda diz respeito à 

enorme quantidade de trabalho requerido para organizar e dar sentido ao 

material narrativo e a última, ou desafio final, de reduzir as informações para 

fins do relato, sem perder a essência e a riqueza dos originais (TEIXEIRA et 

al, 2008, p. 137). 

 

Ainda para Teixeira et al (2008, p. 138) existe uma grande dificuldade em se analisar 

os dados recolhidos em campo: 

É comum para os pesquisadores encontrar três grandes obstáculos quando 

partem para a análise dos dados recolhidos no campo. O primeiro deles é o 

perigo da compreensão espontânea como se o real se mostrasse nitidamente 

ao observador, tornando-se tanto mais perigosa, quanto mais o pesquisador 

tenha a impressão de familiaridade com o objeto. O segundo obstáculo é o 

que leva o pesquisador a sucumbir à magia dos métodos e das técnicas, 

esquecendo-se do essencial, isto é, a fidedignidade às significações presentes 

no material e referida nas relações sociais dinâmicas. O terceiro obstáculo é 

a dificuldade de se juntarem teorias e conceitos muito abstratos com os 

dados recolhidos no campo (Teixeira et al,2008, p. 139). 

 

Pensando nessas dificuldades avaliamos diversas técnicas disponíveis para a análise de 

seu objeto. Dentre as disponíveis, revelou-se ser a grounded theory a mais adequada para o 

nosso estudo, que foi um procedimento desenvolvido na sociologia estadunidense por B.G. 

Glaser e A.L. Strauss, nas décadas de 1950 e 1960 do século XX: e que, já no seu 

levantamento, admite passos de construção de conceitos- principalmente indutivos- e teorias. 
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Glaser e Strauss argumentaram que, especialmente na pesquisa aberta de campo, os 

pesquisadores, sem dúvida já durante a coleta de dados estão refletindo sobre a análise e os 

conceitos implícitos entram na coleta de dados subsequente. A grounded theory permite 

explicitamente a construção de conceitos (códigos e construtos14) durante o levantamento de 

dados e os torna transparentes. Desta maneira, levantamento e análise de dados ocorrem 

simultaneamente. No decorrer do levantamento de dados cristaliza-se um referencial teórico, 

que está sendo modificado e completado passo a passo. Quando este satisfaz em termos de 

clareza e capacidade de afirmação, interrompe-se o levantamento de dados, já que o essencial 

do trabalho de análise já foi feito. Em resumo: A grounded theory parte da suposição que o 

pesquisador, já durante a coleta de dados, desenvolve, aprimora e interliga conceitos teóricos, 

construtos e hipóteses, de tal maneira que levantamento e análise se superpõem. Além do 

mais, a construção da grounded theory é recomendada, especialmente, quando o objeto de 

estudo é novo e ainda não pesquisado (TEIXEIRA et al, 2008, págs.  137 e 138). 

Em seu trabalho Pinto et al (2012) detalham mais ainda a análise do que se propõe a 

grounded theory:  

De maneira semelhante ao que propõe Peirce (1965) em seu conceito de 

lógica abdutiva de pesquisa, Strauss e Corbin (1998) apontam que tanto a 

indução pura quanto a dedução pura são necessariamente estéreis. Para eles, 

nesse sentido, as novas ideias resultam de uma combinação desses elementos 

fundamentais. Por isso, no “coração” do processo de teorizar da grounded 

theory está a interação constante entre indução ↔ dedução ↔ verificação 

(STRAUSS; CORBIN, 1998); ou seja, um fluxo contínuo (ao longo de todo 

o processo da pesquisa) de induções (que se referem, aqui, ao trabalho de 

derivar conceitos e suas propriedades e dimensões dos dados primários), 

deduções (que dizem respeito ao esforço de construir proposições sobre as 

relações entre os conceitos utilizando os dados que foram tratados pelo 

pesquisador a partir dos dados primários) e verificações/validações (relativas 

ao processo de checar se novos dados primários sobre o fenômeno em estudo 

podem ser explicados pelo modelo teórico formulado). Nesse sentido, não 

conseguimos encontrar ou descobrir conhecimento tanto quanto o 

construímos ou elaboramos. Inventamos conceitos, modelos e esquemas para 

entender uma experiência, e testamos e modificamos continuamente essas 

construções à luz de novas experiências (SCHWANDT, 2006) [...] Vale 

destacar que, em estudos baseados na grounded theory, o pesquisador não 

começa o seu projeto com uma teoria pré--concebida. Ao contrário, opta por 

iniciar com uma área de estudo ampla, permitindo que a teoria vá emergindo 

dos dados ao longo do processo de pesquisa. Assim, não se assume um 

                                                           
14“Construto” designa em ciência um conceito teórico não observável. Exemplos de construtos são 

personalidade, amor, medo. Tais conceitos são usados na linguagem comum, mas para se tornarem um 

construto científico necessitam de uma definição clara e de um embasamento empírico 

(ASENDORPF, 2012, p. 156) 
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referencial teórico a priori, visto que não se conhece o que é relevante para 

os sujeitos envolvidos (Bandeira de Mello et al apud Pinto, 2012, p. 87)  

Reforçando essa tese, Bandeira de Mello et al nos mostra que: 

O método da Grounded Theory adota as considerações ontológicas e 

epistemológicas do subjetivismo, conforme definições de Morgan e Smircich 

(1980), as quais consideram que a realidade pode ser socialmente construída 

a partir da interação entre indivíduos que a legitimam por meio de símbolos. 

É um método interpretativista de pesquisa que busca explicar a realidade a 

partir dos significados atribuídos pelos envolvidos às suas experiências. 

Contudo, diferentemente de outros métodos subjetivistas como o método 

fenomenológico, a etnografia e a experiência vivida, os procedimentos de 

análise do método da Grounded Theory intencionam tornar os resultados os 

mais objetivos possíveis, tanto do ponto de vista teórico, para que tenham 

possibilidade de generalização do fenômeno explicado, como do ponto de 

vista metodológico, para que possam sofrer posterior escrutínio público 

sobre o processo de pesquisa utilizado. Isso não significa estar alinhados 

com os cânones do positivismo ou outro paradigma objetivista, pois, na 

realidade, o que deve ser passível de refutação é o processo de pesquisa e o 

nível de fundamentação empírica e não se os resultados são a única 

explicação da realidade. (BANDEIRA DE MELLO et al, 2003, págs. 2 e 3). 

E, ainda, detalham como esse método pode ajudar o pesquisador no processo 

interpretativo:  

No entanto, o método, como proposto por Strauss e Corbin (1998), deve 

utilizar as técnicas e procedimentos, para atenuar os preconceitos do 

pesquisador no processo interpretativo. O pesquisador deve dar sentido aos 

dados, através de comparações entre os dados e um elenco de possibilidades 

de significados, fruto de sua sensibilidade teórica. As comparações evitam 

distorções e atenuam a imposição de preconceitos do pesquisador na 

interpretação dos dados (forcing). Em suma, as técnicas de comparações 

utilizam o conhecimento do pesquisador para descobrir o que não está 

revelado nos dados. (BANDEIRA DE MELLO et. al, 2003, p.4). 

O ponto principal do método grounded theory é que a teoria emerge dos dados, ou 

seja, é baseada na análise destes que se formulam a teoria ou validam a teoria proposta. 

Para então confirmarmos se existia uma relação entre os elementos de segurança 

identificados na fachada das residências e a sensação de medo foi desenvolvido um 

questionário contendo seis perguntas divididas em duas partes. Na primeira parte do 

questionário foram identificados o nome do entrevistador, a data, o local, o sexo  e a idade do 

entrevistado, se possui filhos e o estado civil e o nível de escolaridade. Estas são perguntas 

que informam o perfil sociodemográfico dos entrevistados. Na segunda parte do questionário 

foram feitas perguntas sobre a quantidade de tempo que residiam no local, se achavam o 
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bairro seguro, razoavelmente seguro ou inseguro. Quais as ruas que o entrevistado achava 

mais perigosas, se o morador já fez alguma modificação na residência visando maior 

segurança e se teve a sua propriedade invadida alguma vez. Estas são perguntas gerais sobre 

insegurança e vitimização.  

O objetivo principal do questionário foi o de explorar os componentes afetivos do 

sentimento de segurança refletidas na maneira que cada indivíduo tem de se proteger em suas 

casas. Esta análise comportamental visou relacionar-se com suas variáveis individuais, a 

exemplo de sexo, idade, nível de escolaridade e vitimização (com as técnicas de triangulação 

de dados). Testaram-se algumas hipóteses, por exemplo, de que o sexo, a idade, o nível de 

escolaridade e a vitimização influenciam nos níveis de medo do crime, risco percebido e 

adoção de comportamentos de proteção e autodefesa. Não se podem ignorar outras duas 

variáveis a serem exploradas que não cabem nesse estudo: a análise das emoções que cada 

indivíduo expressa e a personalidade que cada um tem em relação ao sentimento de medo, 

porém fogem ao escopo do nosso trabalho. 

Tomemos como exemplo as perguntas do nosso questionário relativo ao sexo, a idade, 

nível de escolaridade, nível de segurança. Que relações elas fazem com medo do crime? De 

que forma isso se reflete nas residências quando ao se protegerem os indivíduos utilizam 

aparatos de proteção e segurança? Estas perguntas devem dar sentido aos dados coletados 

com suas comparações dentre um vasto elenco de possibilidades de significados. Na verdade, 

estes significados são interpretações a respeito do que se coleta em campo. O nosso papel é 

descobrir além do que não se revela nos dados através de comparações abdutivas. 

Diante de tais considerações, tem-se que a tipologia sociodemográfica da rua estudada 

foi elaborada a partir da compreensão da estrutura social rebatida no espaço. A partir da sexta 

pergunta procurou-se medir as percepções e os comportamentos relativos ao medo do crime 

refletidos em seus ambientes residenciais. Os elementos que configuram uma residência com 

as características de uma tipologia de “arquitetura do medo”, foram identificadas por nós e 

sistematizadas. Essa comparação de dados mostrou se realmente existe uma relação de medo 

e proteção e por conta disso uma intenção do morador para utilizar este ou aquele artifício de 

proteção ou se estes elementos aparecem apenas como decorativos, por influência dos 

vizinhos. Por outro lado, a arquitetura do medo aparece tanto nas zonas mais ricas quanto nas 

mais pobres e está presente em moradias e em imóveis comerciais.  
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Nos condomínios fechados, para a maioria dos entrevistados, os elementos de proteção 

e segurança, a exemplo de câmeras, guaritas, muros altos dão mais uma sensação de status 

social do que a de proteção e segurança propriamente ditos, pois segundo os profissionais de 

venda de imóveis (corretores), residências com câmeras são mais valorizadas pelo mercado 

imobiliário do que as que não possuem.  

As escolhas desses grupos foram apoiadas no fato de que, é nos espaços de maior 

incidência criminal onde se evidencia mais fortemente a intensificação das medidas de 

proteção, a retração em relação à vivência do espaço público e para a classe de alta renda a 

privatização de espaços, as mudanças nas formas de habitar a cidade, haja vista a posição 

privilegiada que os membros da elite desfrutam na estrutura social. Para esse grupo as 

ameaças da violência e criminalidade podem ser amenizadas ou evitadas tendo em vista o 

acesso a equipamentos de proteção, segurança privada, moradias em espaços exclusivos e 

fortificados.  

O medo do crime é uma constatação evidente, na medida em que há o aumento das 

estatísticas criminais, especialmente as altas taxas de homicídios. Porém os estudos sobre 

criminologia ainda são incipientes e carecem de um maior aprofundamento sobre o tema por 

parte das instituições de pesquisa. Com estas limitações em mente, o que é que sabemos a 

respeito do medo do crime?  Para Cordner (2010) em seu manual Reducing Fear of Crime: 

Strategies for Police, eis algumas conclusões extraídas dos trabalhos dos catedráticos de 

vanguarda (Ferraro, 1995; Warr, 2000; Weitzer e Kubrin, 2004):  

Pistas comuns para o perigo do crime incluem: a escuridão, ambientes 

estranhos, a falta de companhia, a presença suspeita de estranhos e sinais de 

incivilidades/desordem.  O comportamento mais comum, como reação 

decorrente do medo do crime, consiste em evitar frequentar áreas inseguras 

durante a noite.  As pessoas mais idosas costumam queixar-se, de forma 

exagerada e generalizada, de altos níveis de medo do crime, mas quando lhes 

é perguntado acerca das fontes específicas dos seus medos ou porque razão 

reagiram assim (por exemplo: ter medo de sair à noite) as suas respostas são 

tipicamente similares às das pessoas de meia idade. Jovens em idade escolar 

e jovens adultos costumam queixar-se de sentirem altos níveis de medo do 

crime, mas são os menos propensos a adotarem comportamentos defensivos 

e/ou restritivos. As mulheres costumam queixar-se de altos níveis de medo 

do crime, muito mais que os homens. Isto parece ser induzido pelo medo de 

serem atacadas sexualmente, o que influencia o medo de serem roubadas e, 

de alguma forma, assaltadas, o medo de estranhos, de ruas escuras, e muitas 

outras condicionantes. (CORDNER, 2010, p. 34) 
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As mulheres e as pessoas idosas são mais propensas a tomarem medidas de precaução 

como resposta ao seu medo e quanto maior a idade, maior o medo do crime (tabela 01) como 

declara Silva (2009):  

A idade é um importante fator demográfico na explicação do medo do crime 

e a depender, o medo varia de acordo com a idade. Por exemplo os idosos 

apresentam, de maneira geral, um maior índice de medo do crime e para 

certos crimes estes números são, de fato verdadeiros (Buunk& Fetchenhauer, 

2005; de Donder, Messels, & Verté, 2005; Donnermeyer et al., 1991; 

Lindesay, 1991; Mitchell & Ziegler, 2003; Reid, 1997).[..]no entanto, se para 

crimes como assaltos e invasões a residência há um maior medo por parte 

dos idosos, já em crimes como violação e ataques de estranhos, são as 

pessoas com menos idade que apresentam maiores índices de medo (Evans, 

1995).  [...]O Australian Institute of Criminology (Lee, 1999) apresentou em 

2005 um estudo que revelou que 13% dos homens e 41% das mulheres têm 

medo de caminhar perto da sua zona de residência depois de anoitecer. Um 

estudo semelhante, conduzido pelo Bureau of Justice Statistics (in Buunk & 

Fetchenhauer, 2005), revela que nos Estados Unidos da América, esses 

números são ainda maiores: 38% dos homens e 62% das mulheres dizem 

existir pelo menos um sítio, num raio de uma milha (1,6 km), onde não 

andariam sozinhos durante a noite. Dados semelhantes a estes são 

encontrados quando a mesma pergunta é colocada a habitantes de 

Wellington, capital na Nova Zelândia (Lee, 1999). (SILVA, 2009, págs. 17 e 

18). 

 

Tabela 01 - Medo do crime por faixa etária 

 

 Fonte: Silva (2009) adaptado de Reid (2007)  

 

Cordner (2010) ainda declara que o medo do crime tem tendência a ser maior entre 

pessoas pertencentes a minorias étnicas e entre residentes de zonas urbanas. A percepção 

sobre o risco de poder vir a ser vítima é um dos maiores causadores do surgimento do medo 

do crime.  O medo dos crimes contra a propriedade é, muitas vezes, maior que o medo dos 

crimes contra as pessoas, o que reflete o entendimento racional que os crimes contra a 

propriedade ocorrem muito mais frequentemente que os crimes violentos. A maioria das 

pessoas encontra-se informada sobre o crime através dos órgãos de comunicação social. É um 
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fato conhecido que a origem da proveniência da informação que as pessoas adquirem afeta o 

seu medo do crime, com as televisões e os tabloides jornalísticos a causarem o maior impacto. 

É interessante notar, contudo, que as pessoas distinguem com frequência as notícias de 

histórias locais daquelas que lhes são mais distantes e, por isso, menos propensas a serem 

relevantes no contexto do seu estilo de vida e das suas imediações”. (CORDNER, 2010, págs. 

18 e 19). 

Em função de tudo o que foi analisado, será explorado com mais detalhes no próximo 

capítulo a questão do medo e dos seus reflexos no comportamento das pessoas, 

principalmente quando associamos este medo à criminalidade. 
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3. MEDO E CRIMINALIDADE: FENÔMENOS MULTICAUSAIS  

 

3.1 A VIOLÊNCIA CRIMINAL15 E SUA RELAÇÃO COM O MEDO 

A violência criminal tem se constituído em um problema global de enormes 

dimensões. Além dos altos gastos que o estado realiza na sua prevenção e no seu combate, 

através das secretarias de segurança e de saúde, o crime tem causado enormes prejuízos à 

sociedade como um todo. Na verdade, em função da sua transversalidade, o crime passa a ser 

tratado também como epidemia16, ou seja, é também uma questão de saúde pública conforme 

informa Jorge (2002): 

Representam eles (os acidentes e as violências)17 um problema de saúde 

pública de grande magnitude e transcendência, já que vêm provocando forte 

impacto na morbimortalidade das populações e existem métodos para a sua 

prevenção e controle (JORGE, 2002, p. 52) 

Dahlberg et al (2002, p. 1164) nos dizem que, embora seja difícil ter estimativas 

precisas, o custo da violência para o mundo se traduz em bilhões de dólares de despesas 

anuais com cuidados de saúde, acrescidos de outros bilhões relativos às economias dos países, 

em termos de dias não trabalhados, imposição e cumprimento da lei e investimentos perdidos.  

Reforçando essa tese, Carvalho Júnior et al (2005) informam que em março de 1998, no 

congresso sobre “Violência Criminal” em Cartagena, na Colômbia, o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) apresentou um estudo indicando que a violência era a principal 

barreira para o desenvolvimento da América Latina. Segundo o estudo do BID, o problema 

custava para os países da região o equivalente a 14,2% do Produto Interno Bruto (PIB), cerca 

de US$168 bilhões, em valores da época. Para o Brasil, esse custo ficava em 10,5% do PIB, 

equivalendo a US$84 bilhões anuais. 

 

 

                                                           
15Quando se fala de violência, geralmente se faz alusão à violência física, por ser esta a expressão mais 

evidente da agressão corporal. Mas existem outras formas como a violência criminal, econômica, 

racial, religiosa, sexual etc. (definição encontrada no Dicionário do Novo Humanismo – Silo, Obras 

completas, vol. II). 
16De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em sua publicação – “Classificação 

Estatística Internacional de doenças e Problemas relacionados à Saúde” (1995), os acidentes e as 

violências, ocasionadas por causas externas, são considerados como epidemia. 
17  Complementação nossa para dar sentido ao termo “representam”. 
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Teixeira et al (1998) nos dizem que:  

Na modernidade, a violência tem sido considerada como uma das figuras 

reveladoras da desordem e da diferença que ela ameaça introduzir. Segundo 

Balandier (op. cit., págs. 207-212), a violência pode tomar a forma de uma 

desordem contagiosa, dificilmente controlável, de uma doença da sociedade 

que aprisiona o indivíduo e, por extensão, a coletividade num estado de 

insegurança que gera o medo. O medo, a catástrofe, o apocalipse frequentam 

os palcos da modernidade como os velhos monstros de retorno. Uma cultura 

de assombro (e um imaginário do medo) inscreve-se no corpo em 

movimento da cultura atual (TEIXEIRA et al, 1998, p. 54) 

No caso das cidades latino-americanas, a violência também se agrava dentre outras 

coisas com o abandono dos espaços públicos. Estas dificuldades se apresentam no seu tecido 

urbano como uma reação a falta de políticas públicas para enfrentamento da criminalidade, 

culminando com inúmeros artifícios de exclusão, como por exemplo os altos muros, câmeras, 

e a proliferação dos condomínios fechados, por conta do medo que assola o citadino de países 

sul-americanos. Para Moreno et al (2011): 

Diferentes acciones sobre la arquitectura existente en estas ciudades, en sus 

monumentos y tejidos residenciales y de servicios, las han ido convirtiendo 

en ciudades blindadas (Amendola, G., 2000) contra alguna amenaza 

ineludible, y el miedo se ha ido aposentando como uno de sus habitantes 

permanentes. Sus paisajes urbanos muestran una amplia gama de elementos 

para la seguridad que se superponen a la arquitectura existente o son parte 

integral de las nuevas edificaciones (MORENO et al, 2011, p. 10). 

Percebe-se que este medo está se globalizando, trazendo alguns efeitos negativos à 

paisagem, como por exemplo, o desenvolvimento de novos hábitos urbanos tais como, fobias 

e a busca por aparatos de vigilância, que são utilizados com maior ou menor frequência em 

diferentes cidades do mundo. Ainda segundo Moreno et al (2011): 

Luego de esta corta referencia al miedo y necesidad de defensa 

generalizados, es necesario detenerse puntualmente, en la manera como este 

fenómeno ha hecho presencia en las ciudades latinoamericanas actuales, y ha 

alterado sus paisajes urbanos. Cabe decir que éstos han presentado desde la 

consolidación de su modernidad, a mediados del siglo veinte, segregación, 

fragmentación, informalidad y contrastes sobresalientes, atribuidos a causas 

relacionadas com condiciones socio-económicas, manifiestas en 

desigualdades inocultables y en violencias que no dan tregua. Sin embargo, 

en las últimas dos décadas, parecería que la gama de conflictos se hubiera 

ampliado, que la informalidad se hubiera extendido hacia sectores 

tradicionales, y que algún acontecimiento peligroso estuviera por ocurrir, sea 

éste un ataque terrorista, un robo callejero, o simplemente el encuentro con 

el diferente. (MORENO, 2011, p. 15). 
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Para Santos (1996), o medo do terrorismo, por exemplo, não está presente na 

psicoesfera latino-americana na mesma intensidade em que aparece no imaginário de 

habitantes de outros continentes.  Para Melgaço et al (2015) o fato de o Brasil ter 

recentemente recebido um grande megaevento esportivo, a copa do mundo de futebol, e que 

irá receber outro evento de escala mundial, os jogos olímpicos do Rio de Janeiro, não têm 

significativamente alterado esse quadro. Terrorismo no Brasil e na maior parte da América 

Latina continua sendo associado a uma ameaça distante. Nossos medos, por outro lado, 

continuam sendo muito mais locais e mundanos. MELGAÇO et al, 2015, p. 34). É por este 

motivo que, diferentemente do sentimento de medo em nosso contexto, não podemos associá-

lo à realidade americana ou europeia, conforme afirma Melgaço et al (2015): 

Neste continente o medo, por exemplo, está bastante relacionado a uma 

criminalidade cotidiana e banal, que é, entre vários motivos, uma decorrência 

indireta das imensas desigualdades presentes na maioria das suas cidades. A 

América Latina está repleta de contrastes espaciais e injustiças espaciais (Soja, 

2009) que frequentemente se convertem em embates e conflitos. A pressão 

social por consumismo e a inacessibilidade de uma boa parte de cidadãos a tal 

consumo são uma das diversas razões para o alto índice de crimes na região. 

Como aponta Wacquant (2008), a conjunção de uma desigualdade abissal com 

serviços públicos altamente ineficientes, ou por vezes nem mesmo existentes, 

e o desemprego em massa no contexto de uma economia urbana polarizada 

explica parte do flagelo das cidades latino-americanas; (MELGAÇO et al 

2015, p. 56). 

Além disso, por falta de políticas públicas de segurança, a criminalidade nos países 

latino-americanos está associada, dentre outros fatores, as altas taxas de pobreza, e a precária 

urbanização como relata Arantes (2015): 

Os países da América Latina têm algumas das mais altas taxas de homicídio 

no mundo, ainda que os níveis variem entre eles. Segundo Briceño-Leon 

(2007), é possível identificar quatro grupos de países no que se refere a essa 

questão, aqueles em que há baixas taxas de violência (Chile, Argentina, 

Uruguai, Costa Rica e Paraguai), aqueles em que há taxas médias (Peru, 

Equador, Nicarágua e República Dominicana), taxas altas (Brasil, México e 

Venezuela) e muito altas (Colômbia e El Salvador). As causas variam em 

função de diversos elementos, mas o autor considera que, como associação 

relevante, os países que têm as maiores taxas, com exceção daqueles com 

conflitos militares, são aqueles caracterizados por altos índices de pobreza e 

de urbanização. (BRICEÑO-LEON apud ARANTES, 2015, p. 47). 

Na atualidade, a população residente em centros urbanos brasileiros tem vivido sob o 

espectro da violência criminal-medo. Porém nestes últimos anos, a questão do medo tem sido 

tratada também a partir das análises estatísticas de incidências criminais copiladas pelos 

órgãos de segurança pública, onde o crime se espacializa no tecido urbano e em consequência 
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disso os residentes procuram se proteger de diversas maneiras, uma delas é o 

enclausuramento18 das residências por medo destas ações violentas19. 

Segundo Lira (2009) a criminalidade violenta está essencialmente concentrada nas 

áreas urbanas. E é na cidade que os desentendimentos entre as pessoas aparecem com maior 

vigor, talvez pela própria estrutura centralizadora e concentradora que o meio urbano 

apresenta. Em sua análise ele coloca o conceito empregado por Milton Santos de macrocefalia 

urbana20 onde Santos (2004) descreve-o como: 

 A massiva concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles 

que propicia o desencadeamento de processos descompassados: 

redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de 

empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e 

estigmatização dos estratos sociais, que comprometem substancialmente a 

segurança pública urbana. (SANTOS apud LIRA, 2009, p.14) 

O grande problema enfrentado pelas instituições policiais é a pouca efetividade para se 

combater a criminalidade devido, em grande parte, à falta de clareza das políticas públicas 

que deveriam se converter em ações preventivas e repressivas para o seu controle. Para 

Adorno (2002) no Brasil, as organizações encarregadas de exercerem o controle social, em 

especial polícia e prisões se mantêm fechadas para a divulgação dos dados criminais e em 

consequência disto o que se sabe é muito pouco. Ainda segundo a sua análise, não há uma 

tradição de estudos nesta área da vida social, como ocorre nos Estados Unidos, Canadá e 

Europa, muito embora tenha despertado no Brasil o interesse acadêmico e científico por 

problemas relacionados ao crescimento dos crimes. Para ele: 

Fazer com que tais políticas sejam minimamente orientadas por um conjunto 

de dados estatísticos confiáveis e de informações qualitativas extraídas de 

pesquisas realizadas no domínio das ciências sociais consiste certamente um 

dos maiores desafios à construção de modelos de justiça e de controle social 

não apenas eficientes e eficazes, mas também adequados ao Estado 

democrático de direito. (ADORNO, 2002, p. 302). 

                                                           
18Segundo Bayer et al (2016, p. 46) “a psicosfera do medo e a tecnosfera da segurança, ao nosso ver, 

tem uma contribuição essencial na alimentação desse paradoxo. O medo motiva práticas as mais 

variadas no qual uma delas é o enclausuramento”.  
19Estas ações violentas estão relacionadas àquelas tipificadas no Código Penal Brasileiro e que podem 

resultar em crime. 
20Este conceito de macrocefalia urbana encontra-se mais aprofundado no livro de Milton Santos. “O 

espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos”, publicado em 

1979 .   
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E conclui dizendo que apesar disso a pesquisa brasileira tem avançado e se 

preocupado com o tema da criminalidade pretendendo responder ou decifrar, em parte, os 

rumos contemporâneos desta sociedade. (ADORNO, 2002, págs.267-307). 

 

3.2 OS DADOS CRIMINAIS COLOCAM A SEGURANÇA PÚBLICA EM CHEQUE? 

Segundo Tavares (2012) as estatísticas criminais surgiram a partir da necessidade de 

se obter dados que possam subsidiar a tomada de decisões dos órgãos governamentais 

responsáveis pela segurança pública. A princípio, no Brasil, a informação de dados 

estatísticos de criminalidade ficava restrita somente a determinados órgãos governamentais, 

não sendo permitida sua divulgação: 

O recurso ao sigilo e ao segredo, historicamente utilizado no Brasil como 

tática de não transparência dos atos governamentais na área de justiça 

criminal e segurança pública, perde força política em razão de mudanças 

legislativas, pressões de grupos sociais organizados e investimentos em 

informação. (LIMA, 2005, p. 11). 

Ao se reconstruir e mensurar as ocorrências criminais, a partir de registros e 

documentos disponíveis de instituições responsáveis pela produção de dados estatísticos, há 

que se estar atento à maneira como os dados são registrados pelas instituições que os 

produzem, o que eles revelam com relação às categorias e tipos de criminalidade, e como 

expõem tais informações. Os dados oficiais têm o intuito de divulgar informações, através da 

quantificação de como determinados atos criminais se comportam em uma nação, estado, 

cidade, ou especificamente um bairro, a partir de pressupostos de políticas sociais 

desenvolvidas pelos governos (TAVARES, 2012, p. 80). A história dos homicídios no Brasil 

nas últimas três décadas possui uma grande lacuna ocasionada pela inexistência de séries de 

dados absolutamente cruciais para a análise dos eventos criminais. Por exemplo, não 

conhecemos qualquer trabalho publicado que utilize, na análise empírica (relativa às décadas 

de 1980 e 1990 no país), séries temporais sobre: efetivo policial; taxas de encarceramento; 

efetivo da segurança privada; consumo de drogas ilícitas e de álcool; e prevalência de armas 

de fogo. A indisponibilidade desses dados mais triviais foi um dos fatores principais que 

alimentaram o desconhecimento dos fenômenos criminais e permitiram a proliferação de 

inúmeros mitos sobre a segurança pública no Brasil (CERQUEIRA, 2014, p. 32). 
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O artigo “Desafios no uso da informação e na construção de indicadores em segurança 

pública a partir do diagnóstico dos sistemas Estaduais de Produção e Análise de dados em 

Segurança Pública”, escrito em 2012 por Marcelle Gomes Figueira et al, nos dizem que a 

produção de informações em segurança pública não é de responsabilidade de uma única 

instituição possuindo diferentes fontes de dados e informação. E os autores acrescentam ainda 

que: 

A tarefa de conhecer as formas de organização e produção destes dados 

nunca foi tarefa fácil, pois a cultura predominante nas instituições de 

segurança pública no Brasil, sempre foi a do “secretismo” dos dados e de 

pouca transparência nas suas práticas em geral...” (FIGUEIRA et al, 2012, p. 

120). 

Existe um grande problema nas instituições de segurança pública no Brasil: há certa 

ingerência por parte dos nossos governantes, quando interferem de forma parcial na 

divulgação deste ou daquele dado criminal, tendo muitas vezes mascarado os resultados, 

conforme a conveniência do gestor para publicizar ou omitir certas informações a seu favor. 

Por este motivo, é preciso que estes dados sejam padronizados, sistematizados e incorporados 

ao banco de dados criminais com uma maior qualidade no seu tratamento estatístico, dotando 

estes órgãos de independência, modernização de sua tecnologia para formar profissionais 

capazes de atender as demandas solicitadas para a resolução de crimes: 

O uso de estatísticas criminais não é incorporado como um modo de pensar a 

ação das instituições de justiça criminal e segurança pública no país. Diante 

desse quadro, em nome de uma linguagem técnico-processual, 

procedimentos burocráticos são mobilizados para justificar os padrões de 

funcionamento do sistema de justiça criminal e os principais dilemas da área 

não ganham o benefício da transparência e do envolvimento sistemático de 

outros atores relevantes, como o IBGE, por exemplo. Quando lembradas, as 

estatísticas criminais são, em geral, associadas à necessidade de sistemas 

informatizados de informação, em um movimento que, em alguns casos, 

pode fetichizar a tecnologia como panacéia para todos os males da 

burocracia e como solução para os dilemas da transparência democrática. 

(PAIXÃO, 1984 apud LIMA, 2008, p. 97). 

Essa constatação não é diferente nos demais países da América Latina, conforme 

afirma Srur (2014) ao analisar os observatórios do crime e da violência na América Latina e 

no Caribe fomentados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): 

Garantizar que la producción, el tratamiento y la interpretación de los datos 

sobre crimen y violência sean lo más confiables posible, facilita el diseño y 

la definición de estrategias de control y de prevención de delitos. El 

Protocolo para Programas de Seguridad Ciudadana del Banco 
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Interamericano de Desarrollo Sherman, (2012) define con claridad que para 

“reducir el nivel de criminalidad y mejorar la justicia em América Latina”, el 

principio central es la "prevención del delito a partir de la evidencia”. Estos 

conceptos, que hoy gozan de amplio consenso académico, no estaban tan 

claramente estabelecidos y comprendidos por quienes diseñaban e 

implementaban políticas públicas cuando empezaron a surgir observatorios 

del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe durante los años 

noventa. Creados con diversos formatos y arreglos institucionales, los 

observatorios desarrollan areas que van desde el relevamiento y validación 

de datos sobre crimen y convivencia hasta la vigilancia epidemiológica y la 

formulación de recomendaciones de política. (SRUR, 2014, p. 38). 

O grande problema para enfrentamento do crime na América Latina é a pouca 

credibilidade das instituições de Justiça e Segurança. O Estado legal aplica as leis de forma 

diferenciada para cada grupo social, como constata O’donnell (2000): 

Na maioria dos países da América Latina o alcance do Estado legal é 

limitado. Em muitas regiões, não só as geograficamente distantes dos centros 

políticos, mas também aquelas situadas nas periferias de grandes cidades, o 

Estado burocrático pode estar presente, na forma de prédios e funcionários 

pagos pelos orçamentos públicos. Mas o Estado legal está ausente: qualquer 

que seja a legislação formalmente aprovada existente, ela é aplicada, se 

tanto, de forma intermitente e diferenciada. E, mais importante, essa 

legislação segmentada é englobada pela legislação informal baixada pelos 

poderes privatizados que realmente dominam esses lugares. Isso conduz a 

situações complexas, das quais infelizmente sabemos muito pouco, mas que 

acarretam com frequência uma renegociação contínua dos limites entre essas 

legalidades, formal e informal, em processos sociais nos quais é (às vezes 

literalmente) vital entender os dois tipos de lei e as relações de poder 

extremamente desiguais que eles produzem. O sistema legal informal 

dominante que resulta, pontuado por reintroduções arbitrárias do sistema 

formal, sustenta um mundo de violência extrema, como mostram dados 

abundantes, tanto das regiões urbanas quanto das rurais. (O´DONNELL, 

2000, p. 347) 

No caso brasileiro, além da pouca credibilidade dos dados criminais, temos que 

enfrentar o problema da pouca eficiência e da falta de confiança das policiais. As pessoas têm 

medo da polícia e a polícia trata as pessoas como inimigos, heranças herdadas do período 

militar, idéia corroborada por Pinheiro (1997), que afirma o seguinte: 

E as forças policiais militarizadas do Brasil que surgiram sob os governos 

militares, estão entre as mais assassinas do mundo. Em 1992, a polícia 

militar matou 1.470 civis em São Paulo, enquanto a de New York matou 27 

naquele mesmo ano. (PINHEIRO, 1997, p. 45) 

Ainda o policiamento moderno brasileiro da pós-ditadura, carrega um distanciamento 

marcado entre uma política formal de segurança pública, engendrada na esfera do governo ou 
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nas altas instâncias da hierarquia policial, e uma cultura policial desenvolvida pela relutância 

do serviço, na lida das ruas, e que reproduz práticas e valores alheios às prescrições oficiais. 

3.3 A CULTURA DO MEDO  

O medo pode ser entendido como: estado emocional resultante da consciência de 

perigo ou de ameaça, reais, hipotéticos ou imaginários ou ausência de coragem ou 

preocupação com determinado fato ou com determinada possibilidade dentre outros 

significados21. Segundo Kaplan (1997), (págs.545-579) nas Ciências Médicas, 

particularmente na psiquiatria, o medo pode se revelar de diversas maneiras, uma delas é a 

chamada síndrome de ansiedade patológica que segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM- IV), é parte definidora de transtornos classificados como 

transtornos de ansiedade, e que se apresentam como: transtorno de pânico e agorafobia22, 

fobia específica, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, dentre outros transtornos 

de ansiedade. Teixeira (1998) constata que: 

A insegurança no mundo moderno está cada vez mais ligada à ascensão da 

violência, que, por sua vez, promove a base e o fortalecimento de um 

imaginário do medo. Essas questões – insegurança, violência, medo – vêm 

ganhando realce nas discussões e produções atuais, na mídia, nas 

universidades, nas escolas, no cotidiano das pessoas, em virtude das 

consequências que originam e da aparente falta de controle de que se 

revestem (TEIXEIRA et al, 1998, p. 52). 

O imaginário do medo moderno está intimamente ligado ao homem urbano, e isso se 

tornou mais profundo com o advento da industrialização no século XVIII. Desde os primeiros 

desenvolvimentos da cidade industrial que o sentimento de vulnerabilidade dava sinais de 

existência, quer para antigos medos como os relacionados com os conflitos sócio-políticos 

que agora adquirem nova roupagem, quer para outros que simplesmente apareceram nesta 

                                                           
21 Definição encontrada no Minidicionário Aurélio (HOLANDA, 2010, p. 167). 
22 Transtorno de pânico pode ser descrito pela ocorrência espontânea e inesperada de ataques de 

pânico, caracterizados por intensa ansiedade ou medo acompanhados de sintomas somáticos 

(taquicardia, dispnéia, sudorese e palpitações, são os mais comuns), com duração breve (geralmente 

menos de 1h). Os sintomas mentais principais são extremo medo, senso de morte e/ou catástrofe 

iminente, medo de "ficar louco" ou perder o controle, sendo o paciente incapaz de indicar a fonte de 

seus temores. O paciente precisa apresentar, segundo o DSM-IV, ataques de pânico recorrentes e 

inesperados, além de preocupação sobre os ataques por um mês ou mais, para podermos considerar o 

diagnóstico de transtorno do pânico. A agorafobia, por outro lado, acompanha frequentemente o 

transtorno do pânico, e caracteriza-se por ansiedade ou esquiva a locais (geralmente locais públicos) 

ou situações das quais poderia ser difícil escapar ou obter ajuda em caso de apresentar um ataque de 

pânico. 
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nova cena da modernidade, a exemplo do anonimato do homem que se integra na multidão, 

sendo apenas mais um, provocando o medo do outro desconhecido. Para Enriquez apud Job 

(2003): 

O homem da era industrial do século XVIII, tinha medo do disforme, do 

caos; o medo das pulsões não canalizadas; o medo do desconhecido; o medo 

dos outros (daí a dificuldade de reconhecimento da alteridade); o medo do 

pensamento exigente e da palavra livre (JOB, 2003, p. 45). 

É possível que o medo do outro tenha gerado uma série de conflitos humanos que 

vieram a desencadear em uma frenética procura por proteção, tendo ainda como realidade, o 

fechamento em si mesmo, até o ponto de se enclausurar como forma de preservação de sua 

própria existência. Corroborando com essa idéia, Benedicto (2014) diz: 

Esta autodefesa do sujeito moderno, muitas vezes, resulta em atitudes hostis 

em relação ao outro, tanto no campo social, como também no campo 

espacial. Este outro, num mundo globalizado, pode ser caracterizado como 

um "competidor" que, em "iguais" condições, pode usurpar suas conquistas. 

(BENEDICTO, 2014, p. 2) 

Em sua obra “Fobópole: O Medo Generalizado e a Militarização da Questão Urbana 

no Brasil”, Souza (2008) analisa a questão do medo contemporâneo e explica o significado de 

novos termos, a exemplo de “fobópole” para os dias atuais:  

O termo é o resultado da combinação de dois elementos de composição, 

derivados das palavras gregas phobos, que significa medo, e polis, que 

significa cidade. Uma "fobópole" é uma cidade na qual o medo impregna o 

cotidiano, tornando-se um dos aspectos centrais de nossa vida e de nossas 

preocupações, condicionando as mais diferentes facetas da nossa existência. 

A palavra condensa aquilo que se tenta qualificar como cidades nas quais o 

medo e a percepção do crescente risco, do ângulo da segurança pública, 

assumem uma posição cada vez mais proeminente nas conversas, nos 

noticiários da grande imprensa etc., o que se relaciona, complexamente, com 

vários fenômenos de tipo defensivo, preventivo ou repressor, levados a 

efeito pelo Estado ou até mesmo pela sociedade civil o que tem claras 

implicações em matéria de organização do espaço urbano e relações sociais. 

A imagem-síntese da "fobópole" engloba muito daquilo que, agora e no 

futuro, deve estar no cerne das preocupações em torno da justiça social e da 

liberdade, que correm o risco de serem, cada vez mais, sacrificadas em nome 

da segurança (SOUZA, 2008, p. 20). 

Para Bauman (2001), a sociedade atual pode ser classificada como uma modernidade 

líquida23 (que seria uma substituição do termo pós-modernidade, que se tornou muito mais 

                                                           
23Sampaio (2010) tece duras críticas ao sociólogo polonês Zygmunt Bauman porque este se equivoca 

ao recorrer a uma análise baseada em outras expressões para nomear o período contemporâneo. Em 



36 
 

 
 

uma ideologia do que um tipo de condição humana, como diz o autor), em contraposição à 

modernidade sólida que seria a modernidade propriamente dita, da época da guerra fria e das 

guerras mundiais. Se nosso olhar se detém, digamos, nessa “modernidade fluida”, sob a 

perspectiva do medo, podemos dizer que ela trouxe consigo a dissolução completa das antigas 

comunidades formadas em torno dos mestres religiosos, monárquicos e feudais, e a 

consequente libertação do indivíduo de sua própria subjetividade como, por exemplo, a da 

crença de que estes “senhores” os protegiam do perigo. Para Foucault (1987), a sociedade 

moderna, vista como uma sociedade disciplinar fortaleceu-se ao longo do século XIX a partir 

de processos de enclausuramento, agora não mais pela visibilidade. De acordo com Haesbaert 

(2006): 

Foucault utiliza o termo "reclusão" num sentido bastante amplo, para 

destacar, nas sociedades disciplinares modernas, as técnicas que visavam 

assegurar as "funções de internamento, de fixação"(2003), sob duas formas: -

a forma compacta, forte, encontrada no início do século XIX e, mesmo 

depois, em instituições como escolas, hospitais psiquiátricos casas de 

correção, prisões, etc. a forma branda, difusa, centrada em instituições como 

a cidade operaria, a caixa econômica e de assistência, etc. (FOUCAULT 

apud HAESBAERT, 2006,p. 120)  

É certo que o medo da polícia, das milícias e do crime organizado tem provocado nas 

pessoas o fenômeno do enclausuramento na modernidade. Logo, esta necessidade de se 

enclausurar tem nos levado a cenários urbanos completamente distintos, que se revelam nas 

formas arquitetônica de algumas habitações, levando-nos a crer que este fenômeno também 

está presente nas cidades latino-americanas atuais e que tem alterado suas paisagens urbanas. 

Cabe dizer que este fenômeno tem provocado também a partir da consolidação da 

modernidade, a segregação, a fragmentação, além dos problemas socioeconômicos que se 

                                                                                                                                                                                     
sua argumentação  ele  diz que Bauman (2001) fala de uma sociedade numa modernidade fluida 

entendida no sentido de algo que seria ao mesmo tempo leve e líquido, mas ao contrário do que 

definiu Bauman como modernidade liquida,  informa que outros autores clássicos a exemplo de 

Giddens (1991) e Anderson (1999) mapeiam de forma mais consistente as origens e as consequências 

dos fatos e conceitos ligados ao que se convencionou de chamar modernidade e pós-modernidade, ao 

invés de se absorver conceitos ambíguos propostos por Bauman (2001). Em resumo: “a pós 

modernidade é teorizada pelos engajados como um conjunto de características que anuncia uma nova 

era e aponta o encerramento da modernidade; argumento questionado por Giddens(1991)”.“Em vez de 

estarmos entrando num período de pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as 

consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes 

[...] Não vivemos ainda um universo social pós-moderno, mas podemos ver mais do que uns poucos 

relances de emergência de novos modos de vida e organização social[...].” (GIDDENS apud 

SAMPAIO,2010, p. 24 ). 
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manifestam em desigualdades indisfarçáveis e em violências que não nos dão trégua, 

conforme assegura Haesbaert (2006): 

Em nome especialmente do discurso da segurança, o grande argumento 

"guarda-chuva" do nosso tempo, especialmente após os mega-atentados de 

11 de setembro, promove-se um certo "enclausuramento" físico-territorial 

tanto dos grupos hegemônicos quanto dos grupos mais despossuídos. 

(Haesbaert, 2006, p. 54) 

Assemelhados, em suas devidas proporções a fortalezas medievais, as barreiras físicas 

que antigamente se limitavam a muros baixos ou cercas ornamentais que marcavam um 

limite, se converteram em muros de segurança com reforço de porteiros que impedem o passo 

de qualquer estranho, e que em muitos casos controlam por meio das câmeras os seus passos 

no interior. As novas barreiras já não servem apenas para marcar os limites da propriedade, 

mas para atemorizar os estranhos e por sua vez para expressar seu próprio temor diante deles. 

Em suas diversas formas, o medo assume características distintas a depender da classe 

social afetada. Para a classe de médio e alto poder aquisitivo, o medo é refletido na arquitetura 

moderna através das residências afastadas do núcleo urbano e suas características físicas 

assemelham-se a fortalezas com muros altos, pesadas barras de ferro e sofisticados sistemas 

de alarme. Para a classe de baixo poder aquisitivo, o medo é refletido dentre outros motivos, 

através do tráfico de drogas que leva ao crime organizado, através da pouca efetividade do 

policiamento ostensivo, falta de iluminação, falta de infraestrutura urbana etc. Fratari, (2009) 

relata que o sentimento de insegurança no nível ideal-típico do medo é entendido como o 

medo difuso24, onde não é necessário ter sido o indivíduo vítima ou ter tido contato com uma 

vítima. Assim, associa-se a uma sensação de angústia para além dos acontecimentos. Estando 

expresso, no medo no domicílio, o medo nas ruas, nas medidas de proteção no domicílio. 

Para Peralva (2000), a insegurança funciona como uma metáfora para um mundo onde 

a hierarquia enfraqueceu, e onde por isso mesmo a reconstrução de espaços protegidos passa a 

ser vista como necessidade fundamental. Em função disso a insegurança social presente na 

sociedade brasileira contemporânea nos remete à Cultura do Medo. Para Pastana (2005) a 

cultura do medo representa a somatória dos valores, comportamentos e do senso comum que 

associados à questão do crime, reproduzem a idéia hegemônica de insegurança. O medo 

encontra-se inserido nas transformações políticas e sociais mais recentes da história 

                                                           
24Medo sem causa concreta que surge como consequência de um estado de ansiedade extremamente 

grave. Sobre este assunto ver Barreira (2013). 



38 
 

 
 

democrática do Brasil. O medo associado à criminalidade nas cidades tornou-se um problema 

que se incorporou ao modus vivendi da população urbana. Para Dantas (2006), o medo não se 

resume apenas a manifestação emocional, ele envolve respostas comportamentais e 

fisiológicas. De acordo com Cruz e Landeira Fernandez (2001), o sentimento de medo tem 

origem quando o organismo entra em contato com estímulos ambientais que representam 

sinais de perigo. 

 Ainda segundo Dantas (2006, p. 89) em linhas gerais, o medo pode ser entendido 

como uma sensação de ansiedade que produz um estado de alerta em face de uma percepção 

de risco ou perigo iminente. Tal sensação tanto pode estar baseada em fatores reais quanto 

imaginários. O medo também pode ser emblemático, desencadeado por determinadas 

condições, objetos, pessoas ou situações representativas de risco ou perigo. Além disso, ele se 

manifesta em diferentes intensidades. Deste modo, consideramos como medo do crime uma 

reação emocional caracterizada pela percepção de perigo e consequente ansiedade produzida 

por sua ameaça remota ou iminente, indicada por fatores percebidos no ambiente, tais como a 

notícia de ocorrência de homicídios, estupros, arrombamentos, agressões físicas, etc. No 

mundo contemporâneo, argumentam Cohen e Felson (1979), as pessoas estão ausentes de 

seus locais de residência a maior parte do tempo. Enquanto os adultos permanecem 

trabalhando fora de casa boa parte do tempo. O ambiente de bairros tradicionais do passado, 

onde toda uma família extensa costumava residir, com o papel do "guardião" sendo exercido 

por alguém da própria família durante a maior parte do tempo, tampouco existe mais.  

Corrêa (2008) analisa várias séries de reportagens sobre crimes violentos, publicadas 

entre 2004 e 2007 em periódicos do Rio de Janeiro e de São Paulo, relacionando-as com a 

produção de um imaginário urbano. O objetivo é mostrar como as reportagens veiculadas 

nesses jornais diários contribuem para a instituição de um imaginário do medo 

contemporâneo através da narração da violência urbana. Abordam-se as formas de enunciação 

e evocação do medo nas séries de reportagens publicadas em O Globo – “24 horas”; 

“Geografia da violência”; “A guerra do Rio” – e Folha de S. Paulo – “Guerra urbana”. São 

analisadas duas perspectivas adotadas para dar sentido a crimes violentos: aquela que narra a 

violência como parte do cotidiano da cidade e, por outro lado, aquela que narra a violência 

urbana como metáfora da guerra. Nestas perspectivas, os relatos jornalísticos que tratam do 

crime violento nas grandes cidades produzem uma simbologia e um vocabulário que 

constituem um imaginário urbano do medo, afetando profundamente as práticas de 
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democratização do espaço público. Além disso, a grande ênfase dada às questões do aparelho 

repressor do Estado simplifica a complexidade própria da idéia de segurança pública, que vai 

além de questões policiais.  

Assim, de modo mais amplo, esse imaginário do medo – que é a própria circulação de 

discursos que têm o crime violento como tema – se entrelaça com outros fatores e aponta para 

questões fundamentais da ordem social, política, econômica e cultural na América Latina e no 

Brasil contemporâneo. O medo do crime passou a integrar a realidade e o imaginário de toda a 

coletividade (seja ela rica ou pobre) que, a partir de experiências concretas ou não, passou a 

produzir e reproduzir o que Caldeira (2000), denominou de fala do crime. Para Arantes 

(2015): 

Segundo dados das Nações Unidas (2010 apud Lambert, 2013, p. 390), de 

fato, a América Latina e o Caribe concentram a segunda maior proporção de 

homicídios do mundo. O medo urbano tem, portanto, um componente 

objetivo, relacionado ao crescimento da criminalidade violenta. Segundo 

Lambert (2013), as cidades latino-americanas se tornaram espaços da 

insegurança. Não obstante, como sustenta Amendoal (2000), o medo tem-se 

configurado como o principal organizador das cidades contemporâneas não 

apenas em países com altos índices de violência, pois ele é uma mescla de 

violência real com imaginário social, que é amplificado por um conjunto de 

atores sociais, como os meios de comunicação por exemplo. (ARANTES, 

2015, p. 123). 

Em suas análises Santos Júnior et al (2007) avançam mais ainda, definindo o medo do 

crime como sendo: 

Uma emoção, um sentimento de dano, real ou imaginário; o medo também 

pode ser mais geral e estar ligado a um conjunto de outras coisas. Ele se 

encontra na cabeça das pessoas, exteriorizando um complexo de sintomas, 

suor, sentimento de frio ou quente, falta de concentração, boca seca e falta 

de apetite (SANTOS JÚNIOR et al ,2007, p. 23).  

 Ainda segundo Santos Junior et al (2007) assegura Warr (2000) que, apesar de 

décadas de investigações sobre o medo do crime, até há pouco tempo o conceito foi 

comparado a uma variedade de estados emocionais, de atitudes, ou de percepções, ansiedade, 

risco percebido, medo do desconhecido, vizinhança se deteriorando e os valores morais em 

declínio. (SANTOS JÚNIOR et al, 2007, p. 26). 

Acerca do sentimento de insegurança, Frias (2004) relembra:  

O medo do crime manifesta-se, sobretudo, em comportamentos de proteção 

do domicílio ou medidas cautelares em face da vitimização, sendo expresso 
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na primeira pessoa: tenho medo de ser assaltado ou não me sinto seguro na 

rua à noite (FRIAS, 2004, p. 3). 

Os diversos modelos de levantamento do medo do crime possuem suas peculiaridades, 

ou seja, suas características próprias empregadas para um determinado contexto cultural; 

ressalta-se que algumas características são comuns nos diversos países. 

  

3.4 A ARQUITETURA DO MEDO 

Na atualidade, os muros evoluíram para as formidáveis estruturas de hoje, e que dentre 

outras características também são capazes de dar a sensação de proteção da violência às 

pessoas que lá vivem. Embora pareçam diferentes, quase todos os prédios na atualidade 

guardam muitas semelhanças: num mesmo espaço, convive o que chamamos de atual e de 

medieval25: muralhas, grades, seteiras, fossos, lanças e arames farpados que remetem a uma 

imagem caricata da idade média, complementam-se com equipamentos de alta tecnologia, 

como câmeras, sensores infravermelhos e torres blindadas. Porém, sob o disfarce da 

elaboração de soluções positivas para os problemas de segurança, a arquitetura cria alguns 

problemas: sobre este ponto de vista, não deveria a arquitetura ajudar a resolver as graves 

ansiedades humanas provocadas pelo medo através de suas construções? E estas (construções) 

não são elaboradas sob o pretexto de que tudo o que está fora dos seus muros representam 

uma ameaça? 

Em seu texto Pastana (2005) afirma que cada vez mais as cidades assumem feições 

ditadas por uma arquitetura do medo – muros mais e mais altos, cercas em volta das 

residências, sofisticados sistemas de segurança e alarme. Para as residências populares esta 

arquitetura também existe e se representa de forma mais simples: na proteção dos muros por 

pequenas cercas elétricas, cacos de vidros, portões envoltos em lanças, presença de elementos 

vazados em seus muros etc. 

Neste caso, parece que o medo é o instrumento alimentador e ao mesmo tempo 

coercitivo que carrega e induz alguns projetos residenciais a uma tão desenfreada e excessiva 

proteção através de certas soluções arquitetônicas. Para comprovar essa tese, tomemos um 

                                                           
25Ainda hoje utilizamos a expressão “medieval” de forma pejorativa para tudo que parece dogmático e 

retrógrado. 
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exemplo alegórico da figura 01 (p. 42), sobre o "Jardim do Éden".  Neste exemplo caricato da 

vida real, procuraremos mostrar como funcionam as relações entre “forma e efeito” para um 

dado problema que aqui denominamos de medo do desconhecido. Na versão de Athenasius 

Kircher26, em sua obra denominada “Jardim do Éden bíblico”, o paraíso é cercado por um 

muro. Logo, segundo o autor, a obra representa a situação do Jardim do Éden como um 

experimento controlado. A "Natureza selvagem", ou seja, o medo do desconhecido se estende 

para além dos muros, mas por dentro, Deus estabelece uma aliança com Adão e sua 

companheira, Eva. Em sua interpretação e versão do que se encontra na bíblia, Kircher diz 

que este recurso arquitetônico foi criado para que fossem atendidas as necessidades do casal; 

alí eles estariam seguros, livres do medo e em casa. A Selvageria era mantida à distância, ou 

seja, fora dos muros. Kunze (2009) aponta que: 

In the Eden story, the serpent plays the role of the knowledgeable outsider 

who is in the position to show Eve what the world was like before God 

sheltered Adam! True to multiple ethnological interpretations, the serpent 

embodies the form of distinction, here set up to separate and define Eden and 

the Wilderness. He is a prototypical Uroboros, both container and 

contained27 (KUNZE, 2009, p. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26Foi um jesuíta, matemático, físico, alquimista e inventor alemão nascido em Geisa, uma cidade 

pequena no banco do norte da Rônia Superior, Buchônia, famoso por sua versatilidade de 

conhecimentos e particularmente sua habilidade para o conhecimento das ciências naturais. 
27 Na história do Éden, a serpente desempenha o papel de “intrusa” experiente, que está numa posição 

para mostrar a Eva como o mundo era antes de Deus criar e abrigar Adão na terra. Fiel a múltiplas 

interpretações etnológicas, a serpente encarna a forma de distinção, aqui configurado para separar e 

distinguir o Éden da região selvagem. “Ela” é um protótipo do Uroboros (símbolo representado por 

uma serpente, ou um dragão, que morde a própria cauda), pois tanto contém como está contido no 

espaço (tradução nossa). 
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Figura 01 - Jardim do Éden 

 

Fonte: Kunze, 2009. 

Para Kunze (2009) o jardim do Éden poderia ser visto como um caso especial, uma 

definição da floresta virgem, preservada pelos seus muros. O muro não coloca o Éden e a 

floresta em extremidades opostas da mesma linha, mas, ao invés disso, mostra distinção de ser 

radicalmente perverso. O meio externo está ligado ao meio interno através do artifício da 

serpente. A posição da serpente não poderia ser mais clara. Ela conhece a árvore do 

conhecimento do bem e do mal. A presença da serpente sugere um desejo de repulsa. Porém 

Deus não conseguiu evitar o despejo de seu “inquilino” mais problemático. Não representaria 

a serpente o medo? A partir do momento que Deus construiu esta subdivisão, despertou em 

Adão e Eva o sentido da distinção. O Jardim do Éden nos lembra do enclausuramento e o que 

está fora, o grande espaço público (a serpente), que se apresenta degradado, repulsivo e 

desconhecido. 

Após refletirmos sobre esta imagem e trazendo estas impressões para os dias de hoje, 

observamos que a sociedade contemporânea está se refugiando cada vez mais, e a arquitetura 

do medo tem patrocinado de forma agressiva, através dos grandes empreendimentos 

imobiliários a construção de condomínios fechados, isolados e completamente apartados da 

vida social externa. Segundo Bauman (2009): 
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Brian Murphy construiu para Dennis Hopper (figura 02), em Venice, uma 

casa com uma espécie de bunker28, cuja fachada de metal ondulado não tem 

janelas. O mesmo arquiteto projetou outra casa de luxo em Venice entre os 

muros de uma velha estrutura em ruínas, recobrindo-a de grafites 

semelhantes aos dos arredores, de forma a camuflá-la. Projetar e construir 

casas não-vistosas é uma tendência cada vez mais difundida na arquitetura 

urbana governada pelo medo. (Bauman, 2009, p. 45). 

 

 

Figura 02 - Fachada da residência do ator Dennis Hopper 

 

Fonte: Homedsgn.com/tag/dennis-hopper/, 2016. 

 

                                                           
28Em arquitetura militar, um bunker (casamata) é uma instalação fortificada fechada e abobadada, 

independente ou integrada numa fortificação maior, à prova dos projéteis inimigos. O termo é 

utilizado de um modo bastante genérico, podendo designar instalações de vários tipos e tamanhos, 

normalmente construídas em concreto. Podemos dividir as casamatas em dois grandes tipos: as 

passivas - que apenas se destinam a abrigar pessoal ou material - e as ativas - que constituem postos de 

combate de infantaria ou de artilharia, podendo funcionar como abrigos de canhões ou de 

metralhadoras. A partir da Segunda Guerra Mundial, começou-se a utilizar o termo "bunker" e mais 

recentemente o seu aportuguesamento "búnquer" para designar certos tipos de casamatas. O termo 

"bunker" tem origem na designação, em língua inglesa, dos paióis de carvão dos couraçados, que eram 

blindados de modo a protegerem o combustível de eventuais impactos de projéteis inimigos. (ALVIM 

et al., 2015, p. 10) 
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Em salvador, observa-se a mesma tendência em alguns pontos da cidade, como por 

exemplo na ladeira da Barra onde encontramos a sede do escritório de Arquitetura SQ+ 

Arquitetos Associados, podemos observar nas figuras 03, 04 e 05, o mesmo artifício utilizado 

na residência do ator Dennis Hopper. Esta fachada simboliza psicologicamente o reflexo do 

enclausuramento. Na parte interna do empreendimento, observa-se o completo bem estar, 

inclusive com salas contemplativas para o mar. 

Figura 03- Fachada principal 

 

Fonte: Diniz, 2015. 

 

Figuras 04 e 05-Recepção/ Lounge e ambiente de trabalho contemplativo para o mar 

  

Fonte: Diniz, 2015. 
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A nova arquitetura provoca em sua concepção de espaço interno da casa, uma 

preferência pela segurança interna e externa do imóvel residencial. Uma das coisas que tem 

preocupado os especialistas seria então, deste modo, a redução gradual das dimensões das 

residências, para um maior controle espacial de toda a área, além de soluções extremamente 

favoráveis à vigilância e ao isolamento. Segundo Foucault (1987) a vigilância é um artifício 

utilizado há muito tempo. Por exemplo, o modelo de panóptico idealizado por Bentham, 

esclarece muito bem como se dava essa vigilância: 

 

Michel Foucault trata da vigilância e da ênfase nas mudanças e rupturas 

fundamentais que, presumivelmente, ocorreram no século XVII, a partir de 

arranjos sociais em que muitos vigiavam poucos, para atividades de 

vigilância modernas, nas quais poucos vigiam muitos [...] inversão de 

funções, prevista por Foucault no modelo do panóptico de Bentham, de 

originalmente afastar perigos para a construção de sujeitos, pode ser 

encontrada na atuação de veículos de comunicação, que da função de 

informadores passam a manipuladores da informação e, entre outras 

relações, a aplicação sub-reptícia das técnicas de controle se expressa na 

indução diária de comportamentos pelos meios de comunicação ou ainda 

pela “narcotização” das pessoas pelo excesso de informações [...]o modelo 

de panóptico, portanto, passa de uma proposta específica para um conjunto 

de ações voltadas para o controle: o panoptismo. E esse conjunto de ações é 

atual e constantemente influenciado pelos meios de comunicação e pela 

tecnologia. (COUTO, 2005, p. 9). 

 

Embora este conceito de panóptico fosse aplicado para a construção de prisões na 

Inglaterra, alguns arquitetos ingleses e franceses (provenientes da escola do Socialismo 

Utópico) estavam imaginando habitats que refletissem as noções similares dessa engenharia 

social. O panoptismo acabou influenciando em termos de soluções de proteção e controle, o 

espaço defensável proposto por Oscar Newman29. O objetivo de Newman foi apresentar um 

modelo para ambientes residenciais que inibissem o crime. O espaço defensável, em termos 

                                                           
29Oscar Newman foi um arquiteto e urbanista renomado, conhecido internacionalmente por seus 

trabalhos em arquitetura, pesquisas e escritos nas áreas de planejamento comunitário, habitação 

assistida, prevenção da criminalidade e da integração racial. O "The U.S. Department of Housing & 

Urban Development (HUD)" publicou um livro do Sr. Newman, intitulado "Creating Defensible 

Space". Ele explica os princípios usados na concepção e execução de três dos seus melhores projetos 

mais conhecidos. Dois dos livros anteriores de Newman, "Defensible Space" and "Community of 

Interest", têm ajudado a padronizar as políticas de habitação em todo o mundo.  O H.U.D agora adotou 

princípios do "Defensible space" para todos os seus novos projetos, bem como para determinar quais 

os projetos a serem reformulados. Texto extraído do site  http://www.defensiblespace.com/author.htm) 

(Tradução nossa). 

http://www.defensiblespace.com/author.htm
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de disposição do terreno e do interior dos edifícios é alcançado quando os moradores podem 

facilmente observar e controlar todas as atividades que ocorrem dentro dele através de 

barreiras reais e simbólicas. Neste caso, o espaço defensável estende-se para a rua que cerca a 

construção e o seu desenho arquitetônico contribui para a criação de um ambiente seguro, 

através dos seguintes elementos: propriedade territorial, a vigilância natural, a imagem e a 

localização dos edifícios. A propriedade territorial refere-se à definição territorial do espaço 

em desenvolvimento, refletindo a zona de influência dos habitantes. A redução do número de 

pessoas compartilhando este espaço aumenta as chances de atrair pessoas suspeitas de 

atividades criminosas, a menos que haja métodos naturais e artificiais de vigilância para 

impedir as atividades criminosas (NEWMAN, 1972, p. 124). 

A vigilância natural refere-se ao posicionamento das portas das casas, apartamentos, 

janelas, corredores, elevadores, escadas etc., cujos moradores serão capazes de monitorar as 

atividades externas, além das internas. Por exemplo: as entradas principais não devem ser 

localizadas em locais escuros, os elevadores e escadas não devem ser localizados em “cantos 

cegos”; as plantas e arvores não devem ser plantadas em cantos com baixa visibilidade, pois 

são esconderijos naturais para que os criminosos se utilizem do elemento surpresa para agir. A 

imagem refere-se à adoção de formas de construção que não permitam a outros a perceber a 

vulnerabilidade e o isolamento dos seus habitantes (exemplo da casa de Dennis Hopper), ao 

contrário tornam-se presas fáceis para os criminosos. E por último a localização funcional 

refere-se ao caráter do local: será este um local de difícil operacionalização para os 

criminosos ou existem facilidades para a sua conduta criminosa? Neste caso, uma localização 

bastante movimentada inibe desta forma as condutas criminosas e a consequente redução do 

medo de frequentar estes locais. A crescente onda de medo transformou os espaços públicos 

em locais vigiados e controlados (NEWMAN, 1972, p. 184).  

Ferraz (2014) exemplifica uma residência que mudou a sua fachada em função da 

segurança e proteção: 

As comparações abaixo [figura 06] mostram edificações refotografadas em 

2014, após um longo período de tempo, que tiveram, alterados os elementos 

de proteção, ora instalando ou ampliando o avanço sobre o passeio, ora 

aumentado o muro e o consequente isolamento da rua. (FERRAZ et al ,2014, 

p. 9). 
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Figura 06 - Rearranjos arquitetônicos ao longo de dez anos em algumas residências do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Ferraz et al, 2014. 

 

As figuras (07 a 12, págs. 48 a 51) relatam um cenário comum no cotidiano das 

cidades brasileiras, principalmente as mais violentas. De tanto nos acostumarmos com este 

visual, não percebemos que as pessoas estão se fechando cada vez mais e de forma sutil, tanto 

que a integração da paisagem urbana com a arquitetura do medo só é percebida quando 

repousamos nossos olhares sobre o problema. Na verdade, estes elementos sempre estiveram 

ali presentes, porém despercebidos, desprezados ou até mesmo ignorados pelo olhar comum 

das pessoas. 

Os condomínios fechados, com seus altos muros e dissociados completamente da 

paisagem urbana também representam a arquitetura do medo, quando são equipados com 

guaritas vigiadas por câmeras, cercas elétricas etc., conforme se vê nas figuras de (13 a 15, 

págs. 51 e 52). 
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Figura 07 - Crianças em janelas com grades: Exposição “Arquitetura do Medo” 

 

Fonte: Gardenberg, 2008. 
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Figura 08 - Vendedora entregando a mercadoria pelo buraco da grade de proteção 

 

Fonte: Notícias Bol, 2013. 

 

Figura 09 - Morador da favela oitão preto no RJ se protegendo com grades em seu estabelecimento 

 

Fonte: Noticias Bol, 2013. 
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Figura 10 - Salão de cabeleireiro fechado por grades. 

    

Fonte: Gardenberg, 2008. 

Figura 11 - Gradeamento em uma fachada 

 

Fonte: Gardenberg, 2008. 
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Figura 12 - Favela Gradeada 

 

Fonte: Extra online, 2008. 

 

 

Figura 13 - Fachada de um condomínio fechado em Feira de Santana 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
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Figura 14 - Fachada de um condomínio fechado em Feira de Santana com guarita fechada e câmera 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

 

Figura 15 – Muro de uma residência no bairro SIM/ Feira de Santana com mini lanças e cerca elétrica 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
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3.5. ESPAÇO PÚBLICO30, SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E O MEDO. 

Em seu livro de 1908, “A alma encantadora das ruas”, João do Rio exalta as relações 

sociais entre os indivíduos, dizendo que todos são parecidos e iguais no ambiente da rua. Nas 

ruas tudo se transforma, tudo varia, a rua resiste às idades e às épocas. E finaliza este trecho 

dizendo que apesar dos conflitos e dos acontecimentos notáveis só persiste e fica o amor da 

rua: 

“Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria 

revelado por mim se não julgasse, e razões não as tivessem para julgar, que 

este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós 

somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, 

nos povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a 

polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo o 

sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, 

resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia — o amor, o 

ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os 

séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos 

notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da 

rua”. (Rio, 1987, p.02). 

 

Para Jacobs (2000), as calçadas desempenham papel fundamental para a manutenção 

da segurança das cidades: “O principal atributo de um distrito urbano próspero é que as 

pessoas se sintam seguras e protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos” (JACOBS, 

2000, p. 30). 

Sendo assim Jacobs (2000) defende que “a manutenção da segurança não deveria ser 

feita pela polícia, mas […] pela rede intrincada, quase inconsciente, de controles e padrões de 

comportamento espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por ele aplicados”. Neste 

caso as condições para que haja pessoas suficientes exercendo a vigilância natural dos espaços 

públicos e a consequente diminuição da violência são as percepções e nitidez entre o que é 

espaço público e espaço privado; deve existir o que ela chama de "os olhos da rua” 31 e a 

                                                           
30Sabe-se também que existem outros fatores, além do medo do crime, associados a escassez das 

práticas coletivas nos espaços públicos como por exemplo, os que se relacionam com as novas 

mudanças observadas nas relações sociais decorrentes das novas tecnologias de comunicações, assim 

como, pelo recrudescimento da crise econômica que reduz a capacidade de investimentos públicos, 

associados a má gestão, o que resulta na baixa qualidade e atratividade desses espaços, entre outros 

aspectos. 
31Os olhos da rua são as pessoas que, consciente ou inconscientemente, utilizam o espaço público e/ou 

costumam contemplá-los de suas casas, exercendo uma vigilância natural sobre o que ali acontece. 
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calçada dever ter usuários transitando ininterruptamente. Indiretamente, o movimento de 

pessoas atua como atrator para os olhares de quem não está na rua, uma vez que as pessoas 

costumam gostar de olhar quem passa. Ruas desertas dificilmente atrairão a atenção de quem 

está dentro das edificações, o que acaba acentuando a sensação de insegurança. Algumas das 

razões para a nossa maior sensação de insegurança incluem uma aceleração das taxas de 

mudanças, bem como o declínio do espaço público, o fosso crescente entre ricos e pobres, e a 

influência crescente de equipamentos inteligentes. O medo passa a ter um caráter formador de 

uma nova sociabilidade urbana e de um elemento de ação política. Esta nova sociabilidade, 

foi se acentuando por conta do crescimento desordenado das grandes cidades assim como o 

enfraquecimento do estado providência e o individualismo tão crescente neste século. Na 

verdade, por trás disso encontramos um processo de privatização do espaço público e a 

consequente perda de identidade do chamado homem político, como nos chama a atenção 

Arendt (2007): 

O espaço público da aventura e do empreendimento desaparece assim que 

tudo chega ao seu fim, logo que dissolvido o acampamento do exército e os 

heróis retornam para as suas casas. Esse espaço só se torna político quando 

assegurado numa cidade, quando ligado a um lugar palpável que possa 

sobreviver e ser transmitido as novas gerações (ARENDT, 2007, p. 20). 

 

Segundo o Informe regional de Desenvolvimento Humano, editado pelo Programa das 

Nações para o Desenvolvimento (PNUD), têm crescido o número de pessoas que estão 

evitando frequentar os espaços públicos (lugares de recreação) por medo do crime (ver figura 

16, p. 55): 

La inseguridad ciudadana tiene múltiples impactos negativos para el 

desarrollo humano. El delito, la violencia y el temor limitan profundamente 

las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen 

vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado. Por ejemplo, 

El porcentaje de personas que reportan haber limitado sus lugares de 

recreación por temor a ser víctima del delito va de un 20.6% a un 59.1% para 

distintos países de América Latina. Asi mismo, el porcentaje de personas que 

han limitado sus lugares de compras como consecuencia del temor al delito 

vadel 16.8% al 51.5% para diferentes países. Más aún, entre El 45% y el 

65% de los encuestados, dependiendo del país, dejó de salir de noche 

(LAPOP-PNUD 2012). Este impacto en el patrón de comportamiento de las 

personas limita su convivencia en El espacio público, su desplazamiento y 

recreación, es decir, afecta su libertad (PNUD, 2013, p. 04). 

                                                                                                                                                                                     
Jacobs cita como contra exemplo alguns edifícios muito verticalizados, em que os corredores eram 

inacessíveis aos olhos, apesar de serem de acesso público, e por isso sofriam enormemente com a 

depredação e a violência. 
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Figura 16 - Porcentagem de pessoas que limitaram seus lugares de recreação por conta da insegurança. 

 

Fonte: PNUD, 2013. 

Em seu livro Cidade de Muros, Caldeira (2000) escreve um capítulo baseado em 

depoimentos de moradores de bairros diferentes da cidade de São Paulo, colhidos entre 1989 e 

1991. A autora analisa seus discursos em relação à criminalidade, às instituições democráticas 

e aos direitos civis. Sua tese central é a de que se configura na sociedade brasileira aquilo que 

ela e James Holston, em artigo de 1998 ("Democracy, Law, and Violence: Disjunctions of 

Brazilian Citizenship"), qualificam de "democracia disjuntiva32". Ela avalia que uma das 

maiores contradições do Brasil contemporâneo reside no fato de que a expansão da cidadania 

política, através do processo de transição democrática, se desenvolveu concomitante com a 

deslegitimação da cidadania civil e a emergência de uma noção de espaço público 

fragmentado e segregado, daí o caráter disjuntivo desse processo de democratização. Os 

                                                           
32 De acordo com Caldeira e Holston, isso ocorreria porque, apesar de o Brasil ter criado instituições 

políticas democráticas com considerável sucesso, e apesar de promulgar constituições e códigos legais 

com base na ideia de rule of law e no significado dos valores democráticos, o componente civil da 

cidadania continua seriamente comprometido. Afinal, os cidadãos sofrem violações sistemáticas dos 

seus direitos Ribeiro (2013). 
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depoimentos dos entrevistados sobre a criminalidade urbana, a instituição policial, os direitos 

humanos e as práticas de privatização do espaço com o objetivo de manutenção da segurança 

e afastamento da ameaça à mesma revelam e reproduzem essa disjunção. (CALDEIRA 2000, 

p. 302). Sobre a discussão do exercício da cidadania e criminalidade, o  documento do PNUD 

(2013) nos informa que: 

La inseguridad pone bajo tensión el respaldo de la ciudadanía al Estado de 

Derecho. Diversas encuestas de opinión muestran que los latinoamericanos 

expresan una seria predilección por La aplicación de leyes más duras e 

incluso por políticas de mano dura. No obstante, esta demanda ciudadana por 

respuestas rápidas de mano dura en contra de los delincuentes puede 

traducirse en violaciones a los derechos humanos (PNUD, 2013, p. 37) 

Os enclaves são propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que é 

privado e restrito ao mesmo tempo em que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. 

São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes 

arquitetônicos. Os espaços públicos são voltados para o interior e não em direção à rua, cuja 

vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de 

segurança, que impõem regras de inclusão e exclusão. A polícia e os enclaves serão tomados, 

assim como os discursos sobre o medo da criminalidade urbana, como formas de expressão da 

lógica de exclusão e segregação existente na sociedade brasileira contemporânea, formas que 

convivem com características democráticas dessa mesma sociedade, por isso são exemplos do 

caráter disjuntivo de nossa democracia (CALDEIRA 2000, p. 303). 

 Para Secchi (2009), a formação de vastas áreas de pobreza ou, ao contrário, 

reservadas para a população urbana mais privilegiada, a divisão e separação espacial destes 

dois tipos de áreas, a formação de enclaves e guetos, respectivamente pobres e ricos, não é um 

fenômeno que pertença somente ao século XX. Romances e pesquisas do século XIX estão 

cheios de descrições de ambas as situações; o que pode surpreender é o impetuoso 

crescimento e a escala do fenômeno na segunda metade do século XX.A contemporaneidade 

trouxe grandes avanços para as inquietações propostas nos séculos XIX e XX, em relação à 

democratização do espaço público e o direito pleno a cidadania que deveria ser exercido nele. 

E estes avanços acabaram por provocar no espaço urbano inúmeras propostas de uma cidade 

mais justa, ou seja, o direito a cidade seria a linha mestra condutora destas novas mudanças. 

Porém ao longo do século XX estas conquistas se dissiparam e se desgastaram com o 

exaurimento do estado do bem-estar social (Welfare State). O que se percebe é uma mudança 

de comportamento também nas pessoas que moram em bairros periféricos. Sabe-se que esta 
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mudança também foi motivada por questões de segurança em relação ao meio, seja ele 

externo ou interno e a chamada “vida de bairro”33 que antes interligava as relações sociais 

acaba se deteriorando com a perda dos valores de troca, perda da identidade e a baixa 

interação social entre as pessoas de diferentes grupos, por conta do medo das ruas e medo de 

se relacionar entre si. 

E esta degradação do espaço produz a perda das relações sociais quando se vive em 

comunidade. Esta nova configuração espacial pública é remetida ao local a ser evitado, a ser 

explorado, ou seja, é um novo local associado ao “medo”. As praças, lugares públicos abertos, 

feiras livres etc., fazem parte de uma nova realidade: a do abandono e da escassez social. 

Observe o exemplo do Centro Histórico de Salvador completamente abandonado em 2007 

(figuras 17 e 18). 

Figuras 17 e 18-Centro Histórico de Salvador abandonado em 2007 

 

Fonte: skyscrapercity.com, 2016. 

 

Talvez esta nova (realidade) necessidade estivesse transformando os espaços públicos 

em locais desconexos da vida cotidiana. Não somente para o citadino comum que vive uma 

vida precária, mas também para os que desejam uma vida apartada da convivência diária e das 

relações que se formam entre o espaço público. Ao invés disso, intensifica-se a procura por 

espaços fechados, a exemplo dos “shoppings centers”, supermercados, clubes condominiais 

etc. Em uma matéria para a Folha de São Paulo intitulada: “Para periferia, ocupar o espaço 

público significa enfraquecer a cultura do medo”, Silva (2014) constata que: 

                                                           
33“O movimento, formado por vizinhos com fortes laços comunitários, que luta por melhor qualidade 

de vida e contra a especulação imobiliária que descaracteriza a região”. (MELLO E SILVA, 2011, p. 

99). 
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Na periferia, a rua é um ambiente de acolhimento, mas também de abandono 

e perigo. Para muitos, a rua tem conotação de violência. "'Menino, a rua é 

perigosa', gritava minha mãe quando eu pretendia sair à noite”, diz Marcelo 

Paz, de 22 anos, morador do Jardim Campo de Fora, região do Capão 

Redondo, zona sul de São Paulo. Toda a violência sofrida pela periferia 

gerou em seus moradores um medo que cria, em diversos bairros, uma 

situação de cárcere social. As pessoas se privam de sua liberdade por 

sobrevivência. Não se trata de uma situação de vitimização. Na favela, ao 

longo dos anos se construiu a ideia de que “se a pessoa está na rua à noite, é 

vagabundo ou está fazendo algo de errado”. A própria periferia assumiu esse 

discurso. Enquanto isso, quem está nas ruas em bairros onde há maior 

concentração de pessoas da classe média alta, como a Vila Madalena, está 

"se divertindo". Nesses lugares, quando o efetivo da Policia Militar é 

enviado para a dispersão dos jovens que ocupam o espaço público para se 

divertir, o que deveria ser feito pela Guarda Civil Metropolitana e pelo 

Programa de Silêncio Urbano (PSIU), bombas de gás lacrimogênio, spray de 

pimenta, bala de borracha, cassetete e repressão tomam conta do ambiente. É 

por essa forma de tratamento repressiva que a periferia tem medo de 

frequentar um ambiente de convivência e de uso coletivo, a rua. O que não é 

uma preocupação em alguns bairros de classe média (SILVA, 2014, p. 23) 

As relações e a forma de organização social ampliaram a ideia de comunidade e 

homogeneidade. Viver coletivamente nos dias de hoje faz parte de um processo que agrega 

“iguais”, e esta idéia sempre foi a mola mestra para a separação entre as classes sociais. 

Tentam trazer para o espaço privado a realidade simulada e que deve se aproximar de um 

mundo contido por semelhanças, e homogeneidades. Esta forma vem sendo bastante 

explorada pelas agências de propagandas representadas pelos simulacros e simulações34. 

Pensar em simulações e simulacros nos remete à forma como se constrói, através da 

estimulação do consumo, desejos que devem ser satisfeitos para atender às necessidades que o 

ser humano tem de viver em um mundo ideal, perfeito, longe do que se mostra a realidade 

diária. Os simulacros se apropriam de uma forma idealizada, através de um discurso que 

convence os consumidores a assumirem esta nova postura, em troca de um ambiente livre do 

perigo que cerca os espaços públicos e traz uma “utopia” que se faz presente no encontro à 

natureza, aproximando o homem cada vez mais do espaço verde artificial que é simulado 

como uma prótese35: se implanta artificialmente um meio ambiente cercado por condições 

                                                           
34Simulacro - É um hiper-real, produto de síntese irradiando modelos combinatórios num hiperespaço 

sem atmosfera. Passagem a um espaço cuja curvatura já não é a do real, nem a da verdade, a era da 

simulação inicia-se, pois, com uma liquidação de todos os referenciais. Simulação - Já não se trata 

somente imitação, nem de dobragem, nem mesmo de paródia. Trata-se de uma substituição no real por 

signos do real. 
35O sentido de prótese aqui é em relação a algo implantado no espaço urbano e completamente 

desconexo da chamada vida de bairro no espaço público. 
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ideais de integração, muito embora este “meio ambiente” não faça parte da realidade, ou seja, 

ele apenas é um simulacro. 

O urbanismo, como se encontra na atualidade, se apodera da racionalidade 

fragmentadora e intensifica as segregações, guetificações através da separação da sociedade 

no espaço, através de sua ideologia. Estaríamos desta forma assumindo um risco maior ao 

investirmos em soluções que segregam e desagregam, empreendendo recursos em dispositivos 

de segurança, em soluções arquitetônicas menos favoráveis a contemplação e mais arrojadas 

em isolar as pessoas? Villaça (2001) argumenta que uma das características mais marcantes 

das metrópoles brasileiras é a segregação espacial das classes sociais em áreas distintas da 

cidade. Basta uma volta pela cidade – e nem precisa ser uma metrópole – para constatar a 

diferenciação entre os bairros, tanto no que diz respeito ao perfil da população, quanto às 

características urbanísticas, de infraestrutura, de conservação dos espaços e equipamentos 

públicos etc. 

A segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas 

sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais 

ou conjuntos de bairros da metrópole (VILLAÇA 2001, p. 142). Grifo no 

original. 

Além disso, a segregação tende a enfraquecer as relações sociais, o contato com o 

diferente e a tolerância. Crianças criadas em condomínios fechados muitas vezes não têm 

praticamente nenhum contato com as áreas mais pobres da cidade. A segregação espacial 

aumenta a sensação de desigualdade e pode contribuir para uma maior violência urbana. 

Lojikine (1997) identificou três tipos de segregação: uma oposição entre o centro e a periferia; 

uma separação cada vez mais acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes 

mais populares e aquelas ocupadas pelas classes mais privilegiadas; uma separação entre as 

funções urbanas, que ficam contidas em zonas destinadas a funções específicas (comercial, 

industrial, residencial etc.). Villaça (2001) considera que o segundo tipo de segregação urbana 

define melhor "as principais forças atuantes sobre a estruturação do espaço metropolitano no 

Brasil", onde existe uma clara disputa por localização dos grupos sociais e entre classes 

sociais.  
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3.6. A SENSAÇÃO DE (IN) SEGURANÇA E O MERCADO IMOBILIÁRIO 

O espaço urbano como mercadoria, fomenta a venda de segurança, tranquilidade, paz, 

através da lógica do mercado imobiliário, e incentiva cada vez mais a segregação 

socioespacial. Com a popularização dos condomínios fechados no Brasil, houve um 

incremento na realização destes empreendimentos principalmente nas cidades médias.  Para 

Silva, (2004), “a produção dos condomínios residenciais horizontais se prolifera e se 

diversifica. Seu alto grau de aceitação entre os consumidores reflete-se na demanda crescente 

observada por este tipo de moradia e na rápida comercialização desses empreendimentos. 

Apontam-se como possíveis motivos: a massificação da cultura do medo; a opção pela 

homogeneidade social; a criatividade incessante do mercado imobiliário na busca por 

maximizar lucros; os avanços tecnológicos e das comunicações relativizando o fator 

localização na escolha do local de moradia; a incapacidade do poder público em atender às 

atuais demandas da população urbana quanto aos espaços públicos”. Segundo Silva (2004):  

Os condomínios fechados no Brasil e os projetos realizados sob a orientação 

da teoria norte-americana do “Novo Urbanismo” são ambos exemplos das 

chamadas “gated communities”, integram um fenômeno percebido 

mundialmente e são associados ao extenso leque de soluções criativas que 

buscam a qualidade de vida nos espaços urbanos contemporâneos. Entre 

outras razões, são justificados como respostas práticas à violência urbana, à 

necessidade de ampliação do mercado imobiliário e à sua lucratividade, à 

omissão ou incapacidade da legislação vigente, à inoperância do Estado em 

gerir e promover espaços e equipamentos públicos comunitários suficientes e 

adequados, e, mesmo, ao crescimento da democracia. […] hoje, vendidos 

como “economicamente viáveis, ecologicamente corretos e urbanisticamente 

perfeitos” (VILLASCHI & FERNANDES, 2000, p. 4), esse mais novo e 

representativo padrão de auto-segregação impõe uma solução dupla que 

atenda às questões básicas: simbolize “status” e garanta “segurança”, fator 

premente a partir da década de 1990 (SILVA, 2004, p. 73). 

Em Feira de Santana, segundo estudo feito por Macário, (2013), no período estudado 

de 2012, existiam mais de cem condomínios residenciais fechados instalados na região 

compreendida entre os bairros Santo Antônio dos Prazeres e SIM, conforme quadro 01 (p. 61) 

[…] os elementos presentes no discurso não fogem dos utilizados em outras cidades 

brasileiras, sendo os mais enfocados a oferta de segurança, comodidade, um novo estilo 

devida, amenidades naturais e/ou artificialmente criadas, acessibilidade, e mais recentemente, 

espaços sustentáveis (figuras 19 e 20 p. 62). 

Ainda, conforme Macário (2013) constata: 
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De acordo com o levantamento feito por nós, até o final de 2012, Feira de 

Santana possuía ao todo 109 espaços residenciais fechados levando em conta 

os já construídos (e entregues) e os que estão em construção. Estes 

empreendimentos estão distribuídos no interior do seu perímetro urbano, o 

que garante uma especificidade local a este processo se comparado com o 

que ocorrem grandes cidades brasileiras, em que os 

condomínios/loteamentos fechados encontram-se relativamente distantes das 

áreas urbanas centrais. Este fato está ligado às particularidades adquiridas 

pelo processo em cidades médias, onde as distâncias não são tão grandes 

como nas metrópoles e o caráter da escolha por residir neste tipo de 

ambiente, geralmente, não tem como ponto fundamental o isolamento do 

“tipo ideal”, discutidos nos trabalhos que envolvem o processo de auto 

segregação nestas áreas (MACÁRIO 2013, p. 134). 

Quadro 01 - Distribuição espacial dos condomínios/loteamentos fechados no interior do perímetro 

urbano de Feira de Santana em 2012. 

 

Fonte: Macário, 2013. 
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Figura 19 - Propaganda do Cond. Terra Nova 2 no bairro SIM em Feira de Santana, 2013. 

 

Fonte: Macário, 2013. 

Figura 20 - Propaganda da Reserva Guyrá no bairro SIM em Feira de Santana, 2013. 

 

Fonte: Macário, 2013. 
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3.7. A INDÚSTRIA DO MEDO 

Um dos assuntos mais valorizados na mídia é a espetacularização do medo. 

Notadamente, quando as pessoas assistem aos telejornais e programas policiais 

sensacionalistas, lêem jornais e revistas ou quando acessam a internet e colhem informações e 

notícias das redes sociais, à grande massa é construída uma opinião característica e peculiar, 

“Ou seja, se nutrem – ou padecem – de uma criminologia midiática” Zaffaroni, (2012). A 

partir daí Zaffaroni (2012) aduz que:  

A criminologia midiática cria a realidade de um mundo de pessoas decentes, 

diante de uma massa de criminosos, identificada através de estereótipos, que 

configuram um eles separado do resto da sociedade, por ser um conjunto de 

diferentes e maus. Os eles da criminologia midiática incomodam, impedem 

que se durma com portas e janelas abertas, perturbam as férias, ameaçam as 

crianças, sujam por todos os lados e, por isso, devem ser separados da 

sociedade, para deixar-nos viver tranquilos, sem medos, para resolver todos 

nossos problemas. Para isso é necessário que a polícia nos proteja de seus 

assédios perversos, sem nenhum obstáculo nem limite, por que nós somos 

limpos, puros, imaculados (ZAFFARONI, 2012, p. 307). 

É crescente o número de empresas de segurança em nosso País. Este desenvolvimento 

se dá pelo estímulo midiático que vende a segurança e faz os ditos cidadãos de bem virarem 

reféns desta indústria, conforme Centurião (2011) relata: 

Existem fortes interesses econômicos explorando a indústria do medo. Uma 

população amedrontada, além do enorme potencial de consumo dessas 

quinquilharias de monitoramento eletrônico, também é presa fácil de todas 

as formas de sujeição. Por medo, pessoas abrem mão da privacidade e se 

entregam à polícia, empresas de segurança e outros mecanismos de controle. 

(CENTURIÃO, 2011, p. 1). 

Através dos artefatos midiáticos a sociedade é estimulada pela produção e o uso de 

imagens estereotipadas de que existe apenas um vetor produtor da violência, os chamados 

moradores das áreas menos favorecidas de infraestrutura física e social. Esta população mais 

carente vem sendo eleita indiscriminadamente como criminosa e tratada como tal, seja pelos 

demais habitantes da cidade, seja pela força policial. Para (ROMER, JAMIESON e ADAY, 

2003, p. 67): “a mídia influencia decisivamente no aumento ou decréscimo do medo do crime, 

a partir das notícias veiculadas pela imprensa televisada”. 

É fácil de comprovar que entre os segmentos mais pobres, o abuso por parte de 

autoridades, os crimes contra pessoas (assassinatos), o preconceito e a discriminação; e 

perpassando as várias classes e grupos sociais, as faces da violência sobre as quais nem todos 
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se sentem à vontade para falar: a violência sexual e a violência doméstica. É comum também 

que os moradores de bairros populares façam a dissociação entre si e demais pessoas que 

consideram honestas daquelas que seriam os criminosos da localidade. Caldeira (2000) refere-

se a essa tentativa de dissociação e menciona os paradoxos que podem surgir em razão de tais 

atitudes: Essa ansiedade em relação à separação não tem origem exclusiva num esforço para 

exibir um status social melhor ou num exercício simbólico. Na verdade, a “confusão” entre 

pessoas pobres e criminosas pode ter sérias consequências, considerando-se que a polícia 

também opera com os mesmos estereótipos, frequentemente confundindo os pobres com 

criminosos e às vezes até matando-os. O aspecto paradoxal da tentativa dos pobres 

trabalhadores de separarem-se do estereótipo do criminoso é que isso é feito usando-se contra 

o vizinho as mesmas estratégias que são usadas contra a própria pessoa. Como consequência, 

a categoria do criminoso e seu repertório de preconceitos e depreciações raramente são 

contestados. Ao contrário, a categoria é continuamente legitimada e os preconceitos e 

estereótipos contra os pobres (favelados, nordestinos, moradores de cortiços) são reencenados 

diariamente (CALDEIRA, 2000, p. 89). 

Para Maia et al (2012), é cada vez mais comum os investimentos em sistemas de 

segurança para garantir a chamada “paz em família”. Somente a indústria da área de 

segurança alcança índices inacreditáveis em relação ao movimento de pessoas e 

equipamentos: são bilhões e bilhões de dólares, equipamentos cada vez mais sofisticados para 

proporcionar algum tipo de segurança. Nesta mesma linha de pensamento, Rolland (2008) 

tece seus comentários: 

Finalmente, uno de los temas de preocupación mas grandes en 

Latinoamérica frente al tema de la seguridad sigue siendo la expansión 

masiva de las empresas de seguridad privada en los últimos años. Se observa 

en muchas partes del continente un incremento de la demanda de guardias 

privadas y de la misma manera un crecimiento importante de las empresas 

de seguridad privada. Se nota un fenómeno real de privatización de la 

seguridad ciudadana aunque debería permanecer a la vez un bien y un 

servicio público brindado por el Estado. Hoy en día en Latinoamérica, el 

número de personas trabajando en empresas de seguridad privada es mayor 

al número de policías que son funcionarios públicos. (ROLLAND, 2008, p. 

2). 

O certo é que o contexto contemporâneo também alcançou a área da arquitetura. De 

acordo com o setor da indústria da construção civil, os clientes desejam casas ou apartamentos 

que estejam cercados por equipamentos eletrônicos de segurança, a exemplo de câmeras, 

cercas elétricas, portas automáticas, etc. Os reflexos da ineficiência política, sobretudo em 

relação à segurança, fizeram surgir setores privados que pontuam soluções específicas para 
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amenizar os problemas urbanos, oferecendo ao comercio mercadorias que movimentam o 

negócio da segurança privada. Como esse comércio só existe devido às políticas que 

conduzem ao aumento da violência, os encaminhamentos adotados por ele não atingem as 

questões estruturais, tornam-se apenas procedimentos pontuais que proporcionam 

momentaneamente a sensação de segurança. Privilegia-se o uso dos equipamentos para a área 

interna dos edifícios, deixando ao espaço externo, o público, a insegurança. As edificações 

viram as costas para a rua, ocasionando seu abandono e favorecendo as oportunidades 

sorrateiras dos delinquentes (TAVARES, 2012, p. 22). Para Maia et al (2012) a pouca 

capacidade do estado em garantir a segurança aos cidadãos, faz com que a indústria do medo 

obtenha investimentos altamente lucrativos: 

Instalado o medo, instalam-se os seus especuladores, o que faz da indústria e 

do mercado da segurança investimentos extremamente lucrativos, em 

contextos em que o Estado se mostra incapaz de garantir proteção aos 

cidadãos e onde defesa face à violência urbana torna-se uma tarefa de cada 

indivíduo. Verifica-se, por assim ser, uma crescente ampliação e 

sofisticação dos mecanismos de segurança, mais e mais transformados 

em ícones de consumo e utilizados como elementos de distinção 

social. Tais aparatos que, até bem pouco tempo, pareciam exclusivos 

dos segmentos privilegiados residentes nos “enclaves fortificados”, 

começam a ganhar adesão por parte da população mais pobre, que 

passa a depositar na tecnologia a esperança de uma vida melhor e mais 

segura, mesmo que isto implique no rompimento de tradicionais 

formas de sociabilidade e proteção, antes ancoradas em estreitos laços 

comunitários. (MAIA et al,2012, p. 3). 

Para Enzensberger (1995) fica, assim, comprometida a vivência do espaço público 

enquanto lócus de sociabilidade, de exercício de liberdade e de prática política. De acordo 

com o setor da indústria da construção civil, os clientes desejam casas ou apartamentos que 

estejam cercados por equipamentos eletrônicos de segurança, a exemplo de câmeras, cercas 

elétricas, portas automáticas etc. 

A paisagem é controlada por barreiras, câmeras eletrônicas e cães treinados. 

Guardas armados de metralhadoras complementam de suas torres a 

segurança da região. O paralelo com os campos de concentração é evidente, 

com apenas a diferença de que aqui é o mundo exterior que é visto como 

zona de potencial extermínio. Os privilegiados pagam pelo luxo com o total 

isolamento: eles se tornaram presas de sua própria segurança. 

(ENZENSBERGER, 1995, p. 40). 

Por conta da incapacidade de se proteger das ações violentas do crime, as classes 

menos favorecidas são as mais afetadas pela criminalidade urbana. O oposto daqueles que 
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podem viver em espaços relativamente seguros e privativos, conforme o que relata Caldeira 

(2000): 

E os serviços privados estão crescendo consideravelmente, tanto em 

quantidade como em extensão. Serviços privados são comprados não só por 

empresas e instituições, mas também por cidadãos das classes média e alta, e 

mesmo por algumas divisões do governo. Em todos os casos, os usuários 

dependem dos serviços privados para identificação, triagem e isolamento de 

pessoas indesejáveis, assim como para vigilância e proteção. A segurança 

privada tornou-se um elemento central do novo e já muito difundido padrão 

de segregação urbana baseado em enclaves fortificados (CALDEIRA, 2000, 

págs. 195-6). 

Por outro lado, os artifícios de proteção utilizados pela classe de menor poder 

aquisitivo, se manifestam por elementos diferentes dos utilizados pela classe de maior poder 

aquisitivo, mas não menos representativos dos dispositivos encontrados para segurança e 

proteção. 

A segurança Pública na América tem se tornado um problema, pela pouca efetividade 

dos investimentos conforme relata Rolland (2008): 

Hasta ahora, los resultados obtenidos por las políticas de seguridad en 

términos de reducción de la inseguridad y de la tasa de homicidio por arma 

de fuego; de incremento de la confianza institucional y de fomento de la 

cultura ciudadana han sido muy insuficientes. A parte de unas excepciones 

notables como en el caso de la ciudad de Bogotá, las políticas de seguridad 

ciudadana no han logrado diferenciarse suficientemente de las políticas 

tradicionales de seguridad del Estado. No se ha podido comprometer 

suficientemente a las comunidades locales y a la totalidad de los ciudadanos 

en la búsqueda colectiva de la seguridad y de la convivencia pacífica. La 

participación y el control de los ciudadanos han sido muy escasos hasta 

ahora y no han sido considerados todavía como elementos esenciales de la 

convivencia pacífica y de la política de seguridad pública, particularmente en 

contextos urbanos. (ROLLAND,2008, p. 2). 

Segundo o BID, foi feito um estudo elaborado pela própria instituição e pelo PNUD, 

no ano de 2013, para analisar os gastos com segurança pública em cinco países da América 

Latina. O estudo mostrou que os custos em termos de Produto Interno Bruto (PIB) são 

significativos e diferenciados: vão desde 3% como porcentagem do PIB no Chile e Uruguay, 

até um pouco mais de 10% como em Honduras. (Tabela 02). 
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Tabela 02 - Custos do crime e da violência como porcentagem do PIB, países selecionados, 2010. 

 

Fonte: BID-PNUD, 2013. 

A matéria assinada por Carlos Boyadjian para o Clarin, informa que os custos da 

insegurança na América Latina estão afetando outras áreas como, por exemplo, justiça e 

prevenção da criminalidade: 

En abril pasado, durante una jornada organizada por el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, presidente 

del BID, le puso cifras al fenómeno. Estimó que la inseguridad reduce en 

más de un 7% el PBI de los países latinoamericanos, un costo cercano a 

US$350.000 millones al año. Allí se contabilizan gastos en asistencia 

médica, justicia y prevención, pero también el impacto por la reducción del 

turismo y costos derivados de la pérdida de competitividad. [...] durante un 

taller sobre prevención del delito realizado a fines de junio en Cali, Hasan 

Tuluy, vicepresidente regional del Banco Mundial para América Latina y el 

Caribe, recordó que “más del 60% de las empresas en la región se ven 

obligadas a contratar servicios de seguridad privada, que representan entre 2 

y 6% de su facturación anual”. Y añadió que “por lo menos un tercio de los 

empresarios consideran a la inseguridad como una de las mayores limitantes 

para su actividad y expansión (BOYADJIAN 2013, p.01). 

Estima-se que o Brasil gaste em torno de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) com a 

violência (Nielsen, 2009). Muito embora no Brasil tenha se percebido os investimentos em 

Segurança Pública, eles ainda são pequenos em relação aos gastos com Segurança Privada no 

Brasil. Em gráfico elaborado por Lopes (2012) (gráfico 01, pág. 68), o setor de segurança 

privada conta com efetivo maior do que o efetivo das principais organizações de segurança 

pública que atuam em São Paulo. Para o primeiro semestre de 2011, o setor de segurança 

ocupava 2,1 vezes mais profissionais de segurança do que as forças estaduais de segurança 

pública, que dispunham de 48 mil policiais militares e 15 mil policiais civis. 
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Gráfico 01- Segurança Privada x Segurança Pública (Grande São Paulo, 2011). 

 

Fonte: Lopes, 2012. 

 

Conforme Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2012). Mais R$ 14,3 

bilhões foram gastos com segurança privada, outros R$ 12,7 bilhões com seguros, R$ 12,7 

bilhões com seguros e R$ 9,4 bilhões com transferências por roubos e furtos. 

 

Segundo Carvalho (2007):  

 

Na Bahia, o custo do combate à criminalidade corresponde a 

aproximadamente 4,5% do PIB. Apesar de alto o investimento em Segurança 

Pública, este ainda se torna insuficiente, uma vez que faltam equipamentos, 

veículos e até mesmo combustível. Observe que o orçamento do Estado e o 

orçamento da SSP, de 2001 para 2002 (tabela 03), houve um aumento na 

transferência de recurso na ordem de 28,61%, enquanto o aumento da 

arrecadação do Estado da Bahia foi de 13,8%. No período de 2002 em 

relação a 2003, houve um aumento menor do que a proporção de aumento do 

orçamento do Estado, pois enquanto sua arrecadação aumentou em 16%, o 

investimento em segurança Pública aumentou cerca de 12,8%. No ano 

subsequente, o aumento em segurança pública foi cerca de 19% em 2004, 

enquanto o aumento da arrecadação permaneceu no mesmo patamar de 16%. 

Para 2005, notamos uma maior preocupação por parte do Estado em prover a 

SSP de recursos. A arrecadação aumentou aproximadamente 11%, o repasse 

para a SSP permaneceu próximo dos 19%. O crescente investimento nas 

Secretarias de Justiça e Segurança Pública não impediu que os índices de 

criminalidade continuassem aumentando”. (CARVALHO, 2007. p. 91). 

 

 

 

 

Legenda: 
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Tabela 03 - Percentual de participação do orçamento da SSP-Ba sobre o orçamento do Estado da 

Bahia- 2001 a 2005. 

 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), 2005. 

Segundo Carvalho (2007), na Bahia o setor de vigilância privada é um dos mais 

promissores neste segmento. Na estimativa do Sindvigilantes em 2006, existiam cerca de 140 

mil vigilantes entre os profissionais legalizados e os de empresas clandestinas. Para a Polícia 

Federal, existiam em 2006 cerca de 83.400 vigilantes devidamente registrados, conforme 

informa a tabela 04: 

 

Tabela 04 - Estimativa de custo mensal total de vigilantes no Estado da Bahia, 2005. 

 

Fonte: Carvalho, 2007. 

É necessário esclarecer também que a população dos bairros periféricos procura se 

defender da maneira que pode. A falta de estrutura física impõe a estes moradores uma 

restrição ainda maior na busca de segurança e proteção, já que não dispõem em sua grande 

maioria de recursos para agregar equipamentos de vigilância, além de não poderem contar 

efetivamente com o sistema de segurança pública, fazendo com que as estatísticas criminais 

destas áreas apresentem maiores eventos criminais relacionado com a incidência de 

homicídios:  
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Para Souza (2008), o aumento da criminalidade violenta no Brasil urbano se 

dá de forma segmentada no tecido metropolitano, conformando uma 

"geografia do crime. Segundo o autor, os crimes de homicídio, por exemplo, 

ainda ocorrem fundamentalmente nos bairros populares, enquanto nos 

bairros mais elitizados lideram principalmente os índices de furtos e roubos. 

(SOUZA, 2008 apud ARANTES, 2015, p. 49). 

Conforme o pensamento de Arantes (2015, p. 49), [...] “o que mais interfere na 

organização do tecido socioespacial nas cidades brasileiras hoje é a geografia do medo, que 

não é exatamente igual à geografia do crime. O medo generalizado, por vezes descolado de 

experiências reais, estimulados pela abordagem sensacionalista e policialesca dos grandes 

meios de comunicação passou a influenciar decisivamente a vida diária, os padrões de 

circulação no espaço, o habitat e as formas espaciais fazendo surgir nas cidades brasileiras o 

que Souza (2008) chamou de "militarização do cotidiano" ou, mais precisamente, uma 

"militarização da questão urbana", conformando o que denominou de fobópole (título de seu 

livro), a cidade do medo”. Observe trechos da letra da música: “Indústria do medo” do Rapper 

Mano Frik (figura 21): 

Figura 21 - Capa do CD de Mano Frik 

 

Fonte: zonasuburbanas.com.br, 2015. 

 

 “Essa indus...” 

“Essa indus...” 

“Essa indústria do medo” 

“É tiro na nuca...” 

“É tiro na nuca...” 

“Medo é você chegando em casa com a quadrada engatilhada, olhando pros 

lados...” é só mais lucro no investimento para contratar segurança privada” 
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“Polícia x Ladrão, Tráfico, Assalto, Chacinas...” 

“Tudo isso tem um significado: INDÚSTRIA DO MEDO” 

“Criam-se crimes para vender segurança…” 

 

Através da música, um protesto, um aviso, as pessoas se expressam de forma 

contundente conforme o que Mano Frik revela: “criam-se crimes para vender segurança”. 

Em seu blog: herdeiros do caos, Almeida (2008) noticiou a seguinte notícia: "Feira de 

Santana ganha16 câmeras de vigilância. Agora é a vez de Feira de Santana, segunda maior 

cidade da Bahia a adotar 16 câmeras eletrônicas, além de 13 viaturas modelos Parati, Ranger e 

Clio para realizar a segurança pública no município. De acordo com AGECOM, as câmeras 

possuem o alcance de leitura de 300 metros e são capazes de aproximar as imagens em até 22 

vezes”. Na sua narrativa, ele acredita que essa atitude não irá fazer com que a criminalidade 

em Feira de Santana se reduza por conta destes equipamentos e cita como exemplo a fala do 

Professor André Lemos para exemplificar o seu argumento:  

As experiências em várias cidades do mundo, inclusive Londres, a mais 

vigiada de todas, mostram que não há nenhuma evidência de que essas 

câmeras estejam ajudando a impedir crimes ou a localizar os criminosos. 

(…) as pervasivas câmeras de vigilância têm pouca efetividade (resolvendo 

alguns crimes aqui e ali), representando um enorme gasto para as 

coletividades e podendo servir para bisbilhotar a vida alheia, criar vídeos 

“best videos”, ou espionar políticos e mais ainda, criar uma sensação de 

medo e paranóia”, argumenta Lemos (ALMEIDA, 2008, p. 3). 

 

O grande problema vivido pelos cidadãos deste século é a falta de relações sociais e o 

afastamento para uma realidade distante, o que aumenta mais ainda a segregação 

socioespacial, conforme a fala de Filho (2004): 

 

Viver a cidade, hoje, é viver o medo, a incerteza de chegar em casa ao final 

do dia; se nossos filhos voltam ilesos depois de se aventurarem pela cidade, 

seja em busca de divertimento, ou de conhecimento. Conhecer essa 

realidade, entender como esse processo nasce, se desenvolve e se espacializa 

nas nossas metrópoles é de grande importância, pois sem isso estaremos 

fadados a viver em espaços cada vez mais segregados, fechados dentro de 

uma realidade que não vai além dos muros e das cercas eletrificadas 

(FILHO, 2004, p. 1). 
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Conforme o que diz Almeida (2008), ao instalar-se pervasivas câmeras de vigilância o 

objetivo não é a tal vontade racional, mas sim, gerar constrangimento, um terrível sentimento 

de adaptação e respeito às regras por parte dos cidadãos, diria até que, o monitoramento, 

simbolicamente, representa a cultura do medo descrita por Caldeira (ALMEIDA,2008, p. 23). 

O panorama atual, inserido nas cidades médias brasileiras, nos diz que o medo e a 

criminalidade estão interligados a partir do momento em que não se tem um controle aceitável 

das taxas de crime, fazendo com que a população se sinta cada vez mais insegura diante da 

falta de ação por parte dos órgãos de segurança pública do nosso País. O problema mais 

comum encontrado nas cidades latino-americanas perpassa por suas raízes históricas quando o 

enfoque era a apropriação de dominação por parte do continente europeu e sua relação de 

colônia e metrópole (dominador e dominado), que ocasionou sérios problemas de 

desenvolvimento econômico e social ao longo de sua história. A urbanização tardia36 adiou a 

modernização das cidades brasileiras, que estavam limitadas desde o início de sua formação 

urbana a serem fornecedoras de matérias-primas, além de ter provocado na atualidade a 

consequente precarização de seu desenvolvimento urbano com a falta de políticas públicas 

essenciais para o cidadão a exemplo de saúde, educação e habitação, acompanhada da 

favelização em algumas cidades do Brasil, conforme se analisa no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Houve um período da história do Brasil, que vai até o século XIX, em que o processo de 

urbanização do país era antes um processo de geração de cidades do que uma urbanização 

propriamente dita. A esse período Santos (1993) chamou de urbanização tardia ou urbanização 

pretérita. 
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4. URBANIZAÇÃO E CRIMINALIDADE 

 

Neste século XXI, destacamos na metropolização latino-americana as cidades do 

México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro, entre os vinte maiores espaços 

metropolitanos do mundo, em termos populacionais e apoiado nas afirmações de Souza 

(2013) explicamos o significado dessa urbanização na atualidade: 

Todavia, a metropolização é mais do que a taxa de habitantes dos espaços 

metropolitanos, envolve a reprodução ampliada da metrópole, a expansão 

dos conteúdos metropolitanos, a multiplicação das aglomerações urbanas e a 

racionalização do urbano. Processos que marcam decisivamente a 

metropolização latino-americana contemporânea, que reproduz as 

contradições do espaço em um segundo nível e reelabora a relação cidade-

região, com os espaços metropolitanos dominando de forma intensiva 

territórios cada vez mais vastos (SOUZA, 2013, p. 1). 

Um dos maiores desafios da urbanização das cidades latino americanas para este 

século, especialmente as das cidades brasileiras, é o de reduzir a alta concentração da 

população em centros urbanos desenvolvidos. A concentração populacional nestes locais gera 

um aumento de demanda por infraestrutura, saneamento, habitação, saúde, educação, etc. e 

que ainda são insuficientes para atender a sociedade. Neste caso, o papel das cidades médias 

como centros regionais, se torna relevante, pois, demonstram suas virtudes como pólos 

atratores de investimentos, com a oferta de grandes áreas e um custo de vida menor do que 

nas grandes cidades, porém, atraem para si um aumento populacional o que tem provocado 

pressões econômicas e sociais, como demonstra Santos (2010) em sua fala:   

Apesar de ser um pequeno número de municípios (com mais de cem mil 

habitantes), estes participam com elevado percentual da população e das 

atividades econômicas do País, além de experimentarem fortes pressões que 

poderão levar aos já conhecidos efeitos da crise socioambiental vivenciada 

pelas metrópoles. Partimos da premissa de que está em curso uma tendência 

de urbanização com grande volume da população em um número reduzido 

de cidades, em um contexto de perda de centralidade da indústria. Nesse 

processo, afirmam-se as metrópoles, mas aumenta a relevância de um grupo 

de cidades de médio porte na rede urbana, algumas das quais se tornaram 

centros regionais e articuladores do território. (SANTOS, 2010, p. 153).  

Para Silva (2009), as características desses acontecimentos estão expressas na 

paisagem urbana das cidades médias e metrópoles brasileiras e são decorrentes de vários 

fatores: a) o êxodo rural, que, por sua vez, está ligado ao excedente de mão de obra do campo, 

b) a modernização das atividades agrícolas, conjugadas à concentração de pessoas nas grandes 
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cidades, c) o aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela expansão do capital 

financeiro na economia, d) a inovação tecnológica e o aumento da produtividade das 

indústrias de bens de consumo, para suprirem as necessidades da vida urbana. Esses são 

apenas alguns dos itens que contribuíram para a urbanização brasileira neste período atual. 

(SILVA, 2009, p.2). 

A consequência desta urbanização, dentre diversos fatores, levou a A.L a desenvolver 

regiões de concentração de “habitações precárias”, pobreza extrema e o aumento da violência 

criminal. Em reportagem publicada no Jornal “El País”, em 2012, podemos observar que o 

problema das habitações precárias parece não ter sido resolvido no século XXI, mas pelo 

contrário, acentua-se cada vez mais a segregação socioespacial:  

Moradias de paredes e tetos de madeirites, montados como quebra-cabeças, 

que deixam alguma abertura para o frio outonal de Bueno Aires. Piso de 

terra, como as ruas ao redor que, geralmente, embarreia toda vez que chove, 

dificultando os acessos. Longa caminhada para se chegar ao ponto de ônibus. 

Uma latinha que serve para cozinhar ou esquentar o mate e lenha para 

aquecer o ambiente. Ligação elétrica clandestina. Uma sala de estar e um 

dormitório com uma cama de casal onde, também, dormem alguns filhos. 

Além de um banheiro, a poucos metros, feito de plásticos com um buraco 

para fazer as necessidades básicas. São assim algumas das moradias 

precárias nos arredores da capital argentina, um drama que afeta toda a 

América Latina, apesar da última década de crescimento econômico e 

melhora da equidade. Segundo uma pesquisa publicada pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), mais de um terço das famílias 

latino-americanas mora numa casa inadequada ou construída com materiais 

precários ou carentes de serviços básicos. Trata-se de 59 milhões de pessoas 

com um problema que também diz respeito à saúde, ao desempenho escolar, 

a discriminação social (muitas vezes os trabalhadores que buscam emprego 

escondem que vivem em favelas porque são associadas à criminalidade), 

segurança pessoal, qualidade do transporte e do meio ambiente, segundo o 

relatório (REBOSSIO,2012, p.1). 

Os impactos gerados pela desigualdade social podem ser percebidos pelos índices de 

criminalidade que incidem sobre a população mais carente, gerando a sensação de 

insegurança entre os moradores que ocupam os espaços periféricos das cidades. A violência 

no meio urbano não pode ser considerada um fenômeno recente, contudo, com a 

intensificação da urbanização houve um incremento significativo nos índices de violência nas 

cidades.  

Acerca dessa relação intrínseca entre urbanização e violência Beato Filho (2012) 

afirma: 
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O fenômeno de maior estreitamento associado ao crescimento dos 

homicídios no Brasil é a urbanização. A rigor, poderíamos dizer que os 

crimes violentos são fenômenos urbanos associados a processos de 

desorganização nos grandes centros urbanos, nos quais os mecanismos de 

controle se deterioram, tal como ocorreu também em outros países (BEATO 

FILHO, 2012, p. 70). 

Para Remédios (2013) o lócus social propício para a expansão do crime reúne 

elementos que incluem o crescimento acelerado e desordenado dos centros urbanos, a 

precarização dos serviços públicos, incluindo a segurança pública, a degradação ambiental, a 

degradação do sistema penitenciário e a morosidade da justiça brasileira. (REMÈDIOS, 2013, 

págs. 16 e 17). Conforme o PNUD (2014) foram identificadas em suas pesquisas que existe 

uma forte correlação entre o crescimento urbano e o delito. A maioria dos países que tiveram 

um crescimento da população urbana superior a 2% anual (crescimento demográfico natural), 

também tiveram aumentos nas taxas de homicídio, com exceção de Argentina, Colômbia e 

Paraguai. Observe na (tabela 05, pág. 77) as taxas de homicídios em alguns países da América 

Latina. Conforme o documento elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) sobre Seguridad Ciudadana com rostro humano: diagnóstico y 

propuestas para América Latina (2013-2014): 

Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras 

que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. En 

una década han muerto más de un millón de personas em Latinoamérica y el 

Caribe por causa de la violencia criminal. Por otra parte, considerando los 

países para los cuales se cuenta com información, los robos se han casi 

triplicado em los últimos 25 años. Y, en un dia típico, en América Latina 

personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son 

mujeres. La violencia y el delito dañan directamente el núcleo básico de 

derechos que están en la base del desarrollo humano: la vida y la integridad 

física y material de las personas. (PNUD, 2014, p.5). 

Na leitura total do documento, os autores chegaram à conclusão que a justificativa 

para o aumento do crime, não está sustentada apenas na falta de crescimento econômico e 

nem no aumento da pobreza e do desemprego. A insegurança na região tem uma explicação 

multidimensional: ela incide na precariedade do emprego, na desigualdade persistente e na 

insuficiente mobilidade social. Distintas combinações destes fatores socioeconômicos no 

contexto específico produzem entornos de vulnerabilidade que limitam as possibilidades de 

ascensão social. O argumento de que o crescimento econômico ajuda nas reduções das 

desigualdades sociais e na redução do crime por si só não é comprovado, pois isso depende de 
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diversos fatores associados37. Mesmo tendo a América Latina alcançado um crescimento 

econômico superior ao dos Estados Unidos e das principais economias Europeias não se 

observa a redução das desigualdades e do crime:  

En los últimos años, América Latina ha alcanzado un crecimiento superior al 

de Estados Unidos y de las principales economias europeas (CEPAL 2012, 

9): en 2011, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la 

región fue de 4.3%, y en 2012, de 3.1%; asi mismo, el número de 

latinoamericanos que se sumaron a la clase media fue de casi 50 millones -

pasó de103 millones de personas en 2003 a 152 millones en 2009- (Ferreira 

et al. 2013, 1); la inflación se ha mantenido a la baja em la mayoría de los 

países, y el desempleo ha disminuido de manera sostenida desde 2002, com 

sólo una interrupción durante la crisis de 2009 (PNUD 2014, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 No primeiro grupo de potenciais fatores explicativos, incluem-se as variáveis socioeconômicas. Em 

particular, a renda e a desigualdade de renda. Outro importante determinante do crime se relaciona à 

estrutura demográfica e de gênero da população, mais especificamente, à proporção de homens jovens 

na população. Num terceiro grupo de fatores, consideramos algumas variáveis que estão associadas ao 

funcionamento do sistema de justiça criminal para conter e prevenir o crime, entre as quais se inserem 

o efetivo policial, as despesas reais em segurança pública e a taxa de encarceramento. Por fim, 

consideramos os elementos criminógenos discutidos na literatura, entre os quais, a demanda por 

drogas ilícitas, bebidas alcoólicas e armas de fogo (CERQUEIRA, 2014, págs. 23 a 25). 
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Tabela 05- Relação entre as taxas de crescimento da população urbana e os índices de homicídios, 

2000- 201038. 

 

Fonte: PNUD, 2013-2014.39 

 

 

                                                           
38 Taxa média de homicídios por 100 mil habitantes. Taxa de população urbana em porcentagem. Em 

um estudo realizado em 50 cidades do Mundo, o Banco Mundial não encontrou provas que permitam 

vincular o tamanho das cidades com sua violência. Mas há uma forte relação entre a tendência de 

urbanização e as taxas de homicídio. O ritmo de urbanização das cidades é um fator chave para se ter 

em conta sobre a vulnerabilidade latino-americana com respeito a violência. (WAISELFISZ, 2015, 

págs. 103 a 112). 
39Recopilados por el PNUD (2013). Tasa media de cambio anual de homicidios 2000-2010. 
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Falando agora da nossa realidade local, dentre as séries de dificuldades ocasionadas 

pela acelerada urbanização no Brasil, uma delas é o trato das questões sociais. O grande 

abismo entre ricos e pobres, acelera mais ainda as desigualdades, e as políticas públicas 

empregadas pelo estado no sentido de redução da pobreza não conseguem a efetividade 

necessária. As taxas de desemprego, a evasão escolar, déficit habitacional se tornam altos, o 

que acaba provocando diversos problemas dentre outras coisas o aumento da criminalidade. 

Segundo Cerqueira (2014):  

No Brasil determinados fatores apresentam risco potencial para o aumento 

da criminalidade. Dentre outros, os fatores transversais são apontados como 

os maiores potencializadores de risco de crime: disponibilidade de arma de 

fogo, acúmulo de vulnerabilidades sociais, gangues e drogas, abuso sexual e 

violência doméstica, rivalidades e padrões violentos para resolução de 

conflitos, violência patrimonial, violência interpessoal, pouca ou quase 

nenhuma presença do estado em diversas áreas estruturantes e os conflitos 

entre a sociedade civil e a polícia (CERQUEIRA, 2014. p. 67). 

As taxas criminais e em particular as de homicídio varia muito no Brasil e a maior 

taxa, de 33,76 homicídios por 100 mil habitantes, está na Região Nordeste, seguida pela 

Região Norte, com 31,09. No Centro-Oeste a taxa também é relativamente alta, 26,26. Já as 

regiões Sudeste e Sul apresentam taxas menores, 16,91 e 14,36, respectivamente (gráfico 02). 

 

Gráfico 02 - Gráfico de taxa de homicídios por 100 mil habitantes - 2014 

 

Fonte: SINESP, 2015. 
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Conforme a tabela 06, alguns estados apresentam um crescimento significativo das 

taxas de homicídios: a Bahia, por exemplo, (246,67%) e Minas Gerais (175%): 

 

Tabela 06 - Crescimento percentual da taxa de homicídio de alguns estados. Taxa de homicídio (por 

100.000 hab.) 

 

Fonte: Martins, 2010. 

No estado da Bahia, a criminalidade vem crescendo exponencialmente em função do 

pouco investimento em Segurança Pública (tabela 07, p. 80). Conforme o que coloca 

Apolinário (2010):  

O crime letal na Bahia tem experimentado grande crescimento, embora a 

categoria de outros crimes com resultado de morte tenha apresentado 

redução. Há um forte acréscimo percentual dos homicídios na Bahia, a partir 

do ano de 2007conforme figura abaixo. Até o ano de 2006 o crescimento era 

pouco acentuado, podendo-se considerar insignificante. Quando comparado 

com o aumento populacional, observa-se que os homicídios tiveram 

comparadamente bem diferenciado para os anos de 2007 a 2009, 

principalmente após o ano de 2006. A elevação percentual demonstra um 

volume de crimes que excede de forma vultuosa o crescimento da população 

para o mesmo período. No período que antecede o ano de 2006 os 

homicídios tiveram crescimento inferior ao incremento da população. 

(APOLINÁRIO, 2010, p. 145) 
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Tabela 07 – Taxa de crescimento dos Homicídios e da população residente na Bahia entre 2004 – 2009 

 

Fonte : Apolinário, 2010. 

 

No mapa (quadro 02, pág. 81) tem-se a distribuição dos homicídios no 

Estado da Bahia, segundo a sua ocorrência espacial. Buscou-se determinar as 

regiões que possuíam menor quantidade de crimes até as que tinham altos 

índices de crimes letais. A criminalidade nos seus níveis está espalhada nas 

cidades centrais do Estado, conforme descrição apontada na cor vermelha 

pelas manchas dos hot spots anterior, principalmente nos municípios de 

Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna. Contudo, 

há uma tendência que este crime esteja se espalhando pelas regiões 

limítrofes do Estado, convergindo para o seu centro. O indicador de 

nenhuma criminalidade refere-se ao estado de não existência do crime, para 

baixa criminalidade, tem-se entre 1 a 10 (exclusive) homicídios por grupos 

de 100.000 habitantes; para média criminalidade tem-se entre 10 e 18 

(exclusive) homicídios por grupos de 100.000 habitantes; a alta 

criminalidade, entre 18 a 30 (inclusive) homicídios por grupo de 100.000 

habitantes e; altíssima criminalidade, acima de 30 homicídios por grupo de 

100.000 habitantes (APOLINÁRIO, 2010, p. 146).. 
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Quadro 02 - Homicídios dolosos nos municípios baianos, segundo seu nível de criminalidade – 2009. 

 

Fonte: Apolinário, 2010. 

 

Os custos de combate ao crime, conforme dados da união para a Segurança Pública se 

revelam para os anos de 2013 e 2014 conforme as tabelas 08, 09 e 10 (págs. 82 a 84). Para o 

Estado da Bahia na função “Policiamento” mostra o montante gasto em 2013 de R$ 

296.729.061,89 e em 2014 o valor aumenta para R$ 513.538.310,37, ou seja, houve um 

aumento de investimento na ordem de 73,1%. Para a função “Informação e Inteligência” o 

montante gasto em 2013 foi de R$ 5.705.394,80 e em 2014 o valor foi de R$ 14.201.237,48. 

Houve um incremento na ordem de 148,9%. Em comparação com São Paulo, que teve R$ 

8.940.526.702,93 gastos em policiamento em 2014 e R$ 293.781.831,27 em Informação e 

Inteligência, a Bahia é um dos Estados que tem recebidos menos recursos, haja vista 

possuírem três das cidades mais violentas do mundo. De acordo com as tabelas 08, 09 e 10 

extraídas do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia, no entanto, foi um dos seis 

estados que menos investiram em segurança pública em 2013.  

Feira de Santana 
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Tabela 08 - Despesas realizadas com Segurança Pública, União e Unidades da Federação–2013-2014. 

 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2015. 
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Tabela 09 - Demais subfunções. 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2015. 
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Tabela 10 - Participação das despesas realizadas com Segurança Pública em 2011-2014

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2015. 

É evidente perceber a relação que existe entre a urbanização de um país latino-

americano, como o Brasil, e o aumento da criminalidade. Dentre outros fatores, as 
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equivocadas políticas públicas para as populações de baixa renda e o reflexo disto no espaço 

urbano como, por exemplo, a grande concentração de habitações subnormais, aliados a baixa 

escolaridade e o desemprego, cria o ambiente para que os índices criminais, principalmente os 

homicídios, sejam maiores nestas áreas do que em locais urbanizados dotados de toda a 

estrutura para se viver. 

4.1. URBANIZAÇÃO NAS CIDADES MÉDIAS E A CRIMINALIDADE 

Segundo Maia (2010) ao se adjetivar o substantivo cidade com a palavra “média” e/ou 

“pequena” faz-se menção ao tamanho da cidade que, por sua vez, conduz ao estudo das redes 

e hierarquias urbanas. Assim, na classe de cidades pequenas inserem-se aquelas que possuem 

até 20 mil habitantes; acima deste montante são classificadas como cidades médias e aquelas 

com mais de 500 mil habitantes são consideradas cidades grandes. Este critério, com algumas 

variantes, tem sido adotado pelas instituições de estudos estatísticos. Assim, não se pode 

deixar de considerar a contagem populacional quando se quer pensar sobre o que se denomina 

de pequenas e médias cidades, mas o que se afirma é que este dado não traduz a dinâmica do 

conjunto de cidades estudadas ou mesmo não é sinônimo de uma dada realidade.  Neste caso 

para Maia (2010): 

Uma cidade média em uma região pobre, como o Nordeste brasileiro, 

tenderá a não apresentar comércio e serviços tão diversificados e sofisticados 

quanto uma cidade de mesmo porte em uma região mais próspera, com uma 

presença bem mais expressiva de estratos de renda médios, como o interior 

de São Paulo ou o Sul do país, por exemplo (SOUZA apud MAIA, 2010, p. 

123) 

Dessa forma, a noção de cidade média aqui adotada corresponde às cidades que 

apresentam uma concentração e centralização econômicas expressivas, provocadas pela 

confluência do sistema de transporte, podendo ser reconfigurada pela incorporação de novas 

atividades do setor agropecuário que, por sua vez, redefinem a indústria, o comércio e os 

serviços. No quadro urbano brasileiro, as cidades ora consideradas médias, embora 

apresentem similaridades, revelam diferenças tanto em sua estrutura como em sua dinâmica. 

As cidades médias se diferenciam das metrópoles em relação à disponibilidade de terras, 

porque o preço das terras liberadas para uso é economicamente mais barato, além das mesmas 

estarem próximas de áreas urbanas já consolidadas. Neste sentido, a extensão territorial das 
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cidades médias (menor que na metrópole) possibilita que o tecido urbano se torne difuso40 

sem que as distâncias se tornem tão grandes, conforme o que cita Maia (2010): 

Sposito (2006) explica que, a descontinuidade do tecido urbano pode se 

realizar sem que os custos econômicos e o dispêndio de tempo, decorrentes 

dos deslocamentos maiores, sejam, ainda um entrave aos interesses 

fundiários e imobiliários dos agentes que projetam, incorporam e 

comercializam loteamentos fechados (MAIA,2010, p. 76) 

Juntamente com a explosão do crescimento econômico e demográfico, as cidades 

médias enfrentam problemas na sua estrutura urbana, como por exemplo, uma menor oferta 

de moradias com infraestrutura física adequada e a segregação do seu espaço. Nesse cenário 

surgem as favelas como formas de moradia no espaço urbano retratando a desigualdade e a 

exclusão social de uma determinada camada da população brasileira, que, desassistida pelos 

poderes públicos busca sozinha por soluções para resolver o problema da moradia no espaço 

urbano, conforme relata Oliveira, (2010):  

As favelas simbolizam a segregação social e denunciam um quadro de 

exclusão e miséria num cenário de dominação e espoliação urbana onde a 

lógica capitalista sobrepõe-se à ação do Estado, que aliado à lógica da 

propriedade privada age como um mero coadjuvante, alijado das suas 

funções sociais. Nesta arena, a população desassistida dos seus direitos 

utiliza-se das mais variadas formas para se instalar nas cidades. Inicia-se, 

assim, a formação de uma cidade marginal, periférica, a cidade ilegal, 

construída aos poucos, longe de ser o lugar ideal. Desta forma, os 

assentamentos subnormais ou precários conhecidos como favelas vêm sendo 

produzidos no Brasil desde o início do século XX. (OLIVEIRA, 2010, p. 

38).  

Para Oliveira (2010) analisar o problema das favelas e toda a sua trajetória somente é 

possível considerando a sua devida relação entre a dificuldade do desenvolvimento urbano e o 

processo de segregação de classe, a partir do período da Revolução Industrial quando grandes 

concentrações de trabalhadores alijados dos centros de governo e dos negócios “amontoavam-

se” em espaços miseráveis, distantes dos serviços urbanos e das áreas residenciais da 

burguesia. Sposito (2006) assevera que as consequências do rápido crescimento populacional 

imprimido pela Revolução Industrial provocaram transformações significativas nas cidades. 

Esse rápido crescimento populacional gerou uma grande procura por espaço e moradia. 

Naquele momento, a terra já se tornara mercadoria, parte do espaço das cidades estava 

mediado pela compra ou aluguel de terrenos com construções ou não. A consequência foi um 

adensamento populacional muito grande, e assim o centro das cidades não comportou todo 

                                                           
40 Que se espalha largamente por todas as direções. 
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um contingente populacional que procurou o entorno das cidades formando, desse modo as 

periferias. Como território livre da ordenação pública, esses locais expressavam a exclusão e 

descaso do Estado, quanto ao seu papel de regulador e fiscalizador do espaço urbano. As 

periferias passaram a revelar a desordem e as precárias condições de moradia, assim como, a 

falta de acesso aos serviços básicos que imprimiriam a esses locais aspectos próprios, 

distintos das demais áreas da cidade (OLIVEIRA, 2010, p. 41). 

No caso brasileiro, as favelas estão associadas à falência do poder público em criar 

condições mínimas de habitabilidade no espaço urbano. Kowarick (1983) denuncia o 

flagrante descaso com a população mais pobre e a sua expulsão para a periferia da cidade, 

quando investimentos públicos e privados começaram a valorizar determinadas áreas, antes 

sem valor, ocupadas pelos pobres. É a lei e a ordem do mais forte, os interesses da 

“especulação imobiliária que afasta os pobres para os ricos entrarem (KOWARICK, 1983, p. 

22). Por conta da precariedade dos serviços ofertados pelo Estado, as favelas atraem um maior 

contingente de pessoas desempregadas ou com baixa renda, o que gera uma maior propensão 

à concentração da criminalidade.  

Segundo Cerqueira (2014) a pouca renda disponibilizada para os indivíduos residentes 

em localidades populares favorece o cometimento do crime: 

Conforme apontado por Messner e Rosenfeld (2001), a baixa obtenção de 

renda relativa, para indivíduos residentes numa localidade, representaria um 

indicador de barreiras estruturais ao acesso universal dos meios econômicos 

para atingir o ideal de sucesso. A frustração e o estresse causados pela 

privação relativa constituiriam os principais motivos para cometer crimes, 

até os que resultam em homicídios por razões interpessoais ou interesses 

econômicos. Vários autores que se basearam nessa abordagem teórica 

documentaram empiricamente a relação entre desigualdade de renda e 

crimes violentos, como Blau e Blau (1982), Messner (1989) e Pratt e Godsey 

(2003) [...] A abordagem racional do crime, desenvolvida primeiro por 

Becker (1968), que centra a atenção na análise do benefício e o custo 

esperados de cometer crimes, também imputou grande ênfase ao papel da 

renda e da desigualdade de renda. Conforme apontado por Becker, existem 

basicamente dois conjuntos de fatores que condicionam o comportamento do 

potencial criminoso. De um lado, a favor do crime, inserem-se as 

oportunidades no mercado criminal que têm relação com a desigualdade de 

renda. (CERQUEIRA, 2014, p. 26)41. 

                                                           
41Os autores informados por Cerqueira (2014) nesta citação encontram-se referenciados em seus 

estudos. 



88 
 

 
 

  Ainda em sua análise Cerqueira (2014) nos diz que dentre os que têm pouca renda ou 

desocupados, a classe jovem é a mais afetada: 

Outro importante determinante do crime se relaciona à estrutura demográfica 

e de gênero da população, mais especificamente, à proporção de homens 

jovens na população (CERQUEIRA, 2014, p. 27). 

 

Corroborando com essa idéia, Waiselfisz (2011) nos diz que é alta a quantidade de 

homicídios entre os jovens:  

Se a magnitude de homicídios correspondentes ao conjunto da população já 

pode ser considerada muito elevado, a relativa ao grupo jovem adquire 

caráter de epidemia. Os 34,6 milhões de jovens que o IBGE estima que 

existiam no Brasil em 2008 representavam 18,3% do total da população. 

Mas, os 18.321 homicídios que o Datasus registra para esse ano duplicam 

exatamente essa proporção: 36,6% indicando que a vitimização juvenil 

alcança proporções muito sérias. [...] na faixa de 20 aos 24 anos de idade a 

taxa de homicídios gira em torno de 63 homicídios em 100 jovens. 

(WAISELFISZ, 2011, p. 98). 

Como se pode observar, na tabela 11 (p. 89), o homicídio apresenta uma relação 

moderada com o desemprego, à medida que cai a taxa de homicídio o desemprego também 

vai aos poucos acompanhando essa tendência de queda. O coeficiente Gini possui uma 

correlação positiva baixa com o homicídio. Outra coisa que se observa é que existe uma forte 

relação inversa entre os anos de estudo e a pobreza, ou seja, quantos mais anos de estudo 

menos pobre tende a ser a população. O desemprego apresenta uma correlação com os anos 

de estudo, porém com grau moderado. Outra coisa a se observar é que os índices mais altos de 

desigualdade possuem relação com rendas mais baixas, maior grau de pobreza e também com 

poucos anos de estudo como já foi dito. 
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Tabela 11 - Dados Socioeconômicos pelo ranking de Homicídios - 2005-2007. 

 

Fonte: Martins, 2010. 

Não é possível afirmar que algum fator específico individualmente determina o crime. 

Vale lembrar que as relações entre os fatores e o crime não são diretas e envolvem um 

conjunto de varáveis que exercem um grau de influência mais forte ou não, no crime. Dessa 

forma, renda baixa, altas taxas de desemprego e de desigualdade funcionam como estímulos à 

opção pelo crime, diminuindo o custo do indivíduo entrar para uma atividade ilegal. Sabe-se 

que nem toda pessoa que está desempregada ou vive em situação de pobreza opta pela 

atividade ilegal. Existe uma série de fatores que influenciam as atividades criminosas, como 

por exemplo questões morais, financeiras, educacionais etc (MARTINS, 2010, p. 123). 

As novas desigualdades se apresentam de forma multidimensional, articulando à 

exclusão social, tendo como resultado, uma urbanização, cujo seu crescimento, tem se 

reproduzido nas cidades médias. Por conta da concentração populacional nas áreas 

metropolitanas, desde a década de 1970, do século XX, que impunha um padrão de 

urbanização, altamente concentrador tanto economicamente, quanto demograficamente, 

conforme o que afirma Carvalho (2003): 
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Nas décadas seguintes, o efeito da concentração metropolitana continuou, 

mas foi interposto pelo crescimento das cidades médias brasileiras, ou seja, 

induzindo para um tipo de urbanização com uma desconcentração-

concentrada ou desmetropolização. (CARVALHO, 2003, p. 45). 

Mais recentemente, na década dos anos 90, as cidades médias cresceram pouco mais 

de 7 (sete) milhões de habitantes que, em termos absolutos, estes números aproximam-se do 

crescimento das cidades com mais de 500 mil habitantes (ver quadro 03). O Brasil possuía na 

década de 1970 apenas duas metrópoles, com população acima de 2 (dois) milhões de 

habitantes, passando para 5 (cinco) metrópoles, no ano 2000. Enquanto que as cidades 

médias, no mesmo período, passaram de 40 para 194 cidades médias, respectivamente. 

(CARVALHO, 2003, p.46). 

Quadro 03 - Tabela de Classe de tamanho da população das áreas urbanas, etc. 

  

Fonte: Carvalho, 2003. 

É dentro desse processo recente de urbanização entre 1970/2000, que as cidades 

médias cresceram em quantidade e em tamanho, principalmente os centros urbanos entre 100 

(cem) e 500 (quinhentos) mil. O resultado mais aparente desse processo foi uma distribuição 

populacional mais equânime no território nacional. Mas esta fenomenologia urbana trouxe 

uma série de consequências na constituição das questões sociais urbanas, principalmente pela 

inserção de novas e inéditas formas de sociabilidade que permeiam todas as esferas da 

sociedade, desde a forma de planejar, do habitar e da utilização dos espaços públicos. 

Carvalho (2003).  
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Tais quais as metrópoles, as cidades médias também passarão a construir tempos e 

espaços metropolitanos e, consequentemente, a reproduzir em outra escala, os mesmos 

problemas das metrópoles. Para além dessa reprodução, esse crescimento das cidades médias 

atesta a tendência dessa nova urbanização em tornar indiferenciados os espaços 

metropolitanos e das cidades médias.  

De acordo com Félix (1996), um dos maiores problemas enfrentados pelas cidades 

médias é que a: 

Incidência criminal nessas regiões estão relacionadas à forças exteriores à 

comunidade e à ênfase a comportamentos como bravura e honra, sendo 

maior a presença de crimes contra a pessoa. (HARRIES apud FÉLIX 1996, 

p.17). 

 

Este crescimento é agravado pelo aumento do nível de concentração espacial, 

sobretudo a partir do fenômeno da metropolização, apresentando, ainda, forte correlação com 

outras características espaciais e, também, com a configuração de diferentes parcelas do 

território das cidades. (GUIDUGLI,1985, p. 57).  

Em artigo intitulado: “Violência urbana nas cidades médias mineiras: determinantes e 

implicações” Diniz et al (2005), propõem uma classificação para se definir a cidade média em 

função dos índices de criminalidade. A geografia do crime vem operando a partir de dois 

níveis de agregação: a microanálise, que explora o local do crime a partir das análises de sítio 

e situação; e a macroanálise, que trabalha com conjuntos de crime agregados em área. 

Massena (1986). Após uma série de estudos das cidades Mineiras, foram elaborados dados 

estatísticos em relação ao crime, e o que se constatou é que nem sempre a hierarquia definida 

pela população e pela economia mostra que esta cidade é mais violenta ou menos violenta. 

Para surpresa dos autores, existiram algumas cidades que superaram os índices criminais do 

Estado de Minas Gerais, conforme se demonstra no quadro 04 (p. 92): 

Os resultados da análise revelam que a hierarquia urbana guarda relação 

direta com a incidência de crimes violentos no Estado de Minas Gerais, ao 

mesmo tempo em que aponta que os municípios nos quais se encontram as 

cidades médias do Estado exibem taxas alarmantes de criminalidade 

violenta. Note-se que os Grandes Centros Regionais, bem como a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte apresentam as mais altas taxas de 

criminalidade do Estado, seguidas de perto pelas Cidades Médias de Nível 

Superior. Também digno de nota é o fato das Cidades Médias Propriamente 
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Ditas e os Centros Emergentes superarem a média geral de Minas Gerais 

(134.37) DINIZ et al ,2005, p. 23). 

Quadro 04- Total de Crimes violentos para as cidades de Minas Gerais 

 

Fonte: Diniz et al, 2005. 

Diniz et al (2005) concluem que neste quadro, os Grandes Centros Regionais – 

representam o limiar superior, que serve para fazer a transição entre as cidades médias de 

nível superior e as grandes cidades. Por isso, quando uma cidade é classificada na categoria de 

grande centro regional, haverá necessariamente certa imprecisão, encontrando-se 

pesquisadores e analistas que poderão incluí-la seja como cidade média, seja como cidade 

grande. Esses grandes centros regionais possuem um forte contingente populacional: no caso 

de Minas Gerais, as cidades com uma população urbana em torno de 400.000 habitantes. 

Possuem, igualmente, uma economia equilibrada em seus setores secundário e terciário, além 

de já apresentarem núcleos (mesmo que embrionários) de desenvolvimento de inovações 

tecnológicas. Polarizam vastos espaços regionais e mantêm relações econômicas, culturais e 

demográficas até mesmo com cidades e regiões situadas fora de Minas Gerais (DINIZ et 

al,2005, p. 26). Sampson e Groves (1989) exploram a relação entre taxas de criminalidade e 

as seguintes variáveis independentes: status econômico, heterogeneidade étnica, estabilidade 

residencial, desagregação familiar, urbanização, redes de amizade local, grupos de 

adolescentes sem supervisão e participação organizacional. Os resultados apresentados 

revelam, de maneira inequívoca, a relação entre o nível hierárquico das cidades e a incidência 

de criminalidade violenta. Por isso, as cidades médias de maior graduação hierárquica, em 

função do grande fluxo e refluxo de pessoas, mercadorias e informações acabam gerando uma 

ambiência marcada pela presença de fracos mecanismos de controle social (formal ou 
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informal), uma vez que as pessoas que circulam e vivem nesses contextos têm pouca chance 

de se conhecerem e de serem reconhecidas. Logo, para Felix (2002), em função da 

intensidade dos fluxos a vida nestes locais ganha um caráter anônimo, desestruturando 

mecanismos de controle social informal, facilitando a incidência da criminalidade, sobretudo 

aquela praticada contra o patrimônio. (FELIX ,2002, p. 78). 

De acordo com a argumentação apresentada anteriormente, os locais marcados por 

intenso fluxo de pessoas, mercadorias e informações seriam susceptíveis à ausência de 

controle social, o que facilitaria a incidência da criminalidade. Logo, constatou-se uma maior 

incidência criminal nos municípios sede de cidades médias, cuja presença de estradas de 

rodagem federais é maior. O Município de Feira de Santana, tem como uma de suas 

características o de ser um entroncamento rodoviário cortado por três “BRs” conforme 

indicado na figura 22 (pág. 94).42 Os estudos feitos por Diniz et al (2005) nas cidades 

mineiras mostram que os municípios que apresentam as maiores taxas de criminalidade 

violenta são exatamente aqueles nos quais estão presentes entroncamentos entre duas ou mais 

BRs:   

Note-se que, para este estudo, independentemente da posição regional dos 

municípios, aqueles que são cortados por duas ou mais BRs apresentam 

taxas expressivas de criminalidade. Outro aspecto que merece a atenção é a 

coincidência entre os municípios com altas taxas de criminalidade em 

relação à sua proximidade de fronteiras estaduais, como se observou 

anteriormente, e ao fato desses mesmos municípios serem cortados por duas 

ou mais BRs. Tal achado traz uma série de repercussões. Primeiramente, as 

cidades médias que, até então, eram consideradas solução ou instrumento de 

intervenção de políticas de planejamento urbano e regional, passam a se 

constituir em lugares-problema. Segundo, as altas taxas de criminalidade têm 

o potencial de, a médio e longo prazo, aprofundar a segregação espacial no 

interior das cidades médias do Estado, comprometendo, ainda mais, a 

qualidade de vida dos seus habitantes (DINIZ et al, 2005, p. 21). 

 Em suas análises, Diniz et al (2005) chegam à conclusão que “em várias cidades 

médias do Estado já se faz presente o fenômeno da reurbanização, como exemplo: os 

condomínios fechados. Um outro aspecto que também merece ser destacado é o fato de que a 

análise dos fatores causais e correlatos à violência urbana entre as cidades médias mineiras é 

campo aberto para investigações. Este estudo feito por Diniz et al (2005), demonstrou existir 

uma relação entre a hierarquia urbana e as taxas de criminalidade, bem como claros padrões 

espaciais, que priorizam as bordas do Estado e municípios marcados pela presença de 

                                                           
42Três rodovias federais cortam Feira de Santana, as BRs 101, 116 N/S e 324. 
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importantes vias de acesso, com destaque para as rodovias federais”. (DINIZ et al, 2005, p. 

23). 

 

Figura 22 - Posição de Feira de Santana como entroncamento Rodoviário 

 

Fonte: Miranda et al, 2012. 

 

Apesar destes estudos feitos por Diniz et al (2005) se aplicarem as cidades mineiras, 

observamos as mesmas tendências para a cidade de Feira de Santana. Esclarecemos que 

apesar destas convergências sobre certas características coincidirem com o Município 

estudado, esta relação carece de estudos aprofundados sobre o tema, que podem ratificar ou 

não estas conclusões feitas por Diniz et al (2005) para o caso de Feira de Santana. 
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4.2. FEIRA DE SANTANA E OS PROBLEMAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 Segundo Miranda (2012) atualmente, Feira de Santana43 encontra-se com a população 

superior aos 500 mil habitantes e foi enquadrada em 2011 como uma Região Metropolitana 

(figura 23), a partir do decreto aprovado pela Assembléia Legislativa no dia 16 de junho, na 

forma da Lei Complementar n° 35, sancionada pelo então governador Jaques Wagner. Dessa 

forma, o processo de modernização se intensificou, tendo em vista as transformações na 

paisagem urbana. O desenho da cidade não para de ser remodelado, sobretudo, com a forma 

de distribuição residencial determinada pelos agentes privado e público, ou seja, os 

condomínios residenciais são os responsáveis pela criação de novos bairros, o que acarreta 

uma série de transtornos (MIRANDA et al, 2012, págs. 5-6). 

Figura 23 - Mapa da região metropolitana de Feira de Santana

 

Fonte: Anuário estatístico 2012.  

                                                           
43 Ver mapa no Anexo C. 
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Apesar das intensas transformações no tecido urbano de Feira de Santana, a sua taxa 

média de crescimento anual vem caindo, chegando quase a metade do que possuía na década 

de 1950, conforme se demonstra na tabela 12. Muito embora ainda seja alto, uma das 

possíveis causas dessa queda é o fato de que a população esteja migrando para as cidades 

próximas da sua área de influência como a região metropolitana. Além disso, como afirmam 

Andrade et al (1998): 

A elevação dos preços fundiários resultante do aumento da densidade 

populacional das sedes metropolitanas, como é sabido, pode provocar tanto a 

expulsão das moradias para além da franja urbana, como intensificar 

soluções precárias de habitação mais próximas das áreas centrais. 
(ANDRADE et al, 1998, p. 5): 

 

Tabela 12 - Crescimento anual da população residente em Feira de Santana, Bahia, 1940 – 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2010 

Segundo Dias et al (2013) a cidade de Feira de Santana constitui-se num centro urbano 

para onde convergem populações oriundas de outras cidades da sua área de influência, assim 

como de outras cidades brasileiras, particularmente do Nordeste (tabela 13, pág. 98), sendo 

um entroncamento rodoviário, por onde passa um grande número de pessoas que se dirigem 

para outros estados e que por aqui resolvem ficar. Como um centro de forte imigração, a 

cidade tem experimentado uma pressão sobre a capacidade de organização da sociedade 

urbana, tendo taxas crescimento populacional (1,57) anual acima da média das cidades do 

estado (1,09), estando acima do crescimento nordestino (1,31) de acordo com dados do IBGE 

em 2010, experimentando uma expansão urbana horizontal não planejada, que não pode ser 
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acompanhada por serviços de transporte urbano, abastecimento de água, energia coleta de 

lixo, serviços básicos de saúde, educação e outros, onde se verificam desequilíbrios sociais 

graves, insatisfação com o poder público, falta de expectativa,  principalmente para a 

população jovem que não vislumbra um futuro muito promissor. As áreas urbanas 

correspondem aos locais de maior densidade populacional e incluem a cidade de Feira de 

Santana, as sedes dos distritos e alguns povoados. O resultado é apresentado na tabela 14 e 

figura 24 (págs. 98 e 99), onde são visualizadas as classes de uso e ocupação do solo e sua 

distribuição espacial no município.  

Segundo Santo et al (2012), a média de renda per capta em 2000 era de R$ 135,24 

(US$73,90), sendo que 86% dos moradores tinham um per capta inferior a 1 salário mínimo. 

Os dados informam ainda que 14% da população concentram 27% da renda da cidade, 

caracterizando que um pequeno grupo administra grande parte do dinheiro que circula por 

Feira de Santana44.  

Iniciando pela distribuição de renda na cidade de Feira de Santana, 

observamos que a mesma segue um padrão bastante claro, estando associada 

ao eixo Centro-Leste-Sudeste da cidade, acompanhando as Avenidas Getúlio 

Vargas e Presidente Dutra. É uma área de ocupação relativamente recente, 

datando de meados do século XX, caracterizada por uma zona central do 

tabuleiro interiorano de Feira de Santana, tanto que se observarmos a figura, 

nas áreas mais escuras, quase não existe a presença de riachos ou lagoas. Os 

principais bairros são: Centro (onde se destaca o bairro Kalilândia), 

Capuchinhos e Santa Mônica; fora deste eixo devemos destacar o bairro 

Muchila II (que se equipara ao bairro Kalilândia com os maiores índices de 

renda) e o Conjunto Centenário (SANTO et al, 2012, p. 4) 

Além disso, destaca-se que a área mais abastada se encontra, em sua maioria, dentro 

da Av. Eduardo Fróes da Mota, conhecida mais como Anel de Contorno, área que até pouco 

tempo era conhecida por diferenciar a parte urbana da periurbana. 

 

 

 

 

                                                           
44 Ver Anexos A e B 
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Tabela 13 - População residente por naturalidade em relação ao Município e a Unidade da Federação 

no Município de Feira de Santana Bahia - 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Tabela 14 - Classes de Uso, superfície em km² e % do município de Feira de Santana-BA, 2010. 

 

Fonte: Freitas Dias et al, 2013. 
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Figura 24 - Uso e ocupação do solo segundo a Lei 1615/92 

 

Fonte: Freitas et al, 2013. 

 

Na atualidade, Feira de Santana a cada ano demonstra a larga escala do seu 

crescimento urbano e conjuntamente os problemas relacionados a este se acumulam. O 

problema da violência urbana de Feira de Santana necessita de estudos mais precisos e 

detalhados a fim de analisar e refletir o porquê dos acontecimentos. Ao realizar a 

espacialização das ocorrências de violência na cidade de Feira de Santana, a materialização 

das informações ajuda a entender a dinâmica dos bairros e da própria cidade, pois a partir da 

espacialização podem ser observados os locais onde os problemas se apresentam mais 

significativamente e a partir daí o poder público, propor ações mitigadoras nestes 

determinados locais a fim de minimizar a situação conflitante existente desde então. Segundo 

o artigo intitulado: Análise Espacial da violência urbana no município de Feira de Santana, de 

Conceição et al (2008), a violência urbana em Feira de Santana vem aumentando 

consideravelmente a cada ano, como foi constatado em pesquisas feitas através de jornais de 

grande circulação local, como por exemplo, o Jornal Tribuna Feirense, no qual relata grande 
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quantidade de crimes ocorridos em Feira de Santana referentes ao primeiro semestre de 2007 

e de 2008. Por diversos motivos pessoas são executadas de forma bárbara, seja por vários tiros 

de pistola, carbonizadas ou espancadas. De acordo com a Tribuna Feirense (2008) as vítimas 

desta violência urbana são geralmente jovens do sexo masculino, o que pode inferir uma 

ligação entre violência e o tráfico de/ou uso de drogas.  

Assim como afirma em relação às ocorrências registradas em Feira de Santana 

relacionadas ao uso de drogas a delegada Dorean Soares45afirma: “Acho que existe esta 

relação porque 95% dos adolescentes apreendidos por pequenos ou grandes ‘atos infracionais’ 

são usuários de crack, maconha ou cocaína” (TRIBUNA FEIRENSE, 2 de julho, 2008). Nesta 

perspectiva, pode-se inferir que os jovens do sexo masculino estão mais susceptíveis a 

violência por estes estarem na sua maioria envolvidos pela criminalidade. Esta por sua vez 

corresponde a um dos grandes problemas urbanos decorrentes da segregação sociopolítico – 

espacial gerada por um processo da urbanização, desvinculado ao desenvolvimento social da 

população produtora desde espaço. O que promove a procura de certas estratégias de 

sobrevivência, neste caso citado acima, referente a uma estratégia ilegal, geralmente utilizada 

pelos grupos sociais desprivilegiados, conforme o que citam Conceição et al (2008). 

É perceptível a banalização dos atos violentos, deixando a sociedade 

apreensiva e recuada em seus domicílios em busca de proteção. Este 

processo desencadeia uma nova configuração na organização espacial, à 

medida que as pessoas deixam de frequentar os espaços públicos, preferindo 

se refugiar nas suas residências. Neste sentido o Jornal Tribuna feirense 

relata o desabafo de uma feirense: “as crianças aqui no bairro não têm mais 

liberdade de brincar nas ruas. As mães não deixam mais nem seus filhos 

irem a uma padaria por medo. Nossa luta é contra a violência” 

(CONCEIÇÃO et al,2008, p. 16). 

É de se esperar que o ambiente territorial em que vivem os habitantes de Feira de 

Santana corrobore com a idéia de intranquilidade e a falta de impunidade em relação ao 

combate da criminalidade, e o seu rebatimento será sempre a sensação de insegurança e medo, 

inclusive nas regiões mais periféricas da cidade.  

A partir da análise da tabela 15 (p. 101) e do mapa dos bairros de Feira de Santana 

(fig. 25, pág. 102), pode-se inferir que no ano de 2005 o maior número de ocorrência dos 

homicídios ocorreu nos bairros Caseb, seguido por Aviário e Queimadinha (figura 26, p. 103). 

No ano de 2006, os bairros mais violentos foram o Centro, o Caseb e o Calumbi e os que 

                                                           
45 Delegada titular à época de 2008, da delegacia do Adolescente Infrator (DAI). 
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apresentaram menores números de ocorrência foram Conceição, Gabriela, Pedra do Descanso, 

SIM, Sobradinho, Papagaio (figura 27, p. 102). A partir de 2007, (figura 28, p. 104) o 

município de Feira de Santana vem apresentando aumento crescente da criminalidade, 

principalmente no número de homicídios dolosos, furtos de veículos e uso de drogas e 

entorpecentes entre os períodos de 2007 a 2010 (tabelas 16, 17e 18, págs. 105 e 106): 

Tabela 15: Resumo da criminalidade nos bairros de Feira de Santana entre 2005 a 2007. 

 

Fonte: Conceição et al, 2008. 
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Figura 25 - Divisão dos bairros de Feira de Santana46 

 

Fonte: CONDER, 2015 – Escala gráfica não indicada. 

 

 

 

                                                           
46 Segundo Santos (2008), cerca de 56% da população da cidade de Feira de Santana ainda habita na 

área circundada pelo anel de contorno. Sua maior concentração ocorre no noroeste e Sudoeste, 

englobando os bairros Centros, Jardim Cruzeiro, Rua Nova, Muchila e Tomba, correspondendo a 

quase que 36% da população urbana, enquanto no Nordeste e Sudeste (Bairros de Queimadinha, 

Campo do Gado Velho, Caseb, Brasília e Santa Mônica) a população corresponde à cerca de 20%” 

(SANTOS, 2008, p. 23). 
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Figura 26 - Mapa de homicídio em Feira de Santana - 2005 

 

Fonte: Conceição et al, 2008. 

  

Figura 27 - Mapa de homicídio em Feira de Santana - 2006 

 

Fonte: Conceição et al, 2008. 

Santo Antônio dos Prazeres 
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Figura 28 - Mapa de homicídio em Feira de Santana - 2007 

 

Fonte: Conceição et al, 2008.  

 

Dos dados de violência demonstrados, conclui-se que houve um significativo aumento 

dos índices de violência entre os anos de 2005 e 2007 em cerca de 40% dos bairros de Feira 

de Santana, dentre os quais se destaca a Rua Nova, Queimadinha, Calumbi e Baraúnas. São 

bairros que estão localizados dentro do anel de contorno e próximos ao centro da cidade. 

Sabe-se, porém que a infraestrutura urbana destes bairros é muito precária, em função da 

pouca efetividade das políticas públicas proporcionadas pelo do estado e o município.  

De acordo com IBGE (2000) os bairros mais violentos apontados na tabela 15 (p. 

101), são os mais populosos do município de Feira de Santana e sua população sofre de 

graves problemas sociais e econômicos, posto que lhes são negados diversos direitos 

referentes à cidadania, tais como o direito a educação de qualidade, a saúde, a segurança e o 

direito de consumir os espaços da própria cidade. 
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Tabela 16 - Principais ocorrências policiais no município de Feira de Santana – BA - 2007 - 2010 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Feira de Santana, 2012. 

 

Tabela 17 -  Furtos e roubos de veículos em Feira de Santana 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Feira de Santana, 2012. 
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Tabela 18 - Principais ocorrências policiais em Feira de Santana – BA - 2007 - 2010 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Feira de Santana, 2012. 

 

Segundo a ONG Mexicana – Conselho Cidadão para a Segurança Pública (CCSPJP), 

em 2016 (figura 29, p. 107) o Brasil passou a ter vinte e uma cidades dentre as mais violentas 

do mundo e em especial a região nordeste com nove capitais. Feira de Santana47 ocupa o 

vigésimo sétimo lugar e o primeiro lugar entre as cidades médias do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Feira de Santana tem a quantidade de 281 homicídios o que representa uma taxa de 45, 50 por cem 

mil habitantes (CCSPJP, 2016, p. 123). 
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Figura 29- As cidades mais violentas do mundo 

 

Fonte: Conselho Cidadão para a Segurança Pública (CCSPJP), 2016. 

 

Os quadros 05 e 06 (p. 108) mostram a posição de Feira de Santana, onde foram 

reunidos os 100 municípios com as maiores taxas médias de homicídios e de óbitos por armas 

de fogo. Como podemos observar Feira de Santana ocupa a 35ª colocação dentre os 

municípios do Brasil, com taxa de 62,7 e apresenta índices mais altos que Salvador, por 

exemplo, que ocupa a 4ª posição na tabela e uma taxa de 55,3 em 2012 para as capitais do 

Brasil, reforçando a tese de que as cidades médias brasileiras ocupam lugar de destaque nos 

índices criminais. 

Para Waiselfisz (2015): 

 A desagregação por município evidencia a existência de diferentes e/ou 

novas configurações de focos de violência, além dos já tradicionais, 

centrados nas capitais e regiões metropolitanas. Novos Polos de Crescimento 

no Interior dos Estados. Consolida-se, durante a década de 1990, um 

processo de desconcentração econômica que origina a emergência de novos 

polos, que atraem investimentos, trabalho emigrações. Somado a esse 

processo, as deficiências e insuficiências do aparelho do Estado e da 

Segurança Pública contribuem para a atração da criminalidade e da violência 

nesses novos polos (WAISELFISZ,2015, p. 127).  
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Quadro 05- Adaptada de homicídios e óbitos por armas de fogo entre 2010 e 2012

 

Fonte: Mapa da violência, 2015. 

 

Quadro 06 - Tabela adaptada de ordenamento das taxas de óbitos por armas de fogo nas capitais entre 

2010 e 2012 

 

Fonte: Mapa da violência, 2015. 
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4.2.1. O Bairro Santo Antônio dos Prazeres  

 

O bairro faz parte do subdistrito de Mangabeira (tabela 19, p. 110)48. Possui uma área 

de 5.061m2 (tabela 20, p. 112) e taxa de crescimento anual de 3,3. O bairro (figura 30) é um 

dos menos ocupados territorialmente comprovando a grande quantidade de terras loteadas. É 

um dos mais antigos bairros de Feira de Santana. Seu nome está ligado à inauguração da água 

encanada em 1957, extraída da Lagoa Grande, (figura 31, p. 110) próxima a este bairro, com a 

presença do prefeito João Marinho Falcão e do então presidente Juscelino Kubitschek. Aquele 

era o caminho obrigatório para quem ia para as atuais localidades São Roque, Coração de 

Maria e Jaíba. O bairro se desenvolveu ao redor de uma capela denominada Santo Antônio.  

Figura 30 - Mapa do bairro Santo Antônio dos Prazeres 

 

Fonte:  Elaboração do autor com base no Google Mapas,2016. 

 

 

 

                                                           
48 Ver anexo D. 
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Tabela 19 - População residente e taxa de crescimento dos subdistritos de Feira de Santana49 - 2000 / 

2010 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Feira de Santana, 2012. 

 

Figura 31 - Foto da Lagoa grande em 1957, local de origem do bairro Santo Antônio dos Prazeres 

 

Fonte: www.feiradesantana.ba.gov.br/feiraemhistoria, 2015. 

A partir da tabela 21 (p. 113) constata-se que o bairro do Santo Antônio dos Prazeres 

possui aproximadamente 1% da população do município de Feira de Santana, além disso, 

observa-se que o seu contingente populacional é constituído de 2.844 mulheres contra 2.722 

homens. É possível que empiricamente o bairro tenha uma maior vulnerabilidade de violência 

contra a mulher, o que não constatamos nas ocorrências, e que podem estar elencadas no rol 

das demandas reprimidas do bairro. Outro ponto a se observar é que o Distrito da Mangabeira, 

da qual o bairro Santo Antônio dos Prazeres faz parte, tem uma taxa geométrica de 3,30 

                                                           
49 Ver anexo D, pág. 220 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/feiraemhistoria
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configurando como a maior região de crescimento populacional. As tabelas 22 e 23 (p. 114), 

informam a quantidade de domicílios existentes no bairro para o ano de 2010: 1834 

residências construídas, sendo 1557 ocupados, 39 uso ocasional e 238 vagos e a tabela 23 

reflete a infraestrutura do bairro em 2010. Em todas as ruas do bairro existe iluminação e na 

Avenida principal a rua é asfaltada50. Ainda existem ruas sem pavimentação e com falta de 

esgotamento sanitário que corre a céu aberto, a arborização é precária, a única praça que 

estava degradada, recentemente sofreu uma intervenção de melhoria51 e a coleta de lixo ainda 

é ineficiente, sendo que a maioria das residências ficam com o lixo acumulado nas suas 

fachadas. O bairro possui apenas uma escola estadual52 e que atende o ensino fundamental e 

médio. A oferta de supermercados, padarias e farmácias ainda é precária53. O bairro possui 

dois conjuntos habitacionais verticais do programa Minha Casa, Minha vida (ver figuras 65 e 

66, p. 169). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50Ver figuras 01, 02 e 03 do apêndice G. 
51Ver figuras 04 a 11 do apêndice G. 
52 Ver figuras 13 e 14 do apêndice G. 
53 Ver figura 12 do apêndice G. 
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Tabela 20 - População, área e taxa de crescimento anual por bairros em Feira  

de Santana, Bahia 2000 / 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Anuário Estatístico de Feira de Santana, 2012. 
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Tabela 21 - População residente do Subdistrito da Mangabeira54 por bairros, sexo e faixa etária no 

Município de Feira de Santana, Bahia – 2010

 

Fonte: IBGE ,2010. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54Compreende o subdistrito de Mangabeira composto por 08 bairros (Cidade Nova, Mangabeira, 

Conceição, Santo. Antônio dos Prazeres, Parque Ipê, Papagaio, Aeroporto, Zona Rural). 
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Tabela 22- Domicílios Particulares, ocupados, fechados, uso ocupacional e vagos, por bairros do 

subdistrito Mangabeira em Feira de Santana, 2010. 

 

Fonte: IBGE,2010. 

 

Tabela 23- Características do Entorno do Bairro Santo Antônio dos Prazeres– 2010 

 

Fonte: PMFS, 2014. 
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4.2.1.1. Santo Antônio dos Prazeres e a criminalidade 

Para o bairro de Santo Antônio dos Prazeres, a tendência de altas taxas de 

criminalidade se faz presente em sua configuração urbana, conforme os boletins de ocorrência 

analisados entre 2012 e 2014, observadas nas tabelas 24 a 26 (págs. 116 e 117) e no quadro 07 

(p. 118). Muito embora, não se evidencie o bairro Santo Antônio dos Prazeres como o mais 

violento, há de se observar que houve um aumento crescente no número de homicídios. Além 

disso, o bairro faz fronteira com um dos locais mais violentos, o bairro da Conceição, 

conforme ocorrências catalogadas na tabela 27 (p. 117). Existe a suposição de que embora os 

crimes tenham ocorrido neste bairro da Conceição, a irradiação final vai para o bairro Santo 

Antônio dos Prazeres, haja vista a grande quantidade de corpos encontrados neste bairro, 

conforme atestam algumas manchetes jornalísticas, sendo o bairro muito conhecido como 

local de desova de corpos. Observe que nos anos de 2012 e 2013, os eventos criminais se 

repetem, ou seja, o roubo de motocicletas cai de vinte ocorrências para dez ocorrências, 

atestando que existe um fluxo grande de assalto a mão armada no bairro. Em 2014, conforme 

se registra na tabela 26, as diversas modalidades de roubo praticamente dobraram. Esse 

aumento nas estatísticas é explicado simplesmente por conta de uma nova metodologia 

adotada pela SSP, onde se passou a adotar o SISAP (Sistema Informatizado do Serviço de 

Atendimento Policial) em Feira de Santana. Até então, grande parte dos eventos criminais se 

perdiam nos livros de ocorrências, que eram registrados à caneta, e com diversas tipificações 

criminais atestadas de forma equivocada. 
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Tabela 24 - Tabela resumo das Ocorrências Policiais de 2012 em Santo Antônio dos Prazeres 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base na SIAP/SSP, 2015. 

 

Tabela 25 - Tabela resumo das Ocorrências Policiais de 2013 em Santo Antônio dos Prazeres 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base na SIAP/SSP, 2015. 
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Tabela 26 - Tabela resumo das Ocorrências Policiais de 2014 em Santo Antônio dos Prazeres

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base na SIAP/SSP, 2015. 

Tabela 27 - Tabela resumo das Ocorrências Policiais de 2014 no bairro Conceição

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base na SIAP/SSP, 2015. 
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Quadro 07: Resumo das principais ocorrências policiais para o Bairro Santo Antônio dos Prazeres de 

2012 a 2014.

 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base na SIAP/SSP, 2015. 

Conforme a estatística policial elencada nas tabelas acima, os locais de maiores 

incidências de eventos criminais são a Av. Fróes da Mota e a Av. Sérgio Carneiro. O bairro da 

Conceição que faz fronteira é um dos locais mais violentos da cidade. É possível que exista 

um fluxo de eventos criminais se deslocando para o bairro estudado, inclusive os homicídios. 

As ruas com maior incidência de crime foram a Avenida Sérgio Carneiro, Avenida Fróes da 

Mota e o Aeroporto, respectivamente (ver gráficos 05 a 09, págs. 133 a 135). É importante 

observar que todas as ruas foram georeferenciadas para que os eventos criminais fossem 

agregados, formando as manchas criminais ou hot spots55 e gerados os mapas criminais do 

bairro entre os anos de 2012 a 2014. 

Em função de tudo o que foi mostrado, pode-se deduzir que a atmosfera de medo se 

faz presente em Feira de Santana e o seu rebatimento no bairro Santo Antônio dos Prazeres. 

                                                           
55A importância do local como elemento propiciador do maior entendimento acerca dos crimes 

ocorridos nas urbes modernas, devido ao fato de as ocorrências criminais não serem randomicamente 

distribuídas pelo espaço, mas agrupadas em certas áreas (BLOCK et al., 1995, p. 147), originaram 

diversos estudos sobre a prevenção de crimes. Em face desta abordagem, detecta-se uma rotação no 

posicionamento analítico de enfocar a questão do crime, devido ao fato de estes atos apresentarem 

maiores concentrações em determinados pontos da cidade, chamada hot spots.  Sherman (2009) 

definirá áreas de hot spot como sendo “a small place in which the occurrence of crime is so frequent 

that it is highly predictable, at least over a one year period” (SHERMAN ,2009, p. 36) 
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Entende-se que as pessoas estão se enclausurando por medo do crime. As residências do 

bairro comprovam isso através de elementos que nos remetem a verdadeiras prisões (muros 

altos, grades com lanças, cercas elétricas e serpentinas etc.). No capítulo seguinte, 

demonstramos como essa dinâmica ocorre através do trabalho de coleta de dados da Av. 

Sérgio Carneiro, sendo considerada a mais violenta do bairro, e os seus desdobramentos na 

identificação de elementos que comprovem a arquitetura do medo. 
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5. ESTUDO DE CASO 

5.1. MÉTODOS E TÉCNICAS PARA A PESQUISA DE CAMPO 

 

Em função das novas discussões a respeito do tema procurou-se investigar as 

produções acadêmicas que de alguma forma estivessem inseridas nas cidades latino-

americanas, em especial nas cidades médias do Brasil; neste sentido, após a análise destas 

produções, optamos por desenvolver logo a pesquisa de campo, baseado na perspectiva de 

alguém que enxerga o enclausuramento como algo oposto ao que se propõe no espaço público 

e na vida de bairro56, para tentar responder as indagações propostas. De forma natural, neste 

caso, o trabalho seguiria duas vertentes norteadoras. A primeira seria o exame de literaturas 

sobre o tema, ou seja, a bibliografia disponível até o momento da conclusão da pesquisa. A 

segunda seria delimitada pela pesquisa empírica, o que permitiria em sua análise a formulação 

de ideias, postulados e hipóteses relacionadas ao objeto de estudo. Neste caso, a correlação da 

pesquisa bibliográfica com os dados observados, analisados e catalogados poderia então 

permitir uma compreensão mais adequada da realidade vivida em países sul-americanos, 

especialmente nas cidades médias do Brasil. O grande erro seria partir de uma teoria que 

explicasse os fenômenos da arquitetura do medo a partir da realidade de cidades européias e 

americanas ou mesmo nas metrópoles brasileiras, com a finalidade de adaptá-la as cidades 

médias.  

Para simplificar a pesquisa foi necessário se tomar alguns elementos contidos na 

organização do espaço como padrões, como por exemplo, o formato das residências, e a partir 

daí desenvolver as categorias de análise. Isso implicaria na existência de elementos tanto de 

diferenciação quanto de aproximação do objeto de estudo no interior do espaço analisado. 

Quando se determina a existência de tais elementos, possibilita obter-se uma tipologia que 

esteja embasada em pressupostos teóricos, de modo a avaliar esses elementos convergentes e 

divergentes e que seriam identificados através de hipóteses formuladas por nós, a exemplo da 

escolha de algumas residências. Daí se explica o porquê da escolha de certas residências como 

as que se enquadram naquela categoria de análise e outras não. Isso é definido por um 

                                                           
56Caldeira (2000, págs. 302-303) nos diz o que o espaço público na contemporaneidade carrega o 

“ideal moderno da vida pública urbana”: ruas abertas, circulação livre, encontros impessoais e 

anônimos, presença dos diferentes grupos sociais consumindo, observando-se, participando da 

política, divertindo-se etc. 
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conjunto de características auxiliares que, sob o título de exigências tácitas, podem funcionar 

como princípios de seleção ou de exclusão. Neste sentido, os elementos da “arquitetura do 

medo” em bairros populares se evidenciam nas residências como o produto de uma lógica 

individual de cada morador, ou seja, das escolhas individuais e que explica o motivo daqueles 

elementos presentes. É o reflexo e a percepção que cada indivíduo tem do fenômeno de se 

enclausurar. Diferentemente dos condomínios fechados, cujos elementos servem a todos da 

coletividade independentemente da sua percepção sobre o tema. Os sentimentos de medo se 

revelam nos elementos construtivos de entrada e saída, conforme o que relata Pirondi (2008): 

Na arquitetura os elementos de passagem são fundamentais. A janela é a 

passagem do olhar e da imaginação. A porta é a passagem física, corporal. 

Uma contempla as possibilidades da imaginação, do horizonte, a outra é 

seletiva pela sua natureza […] As cidades contemporâneas, instaladas sob o 

signo do medo, são imensas massas construídas com quase nenhuma 

arquitetura. Gradeamos praças, nos isolamos em muros altíssimos em nossas 

casas e trancamos nosso olhar em janelas que não se abrem para o vento57 

(PIRONDI, 2008, p. 65). 

 

Em função do que escreve Pinto et al (2012) em seu artigo "A grounded theory como 

abordagem metodológica: relatos de uma experiência de campo", sobre os mecanismos de 

análise dessa teoria, passamos a adotá-la na nossa pesquisa como referencial de 

sistematização dos dados observados e analisados em campo:  

Diferente daquilo que muitos parecem querer apontar, a grounded theory 

enquanto um estilo de pesquisa não pode ser confundido com um processo 

de caráter inerentemente indutivo (SUDDABY, 2006). Ela segue, isso sim, 

uma lógica abdutiva de pesquisa. A abdução é um terceiro tipo de inferência 

para além da indução e da dedução. Segundo Peirce (1965), novos 

conhecimentos emergem, principalmente, a partir da interação entre abdução 

e indução. O curso normal da ciência no que tange ao desenvolvimento de 

novas teorias envolveria, nesse caso, a coleta de fatos (indução) que dá 

vazão a uma (ou mais) abdução (criação “imaginativa”, nova ideias, 

intuições e palpites), que acaba se tornando um tipo de hipótese, que é, 

então, testada por um novo ciclo de indução. Peirce (1965) procura explicar 

a abdução da seguinte maneira: (a) um “fato” surpreendente, C, é observado; 

(b) se a hipótese A for verdadeira, ou seja, capaz de explicar C; (c) então, há 

um fundamento para “perseguirmos ou adotarmos” A. Pensando em termos 

da grounded theory, a hipótese A toma, em geral, a forma de um código ou 

uma categoria que o pesquisador estabelece “imaginando” que ele (ou ela) 

tenha a capacidade de “representar” os incidentes observados, por exemplo, 

na fala de um entrevistado. A explicação da lógica abdutiva de Peirce (1965) 

poderia então ser reescrita da seguinte maneira: (a) uma (interessante, 

                                                           
57 Sobre este tema, ver o texto de Ciro Pirondi (2008). 
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surpreendente, intrigante etc) passagem do “texto da fonte (entrevistado, 

documento, observação) 1”, C, é encontrada; (b) se o significado (código, 

categoria etc), A, de C, pode ser aplicável aos “textos das demais fontes” 

como um todo; (c) então, há um fundamento para perseguirmos ou 

adotarmos (PINTO et al., 2012, p. 420). 

De acordo com a lógica abdutiva, a partir dos dados coletados em campo, princípios 

gerais são estabelecidos indutivamente – processo indutivo de interpretação. Desses princípios 

são deduzidas categorias específicas e relações entre elas para constituir um primeiro 

“esboço” da teoria substantiva que se pretende gerar. Com esse modelo teórico inicial “em 

mãos”, é preciso voltar ao campo para verificar como ele se comporta diante de um novo 

conjunto de material empírico (PINTO, 2009, p. 130), conforme descreve o esquema gráfico 

abaixo, representado na figura 32: 

Figura 32 - Esquema gráfico de indução, dedução e validação na grounded theory

Fonte: Pinto, 2009 baseado em HEATH e COWLEY, 2004. 

 

É preciso esclarecer que a grounded theory, se assemelha a outras metodologias 

adotadas para pesquisa qualitativa como esclarece Pinto (2009):  

Com relação à coleta de dados, para Strauss e Corbin (1998) a grounded 

theory compartilha algumas similaridades com outros métodos de pesquisa 

qualitativa. A origem dos dados é a mesma: entrevistas e observações de 

campo, assim como documentos de todos os tipos (incluindo diários, cartas, 

biografias, autobiografias, jornais e outros materiais). Vídeos também podem 

ser usados. Os pesquisadores usuários dessa metodologia podem tanto lançar 

mão da utilização de dados quantitativos quanto combinar técnicas quali e 

quanti de análise (PINTO, 2009, p. 131). 
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Complementando o que foi dito, apresentamos um resumo das fases propostas para a 

pesquisa, baseado no viés da grounded theory, elaborado por Pinto (2009), conforme 

demonstrado no quadro 08: 

Quadro 08: Fases propostas para a pesquisa 

 

Fonte: Pinto, 2009 com base nos autores STRAUSS e CORBIN (2008), EISENHARDT (1989) e 

MELLO (2002). 

 

5.1.1.  Construindo as Análises  

Por sermos morador do bairro, terminamos por vivenciar o dia a dia dos indivíduos, 

conduzindo as entrevistas, apreciando os dados. O trabalho de campo começou com algumas 

análises exploratórias e contou apenas com alguma anotações e impressões do que se viu na 

localidade, como por exemplo a perda da chamada “vida de bairro”, o esvaziamento do 

espaço público (principalmente a praça poliesportiva), e uma maciça quantidade de grades nas 

residências e nas casas comerciais, isto tudo nos chamou a atenção. Construímos então um 

roteiro de caminhabilidade de como deveriam ser aplicados os questionários e fotografadas as 

residências. Percebemos ao longo das entrevistas que ao serem indagados se achavam a sua 

rua perigosa, os moradores assumiam uma postura bastante defensiva, porém ao longo da 

nossa conversa a situação mudava completamente. Na finalização dos trabalhos de campo, 
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procuramos atingir a saturação teórica58 conforme o que Strauss e Corbin (2008, p. 143) 

definem em sua teoria, ou seja, "chegou-se ao ponto em que não surgem novas propriedades, 

dimensões ou relações durante a análise".  

Para conduzir as entrevistas e as observações, utilizou-se a metodologia de entrevista 

proposta por Gaskell (2002) e McCracken (1988)59, além da orientação de Strauss e Corbin 

(2008) quando indicam que perguntas de entrevista inicial ou áreas de observação devem ser 

baseadas em conceitos derivados da literatura ou da experiência; ou, melhor ainda, do 

trabalho de campo preliminar. Quanto a observação, buscou-se seguir as orientações de 

Mariampolski (2006), que entende o guia de observação como ferramenta básica para 

conduzir uma pesquisa observacional. Tal guia é compreendido como o estabelecimento de 

atenções sobre como as visitas procederão em termos de comportamentos a serem observados, 

tópicos a serem cobertos, a quantidade de tempo a ser gasto em cada área e a sequência de 

questões ou provas que serão introduzidas (MARIAMPOLSKI, 2006, p. 123). As observações 

foram conduzidas informalmente pelas análises das fachadas das casas dos moradores.  

À medida que a fase de coleta de dados avançava, as observações tornavam-se mais 

focadas em alguns aspectos, porém, não podemos deixar de reforçar que o sentimento no 

início era de que os dados, por serem desconexos, fragmentados e confusos, faziam parte de 

um grande “quebra-cabeças” do qual não se tinha ideia sobre como iria ser composto. A 

análise de dados com base na metodologia da grounded theory nos permitiu organizar e 

sistematizar esse quebra-cabeça. As comparações teóricas foram feitas no início das análises 

ou sempre que algo novo surgia dos dados. Outra importante fase da análise dos dados foi a 

codificação dos dados, que é também de extrema importância para o método da grounded 

theory (MELLO, 2002; GOULDING, 2002; CHARMAZ, 2006).  

                                                           
58A saturação é o instrumento epistemológico que determina quando as observações deixam de ser 

necessárias, pois nenhum novo elemento permite ampliar o número de propriedades do objeto 

investigado. A dificuldade maior que o emprego do “critério de saturação” apresenta é o do 

dimensionamento ex-ante da pesquisa. Não há como prognosticar com rigor o tamanho e o tempo 

necessários à saturação (THIRYCHERQUES, 2009, p.20) 
59De acordo com Gaskell (2002), a entrevista qualitativa em profundidade é um método amplamente 

utilizado. Destaca-se que, segundo Aaker, Kumar e Day (2001), o método de entrevista em 

profundidade ganhou espaço em pesquisas de mercado porque sua técnica enfatiza perguntas abertas e 

diretas. McCracken (1988) sublinha que essa técnica permite ao pesquisador interagir diretamente com 

o entrevistado, alcançando o universo mental destes e facilitando que estes revelem seus pensamentos 

e suas crenças internalizadas sobre um determinado fenômeno. (SILVA et al, 2013, p. 3). 
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Organizamos inicialmente o nosso estudo em tabelas comparativas, conforme se vê no 

quadro 09 (pág. 126), relacionando três tipos de tipologias com codificações: uma primeira 

tipologia enquadrada em residências de médio e alto padrão, cujos elementos de segurança e 

proteção estivessem à mostra e de forma contundente a exemplo de câmeras, guaritas, cercas 

elétricas, sensores de presença etc., um segundo tipo seria enquadrada em residências de 

padrão normal (ou médio) com alguns elementos de segurança a proteção, um terceiro tipo 

enquadrado como sendo de baixo padrão60 com sutis elementos inseridos na sua arquitetura e 

não padronizados, a exemplo de muros altos com cacos de vidros, janelas pequenas, pequenos 

portões fechados, muros com elementos vazados, elementos vazados substituindo as janelas e 

ainda um quarto tipo, sem elementos de proteção e segurança na sua fachada.  

Em função destas explicações, o objeto da pesquisa foi delimitado nas três primeiras 

tipologias com uma maior ênfase na segunda e na terceira tipologias. Essa metodologia foi 

desenvolvida a partir de uma perspectiva de observação e de constatação do fenômeno urbano 

estudado para aos poucos se começar a construir um referencial teórico mais claro. Em função 

das informações coletadas sobre o bairro e a triagem feita nos B.Os (boletins de ocorrências), 

optou-se por delimitar a área de estudo do bairro na Avenida Sérgio Carneiro, onde se 

constatou a priori, através da tabulação de dados criminais oriundos dos B.Os obtidos na 

Secretaria de Segurança Pública no período de 2012 a 2014, ser a rua mais violenta. A 

pesquisa buscou identificar os padrões de proteção individual refletidos nas casas da Av. 

Sérgio Carneiro, mostrando quais artifícios disponíveis no comércio e no mercado de 

segurança que estão sendo consumidos pelos moradores da área e que além de definir um 

sentimento de medo de forma empírica, definem o que chamamos de “estética da 

segurança”61.  

Na verdade, são instrumentos de exclusão e distanciamento das pessoas dos espaços 

urbanos, como argumenta Caldeira (2000). Por exemplo, no quadro 10 (p. 127), através dos 

                                                           
60Metodologia utilizada pelo SINDUCON para definir os padrões residenciais referentes aos Custos 

Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 

16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006. 
61 A estética da segurança define um padrão nas fachadas residenciais quando possuem artefatos de 

vigilância e proteção. Nesta análise, pela complexidade do tema, não se pode afirmar com certeza que 

estes elementos estão mesmo relacionados com o medo, dando-nos a idéia de apenas possibilidade e 

tendência desse sentimento de medo, sendo constatado após a entrevista, que o morador relata o 

porquê de certos elementos de proteção e segurança, já que existe a possibilidade desses elementos 

serem apenas decorativos ou figurativos. 
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atributos referentes ao tipo de muro: baixo, médio ou alto. Estas informações podem 

caracterizar o muro quanto a sua transparência, já que é um atributo importantíssimo para a 

capacidade de se observar a rua, agregando sentimento de copresença e que também 

possibilita a existência de "olhos da rua" no sentido de vigilância contra atos ilícitos 

(violentos ou criminais) ou negá-los por inviabilizar a observação do espaço cercado.  

Baseado no trabalho de Tavares (2012) e observando os trabalhos de Ferraz et al 

(2014) e Caldeira (2000) “buscou-se identificar os padrões de proteção individual no bairro, 

tendo como intuito apresentar as características das casas analisadas, mostrando quais os 

artifícios de segurança que estão sendo consumidos e utilizados pelos moradores do bairro. 

Assim, as barreiras físicas e de proteção foram mapeadas e cada informação foi acrescentada 

nas respectivas casas circuladas de vermelho e identificadas nos respectivos mapas através de 

atributos referentes ao tipo de muro.  

Quadro 09 - Tabela Determinação de padrões de segurança e proteção da arquitetura do medo 

 

Tipos 

residenciais 

conforme 

tabela 

SIDUSCON 

Tipo 1 - Apresentando 

diversos elementos 

característicos de 

segurança e proteção 

Tipo 2 - Apresentando mais 

de um elemento 

característicos de segurança 

e proteção 

Tipo 3 - Apresentando 

um elemento 

característicos de 

segurança e proteção 

Tipo 4 - 

Apresentando 

nenhum 

elemento 

característicos de 

segurança e 

proteção 

Padrões 

Construtivos 

alto 

    

Padrões 

Construtivos 

médio 

    

Padrões 

Construtivos 

baixo 

    

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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Quadro 10 - Tipificação de elementos murais 

 

 

                                        

Fonte: Elaboração do autor com base em Tavares, 2012. 

Outro atributo acrescentado, baseado nos estudos de Tavares (2012), foi o tipo de 

proteção utilizado nos fechamentos murais, os artifícios de segurança particulares. Dentre tais 

artifícios foram identificados e mapeados na rua os seguintes tipos: arbustos e estrepes (prego, 

ferro ou vidro incrustado no topo do muro), a grade, a cerca elétrica, o sensor de presença, a 

filmadora, dentre outros, conforme a sistematização no quadro 11. Por conta da grande 

quantidade de artifícios de segurança e a possibilidade de se utilizar mais de uma proteção em 

um mesmo tipo mural, adotou-se a classificação de níveis de proteção e segurança de acordo 

com a dificuldade proporcionada, o que revela, também, o nível de sensação de insegurança 

de quem reside ou trabalha em tais residências.  

Estipularam-se níveis de zero a sete, onde zero expressa situação sem nenhum tipo de 

proteção e chegando ao nível sete com até quatro artifícios de segurança em um mesmo 

invólucro mural, de acordo com a metodologia de Tavares (2012). Foram estipuladas também 

três categorias ou índices de segurança: baixo, com nível de 0 a 2; médio, de 3 a 5; e alto, de 6 

a 7(quanto maior a categoria mais artifícios de proteção em um mesmo invólucro mural), 

conforme se vê no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO ALTURA (m) QUANTIDADE 

TIPO 1 ALTO  ACIMA DE 1,70  

TIPO 2 MÉDIO 0,7 E 1,70  

TIPO 3 BAIXO ATÉ 0,70  

TIPO 4 TRANSLÚCIDO -  

TIPO 5 SEM MURO -  
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Quadro 11- Índice de proteção dos artefatos (Índices x Tipo)

 

Fonte: Elaboração do autor,2016, baseado em Tavares, 2012. 

Após a definição da metodologia de classificação das residências dentro da nossa área 

de estudo, partimos para a escolha das residências. De forma hipotética foram feitas 

suposições baseadas nos registros de ocorrências policiais fornecidos pela SSP-BA. Procurou-

se associar os crimes de furto, roubo simples, roubo qualificado, tentativa de homicídio e 

homicídio, aos elementos de segurança e proteção enquadradas na tipologia do medo. Quanto 

maior o medo, maior a atitude de se proteger destes crimes com tais elementos. As 

informações criminais foram resumidas numa base de representação espacial, os mapas 

temáticos; partindo-se da compreensão do movimento natural e de como as propriedades 

sintáticas dos espaços puderam fornecer dados relevantes para a descoberta de locais com 

tendências mais ou menos favoráveis à criminalidade. Abrindo um parênteses nesta discussão, 

cabe aqui ressaltarmos um ponto da pesquisa bastante relevante para a sua análise: muito 

embora os registros de ocorrências policiais sejam os instrumentos oficiais para a estatística, 

sabe-se porém que existem as ocorrências criminais que não são registradas: as chamadas 

cifras negras ou demanda reprimida, que são a parcela das vítimas que não chegam a 

denunciar aos distritos policiais as ofensas criminais sofridas, chegando a causar conflitos 

entre os dados estatísticos oficiais e os dados que outras instituições realizam, conforme relata 

Lira (2009) em sua dissertação de mestrado “Instancias urbanas e violência- Uma análise 

dialética”: 
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A respeito das limitações dos dados de Segurança Pública, Zanotelli et al. 

(2007b, p.76), desenvolveu uma sistemática análise sobre diversas fontes 

brasileiras. Em âmbito geral, torna-se importante ressaltar que indicadores 

que são formados a partir das ocorrências policiais, como os CVPES e 

CVPAT são passíveis de apresentar níveis de subnotificação, uma vez que 

muitas vítimas, sobretudo, de crimes de menor gravidade (lesões corporais e 

furtos, por exemplo), não recorrem à polícia e ao registro do boletim de 

ocorrência (LIRA, 2009, págs.23 e 24). 

Para compreensão da violência no bairro Santo Antônio dos Prazeres, buscou-se 

inicialmente como fonte primária, informações junto às Delegacias que abrangiam a área do 

bairro, nos seus boletins de ocorrências. Por encontrar, a princípio, dificuldades na 

disponibilização dessas informações nas unidades policiais, optamos por recolher os dados em 

Salvador na SIAP62 (Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial) que é um Órgão 

de assessoramento e faz parte da SSP-Ba. Com a autorização do Coordenador de Estatísticas, 

e chancelado pelo Secretário de Segurança Pública, foram obtidas todas as informações 

pertinentes e necessárias para a pesquisa. Os dados estatísticos da criminalidade obtidos, 

passaram por um tratamento específico de limpeza e triagem de informações, onde interessava 

primeiramente os delitos referentes a roubo de veículos, furto simples e qualificado, roubo 

com emprego de violência, tentativa de homicídio e homicídio. Os dados fornecidos estavam 

agrupados de maneira homogênea em uma planilha eletrônica, em forma de tabela, contendo 

todas as informações criminais de todos os bairros de Feira de Santana no período de 2012 a 

2014. Filtramos então as informações para o bairro de Santo Antônio dos Prazeres. Com os 

boletins de ocorrências elaborados pela polícia começamos a definir as hipóteses de escolha e 

análise, como por exemplo, descartar as ruas menos violentas e direcionar o foco da pesquisa 

para as ruas mais violentas, já que o bairro possuía mais de oitenta ruas (ver tabela 28, págs. 

140 e 141). Após inúmeras consultas ao banco de dados do bairro estudado, chegou-se a um 

quadro resumo de todas as ocorrências para os anos de 2012 a 2014. Foram confeccionados 

três quadros (12 a 14, págs. 137 a 139) com o estabelecimento de um ranking das ruas com 

maiores índices criminais63 de certos tipos de crime já informados. Tal delimitação tornou-se 

necessária, uma vez consideradas as múltiplas perspectivas de abordagem dos diversos tipos 

de criminalidade violenta. As informações contidas no arquivo inicial eram: definição da 

                                                           
62 A SIAP é o órgão centralizador da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia e que recebe 

de todas as unidades policiais espalhadas no Estado, as ocorrências policiais e as normatiza em um 

banco de dados único para a partir daí tomar as medidas necessárias e demandar políticas de ação e 

proteção por parte do efetivo militar e civil. 
 
63As classes criminais são compostas de variáveis criminais que foram estruturadas, seguindo os 

critérios de tipificação do Código Penal Brasileiro e dos bancos de codificação das polícias brasileiras. 
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natureza do crime, o local, a data, a hora, o relato do solicitante e a qualificação de todos os 

envolvidos, incluindo idade, sexo e cor da pele.   

Foram excluídas da análise, as informações incompletas, principalmente em relação 

aos locais que precisariam ser georeferenciados e que não possuíam logradouros, ou 

permaneciam com inconsistências, dificultando a clareza das informações. Com o objetivo de 

identificar aonde a criminalidade ocorreu e sua devida espacialização no tecido urbano, 

adotou-se a ferramenta SIG (sistema de informações geográficas), onde se pode armazenar, 

manipular e analisar elementos espaciais e não espaciais, a partir de um conjunto de dados. 

Todas estas informações estavam associadas a uma coordenada geográfica64, conforme se 

verificam na tabela 28, figuras 34 a 36 (págs. 142 a 144) e apêndice D (pág. 208). Em todos 

os anos analisados, desde 2012 a 2014, observou-se que o padrão de criminalidade se repetiu 

em maior número para os eventos furtos de veículo e roubo qualificado de forma contundente 

em uma rua do bairro (Avenida Sérgio Carneiro) e na Av. Fróes da Mota.  

A Avenida Fróes da Mota (figura 33, pág. 131, destacada a área circulada) não faz 

parte das ruas do bairro, mas foi registrada como se fizesse (muito embora seja esta a Av. 

principal que dá acesso ao início do bairro, conforme destacado no mapa). As ruas mais 

recorrentes de crimes resumidas nos gráficos 03 a 09 (págs. 132 a 135) seriam: Avenida 

Sérgio Carneiro, Av. Fróes da Mota (Av. Contorno) e o Aeroporto, respectivamente em 

maiores quantidades de ocorrências criminais. 

                                                           
64Este banco de dados das coordenadas geográficas das ruas do bairro foi desenvolvida pela 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) em convênio com a SSP-

BA. 
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Figura 33 - Localização da Av. Eduardo Fróes da Mota e do bairro Santo Antônio dos Prazeres 

 

Fonte: Elaboração do autor baseado no Google Earth, 2016.  

Trecho da Av. Eduardo Fróes da Mota 
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Gráfico 03 - Resumo das ocorrências criminais na Av. Fróes da Mota para o ano de 2012 

 

Fonte: Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 

 

 

Gráfico 04- Resumo das ocorrências criminais na Av. Sérgio Carneiro para o ano de 2012 

 

Fonte: Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 
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Gráfico 05- Resumo das ocorrências criminais no Aeroporto65 para o ano de 2012 

 

Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 

 

Gráfico 06- Resumo das ocorrências criminais na Av. Fróes da Mota para o ano de 2013. 

 

Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 

  

 

                                                           
65 O Bairro Santo Antônio dos Prazeres termina justamente aonde começa o bairro Aeroporto. A 

inclusão dos dados criminais deste bairro se justifica, por conta de que é nesta região que se concentra 

o tráfico de drogas. 
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Gráfico 07- Resumo das ocorrências criminais na Av. Sérgio Carneiro para o ano de 2013 

 

Fonte: Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 

 

Gráfico 08- Resumo das ocorrências criminais na Av. Fróes da Mota para o ano de 2014. 

 

Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 
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Gráfico 09- Resumo das ocorrências criminais na Av. Sérgio Carneiro para o ano de 2014 

 

Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 

Os três mapas temáticos, figuras 34 a 36 e apêndice D (p. 208) referentes aos anos de 

2012, 2013 e 2014 mostram as manchas criminais de cor vermelha, as quais denominamos de 

“zonas quentes”, sendo que não foi possível a obtenção das ocorrências ponto a ponto, mas 

foram utilizados os centroides das ruas que correspondem àquelas coordenada x e y 

encontradas na tabela 28. As informações obtidas serviram de comparativos entre os crimes 

ocorridos nos bairro. Tais informações foram importantes e relevantes, porque definiram o 

perfil criminal e os locais mais perigosos para a circulação, embora não se define o porquê das 

incidências criminais naquela área e não em outras áreas. Um dos indícios é a grande 

quantidade de casas comerciais ao longo da Avenida Sérgio Carneiro e a proximidade com o 

bairro Conceição que também é um bairro violento, conforme mostrado tabela 27 da página 

117. 

Após esta constatação, o desafio seria materializar as ocorrências em mapas criminais 

identificando as “zonas quentes”66. Utilizou-se a base de dados da secretaria da segurança 

                                                           
66A importância do local como elemento propiciador do maior entendimento acerca dos crimes 

ocorridos nas urbes modernas, devido ao fato de as ocorrências criminais não serem randomicamente 

distribuídas pelo espaço, mas agrupadas em certas áreas (BLOCK et al., 1995, p. 147), originaram 

diversos estudos sobre a prevenção de crimes. Em face desta abordagem, detecta-se uma rotação no 

posicionamento analítico de enfocar a questão do crime, devido ao fato de estes atos apresentarem 

maiores concentrações em determinados pontos da cidade, chamada “zonas quentes”. Sherman (1995, 

p. 36) definirá áreas de hot spot como sendo “a small place in which the occurrence of crime is so 

frequent that it is highly predictable, at least over a one-year period” (MORAIS,2009, p. 79).  
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pública do estado da Bahia (SSP)67. Para nossa análise espacializamos os seguintes eventos 

criminais: Roubo qualificado, Roubo a transeunte, Furto e/ou roubo de 

motocicleta/automóvel, Furto simples, Furto qualificado, Homicídio tentado, Homicídio 

consumado. Os delitos referentes a drogas e entorpecentes não foram espacializados nesta 

pesquisa por ausência de dados no banco disponibilizado pela SSP-BA, porém é de se supor 

que o tráfico de drogas, em sua grande maioria, esteja ligado diretamente aos crimes 

computados, pois algumas das vítimas possuem históricos criminais ligados ao tráfico, 

conforme os históricos dos B.Os. Partindo desse princípio, o nosso trabalho de pesquisa foi 

otimizado de forma mais precisa. Após a geocodificação das ocorrências foram gerados os 

três mapas temáticos referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014 mostrando as manchas 

criminais68 de cor vermelha. No Apêndice D (p. 208), foi elaborado um mapa resumido com 

todas as camadas (2012 a 2014). A escala gráfica utilizada foi 1:15000 e o programa utilizado 

foi o ArcGis 10.1.Trabalhou-se com mais de setecentos registros de ocorrência no período 

estudado do bairro. Houve perda de mais de 40% das informações fornecidas após a triagem 

dos registros criminais na classificação das ocorrências em decorrência do que já 

mencionamos a respeito da qualidade dos registros encontrados.  

                                                           
67A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia utiliza a seguinte metodologia de análise para 

espacializar os eventos criminais: CVP: Crimes Violentos Contra o Patrimônio: Roubo a ônibus, 

Roubo a transeunte, Roubo a residência, Roubo de veículo, Roubo a casa comercial, Extorsão 

mediante sequestro. CVLI: Crimes Violentos Letais Intencionais: Homicídio Doloso, Roubo com 

resultado morte (Latrocínio), Lesão Corporal Seguida morte. 
68O programa Arc Gis espacializa os eventos através do centroide da rua, não sendo possível obter-se 

as ocorrências ponto a ponto. Neste caso, revela graficamente manchas alocadas no centroide da rua. 
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Quadro 12 - Resumo das ocorrências para o ano de 2012. 

 

Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015.
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Quadro 13- Resumo das ocorrências para o ano de 2013.  

 

Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 
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Quadro 14 - Resumo das ocorrências para o ano de 2014.  

 

Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015. 
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Tabela 28 - Geocodificação das ruas do bairro                                             

  

                                                                                                            Continua....... 
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Elaboração do autor com base na SSP/SIAP, 2015.
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Figura 34 - Mapa Georeferenciado das ocorrências policiais em 2012.

 

Fonte: Elaborado por Daiane Bittencourt com base na SIAP/SSP, 2015. 
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Figura 35 - Mapa Georeferenciado das ocorrências policiais em 2013. 

 

Fonte: Elaborado por Daiane Bittencourt com base na SIAP/SSP, 2015. 
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Figura 36 - Mapa Georeferenciado das ocorrências policiais em 2014. 

 

Fonte: Elaborado por Daiane Bittencourt com base na SIAP/SSP, 2015.
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5.1.2. Escolha do tamanho da amostra 

Após um criterioso planejamento e a definição dos objetivos da pesquisa, iniciou-se a 

seleção das características mensuráveis do fenômeno que se pretendia pesquisar, partindo, 

então, para a coleta dos dados necessários para sua descrição. “Nesse momento, a estatística 

fornece métodos para a coleta, a organização, a descrição, a análise e a interpretação de dados 

e para a utilização destes na tomada de decisão” (CRESPO, 2002, p. 10). Nesta fase, foi 

importante determinar como seria organizada e operacionalizada a coleta dos dados relativos 

ao processo de pesquisa. Tudo foi planejado com muito cuidado para que os dados a serem 

levantados fornecessem informações relevantes em relação aos objetivos da pesquisa. A 

decisão sobre o conjunto de elementos pesquisados, chamada “população alvo”, e a definição 

correta do tamanho da “amostra”69, bem como do tipo de amostragem neste momento foi 

essencial para obtenção de resultados generalizáveis. “O universo ou população é o conjunto 

de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum 

[...] dependem do assunto a ser investigado” (OLIVEIRA, 2002, p. 34). Uma amostra é como 

um “subconjunto finito de uma população” (LABES, 1998, p.123). 

Barbetta (2006) apresenta quatro razões para o uso de amostragem em levantamentos 

de grandes populações: economia no trato de apenas parte da população; redução do tempo 

necessário para a coleta de dados; confiabilidade dos dados na atenção de casos especiais; 

operacionalidade potencializada em pequena escala. Para definir o tipo de amostragem, em 

consonância com os objetivos a serem atingidos, podem-se apreciar três tipos definidos por 

Barbetta (2006) e Crespo (2002): 1) Amostragem Aleatória Simples: sorteio ou seleção 

espontânea da amostra, partindo da população como um todo, sem restrição; 2) Amostragem 

Sistemática: quando a população encontra-se ordenada e se selecionar a amostra 

sistematicamente a partir de um intervalo de seleção; 3) Amostragem Proporcional 

Estratificada: que consiste em dividir a população em subgrupos, denominados estratos. 

Utilizamos, para este estudo de caso, a amostra aleatória simples. O tamanho de uma amostra 

aleatória simples é calculado a partir de uma fórmula matemática. É necessário definir 

inicialmente o “erro amostral tolerável”, que é o quanto o pesquisador admite errar na 

avaliação dos parâmetros de interesse. “Chamamos de erro amostral a diferença entre o valor 

                                                           
69Para saber se a amostra é representativa é preciso conhecer as características da população, o que 

dispensa não só a amostra, mas a realização da pesquisa. O paradoxo se resolve pelo entendimento de 

que representatividade não é uma propriedade da amostra, mas do procedimento que leva à sua 

determinação (KAPLAN, 1975:245 apud THIRY-CHERQUES, 2009, p.21) 
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que a estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro que se deseja estimar.” 

(BARBETTA, 2006, P. 25). Neste caso, é possível calcular uma primeira aproximação do 

cálculo do tamanho da amostra apenas utilizando o erro amostral, a partir da fórmula: 

 

Onde n0 é uma primeira aproximação para o tamanho da amostra E0 é o erro amostral 

tolerável (porcentagem tolerada). 

Mas, conhecendo o tamanho N da população, pode-se corrigir o cálculo anterior 

utilizando a fórmula: 

 

Onde N é o tamanho (número de elementos) da população; n é o tamanho (número de 

elementos) da amostra. Para este estudo N será a quantidade de domicílios que a rua do bairro 

possui. Conforme a elaboração própria de um quadro resumo da rua, representada na figura 

42 – Quantidade de residências e pontos comerciais na Av. Avenida Sérgio Carneiro, 

constatou-se que esta possui 220 domicílios particulares. Considerando todos os domicílios 

particulares da Avenida e o erro amostral admissível de 5%, foram feitos os cálculos para 

definição da quantidade de domicílios a serem estudados:  

Erro amostral de 5% (E0=0,05), logo, n0= 1/(0,05) ² temos o resultado de n0=400. 

Corrigimos o Cálculo utilizando a fórmula n= N.n0/N+n0, obtemos o resultado de: n = 

(220.400) /220+400, então o resultado aproximado de n= 140 domicílios. O resultado de 140 

domicílios representou o total de todos os domicílios encontrados ao longo da Avenida Sérgio 

Carneiro que foram pesquisados com a aplicação do questionário70.  

                                                           
70As técnicas probabilísticas operam a partir de uma amostragem correspondente à fração de um 

universo estatístico. Podem ser simples, quando se considera o grupo como um todo, ou estratificada 

em subgrupos, quando não é possível colher dados suficientes sobre o universo considerado. São 

compostas por elementos quaisquer da população, selecionados ao acaso. Obedecem a critérios de 

representatividade de um conjunto ideal de indivíduos de um grupo, em que se podem encontrar as 

características fundamentais que devem ser estudadas em todo o grupo (THIRY-CHERQUES, 2009, 

p.22). 
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Tomando por base a tabela do SINDUSCON-BA - Sindicato da Indústria da 

Construção do Estado da Bahia, definimos os padrões das edificações em baixo, normal e 

alto, resumidas no quadro 09 (p. 126). Falar em padrão alto de imóvel conforme a 

metodologia do SINDUSCON significa que os seus valores estejam enquadrados no valor 

mínimo de R$ 1.550,81 /m2, para as de padrão normal (médio) o valor mínimo é de R$ 

1184,60/m2 e padrão baixo o valor mínimo é de R$ 830,64, conforme informa o quadro 15, 

para o mês de fevereiro de 2016. 

 

Quadro 15 - Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, 

de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006.  

 

Fonte: SINDUSCON-BA, 2016. 

 

Definidas as quantidades de residências e os padrões construtivos baseados nos dados 

informados, partiu-se para a aplicação de cento e quarenta questionários. Além disso, foram 

fotografadas algumas residências que possuíssem as características já definidas pelo 

pesquisador como sendo aquelas típicas de arquitetura do medo. Foram feitas as correlações 

de padrão construtivo e elementos de proteção e segurança, o que nos ajudou a confirmar que 

as residências de padrão médio e padrão alto, possuem mais elementos de proteção e 

segurança do que as de baixo padrão construtivo, conforme o resultado do quantitativo no 

quadro 17 (p. 152). 

Os dados coletados em campo, foram sistematizados através de mapas mentais com a 

utilização da técnica de triangulação, conforme o que Azevedo et al (2013) explica: 
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A origem do conceito de triangulação não vem das ciências sociais e 

humanas, mas sim das ciências militares. “Decorrente da navegação e da 

topografia, a triangulação é frequentemente entendida como um método para 

fixar uma posição” (Cox & Hassard, 2005, p. 109). Atualmente, com as 

novas tecnologias de satélite, a triangulação, é utilizada por militares para 

descobrir a exata localização de um telefone celular, de um rádio-transmissor 

ou outro equipamento de comunicação do oponente. Para isso, mede-se a 

direção e a intensidade das ondas transmitidas a partir de dois transmissores 

e localiza-se um terceiro receptor ou transmissor. Os princípios básicos da 

geometria garantem que múltiplos pontos de vista contribuam para uma 

maior precisão. Nas ciências sociais e humanas, o termo “triangulação” é 

utilizado de uma forma menos literal e, de certa forma, mais ambígua. 

Estando o pesquisador posicionado em um ponto de vista, ele precisará se 

posicionar em outros dois pontos de vista, no mínimo, a fim de ajustar a 

adequada “distância e angulação” dos conceitos e se posicionar 

definitivamente após a análise das visadas. Portanto, os pesquisadores 

organizacionais têm a possibilidade de melhorar a precisão de suas 

avaliações, utilizando metodologias distintas, coletando dados de diferentes 

formas, analisando tais dados por métodos distintos ou até mesmo, 

empregando-se diferentes pesquisadores para estudo de um mesmo 

fenômeno (AZEVEDO et al, 2013, p 3). 
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5.2. IDENTIFICANDO A ARQUITETURA DO MEDO NO BAIRRO SANTO 

ANTÔNIO DOS PRAZERES (NOVAS TENDÊNCIAS DE SE MORAR). 

A Avenida Sérgio Carneiro (cor vermelha, figura 37) possui 376 edificações: 220 

domicílios particulares e 135 casas comerciais71. Após a ordenação dos dados informados, o 

pesquisador estabeleceu alguns critérios sistemáticos que facilitaram a sua ida a campo. 

Conforme o quadro 16, foram sistematizadas na Av. Sérgio Carneiro (a mais violenta do 

bairro) todos os tipos de residências, casas comerciais, escolas etc.  

Figura 37 - Extensão da Avenida Sérgio Carneiro  

 

Elaboração do autor com base no Google Earth, 2016. 

Quadro 16 - Quantidade de residências e pontos comerciais na Avenida Sérgio Carneiro 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

                                                           
71Dados coletados em campo pelo autor. 
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A Avenida Sérgio Carneiro foi dividida em três zonas de estudo72 denominadas de 

perímetros 1, 2 e 3 conforme figuras: 40 e 41 (págs. 158 e 159), 51 (p. 163) e 56 (p. 166). Os 

perímetros fazem parte de três áreas de cobertura (áreas 1, 2 e 3). O perímetro 1 foi 

identificado no mapa com a cor preta, o perímetro 2 identificado com a cor azul e o perímetro 

3 com a cor verde. Distribuiu-se 40 unidades por área, para a aplicação do questionário, com 

exceção da área 173, conforme critérios de quantificação da amostra, sistematizado.  Na área 1 

foram escolhidos dois condomínios de classe média74: San Diego com 53 unidades e o Lótus 

Residence com 42 unidades.  Agregou-se também as residências do lado da Av. Sérgio 

Carneiro que faz fronteira com o Bairro Conceição conforme indicado na figura 39 (página 

157). A justificativa para isso foi que nos registros das ocorrências policiais não foram feitas 

distinções de qual lado da Av. ocorreram os eventos criminais. 

Em algumas casas também escolheu-se a fachada para ser fotografada com ênfase a 

alguns elementos de segurança e proteção. Na tabulação dos resultados, os gráficos 

demonstraram que a sensação de insegurança em porcentagem foi maior na zona 3 do que nas 

zonas 1 e 2, conforme se comprova nos gráficos 16 e 16a (págs. 175 e 176 respectivamente). 

A justificativa para isso, segundo o relato de alguns moradores, é a de que no final da avenida 

encontram-se residindo muitos traficantes de drogas e que geralmente a circulação de pessoas 

para o final da avenida são evitadas. Durante a pesquisa de campo observou-se que em uma 

varredura preliminar nas residências ditas de baixo padrão construtivo, não se conseguiu 

identificar os elementos clássicos (câmeras, guaritas, cercas elétricas, etc.). Neste caso o senso 

de sutileza percebido pelo pesquisador foi fundamental para a identificação dos elementos. 

Elementos como câmeras, muros com cerca elétrica, muros com lanças, etc., não são 

facilmente encontrados na Avenida estudada, diria até que sob esta perspectiva a análise 

estaria fadada ao fracasso.  

 

                                                           
72Mesmo sendo morador do bairro, resolvemos contatar o líder do bairro, o sr. Laércio, e de posse de 

uma carta de apresentação da Universidade, solicitamos do mesmo uma visita guiada pelas residências 

da rua. 
73Em função do cálculo da amostra, chegou-se ao valor de 140 unidades residenciais, em função do 

erro amostral de 5% na quantidade total de 220 domicílios. Dividiu-se então em 40 residencias por 

zona, com exceção da área 1 que foram incorporadas mais 20 residências dos condomínios fechados, 

perfazendo um total de 60 unidades. 
74Uma outra justificativa de escolha destes condomínios é porque ao longo das demais zonas da 

Avenida Sérgio Carneiro, não encontramos empreendimentos com características de condomínios 

fechados com mais de três anos de concluído e habitado. 
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5.2.1.    Análise da tipologia residencial 

 

Conforme a organização do quadro 17 e gráfico 10 (p. 152), as relações entre padrões 

construtivos e tipos (quantidade de aparatos de proteção e vigilância), foram sistematizadas da 

seguinte maneira: para o padrão construtivo alto, encontramos 20 residências do tipo 1, 

nenhuma residência dos tipos 2, 3 e 4. Para o padrão normal, encontramos 5 residências do 

tipo 1, 45 residências do tipo 2, 20 residências do tipo 3 e nenhuma residência do tipo 4. Para 

o padrão baixo, encontramos 0 residências do tipo 1, 30 residências do tipo 2, 20 residências 

do tipo 3 e nenhuma residência do tipo 4. Concluímos que em todas as residências analisadas 

encontramos pelo menos algum aparato de segurança e proteção. Na maioria das residências 

encontramos pelo menos 2 tipos de aparatos de segurança e proteção. Nos condomínios 

fechados analisados, em todas as residências encontramos mais de um elemento de proteção e 

segurança, fora os que já se encontravam instalados na guarita destes empreendimentos. 

Conforme já foi dito, no quadro 18 e gráfico 11, (p. 153), encontramos o resultado em 

porcentagem das residências que apresentaram os tipos murais elencados. Observe-se que 

67% dos muros foram classificados como do tipo 1, o que nos dá indícios de que 

verdadeiramente as pessoas estão refletindo o medo e a insegurança em suas residências. É 

importante frisar, como alguns estudiosos relatam que os muros altos e fechados são os 

preferidos dos infratores que cometem arrombamentos nas residências para que não sejam 

observados em seus atos delitivos75. Encontramos nas figuras 67 a 70, na página 170, os 

exemplos fotográficos coletados em campo dos tipos murais. No quadro 19 e gráfico 12 na 

página 154, encontramos a relação entre os artefatos de segurança e os índices de segurança. 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Cabe aqui frisar que os muros altos proporcionam maior facilidade àqueles que realizam os delitos, 

muito embora verificamos que há maior incidência dos mesmos (p.151 e 153) existe uma falta de 

percepção daqueles que os adotam, talvez por falta de maior orientação do poder público que detém as 

estatísticas de maiores incidências, em residências de muros altos às residências de muros baixos. 
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Quadro 17 - Tipologia de padrões construtivos de arquitetura do medo preenchida 

 

Tipos 

residenciais 

conforme 

tabela 

SIDUSCON 

Tipo 1 - Apresentando 

diversos elementos 

característicos de 

segurança e proteção 

Tipo 2 - Apresentando mais 

de um elemento 

característicos de segurança 

e proteção 

Tipo 3 - Apresentando 

um elemento 

característicos de 

segurança e proteção 

Tipo 4 - 

Apresentando 

nenhum 

elemento 

característicos de 

segurança e 

proteção 

Padrões 

Construtivos 

alto 

20 0 0 0 

Padrões 

Construtivos 

médio 

5 45 20 0 

Padrões 

Construtivos 

baixo 

0 30 20 0 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

 

Gráfico 10 - Tipologia de padrões construtivos x elementos de segurança e proteção 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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Quadro 18 - Tipos Murais preenchida 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
ALTURA (m) QUANTIDADE 

TIPO 1 ALTO  

ACIMA DE 

1,70 95 

TIPO 2 MÉDIO 0,7 E 1,70 35 

TIPO 3 BAIXO ATÉ 0,70 5 

TIPO 4 TRANSLÚCIDO - 5 

TIPO 5 SEM MURO - 0 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

 

 

Gráfico 11- Tipos Murais (porcentagem) 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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Quadro 19 -  Nível de proteção dos artefatos de segurança

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

 

 

Gráfico 12- Nível de proteção dos artefatos (índices x tipos)

 

Fonte:  Elaboração do autor, 2016. 
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Os elementos de proteção mais encontrados foram as grades e as janelas pequenas tipo 

ceteira. Alguns elementos de proteção tipo: cerca elétrica e muros altos, foram encontrados 

em poucas unidades da Avenida. Nas residências de padrão construtivo baixo encontramos 

pelo menos um aparato de segurança e proteção. Isso quer dizer que de alguma maneira o 

medo está presente em todas as classes sociais, o que reforça a tese de que a vida de bairro e o 

esvaziamento do espaço público se relacionam com o medo instalado. A figura 38 mostra o 

organograma realizado para ordenar os dados encontrados a respeito dos elementos de 

segurança e proteção. É mais um artifício utilizado através de programas de software 

indexadores de informações o que facilita a organização dos dados para o pesquisador. Um 

dos programas utilizados por nós foi o Atlas Ti. Versão 7.5.4 de 2012 para elaborar o trabalho 

hermenêutico de catalogação, indexação e análise dos documentos, conforme se demonstram 

nas figuras 71 e 72 da página 171. 

Figura 38- Organograma dos elementos de segurança e proteção 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

O mapeamento das rotas encontra-se detalhados nas figuras 40 (página 158), 41 (p. 

159), 51 (p. 163), 56 (p. 166). Todo o roteiro foi mapeado previamente, e indicado com as 

divisões de áreas para sistematizar o trabalho de campo.  Observe que foram identificadas as 

residências fotografadas e que possuíam os elementos de segurança e proteção, como se 

mostram nas figuras 42 a 44 (p. 160), figuras 45 a 48 (p. 161), figuras 49 e 50 (p. 162), figuras 

52 e 53 (p. 164), figuras 54 e 55 (p. 165), figuras 57 a 60 (p. 167), figuras 61 a 64 (p. 168). 

Em todas as figuras, existem os elementos cujas indicações encontram-se legendadas.  

As imagens são autoexplicativas. Chamou-nos a atenção as figuras 43, 44 e 48, e 

particularmente na figura (48) reforçamos a semelhança do lugar com os presídios e no 

Condomínio San Diego (figuras 49 e 50), foram feitas reformas no sentido de aumentar mais 

ainda os muros além da criação de uma guarita maior. Estas intervenções foram ocorridas em 
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bem pouco espaço de tempo. Segundo informações do síndico, as intervenções foram 

necessárias em função do condomínio sofrerem três invasões em menos de seis meses, o que 

obrigou os condôminos investir em mais aparatos de segurança e proteção.  

Observe que o condomínio não dialoga com as edificações circunvizinhas e se observa 

o total esvaziamento das ruas de acesso. Nas figuras 61 a 64, foram feitas fotografias do antes 

e depois afim de se comparar a evolução da localidade. É nítido o enclausuramento do bairro, 

como se pode observar nas figuras. Nas fotografias tiradas antes e depois, evidenciou-se a 

necessidade que cada morador teve de se fechar cada vez mais.  

A residência que antes era clara e aberta ficou completamente escurecida pelas árvores 

(barreiras vegetais) que servem, segundo o morador, como elemento de privacidade, já que o 

imóvel fora arrombado três vezes e que por este motivo fora obrigado se utilizar deste artifício 

para proteger o local. As figuras 65 e 66 (p. 169) são os novos empreendimentos populares 

verticalizados do bairro. Nas fotos aéreas o empreendimento ainda se apresenta como se 

estivesse em seu início de construção. Hoje com novas visitas, observa-se que o bairro tende a 

receber mais empreendimentos desta natureza, por conta da alta oferta de terrenos na região. 

Todas as imagens foram cuidadosamente selecionadas para evidenciar as hipóteses 

formuladas pela pesquisa. A triangulação dos dados, incorporou os dados da entrevista 

juntamente com o que se observou em diversas visitas no campo. As informações criminais, o 

perfil dos entrevistados, o perfil das residências reforça a tese de que a vida de bairro 

encontra-se cada vez menos difundida, por conta do medo do crime em sua grande maioria. 

Ademais, o bairro é carente de estruturas de lazer, aonde os poucos locais que se tem para a 

recreação são completamente apoderados por usuários de drogas, conforme relato informal de 

todos os moradores do bairro. 
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Figura 39- Fronteira entre os bairros Conceição e Santo Antônio dos Prazeres 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no Google Earth, 2016.  

 

Fronteira entre os bairros: demarcada de azul 
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Figura 40- Mapeamento das rotas criadas pelo autor 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no Google Earth, 2016.  
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Figura 41- Rota1 ampliada e referenciada com as figuras  

 

Fonte: Elaboração do autor com base no Google Earth, 2016.

PERÍMETRO 1 

Fig. 42 

Figs. 43 e 44 

Figs. 45 a 48 

Figs. 49 e 50 
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Figura 42- Residência no perímetro 1 

   

Fonte: Acervo pessoal, 2016.  

 

 

 

Figuras 43 e 44- Residências no perímetro 1 

   

Fonte: Acervo pessoal, 2016.  
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Figuras 45 a 48- Residências na área 1 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016.  
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Figuras 49 e 50- Fachadas atual (2016) e anterior (2010) do Condomínio San Diego (área 1) 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016.  

Câmera, cerca elétrica, guarita 
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Figura 51- Rota 2 ampliada e referenciada com as figuras 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no Google Earth, 2016.
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Figura 52- Residência no perímetro 2  

 

Fonte: Fonte: Acervo pessoal, 2016.  

 

 

Figura 53- Residência com grades no perímetro 2 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016.  
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Figuras 54 e 55- Residências com grades no perímetro 2 

  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016.  
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Figura 56- Rota 3 ampliada e referenciada com as figuras 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no Google Earth, 2016.  
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Figuras 57 e 58- Residências com portões altos e grades no perímetro 3 

   

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

Figuras 59 e 60- Casa comercial e residência com elementos de proteção na zona 3 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 
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Figuras 61 e 62- O antes e o depois das residências 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

Figuras 63 e 64- Fachadas atual e anterior – zona 3 

  

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 
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Figuras 65 e 66- Apartamentos na zona 3 

  

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 
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Figuras 67 a 70- Tipos Murais 

  

  

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 
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Figura 71 – Exemplo de Codificação tipológica76 das residências conforme o método grounded theory 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no software Atlas Ti 7.0, 2016. 

Figura 72- Codificação tipológica dos condomínios conforme o método grounded theory 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no software Atlas Ti 7.0, 2016.

                                                           
76Verificar apêndice E. 
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5.3.       MEDINDO O GRAU DA SENSAÇÃO DE PROTEÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO77 

5.3.1. Quanto ao sexo dos entrevistados  

A sistematização dos dados que foram coletados no bairro Santo Antônio dos Prazeres 

revela informações muito importantes para a pesquisa. Em relação ao sexo, a pesquisa revelou 

que a maioria é do sexo feminino (57%), de acordo com o gráfico 13. Por coincidência 

observamos mais elementos de proteção nas residências cujos responsáveis pela unidade eram 

do sexo feminino. 

Gráfico 13- Sexo dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016. 

                                                           
77 Todo o questionário que foi aplicado nesta pesquisa refere-se apenas aos moradores das 140 

residências definidas pelo cálculo amostral representativo do universo estudado. 1- Muito embora o 

abandono do espaço público estivesse posto como parte relevante da pesquisa, optamos por não 

realizar perguntas diretas a este respeito, já que este grau deveria ser medido indiretamente. 2- Os 

questionários foram aplicados somente aos proprietários dos imóveis.  3- Dividimos as zonas da 

pesquisa em 1, 2 e 3, relacionado ao quantitativo de questionários a serem aplicados. 4- Optamos pela 

inclusão dos condomínios fechados na zona 1, por ser esta a zona que possui a maior quantidade 

destes condomínios. Para efeito estatístico, se retirássemos os condomínios os gráficos não se 

comportariam muito diferentemente. A teoria permite que dentro de uma própria amostra, 

particularizemos uma pequena porção para a análise. É o que chamamos de amostragem por “clusters” 

ou de grupos. É óbvio que se ela está inclusa na zona 1 e não foi feita a separação dos resultados, 

numericamente existe a distorção de valores. Mas por ser esta amostra homogênea, podemos dispensar 

a sua análise probabilística em função desta distorção. Como a análise não levou em conta apenas a 

quantidade, é de se considerar que qualitativamente as análises estejam corretas.  Se comparássemos 

os dados dos condomínios separadamente em relação aos dados das demais casas, apenas em relação 

aos itens tipos de artefatos, grau de escolaridade e sensação de segurança, dariam resultados diferentes 

do resultado global. Nos demais casos, o padrão se repetiria. Sobre o assunto “amostragem por clusters 

ou de grupos, ver texto de: de Oliveira TM. Amostragem não probabilística: adequação de 

situações para uso e limitações de amostras por conveniência, julgamento e quotas. Admin 

Online [Internet]. 2001 [citado 2010 Abr 17]. Disponível em: 

http://www.fecap.br/adm_online/art23/tania2.htm. 
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5.3.2. Quanto à faixa etária 

 

Na população pesquisada da Av. Sérgio Carneiro (gráfico 14) observamos que faixa 

etária dos (45-49) anos, cerca de 10%, deduzimos baseado nos estudos de Silva (2009) que é a 

partir dessa faixa etária que existe uma maior preocupação com a segurança, o que foi 

facilmente perceptível nas suas residências, quando visitadas pelo pesquisador.  

 

Gráfico14- Faixa etária da população da Av. Sérgio Carneiro 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016. 

 

 

5.3.3.  Quanto ao nível de escolaridade 

Com relação ao nível de escolaridade, em primeiro lugar, no que toca a escolaridade, 

(GUEDES, 2012, p. 15) relata que os estudos têm demonstrado que existe uma relação 

negativa entre o medo do crime e a escolaridade, significando, assim, que os indivíduos com 

menos escolaridade são os mais medrosos. Por exemplo, um estudo de Smith & Hill (1991), 

concluiu que a correlação entre escolaridade e medo do crime era inversa. Daí os argumentos 

elencados pelos moradores dos condomínios fechados, de que não tinham propriamente medo 
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do crime. Conforme os gráficos 15 e 15a, a maioria dos entrevistados possuíam o nível médio 

incompleto. Os que possuíam o nível superior completo chegam a porcentagem de 14%. A 

maioria da população da rua estudada não completou o ensino médio. Observe que é na zona 

1 onde concentram-se os condomínios fechados, o maior nível de escolaridade. 

Gráfico 15- Nível de escolaridade da população da Av. Sérgio Carneiro 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016. 

Quadro 15a - Nível de escolaridade da população da Av. Sérgio Carneiro (por zona) 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016. 
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5.3.4.  Quanto ao grau de segurança  

 

Quanto a vitimização, os gráficos (16 e 16a) nos informa que 50% dos entrevistados se 

sentem inseguros no bairro e principalmente na sua rua. Algumas pessoas das zonas 1 e 2 

relataram que o bairro era seguro, por medo ou desconfiança do pesquisador, mas logo ao 

adquirirem confiança mudavam de opinião conforme o diálogo de uma moradora de iniciais 

M.C.S: 

“O bairro é seguro. Eu nunca tive problemas de assalto na minha rua, mas 

sei de diversas pessoas que já tiveram a sua casa arrombada, inclusive em 

frente a minha casa tem uma quadra de esportes e a noite são frequentadas 

por jovens que costumam usar cigarro de maconha e a fazer baderna. Isso 

me deixa com medo e eu já informei a prefeitura que toda noite a partir das 

22 horas não conseguimos dormir por conta do barulho que eles 

fazem”(M.C.S, 2016) 

Observe que no início do relato a moradora informou que seu bairro era seguro, porém 

no decorrer de sua fala acaba se contradizendo, ao se sentir mais confiante em dar entrevista. 

Gráfico 16 - Quanto ao nível de segurança da Av. Sérgio Carneiro. 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016. 
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Gráfico 16 a - Quanto ao nível de segurança da Av. Sérgio Carneiro (por zona)78 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016. 

5.3.5.  Quanto ao tempo de residência 

Em relação ao tempo de residência, como se demonstra no gráfico 17, observa-se que 

67% dos entrevistados possuem mais de três anos residindo no bairro, o que alcança o 

horizonte proposto de 2012 a 2014, fazendo com que a amostra esteja mais próxima da 

realidade juntamente com os problemas vividos no bairro a partir do período estudado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Como já foi dito, (GUEDES, 2012, p. 15) relata que os estudos têm demonstrado que existe 

uma relação negativa entre o medo do crime e a escolaridade, significando, assim, que os 

indivíduos com menos escolaridade são os mais medrosos. Como o maior nível de 

escolaridade foi encontrado nos moradores dos condomínios fechados, é possível que esta 

relação de fato esteja comprovada. 
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Gráfico 17 - Quanto ao tempo de residência da Av. Sérgio Carneiro. 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016. 

 

5.3.6. Quanto aos artifícios de proteção utilizados 

 

Em relação aos artifícios utilizados para se proteger, os gráficos 18 e 18a, informam 

que cerca de 22 % se utilizaram do aumento do muro, 13% dos entrevistados se utilizam de 

grade em suas residências e 40% informou que não fizeram modificações em suas residências, 

por já terem sido efetuadas há mais de três anos. Observe que o maior contingente de pessoas 

que não fizeram modificações encontram-se na zona 1, local dos condomínios fechados, em 

função destes já possuírem artefatos de proteção e vigilância. Existe uma relação entre 

sensação de segurança e os artefatos utilizados para se protegerem. Observou-se nesta 

pesquisa que houve uma aproximação nas porcentagens entre o quadro 18 e gráfico 11 (p. 

153) (tipos murais) e os gráficos 16 e 16a (percepção de segurança), reforçando que a 

sensação de insegurança acaba provocando investimentos de melhoria nas residências 

estudadas no sentido de proteção e vigilância. 
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Gráfico 18- Tipo de modificações nas residências da Av. Sérgio Carneiro 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016 

 

 

 

Gráfico 18a - Tipo de modificações nas residências da Av. Sérgio Carneiro (por zonas). 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016 
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5.3.7.  Quanto ao grau de vitimização nos últimos 3 anos 

 

Nesta pesquisa, e em decorrência do histórico de crimes no bairro, a estatística refletiu 

que na rua analisada, 52% das pessoas (conforme os gráficos 19 e 19a)79 já foram vítimas de 

algum ato criminoso e de forma recorrente. Neste processo, induz-se que os fatores 

psicológicos do medo estão presentes, onde sem alternativas, as vítimas acabam se fechando e 

se protegendo com grades e muros altos. 

Gráfico 19- Vítima de algum ato criminoso na Av. Sérgio Carneiro 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016 

Gráfico 19a- Vítima de algum ato criminoso na Av. Sérgio Carneiro por zonas 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no questionário aplicado, 2016 

                                                           
79 Para esta pergunta, 81 pessoas responderam que sim e 59 pessoas responderam que não. Das 81 

pessoas, 52% foram vítimas há menos de 1 ano. 
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Em relação as perguntas: Possui veículo?  Teve seu veículo furtado ou roubado 

alguma vez?  60 pessoas responderam que tem veículos dentre estes, 34 motos e 26 carros; e 

25 pessoas responderam que já tiveram o seu veículo roubado alguma vez. Isso reforça a tese 

estatística de que nos períodos de 2012 a 2014 o furto de motocicleta foi o maior evento 

informado nos boletins de ocorrência. Sobre a pergunta: teve a sua propriedade invadida 

alguma vez? 12 pessoas responderam que sim e 128 pessoas responderam que não. Isso 

revelou que existe uma contradição entre o que os B.Os, informaram e o que as pessoas da rua 

informaram. A única explicação para isso, deve-se ao fato da não exposição diante de uma 

entrevista de pesquisa. 

Uma das coisas mais intrigantes para o pesquisador, foi a de que 52 pessoas se 

recusaram ou não souberam responder sob sua ótica quais as ruas mais violentas do bairro; 51 

pessoas responderam que a  Av. Sérgio Carneiro, a qual residem, se constitui como a mais 

violenta;  para 10 pessoas  responderam que era a  Rua Ítalo (rua bem afastada do centro do 

bairro); e 9  responderam que era a  Rua Manicoré ; 8 pessoas responderam que era a Rua 

União dos Palmares,  e 10 pessoas  responderam que era a Rua Santo Antônio do Norte . Na 

figura 73, identificamos no mapa as ruas mais violentas segundo os moradores. Observe que 

na ótica dos residentes, uma das ruas estava na zona 1, outra na zona 2 e duas a partir da zona 

3, o que pode-se deduzir que são ruas afastadas do núcleo comercial, pois segundo os 

moradores é aonde existe o comércio do tráfico de drogas. 
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Figura 73 -  Ruas mais perigosas do bairro segundo a percepção dos entrevistados 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no Google Earth, 2016 

Muito embora a pesquisa se detivesse na rua mais violenta, as evidências empíricas 

mostram que os reflexos na forma de morar sejam similares para o restante dos que não foram 

entrevistados. De outro modo acredita-se que as novas configurações de moradia para as 

classes menos favorecidas se repetem em outras localidades do nosso território brasileiro, o 

que já ocorre com os condomínios fechados e que este fenômeno ocorre da mesma forma em 

cidades médias. O estudo não revelou para este estudo de caso, que existe algo diferente nas 

cidades médias, a não ser um aumento da criminalidade nas ditas regiões metropolitanas, e 

assinaladas por entidades não governamentais, a exemplo da ONG Mexicana, que coloca 

Feira de Santana como a cidade média mais violenta do Brasil.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em função de tudo o que foi exposto, procuramos evidenciar de que forma a 

“arquitetura do medo” está presente nos bairros populares de cidades médias. Os exemplos 

mostram como a violência, especialmente a violência criminal, pode se materializar de 

diversas formas. De maneira articulada, este estudo realizou a junção de três pontos discutidos 

neste trabalho: o crime, a “arquitetura do medo” e o uso do espaço público. Ao propormos a 

análise destes eixos relacionados com a “arquitetura do medo”, comprovamos através da 

investigação sistemática que o objeto de estudo foi explorado sob uma perspectiva das 

categorizações dos elementos ou artefatos de segurança e suas relações com o perfil 

sociodemográfico de seus habitantes, rebatidos no gráfico – “sensação de segurança” 

conforme relatado pelos moradores do bairro Santo Antônio dos Prazeres.  

Além disso, a pesquisa propiciou também uma aproximação entre a criminalidade e as 

dificuldades vividas no cotidiano da população das cidades médias, especialmente a cidade de 

Feira de Santana. Ao evidenciarmos alguns problemas encontrados no município de Feira de 

Santana, a exemplo das transferências populacionais dos grandes centros urbanos para as 

regiões metropolitanas de cidades, as cidades médias vêm tomando as características de 

lugares extremamente violentos, conforme os estudos de Diniz et al (2005), feitos em cidades 

médias mineiras, que dão indícios de mesmas características para Feira de Santana por ser um 

entroncamento rodoviário com população flutuante (de passagem). Essa crise por que passam 

as nossas cidades se potencializa com a chamada “cultura do medo”, onde são evidenciadas 

na espetacularização do crime, com o crescimento da indústria privada de segurança, que têm 

se refletido inclusive nas camadas mais populares como visto no nosso objeto de estudo e 

arriscaria dizer, na grande maioria das cidades médias do Brasil.  

Muito embora não se evidencie em um primeiro momento nos bairros periféricos que 

estes artefatos estejam tão latentes como em locais de médio e alto padrão. O medo alcança 

qualquer classe social e se perpetua cada vez mais, impregnando o imaginário das pessoas. A 

vida de bairro torna-se incipiente diante do enclausuramento das pessoas, que acabam 

desestimuladas a frequentar os espaços públicos que se configuram como espaços preferidos 

dos usuários de drogas ou infratores criminais. Evidenciamos através da estatística criminal 

no horizonte de 2012 a 2014, que o bairro é violento, e possui uma renda per capta 
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extremamente baixa.80 O destaque para a Av. Sérgio Carneiro é por ser a mais violenta do 

bairro, algo facilmente notado quando ao se fazer o reconhecimento da área, observamos 

inúmeras fachadas de residências quase que totalmente fechadas para a rua, inclusive os 

imóveis para comércio que se assemelham a celas com grades de prisões. 

Existe uma forte correlação entre urbanização e criminalidade, no sentido de que a 

falta de infraestrutura urbana colabora, dentre outras coisas, para o aumento da criminalidade. 

Diante das fotografias mostradas sobre o bairro, pode-se observar que a localidade é carente 

de equipamentos públicos coletivos.81 Existe apenas uma praça que fica em torno de uma 

igreja, e que à época da coleta de dados neste local, funcionava uma quadra de esportes que se 

apresentava bastante degradada, carecendo de reformas. Então não é mera coincidência que as 

estatísticas criminais sobre o bairro corroborem a sua fama de violento. O quadro 07 na 

página 118 demonstra que os crimes contra o patrimônio, contra a pessoa e os 

arrombamentos, são os mais comuns do bairro.  

Observe que a quantidade de veículos “tipo motocicleta” furtados ou roubados entre os 

períodos de 2012 a 2014 foram os mais recorrentes, onde representamos nos mapas 

georeferenciados indicados nas zonas quentes, evidenciando que os órgãos de segurança 

pública não tomam as providências necessárias para cessar este tipo de delito na localidade. 

Apesar de todas as ruas possuírem iluminação pública, segundo os dados da Prefeitura 

Municipal de Feira de Santana, constatamos que a noite, a maioria dos postes estão com suas 

lâmpadas quebradas aumentando os locais com pouca ou nenhuma luminosidade, a exemplo 

da entrada do bairro, a Av. Fróes da Mota, local de maior ocorrência de furtos e roubos de 

motocicletas. A estatística reflete a radiografia de um município classificado como o mais 

violento do nosso estado conforme se observa nos estudos de Apolinário (2010)82, onde 

aponta Feira de Santana como uma cidade de altíssima criminalidade. Os dados criminais 

sobre roubos a transeuntes são expressivos também, o que de certa forma, supomos que isso 

tem desestimulado os moradores do bairro a circularem pouco em determinados horários do 

dia e da noite. A taxa de homicídio ainda é baixa, comparada a outros bairros, porém é 

evidente que este tipo de evento está crescendo a cada ano, conforme se verifica nas figuras 

26 a 28 (págs. 103 e 104) sobre ocorrências de homicídio no bairro. Isso demonstra que a falta 

de segurança e a impunidade colaboram para este aumento na localidade. Os gráficos das 

                                                           
80 Ver anexos A e B. 
81 Ver apêndice G. 
82 Ver tabela 07 e quadro 02. 
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ocorrências mostram as ruas mais perigosas do bairro. Chamamos a atenção para o gráfico 

relativo ao Bairro Aeroporto (gráfico 05, p. 133), pois é justamente aonde se concentra, 

segundo os moradores, os traficantes de drogas83, o que se supõe ser este o motivo de tanto 

furto e roubo de motocicletas nesta rua, já que possivelmente servem como moeda de troca 

para a venda e circulação de drogas ilícitas. 

Como já foi dito, a Av. Fróes da Mota aparece em quase todas as estatísticas de roubo 

qualificado e roubo a transeunte, em função da pouca luminosidade do local e faz fronteira 

com a “cabeceira da pista” da BR 324 que permeia o lugar, o que facilita a fuga e dificulta o 

reconhecimento dos criminosos. Observe que os mapas georeferenciados mostram que a zona 

de maior incidência criminal, é a Av. Sérgio Carneiro, que faz parte de dois bairros 

(Conceição e Santo Antônio dos Prazeres), o que se presume o fluxo de criminosos atuando 

de um bairro para o outro, já que o bairro Conceição tem um forte histórico de crimes, 

conforme demonstramos nas tabelas de ocorrências criminais sobre o bairro. 

Dentre os artefatos de proteção e segurança, as grades nas janelas e portas, e os muros 

com elementos vazados, mostraram-se os mais recorrentes nas residências. Talvez em função 

do custo, já que é um bairro de baixa renda. Encontramos alguns muros com elementos 

vazados na sua estrutura, o que nos dá indícios de que estas barreiras também fazem o papel 

de artefatos de proteção e segurança, perdendo muitas vezes a característica de elemento de 

vedação. Outra coisa que percebemos, é que as casas comerciais apresentam grades em toda a 

sua extensão, o que a primeira visualização nos remete as grades das "carceragens" das 

unidades prisionais, onde alguns proprietários destes estabelecimentos permanecem dentro e o 

cliente fica de fora para receber a mercadoria. Algumas residências modificaram 

completamente a sua estrutura física, a exemplo de duas mostradas nesta pesquisa (figuras 61 

a 64, pág. 168), onde a característica de fachada aberta, deram lugar a muros altíssimos, com 

câmeras e cercas elétricas, além de barreiras naturais a exemplo de árvores e arbustos, o que 

reforça cada vez mais a idéia do enclausuramento no bairro. 

Os gráficos demonstraram que a população estudada possui baixa escolaridade e baixa 

renda, o que se reflete na configuração de suas residências. O bairro é um vetor constante da 

expansão imobiliária, cujos empreendimentos têm crescido de maneira exponencial, sendo 

que a cada visita ao bairro, verificamos que a sua configuração urbana se transforma, por 

conta de novas edificações e a pouca densidade habitacional do bairro.  

                                                           
83 Ver tabela 18, p.106. 
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Ficou claro e evidente que entre os moradores entrevistados, se revelou certa 

apreensão, incômodo, descontentamento e medo em relação a determinadas perguntas 

realizadas. Em suas narrativas o tom de voz mudava ou diminuía de intensidade, como se 

estivessem revelando algo que não poderia ser divulgado. Os morados apresentaram 

percepções e discursos sobre a violência bastante parecidos, falaram também sobre a 

generalização e banalização da violência como algo “natural” e inerente a sociedade urbana 

atual. 

Este levantamento demonstrou que os cidadãos estão relativamente preocupados com 

riscos à sua segurança em situações diversas e em relação as circunstâncias de ordem criminal 

e estão agregando ativamente medidas para se esquivar do risco, numa tentativa de reduzir sua 

exposição às ameaças e formulando estratégias para sua segurança. Para a maioria dos 

moradores as estratégias para preservar um “estado de segurança” são indicativas e 

fundamentais, pois, não é apenas a rua que deve ser protegida muito embora seja apontada 

como local favorável aos crimes contra a pessoa, mas a própria “casa” precisa ser fortalecida 

e protegida das ameaças do mundo criminal. Para resguardar o mundo doméstico, a vida 

privada, apela-se a instrumentos protetores materiais (muros altos, cercas elétricas, arames 

farpados, portões totalmente vedados etc.) 

Alguns moradores reconhecem que existem sérias consequências para o 

enclausuramento forçado, isto é, enfraquecem as relações de vizinhança que implicam num 

decréscimo das relações de amizade e solidariedade.  

A pesquisa revelou também que 57% são mulheres e 43% são homens, o que dá 

indícios que a sensação de medo é mais presente nas pessoas do sexo feminino, por uma série 

de fatores, dentre eles a vulnerabilidade física. 

Mapeamos em cento e quarenta unidades, os artefatos de segurança encontrados, 

podendo em estudos futuros se transformarem em mapas temáticos georeferenciados para 

análise de órgãos do estado, particularmente os de segurança pública. Ademais o problema 

econômico e social se replica exaustivamente nos lugares de baixa renda, reforçando o 

aumento da criminalidade. Dessa forma, renda baixa, altas taxas de desemprego e de 

desigualdade funcionam como estímulos à opção pelo crime, favorecendo o indivíduo entrar 

para uma atividade ilegal. Sabe-se que nem toda pessoa que está desempregada ou vive em 

situação de pobreza opta pela atividade ilegal e sabe-se também que existem pessoas vivendo 
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em locais de alta renda que também praticam os delitos criminais. Existe uma série de fatores 

que influenciam as atividades criminosas, como por exemplo questões morais, financeiras, 

educacionais etc. (MARTINS,2010, p. 123). Ele afirma ainda que o homicídio apresenta uma 

relação positiva moderada com o desemprego, à medida que cai a taxa de homicídio o 

desemprego também vai aos poucos acompanhando essa tendência de queda. O coeficiente 

Gini84 possui uma correlação positiva baixa com o homicídio. Outra coisa que se observa é 

que existe uma forte relação inversa entre a educação e a pobreza, ou seja, quantos mais anos 

de estudo menos pobre tende a ser a população.  

Sabendo que vivem em áreas potencialmente perigosas, as populações de bairros 

residenciais populares acabam se retraindo, sofrendo do mesmo mal desse século XXI, o 

chamado “enclausuramento moderno”. Cada um se defende como pode; seja através do 

aumento do muro, seja através de colocação de cacos de vidros, ou pregos, ou cerca elétrica 

etc. Lira (2009) observa que além dos muros, as grades têm um papel importante na sensação 

de proteção quando diz que através da arquitetura ambiental  os estudos consideram as grades como 

elementos que fornecem maior segurança aos espaços residenciais em relação aos muros, 

principalmente, por possibilitarem a vigilância natural de fora para dentro e vice-versa da residência 

(LIRA, 2009, p.134). 

Isto indica que os artefatos de proteção e vigilância, como os muros, grades etc., estão 

surgindo como substitutos do papel das instituições de segurança públicas, com a ausência de 

políticas públicas de enfrentamento da criminalidade o e que acabam exacerbando nos 

indivíduos o medo.  

Acreditamos que este trabalho procurou responder aos objetivos propostos da 

pesquisa: o medo do crime se reflete na arquitetura, passando assim a denominar-se 

“arquitetura do medo” e os seus reflexos se convertem no abandono das práticas coletivas nos 

espaços públicos que dentre outras coisas está associado ao avanço da criminalidade. 

Conforme os gráficos relativos a sensação de segurança, a pesquisa revela que por conta do 

medo as pessoas estão se falando menos e realmente mudando a paisagem urbana, alterando 

certas características físicas das residências para se protegerem da alta criminalidade.  

                                                           
84 Segundo Lettieri et al (2006), o coeficiente de Gini (ou índice de Gini) é um cálculo usado para 

medir a desigualdade social, desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, em 1912. Apresenta 

dados entre o número 0 e o número 1, onde zero corresponde a uma completa igualdade na renda 

(onde todos detêm a mesma renda per capta) e um que corresponde a uma completa desigualdade entre 

as rendas (onde um indivíduo, ou uma pequena parcela de uma população, detêm toda a renda e os 

demais nada têm). 



187 
 

 

Óbvio que a pesquisa deixa um campo aberto para futuras investigações em outras 

cidades médias, sobretudo para se verificar possíveis repetições do padrão comportamental 

dos indivíduos residentes em bairros populares. É necessário esclarecer que nem todos os 

artefatos de segurança se justificam exclusivamente pela segurança do imóvel, como é o caso 

dos que se encontram instalados no exterior (guaritas) e no interior das residências dos 

condomínios fechados, onde para estes moradores, os artefatos de segurança realizam um 

papel secundário, mas valorizam economicamente o imóvel que os possui (para o mercado 

imobiliário, residências com câmeras são mais valorizadas, ou seja, agregam valor na hora da 

venda).  

Enfim, o estudo de caso serve também para alertar aos gestores públicos de que é 

necessária a revitalização dos espaços públicos, e que, dentre outras coisas, ajuda a entender 

melhor a vida de bairro, confirmando a teoria mostrada por Jacobs (2000) de que um lugar 

público habitado favorece a redução da criminalidade, através dos chamados “olhos da rua”. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A -  Zonas (1, 2 e 3) de concentração de novos empreendimentos 

 

 Zona de concentração de novos empreendimentos 

 

Fonte: Elaboração do autor com base no Google Earth, 2016.  

Bairro Santo Antônio dos Prazeres 

Faculdade - FTC 

1 

2 

3 
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APÊNDICE B – Diversas fachadas de condomínios fechados de médio e alto padrão em Santo Antônio dos Prazeres/SIM. 

 

      

 

Fonte: Acervo pessoal, 2016. 
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APÊNDICE C - Fotos aéreas mostrando a evolução da “Mancha Urbana” do Bairro Santo Antônio dos Prazeres 1975 a 2013 (fotografias 01, 02 e 03)85  

Fotografia 01- ano de 1975. 

 

 

                                                           
85Conforme os técnicos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, a fotografia 01 foi tirada em meados de 1975; a fotografia 02 foi tirada em meados de 

1980, e a fotografia 03 foi extraída do Google Earth. Como se observa na fotografia 03, circulamos alguns empreendimentos já construídos (azul e vermelho). 
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Fotografia 02 – ano de 1982. 
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Fotografia 03 – ano de 2013. 

 

Fontes: Elaborados pelo autor com base na PMFS/SEDUR/ CONDER/Google Earth, 2016 
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APÊNDICE D - Resumo das ocorrências criminais no bairro Santo Ant. Prazeres (2012 a 2014) mostrando todas as “zonas quentes” ou hot spots 

- superposição de “layers” (camadas). 

 

 Fonte: Adaptado pelo autor, a elaboração de Daiane Bittencourt com base na SIAP/SSP.2016 

2012 a 2014 
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APÊNDICE E - Modelo de Mapa Conceitual gerado a partir do Software Atlas, mostrado no 

exemplo abaixo os dados sobre portões.  
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM MORADORES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO 

DOS PRAZERES 

 

Este questionário faz parte da dissertação de mestrado intitulada: Arquitetura do medo e seus 

reflexos no espaço urbano de Feira de Santana. Um estudo de caso do bairro Santo Antônio 

dos Prazeres.  

  

ENTREVISTADOR: João Marques dos Santos Neto  

DATA: 23/11/2015  

LOCAL: Santo Antônio dos Prazeres  

  

QUESTIONÁRIO:  

  

PARTE 1  

  

SEXO DO ENTREVISTADO:_____________________  

IDADE:_______________________________________  

POSSUI FILHOS? : _____________________________  

ESTADO CIVIL:_______________________________  

NÍVEL DE ESCOLARIDADE:____________________  
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PARTE 2  

  

A) Há quanto tempo mora neste bairro?  

1) Menos de 1 ano  

2) De 1 a 3 anos  

3) Mais de 3 anos  

 

 B) O Bairro é seguro?  

1) Seguro  

2) Razoavelmente seguro  

3) Inseguro  

  

 Em seu ponto de vista, quais as ruas mais perigosas do bairro?  

  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

C) Você já fez alguma modificação em sua residência ou condomínio visando maior segurança?  

1) Sim  

2) Não  
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E) Se fez qual ou quais? _____________________________________________________ ____ 

                                                     _____________________________________________________ 

                                                     _____________________________________________________                                                                                                                          

 

F) Você foi vítima de algum ato criminoso nos últimos três anos?  

  

G) Possui veículo?  Se sim qual o tipo de veículo:  

 

H) Teve seu veículo furtado ou roubado alguma vez?  

  

I) Teve a sua propriedade invadida alguma vez?  

  

1) Sim  

2) Não  
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APÊNDICE G - Fotografias do bairro Santo Antônio dos Prazeres evidenciando a 

infraestrutura urbana e alguns equipamentos urbanos.86,87,88,89,90,91 

 

 

 

 

                                                           
86Fotos 01 e 02 – Entrada da Av. Sérgio Carneiro em 2013 e em 2016. 
87 Fotos 03 – Vista parcial do prolongamento da Av. Sérgio Carneiro. 
88 Foto 04, 05 Praça poliesportiva em 2013 e 06 – Praça poliesportiva em 2016. 
89 Fotos 07 a 11 – Vista da Igreja Católica e da Praça principal do bairro. 
90 Foto 12 – Única Farmácia do bairro. 
91 Fotos 13 e 14 – Única Escola do Bairro (estabelecimento estadual) 

1 2 

3 4 

5 6 
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9 10 
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Fonte: Acervo pessoal, 2016. 
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ANEXOS 

ANEXO A- Gráfico de distribuição de renda per capta de Feira de Santana por setor 

censitário, 2000. 

 

Fonte: SANTO, com base no Censo do IBGE de 2000, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO ANTONIO DOS PRAZERES 
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ANEXO B- Média dos anos de estudo por setor censitário em Feira de Santana - 2000. 

 

Fonte: SANTO, com base no Censo do IBGE de 2000, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTO ANTONIO DOS PRAZERES 
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ANEXO C - Mapa de localização do Município de Feira de Santana 

 

Fonte: Conder, 2016. 

 

 



220 
 

 

ANEXO D - Mapa de localização dos Subdistritos de Feira de Santana. Localização indicada do bairro 

Santo Antônio dos Prazeres (Subdistrito de Mangabeira). 

 

Fonte: Macário (2013), adaptado de Silva (2010), 2013. 
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ANEXO E - Intensidade de concentração de loteamentos e condomínios fechados pelos bairros da 

Cidade de Feira de Santana, 2012. Escala gráfica não indicada. 

 

Fonte: Macário (2013), 2016. 

 

 

 


