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RESUMO: 

 

O objetivo desta tese é demonstrar que a hegemonia de um mercado global de 

segurança privada trabalha a difusão do medo como mecanismo indutor e justificador 

de políticas autoritárias e seletivas de controle social, aproveitando-se de lacunas 

legislativas propositais para que tal lógica ocorra. Defende-se que o medo social seria 

pautado em opções previamente definidas pelo mercado. Este, frente o afastamento 

de um Estado Social, se utilizaria de técnicas de difusão de um temor coletivo 

depositado na crença de que todos seriam potenciais vítimas de condutas violentas 

tipificadas na norma penal. Baseado nisso, a comercialização de serviços de 

segurança privada no Brasil seria um mercado extremamente lucrativo que não 

apresentaria tendências de se acabar, pelo contrário. Na concretização destes 

direcionamentos, diversas violações a direitos e garantia constitucionais seriam 

realizadas. Como forma de solucionar tal problemática, se propõe a alteração do 

marco regulatório nacional, a aplicação da norma pautada em um modelo garantista 

e a aplicação de um modelo democrático. 

Palavras-chave: Medo. Segurança privada. Mercado. Regulamentação. Garantias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

 

The aim of this thesis is demonstrate that the hegemony of a global private security 

market works the diffusion of fear as a mechanism that induces and justifies 

authoritarian and selective social control policies, taking advantage of purposeful 

legislative gaps for such logic to occur. It is argued that social fear would be based on 

options previously defined by the market. In face of the removal of a Social State, the 

latter would use techniques of diffusion of a collective fear deposited in the belief that 

all would be potential victims of violent conduct typified in the penal norm. Based on 

this, the commercialization of private security services in Brazil would be an extremely 

lucrative market that would not tend to end, on the contrary. In the realization of these 

directions, several violations of constitutional rights and guarantees would be carried 

out. As a way to solve this problem, it is proposed to change the national regulatory 

framework, the application of the norm based on a guarantee model and the application 

of a democratic model. 

Keywords: Fear. Private security. Market. Regulation. Guarantees. 
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INTRODUÇÃO 

 

Bauman afirma que a sociedade atual conviveria com sentimentos de agonia e 

temor que teriam semelhança ímpar com o filme Titanic. Segundo o autor, o navio 

seria a população triunfalista, cega, autocongratulante, hipócrita e impiedosa com os 

pobres – uma sociedade onde tudo poderia ser previsto, menos os meios de prever. 

Todos seus ocupantes suporiam que haveria um enorme iceberg à espera, escondido 

em algum lugar dentro de um nebuloso e imprevisível futuro, contra o qual todos se 

chocarão, afundando no final ao som de música (2000, p. 173). 

Existiram vários icebergs em sociedade, como por exemplo, aquele vinculado 

a especulações financeiras desenfreadas, políticas sociais falidas, disputas bélicas e 

nucleares, destruições ecológicas, novas moléstias que se insurgem, entre uma séria 

de outras questões extremamente prejudiciais a vida humana. A diferença entre estas 

outras barreiras e aquela responsável por afundar o Titanic é que quando chegar a 

hora destes atingirem o navio, não haverá mais ninguém para filmar o desastre 

(ATTALI, 1998). 

Todas as formações gélidas flutuariam para fora das águas territoriais de 

determinado país, mas as pessoas que integram o político ficariam indiferentes a 

magnitude do perigo, pois estas não mais seriam as responsáveis por pilotar o barco. 

Mesmo se quisessem, haveria muito pouco a fazer (BAUMAN, 2000, p. 174). 

A partir do século XIX e XX, as sociedades globais se submeteram a uma série 

de mudanças e a um novo marco histórico. As cidades passaram a ser consideradas 

como grandes centros, apresentando uma considerável circulação de pessoas e de 

rendas. As pressões de mercado se consolidaram em territórios onde o próprio Estado 

permitiu tal intervenção, havendo com isso uma crescente verticalização: os ricos 

tenderiam a permanecer nesta condição, redefinindo o território para delimitar seus 

espaços, enquanto os mais pobres afundariam na miséria, completamente destituídos 

de sistemas de proteção social. 

A consequência dessa alteração na vida dos indivíduos seria, principalmente, 

a valorização de bairros nobres, tornando-os grandes polos de investimento urbanos 

e locais onde os menos favorecidos economicamente não poderiam transitar.  
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Aqueles que têm a possibilidade econômica de se deslocar ou de defender-se 

mediante a aquisição de barreiras aos possíveis agressores, o farão frente o temor 

depositado no abstrato e personificado em determinadas figuras específicas. Esta 

proteção seria garantida por empresas de segurança privadas que comercializariam 

aparatos de proteção contra o medo especializados para cada um de seus clientes. 

Ações repressivas e as reinvindicações comunitárias serviriam apenas para 

tornar mais suportável uma transformação que se processaria fundamentalmente fora 

de qualquer controle (BAUMAN, 2009, p. 9). 

A insegurança alimentaria o medo. Atrás das fontes de investimento, a guerra 

contra a insegurança apresentaria relevante destaque na lista de prioridades dos 

planejadores das áreas cosmopolitas.  

Frente a realidade narrada, diversas problemáticas se insurgem. O objetivo 

desta tese consiste na demonstração de que a hegemonia de um mercado global de 

segurança privada trabalha a difusão do medo como mecanismo indutor e justificador 

de políticas autoritárias e seletivas de controle social, aproveitando-se de lacunas 

legislativas propositais para que tal lógica ocorra. 

As razões para a escolha do tema e a definição do objeto da tese foram superar 

problemas como: a violação a direitos e garantias individuais frente a atuação do 

mercado de segurança privada e a manipulação do medo social; propor sugestões 

para manter a prática lucrativa, contudo, de forma alinhada aos preceitos 

constitucionais. 

Para o enfrentamento destas questões, o primeiro capítulo estuda o medo 

social, sua conceituação, distinções entre vocábulos semelhantes, a forma como o 

mercado influenciaria no desenvolvimento deste temor social, bem como o papel 

essencial que a mídia exerceria para a manutenção e criação de determinadas 

necessidades pela manipulação do medo social. O resultado entre a união destes 

elementos seria uma política econômica de exclusão e uma política de segurança 

pautada no extermínio e na opressão. 

No segundo capítulo, analisa-se a segurança privada. Inicialmente, verifica-se 

a dificuldade da construção de um conceito fechado para tal estrutura. Após tal 

verificação, é avaliada a forma como o crime seria verificado por dados do próprio 
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estado, demonstrando que a percepção social costuma ser diferente do que é 

apontado pelo setor público. Com isso, explica-se a complexidade da estrutura e de 

movimentação de valores que a comercialização de serviços de segurança gera no 

país.  

Considera-se, ainda, a evolução legislativa sobre o assunto no Brasil, bem 

como as ausências e violações de direitos que decorrem, principalmente, do marco 

regulatório atual.  

No terceiro capítulo, o medo e a segurança privada são analisados em 

conjunto. Desta conexão, verifica-se como estes seriam peças principais para a 

manutenção da lógica de uma sociedade de controle (semelhante a pensada por 

Deleuze). Reitera-se a necessidade de alteração na forma de regulamentação 

nacional.  

Para que fossem realizadas propostas embasadas, foram analisadas as vias 

legislativas existentes em países com modelo regulatório semelhante ao nacional 

(avaliou-se os marcos normativos da França e de Portugal).  

Defendeu-se a necessidade de enfrentamento das violações verificadas por 

três formas: redefinição do marco normativo sobre a segurança privada; a aplicação 

da lei mediante um modelo garantista; a luta por um modelo democrático percebido 

como resistência e enfrentamento. 

Na conclusão, se pretende alinhar de forma racional e linear as ideias 

desenvolvidas ao longo do presente estudo, confirmando o objetivo da tese e a 

contribuição científica que se intentou realizar.  
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CAPÍTULO I – SOBRE O MEDO 

 

1– ALGUMAS NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE O MEDO  

 

“Não existe terror no estrondo, apenas na antecipação dele.” 

Alfred Hitchcock 

 

O presente trabalho busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Em que 

medida a administração do medo social estaria conectado com o aumento 

exponencial do incremento da segurança privada no país? 

Com a finalidade de responder tal questionamento, inicialmente, entenderemos 

o que buscamos quando versamos sobre o controle do medo social, bem como a 

extensão da sua afetação junto a população e a manutenção de um governo.  

A palavra medo pode ser compreendida como um vocábulo que denomina o 

sentimento desenvolvido por um estado de consciência alcançado em resposta a uma 

situação de perigo. No momento em que certo indivíduo se sentisse ameaçado (de 

ser lesado de alguma forma), o conjunto reflexo de sensações apresentadas no corpo 

deste representariam o que compreendemos como o medo. 

Conforme atestado por Bauman, o medo seria o nome que damos para a nossa 

incerteza pessoal: nossa ausência de conhecimentos sobre a ameaça e o que deve 

ser feito em relação a ela, para pará-la, enfrentá-la ou cessá-la se estiver ao alcance 

alguma destas opções (2008, p. 8). 

O autor analisa a figura semântica do medo, explicando que esta teria sido 

observada com mais relevância no século XVI, às margens de se insurgir uma Era 

Moderna. A realidade deste período poderia ser resumida na sentença “peur toujours, 

per partout” (“medo sempre e em toda parte”). Naquele período, este sentimento de 

temor era relacionado com uma ubiquidade do medo à escuridão, que “começava 

exatamente do outro lado da porta da cabana e envolvia o mundo situado além da 

cerca da fazenda” (BAUMAN, 2008, p. 8).  
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Na escuridão e incerteza existente fora do âmbito doméstico, absolutamente 

tudo poderia acontecer (para o bem ou para o mal). Não haveria sequer a 

possibilidade de previsão com alguma certeza mínima sobre os males que poderiam 

se insurgir. A escuridão e ausência de parâmetros na relação entre o indivíduo e o 

mundo não seriam as causas do perigo propriamente ditas, mas representariam um 

espaço natural de total incerteza, sendo ambiente propício para desenvolver o medo, 

como um temor frente a impossibilidade de controlar o inimaginável. 

Em outra obra, Bauman afirma que, inicialmente, com a ameaça do 

desconhecido teria sido invocada a obediência aos mandamentos. Após, o poder dos 

homens teria transformado o medo primitivo no horror, frente qualquer possível 

violação à norma existente (2000, p. 66). 

Após um período histórico repleto de temores advindos de uma espécie de “mal 

cósmico”, direcionado por preceitos religiosos e com bases em dogmas supostamente 

divinos. Os mortais agora tinham conhecimento (ou acreditavam ter) sobre a forma 

como aplacar a ira dos altos poderes e, com isso, aliviar seu próprio medo. Nas 

palavras do autor: “[...] noites calmas compensariam a dócil obediência diurna” (2000, 

p. 66). 

O período do iluminismo teria sido essencial para a compreensão do medo no 

viés moderno. Os mitos da criação e possibilidade de condenação eterna teriam sido 

afastados, possibilitando a perda da força de um medo baseado no divino ou no 

cósmico. Desde o começo do Renascimento, travou-se uma batalha entre o medo 

oficial e o riso popular (2000, p. 67).  

Os dois mundos existiriam em conjunto, fazendo com que a vida humana 

transitasse de um para o outro. O primeiro seria a existência em conformidade com a 

lei e com as orientações gerais da sociedade naquele período. O segundo oferecia 

uma visão do mundo não oficial e não governamental, o mundo das “relações 

humanas pessoais”. Esse espaço seria visitado, quando o todo oficial se encontrasse 

temporariamente suspenso (2000, p. 67). 

A inter-relação destes dois mundos seria possibilitada mediante um complexo 

esquema que apresenta algumas características específicas: a guerra, geral ou 

fragmentada em confronto dispersos; a divisão do trabalho, concedendo à cada 

indivíduo uma necessidade; a complementariedade, tornando o riso e o medo 
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suportáveis, com danças e feiras em praças; e a válvula de segurança, onde o riso 

pode ser percebido como meio de descarregar os excedentes de produção do medo 

(BAUMAN, 2000, p. 68). 

Bauman aduz que com a chegada da modernidade, haveria um grande passo 

na tentativa de se afastar desse medo, tentando direcionar à um mundo livre de um 

destino cego e impenetrável (uma “estufa de temores”). Com a introdução das 

ciências, buscar-se-ia um tempo onde não existissem surpresas (tão características 

do momento histórico anterior) tanto em relação à fenômenos da natureza, quanto 

sobre o produto das relações entre indivíduos em sociedade. Contudo, tal expectativa 

não teria sido alcançada na sua plenitude. Segundo o autor: “o que deveria ser uma 

rota de fuga, revelou-se, em vez disso, um longo desvio.” (2008, p. 8-9). 

Tal afirmação seria fundada, principalmente, no fato de que até hoje, quase 

cinco séculos depois, ainda viveríamos em uma era de temores, demonstrando um 

verdadeiro cemitério de expectativas e esperanças frustradas (2008, p. 9). 

Nesse período seria verificada uma ruptura na separação entre o medo e o riso, 

representando um quadro inerentemente transgressor, pois teria rompido as fronteiras 

seguras antes existentes. Agora, o riso passaria a ser utilizado atrelado (e prestando 

serviços) ao antigo antagonista. Um não tentaria mais sufocar o outro. Esta alteração 

acontece em conjunto com outra: a mudança na equação essência/aparência. A 

busca da essência não se encontra mais na singularidade do eu, mas estaria 

escondida no que faz os fatos serem vistos como o que são. Essa nova organização 

faria com que o homem ocupasse um lugar de instrumento de autoconservação. 

Este mundo restringiria e ameaçaria a vida humana, fazendo com que 

pensassem que é da forma como está aparentemente estruturado para satisfazer as 

necessidades dos homens e mulheres (BAUMAN, 2000, p. 68-69). 

Dentro dessa lógica, o medo seria fabricado e mediado frente os incontáveis 

temores individuais, classificados como incertezas, inseguranças e instabilidades, 

todos denunciando o poder desumano do medo criado pelo homem. O grande medo 

teria sido parcelado em pequenas unidades e depois privatizado (BAUMAN, 2000, p. 

69).    
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Estes medos teriam sido retirados dos espaços públicos e passaram a ser 

depositados dentro das residências privadas. Cada morada teria a sua parcela de 

temores individuais. O convívio destes deveria se adequar a ideia de liberdade 

individual (esta pressupõe a retirada de uma parcela significativa para que seja 

viabilizado o convívio social submisso à estrutura existente de poder).   

O medo seria, então, um sentimento dividido por toda criatura viva que, pelos 

mais múltiplos motores, se veria impelida em um universo de incertezas que gerariam 

um pavor generalizado, fundamentado, principalmente, na ausência de controle sobre 

o futuro (e suas decorrências).  

Quando se busca os fundamentos do desenvolvimento do medo, diversos 

seriam os motivos que poderiam ser apontados como a origem do incremento deste 

ou sobre os quais este se alargaria. Como exemplo para compreender esta 

multiplicidade, seria possível conhecer indivíduos que possuem um pavor 

generalizado sobre o início e o término da vida, aqueles que temem alterações 

econômica e sociais, alterações naturais do tempo, colapsos sociais, violações à sua 

propriedade ou interesses pessoais pela intervenção desautorizada de terceiros, entre 

uma série de outros fatores. Estes derivariam, principalmente, da forma como um 

indivíduo interioriza as suas experiências de vida, até aquele momento analisado, bem 

como a maneira como desenvolve os seus planos para o futuro. Poderia ser verificado 

como um resquício de uma experiencia passada de enfrentamento de uma ameaça 

concreta ou um fator como aquela mentalidade foi formatada para funcionar. Frente a 

heterogenia social, também termos uma grande quantidade de processos de 

apreensão do sensível e das consequências vindas desse. 

Bauman atesta que diferente de alguns seres vivos, o homem vivenciaria uma 

forma de medo própria que denomina de “medo de segundo grau”. Este seria uma 

espécie derivada que orientaria o comportamento humano (tendo inicialmente 

reformado a percepção de mundo e as expectativas que guiariam as escolhas 

comportamentais individuais), frente ou não a existência de uma ameaça real. Poderia 

ser verificado como um sentimento de ser suscetível ao perigo, a ideia de que “o 

mundo está cheio de perigos que podem se abater sobre nós a qualquer momento 

com algum ou nenhum aviso” (2008, p. 9).  



17 
 

A insegurança (quando consideramos a existência do risco em abstrato) e a 

vulnerabilidade (quando os perigos se concretizam) poderiam ser sensações que 

viriam em conjunto com tais temores.  A ausência de confiança nas estruturas de 

controle disponíveis daria volume necessário ao mundo de ameaças rotineiras. 

Conforme atestado por Bauman, um indivíduo que internaliza a incerteza e a 

fragilidade humana como uma visão de mundo tenderá a recorrer, rotineiramente, 

mesmo frente a total ausência de qualquer ameaça em concreto, às reações 

adequadas a um encontro repentino com o perigo. Nesse sentido: “O medo derivado 

adquire a capacidade de autopropulsão” (2008, p. 9).  

Nesse sentido, aquele que passaria a considerar a insegurança e a 

vulnerabilidade narradas como pressuposto para sua reflexão e existência em 

sociedade, estaria em uma situação mental de constante alerta, sempre pronto para 

uma performance de autoproteção, ainda que não exista qualquer risco real de ser 

prejudicado de alguma forma.    

Para Bauman, os perigos dos quais seriam desenvolvidos os medos poderiam 

ser de três tipos, quais sejam: ameaças ao corpo e a propriedade; ameaças a 

durabilidade da ordem social e a confiabilidade nela (da qual derivaria o sustento e a 

sobrevivência); perigos em relação ao lugar da pessoa no mundo (identidade de 

classe, gênero, etnia, religião), de modo mais geral a imunidade à degradação e 

exclusão social (2008. P. 10). 

Contudo, ressalta que este medo derivado seria facilmente desconectado dos 

perigos causadores, pois os indivíduos atingidos com o sentimento de insegurança e 

vulnerabilidade poderiam interpretá-los como base em qualquer dos três tipos de 

perigo. Nas palavras do autor: “As reações defensivas e agressivas resultantes, 

destinadas a mitigar o medo, podem assim ser dirigidas para longe dos perigos 

realmente responsáveis pela suspeita de insegurança” (2008, p. 10). 

Dentro deste contexto trazido pela modernidade, poderíamos questionar de 

que forma o Estado lidaria com esta nova situação de temor coletivo do inseguro e do 

incerto, em conjunto com a necessidade de ter uma atuação responsável perante uma 

realidade de mercado crescentemente extraterritorial. 
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Para responder isso, podem ser usadas as lições de Bauman quando explica 

que o Estado ao controlar o direito à obediência dos cidadãos mediante a promessa 

de proteção destes das possíveis ameaças à existência, ao perceber que tal 

compromisso não é possível de ser mantido (principalmente em relação aos perigos 

relacionados a ordem de estruturação social) alteraria o foco da “proteção contra o 

medo” dos perigos à segurança para os perigos à segurança pessoal (2008, p. 11). 

Observa-se que pela constatação realizada pelo autor, podemos perceber que 

o Estado diminuiria a luta e a intervenção nos mercados para um domínio de uma 

política de vida, pensada, mantida e gerida por cada indivíduo pessoalmente, ao 

mesmo tempo que adquiriria o suprimento de armas de combate no mercado de 

consumo. O Estado aceitaria sair de um lugar principal, passando este para cada 

homem e mulher, individualmente considerado. 

Em muitas situações, o conhecimento sobre os medos integraria a vida dos 

indivíduos juntamente com o possível remédio para tais temores. Tudo isso antes 

mesmo de haver qualquer prejuízo causado pelos males que tais curas prometem 

evitar. 

Admitimos que, em algumas circunstâncias, a tentativa de prever possíveis 

violações são apenas probabilidades. Estas gerariam a transformação do medo em 

um cálculo mental de riscos como possibilidades de violação calculáveis. Apesar de 

incerto, este seria o mais próximo de uma utópica certeza que se poderia alcançar. O 

que poderia ser feito, então, seria um juízo de probabilidade em relação a algum 

desastre ou interpelação de mal grave, mas não a previsibilidade destes. A incerteza 

ainda permanece, mas agora poderíamos ser impelidos a, pelo menos, tentar impedir 

qualquer dano. Contudo, sem qualquer certeza de eficiência sobre esta nossa 

atuação. Se algum dia nossos medos tentarem se concretizar, ainda não teremos a 

certeza de que não iremos sucumbir à eles. 

A partir do que foi exposto, cumpre assinalar a importância para o 

desenvolvimento do estudo, a compreensão do que seria o medo e as possíveis 

origens deste. Tal inteligência deve ser exposta de forma inicial para que possamos, 

futuramente, analisar de forma aprofundada o desenvolvimento e manipulação deste 

em um contexto social. 
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2 – O MEDO NO BRASIL 

 

Um dos primeiros registros apresentado como marco no imaginário nacional do 

medo, foi a Revolta dos Malês. Em 24 de janeiro de 1835, centenas de africanos 

ocuparam as ruas de Salvador, na Bahia, enfrentando as tropas armadas da época. 

O fato gerou uma histeria coletiva, sendo apresentado como resposta um controle 

enorme sobre a movimentação de pessoas naquele período (BATISTA, 2003, p. 23-

24).  

Sociedades assombradas pelo medo, normalmente, produzem políticas 

histéricas de perseguição e aniquilamento. A frágil ameaça ao poder inconteste das 

forças imperiais, não foram condizentes com a magnificação do terror que foi gerado 

em resposta. 

Como efeito de tal revolta, a década de 30 foi marcada por terror e pânico. Os 

anos que seguiram a revolta foram decisivos para a trajetória do medo em todas as 

províncias que integravam o Brasil. A Revolta dos Malês foi o motor central da onda 

de medo que sacudiu o Império, pois os boatos de possíveis novas revoltas se 

alastravam rapidamente entre as autoridades e os fazendeiros. Apesar da 

constatação de que não se passava de rumores infundados, o medo não era reduzido, 

tampouco a intensidade da repressão. O medo passava a ter forma concreta e cor 

certa: a negra (GOMES, 1998, p. 72-74). 

A Revolta Quilombola em Vassouras, no ano de 1838, liderada por Manoel 

Congo, teria sido o fundamento justificador do temor que se alastrava (GOMES, 1998, 

p. 78). 

Apesar do grande debate que houve sobre a possibilidade de rebeliões 

escravas e possíveis agressões a ordem imposta de forma política e privada, 

interessante observar que o conteúdo destas discussões não versava sobre a análise 

dos pleitos questionados pelos escravos, ou seja, negociar sobre o que intentavam 

com aquelas manifestações públicas (o que poderia de fato resolver as revoltas), mas 

aplicava-se a violência para manutenção da sociedade de forma hierarquizada como 

era com as estruturas de poder que já existiam.  

Conforme Batista explica: “Delimitar o inimigo como alguém de fora, como o 

outro, e tratar de estabelecer estratégias de controle duríssimas foram as medidas 

tomadas. Questionar a escravidão, jamais.” (BATISTA, 2003, p. 28). 
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A sociedade brasileira da época imperial se mostrava ortodoxa e hierarquizada, 

necessitando de um medo desproporcional à realidade como fundamento para manter 

violentas políticas de controle sobre os setores que poderiam se rebelar e implantar 

qualquer forma de desordem no âmbito econômico e nas relações de consumo 

existentes naquele período. 

A partir do regime escravocrata teriam sido articulados historicamente o direito 

penal público e o direito penal privado na implantação de um sistema penal genocida, 

cúmplice das agências do Estado Imperial – burocrata no processo de homicídio, 

mutilação e tortura de uma parcela muito certa: a população afro-brasileira. Tudo 

fundado no temor de que esta viesse a se reunir e ocupar os espaços públicos 

gerando um possível “caos social” (ou seja, a retirada e substituição da ordem vigente 

por outra que não focasse em uma minoria abastada) (BATISTA, 2003, p. 35). Nas 

palavras da autora: “O medo do caos é trabalhado a cada ameaça de chegada ao 

poder das forças populares. [...] A difusão do medo é mecanismo indutor e justificador 

de políticas autoritárias de controle social” (2003, p. 51). 

A conjuntura brasileira pós-emancipação é marcada pelo fim do pacto colonial. 

As elites incorporaram alguns aspectos da modernidade, mas ainda garantiam a 

permanência do autoritarismo absolutista. O legado do período colonial mercantilista 

trazia para o Império brasileiro o controle social penal realizado dentro de uma unidade 

de produção em um poder punitivo, que seria exercido sobre o corpo de uma clientela 

bem definida (BATISTA, 2003, p. 125). 

Após Pedro I decidir abdicar do trono em 7 de abril de 1831, em favor de seu 

filho D. Pedro de Alcântara, se iniciou um período marcado por revoltas populares, 

tropas amotinadas e discursos decisivos. Três eram as ideias que disputavam o poder 

político: à direita os restauradores (“caramurus”); à esquerda liberais radicais 

(“farroupilhas”); e no centro os moderados (“chamangos”) (BATISTA, 2003, p. 125). 

A dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, em 1823, representou a 

declaração para os nortistas que o novo monarca não assumia qualquer 

responsabilidade com o sistema representativo e constitucional, além disso, o fato 

deste laurear e aclamar a atuação dos seus comandantes em prejuízo das forças 

locais que saíram em defesa do novo Império. 

Além dos Malês na Bahia, a Revolução Farroupilha, republicana e igualitária 

ocupava o sul do país em 1835.  
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No nordeste, com base na dissolução da Assembleia Constituinte, Pernambuco 

e Ceará se rebelam contra a ordem imperial, apresentando, em 1824, à Câmara 

Municipal de Quixeramobim, uma indicação em que acusava D. Pedro I de traidor da 

pátria, alegando que sua dinastia estaria "decaída", sem mais direitos ao trono ou ao 

governo do povo.  

No Pará, a Cabanagem, em 1835 até 1840, se revoltava frente a situação de 

miserabilidade que mestiços e índios viviam, além dos comerciantes e fazendeiros 

também estarem descontentes com a nomeação para a província de um presidente 

que não agradava a elite local.  

Os movimentos revolucionários continuaram até 1850 (Sabinada, Balaiada e 

Praieira), momento em que a base agrário-extrativista entrou em um acordo com o 

Império, mediante uma aliança conservadora que viria controlar o Estado e massacrar 

as classes populares (BATISTA, 2003, p. 125). 

Um grande medo ocupava os proprietários de norte a sul. As oligarquias 

temiam as organizações abolicionistas. Os movimentos insurrecionais eclodiam em 

todo o país contra a estrutura econômica que não se alterava (mesmo após a 

Independência), bem como por uma estruturação de nação que incluísse as classes 

marginalizadas, considerando todos como população brasileira. 

Mattos, citando Carneiro, explica que na primeira metade do século XIX 

reações pessoais como fugas, crimes e suicídios passam a ser gradativamente 

superadas por reações coletivas que buscavam a tomada de poder (como exemplos 

cita a Revolta dos Malês na Bahia, a de Manuel Balaio no Maranhão e a de Manuel 

Congo em Pati Alferes). Nesse cenário, o Império se impunha contra as ameaças 

republicanas, tentando manter uma ideia de unidade e continuidade que acabava se 

mostrando difícil de adaptar as demandas populares que se insurgiam pela busca da 

divisibilidade do Império e a alteração da realidade da época (1987, p. 2).    

Essas organizações populares demonstram a força da insatisfação social, 

frente o regime da época. Assimilando lições de revolvas em outros países 

(principalmente as notícias que vinham do Haiti), a massa explorada pugna por ter voz 

(que teria sido retirada pelo Império). 

Em busca de tal indivisibilidade, o Império centraliza o papel do gestor dos 

interesses dominantes em uma tentativa de desqualificar a política e incentivar uma 

atuação administrativa. Nessa relação entre a unidade e a tentativa de continuidade 
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que se formam os pilares do relacionamento entre o Estado Imperial e a formação das 

Classes Senhoriais (MATTOS, 1987, p. 91). 

Gonçalves defende que os regressistas teriam se valido, em larga escala, de 

uma atitude cautelar fundamentada, também, a partir da nomeação e da exacerbação 

de medos políticos característicos, conexos à assimilação de intimidações à 

autoridade do Estado, à integridade territorial do Império, às propriedades e 

monopólios da “boa sociedade, às hierarquias entre povo, plebe e escravos. Nessa 

ótica, ser virtuoso era ser cauteloso e, dessa forma, tratar o medo como instrumento 

de manutenção da ordem e de conciliação entre conservação e progresso.” (1995, 

p.116). 

O medo seria percebido como uma virtude e com essa ideia conseguiam ser 

conciliados progresso e conservação no interior de uma visão liberal que não seria 

possível de colocar totalmente em prática. A manutenção das negociações 

escravistas, a concentração da propriedade da terra e a determinação de uma unidade 

imperial eram os principais problemas dos liberais da década de 30 (GONÇALVES, 

1995, p.122). 

Gonçalves atribui a vitória conservadora nas eleições de 1836 à caracterização 

de uma imagem trabalhada no medo à desordem para recompor a imagem do trono 

como algo necessário para a manutenção do Estado e, consequentemente, da ordem 

(GONÇALVES, 1995, p.116). 

O receio das insubordinações e da desordem dispara entre os grupos mais 

conservadores da elite política, assim um discurso de reserva de direitos e o bramido 

por maior desempenho repressivo da força estatal policial ganha adeptos.  

Percebe-se o clamor por uma realidade pautada em menos liberdade para às 

dissidências políticas, e mais repressão, contudo, tal intervenção não se daria contra 

todos, aqui se volta especialmente contra o componente negro e marginal do país. 

Batista explica que para que as classes senhoriais pudessem combater os 

medos e as imposições de vontades que se insurgiram, na década de 30, as elites 

tiveram que aprender a lidar com uma profunda instabilidade social que teria como 

pano de fundo “o sentido histórico da crueldade” das relações escravistas e as 

expectativas do povo brasileiro com relação à Independência, na sua formação como 

nação. Nesse contexto, penas de morte adquiriram facilitação processual, autorizado 

pela origem da lei penal nacional (2003, p. 137). 
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O Império responderia às reuniões revolucionárias carregando para o “futuro 

as marcas de um sistema penal público/privado, com o poder punitivo incidindo sobre 

os corpos negros/índios/pobres, com a desqualificação jurídica inventada pela 

economia escravista, com a intimidade amedrontada do legado inquisitorial.” 

(BATISTA, 2003, p. 137). 

A década de 30 poderia ser verificada como um período histórico onde a 

manipulação do medo começou a desenhar suas características atuais, ou seja, ser 

utilizada para excluir determinadas parcelas pobres, mediante a criminalização de 

seus corpos, tudo patrocinado por um setor privado abastado que vê na desordem 

algo desfavorável para sua permanência nesta condição econômica. Além disso, esse 

período também serviu para construir uma nova arquitetura institucional de repressão 

com novas leis penais e estruturas policiais que atuavam para a concretização da 

ideologia dominante. 

Conforme explica Gonçalves, o medo propicia uma “chave de leitura” para a 

expansão e manutenção dos monopólios fundadores dos interesses das classes 

senhoriais. Os restauradores teriam se valido da nomeação de temores determinados 

e basilares para a expansão de um projeto conservador no momento incerto das 

Regências (1995, p. 12). 

Essa base desenvolvida neste período inicial da história nacional teria se 

mantido na subjetividade das técnicas de governança nacionais no decorrer das 

décadas. 

Pastana analisa que no território brasileiro o medo social sempre existiria e 

estaria relacionado a determinados acontecimentos políticos que, em sua maioria, 

poderiam trazer enorme risco para as liberdades individuais. Isso teria acontecido 

também durante o Estado Novo, quando foi decretado um Estado de apreensão criado 

frente uma suposta invasão comunista. Assim como durante o golpe militar de 1964, 

realizado sobre o fundamento de livrar o país da corrupção e do comunismo para 

restaurar a democracia (PASTANA, 2003, p. 39). 

O golpe militar teria sido o responsável pelo fim do governo do Presidente João 

Goulart, inserindo o Brasil em décadas de violência sistemática aos Direitos Humanos, 

de autoritarismo e de manipulação. Com o Ato Institucional I, a dominação política 

através do medo teria começado a se propagar. Mediante os poderes especiais 

concedidos por este ato, foi iniciada uma caçada aos adversários do regime, que 
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envolveram prisões e torturas, tendo seu auge em 1968, com o Ato Institucional V 

(PASTANA, 2003, p. 40). 

Segundo Rosa Ficher, teria sido nos anos de 1978/1979 que a emergência da 

preocupação com o aumento da criminalidade e com o desencadeamento qualitativo 

e quantitativo dos atos de agressão física no desempenho delinquente teriam se 

tornado pautas de urgência. Um dos principais responsáveis por tal abertura teriam 

sido os meios de comunicação (1985, p. 9).  

Ao narrar pesquisa feita por Lúcio Kowarick e Clara Ant, Pastana explica que, 

neste período, teria sido possível perceber a existência de uma ameaça constante que 

acompanhava o indivíduo em sua rotina diária. Tratava-se de uma sensação 

internalizada que integrava a rotina e a estruturação da sociedade (2003, p. 42). 

Quando o modelo econômico entra em crise e começa a ser difícil continuar 

defendendo um discurso de segurança nacional, frente a quantidade enorme de 

problemas sociais que o país passava (inflação, desemprego, etc.), o “marginal” teria 

sido a figura escolhida para “exorcizar os fantasmas da nossa classe média, tão 

assustada com a perda do seu status e a crescente proletarização”. Nesse contexto, 

as falas dos meios de comunicação e dos políticos do regime sobre a necessidade de 

aumentar o policiamento existente buscavam a criação de um clima de tensão 

permanente que “longe de ameaçar o sistema, o consolidava.” (PASTANA, 2003, p. 

44). 

Aqui, novamente, os governantes teriam optado pelo medo da insegurança 

para unir uma sociedade desgastada na sua relação com o governo, tirando a atenção 

do país para os reais motivos causadores das preocupações sociais. 

Segundo Adorno, o cenário de medo e insegurança (em relação a 

criminalidade) teria se agravado durante a transição do regime autoritário para a 

democracia (ADORNO, 1998). Tal constatação é confirmada por Pastana, que afirma 

as pesquisas de opinião realizadas no Brasil, começaram a apontar a preocupação 

da população com a criminalidade no período de transição para a democracia 

(PASTANA, 2007, p. 93). 

Nesse sentido, Pastana explica que:  

 

Não que antes não houvesse suficientes crimes ou semelhante insegurança, 
no entanto naquele momento tornava-se oportuno para a elite dominante criar 
um clima de neurose coletiva e social em relação a segurança da população. 
Uma postura severa, autoritária, brutalizada num primeiro momento poderia 
servir para impressionar e atemorizar criminosos, funcionando assim como 
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atitude tranquilizadora da sociedade, porém, num segundo momento, 
funcionaria para calar qualquer oposição política democrática (PASTANA, 
2003, p. 45). 

  

Até os dias atuais, a intervenção estatal com fundamento em discursos de 

manipulação do medo popular gera seus efeitos principalmente nas eleições, quando 

visualizamos uma grande quantidade de políticos sendo eleitos para os mais diversos 

cargos, utilizando-se de argumento base para suas campanhas certas falas 

punitivistas que exploram o temor popular. 

De forma paradoxal, ao mesmo tempo que essa parcela pugna por uma menor 

ingerência do Estado na economia, demanda uma mega interferência nos setores 

conectados a segurança e a contenção da violência. Se busca acalento no rigor 

punitivo do Estado, por mais irônico e antagônico que isso possa parecer. 

A questão central que permeou a história do Brasil, seja após a Revolta dos 

Malês, a abolição da escravatura, a proclamação da República, até mesmo a 

Revolução de 30, no suicídio de Vargas, no golpe de 1964, nas conjunturas eleitorais 

de 1994 e 1998 e até nas eleições de 2018, foi: o pânico gerado pela ideia de 

ocupação dos espaços públicos pelas classes subalternas e o possível caos social 

que tal fato poderia gerar. 

A manipulação deste temor, seleciona parcelas (normalmente 

economicamente enfraquecidas) e mantêm as estruturas de exploração previamente 

definidas. 

 

3 – A DISTINÇÃO ENTRE O MEDO, O MAL E O RISCO 

 

Para melhor compreender os limites deste trabalho, importante delimitar qual 

compreensão usaremos quando tratarmos do medo, do mal e do risco nas linhas que 

se seguem. 

Bauman explica que o medo e o mal seriam vocábulos que poderiam ser 

considerados como irmãos siameses, ou seja, apesar de diferentes entre si, não seria 

possível encontrar um sem o outro. Seriam dois nomes de uma mesma experiência: 

um deles seria referente a percepção visual e auditiva, enquanto o outro versaria sobre 

o que se sente. Um apontaria para o mundo externo, enquanto outro teria sua 
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percepção voltada para você mesmo. Nas palavras do autor: “o que tememos é o mal; 

o que é o mal nós tememos” (2008, p. 74). 

Por essa percepção, podemos inferir que o mal seria algo difícil de apresentar 

uma conceituação bem delimitada, pois versaria sobre uma estrutura inefável. Algo 

que desafiaria a inteligibilidade, que não existiria limites em códigos ou premissas 

sociais. O mal seria comumente invocado quando não existissem explicações que 

justificassem algo. O mal simplesmente existiria. 

Por muito tempo o conceito de mal era preenchido por uma compreensão 

religiosa, onde este seria representado pela figura do pecado original, previsto no livro 

Gênesis da Bíblia. O mal teria surgido quando, ao serem testados, Adão e Eva teriam 

sucumbido aos desejos, violando os direcionamentos divinos recebidos previamente, 

merecendo, assim, a aplicação de um castigo (representado pela sua expulsão do 

paraíso). 

Na busca por enfrentar o tema, Agostinho de Hipona, após se converter ao 

cristianismo, tentando superar uma visão maniqueísta de bem e mal, defende que o 

bem supremo seria Deus, acima do qual nada existiria e do qual nada de ruim poderia 

proceder, sendo verdadeiramente eterno e imortal. Todos os outros bens seriam 

originados dele, mas não o integrariam.  (1992, p. 1).     

Dessa forma, o mal seria descaracterizado como uma espécie de força paralela 

ao bem e engendrada como “uma perversão da vontade desviada da substância 

suprema” (1987, p.16). 

O mal seria a ausência de Deus, o distanciamento do considerado como Sumo 

Bem. Nesse sentido, Deus não criaria algo contrário à sua natureza. O mal seria a 

deturpação da vontade divina que continuaria insolúvel, uma vez continuar no 

universo mesmo sendo contrário e não ter sido gerado por seu criador. 

Pela compreensão agostiniana, o mal então seria negado como existente em 

paralelo e de forma antagônica ao bem (como pensavam os maniqueístas). O mal 

seria um agir contrário a uma determinação ou prescrição divina existente, não teria 

substância própria, mas seria o produto de uma atuação humana, fruto de uma 

decisão da própria vontade em desejar realizar algo oposto ao caráter do bem. 
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Agostinho também é responsável por combater o mal como algo detentor de 

materialidade, ou seja, a ideia de que este seria tangível, corpóreo. Ontologicamente, 

o mal seria considerado como um não-ser. Moralmente, seria reduzido ao pecado. Ao 

aduzir que o mal moral seria considerado como pecado, reconheceria o mal como 

uma substância, pois o mal continua sendo um não-ser. 

Nesse sentido, o autor afirma que: “Procurei o que era a maldade e não 

encontrei substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância 

suprema” (HIPONA, 1987, p. 142). 

O mal seria compreendido como algo menor (se comparado com o bem) não 

poderia ser considerado como existente no universo ou em Deus, mas se apresentaria 

no próprio homem no momento em que este usaria o seu livre-arbítrio de forma 

deturpada e sem regras (atuando contra a vontade do Criador). Contudo, ao operar 

de forma incorreta, seria responsabilizado de forma exclusiva. A culpa seria apenas 

do homem pelo exercício de sua liberdade distanciada dos ditames divinos. Nesse 

sentido, o autor explica que: 

 

Cada um é responsável pelo que recebeu. Portanto, se o homem tivesse sido 
criado de tal modo que pecasse inevitavelmente, seu dever seria pecar. E ao 
pecar, tanto, faria o que devia, e não faria senão seguir a lei da natureza. Mas 
já que seria crime falar dessa maneira, segue-se que ninguém é obrigado por 
sua natureza a pecar. Tampouco é obrigado a ser levado por uma natureza 
alheia, porque ninguém peca sujeitando-se ao que não quer, por própria 
vontade. Com efeito, caso se sujeitar justamente a isso, seu pecado não está 
em que se sujeitou contra sua vontade. Mas só peca quando age 
voluntariamente, de maneira a dever padecer com toda justiça o que não teria 
querido sofrer. Pois por outro lado, se o aceitasse injustamente, como 
pecaria? Efetivamente, o pecado não consiste em suportar alguma coisa 
injustamente, mas sim em praticar algo injustamente. Posto que ninguém está 
forçado a pecar, nem por sua própria natureza, nem pela natureza de outro, 
logo só vem a pecar por sua própria vontade (AGOSTINHO, 1995, p. 202-
203). 

 

A vontade adulterada seria a que nortearia o homem ao pecado, ao mal moral. 

Dessa forma, o mal teria um ensejo: a má vontade humana. O mal seria um não-ser, 

um distanciamento do bem pela vontade do homem livre. Seria uma escolha incorreta 

do homem frente a definição das suas prioridades. 

A evangelização e a pedagogia do pecado, da morte e da culpabilização pela 

prática de determinadas condutas e posturas, eram um universo penitencial que 
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viabilizava a interiorização em cada indivíduo individualmente mediante uma 

experiência subjetiva. 

Sobre o tema, em 1793, Kant escreveu o livro A Religião nos Limites da Simples 

Razão, onde defendia que o homem estaria naturalmente sujeito a ser influenciado 

por boas e más disposições. Este bem e mal surgiriam como dois princípios 

antagônicos que subsistiriam por si na natureza humana, atuando diretamente na 

formação do caráter individual. 

Em sua teoria, Kant propôs que o ser humano seria, por sua condição e 

natureza, estruturado e disponível para o bem. Nas palavras do autor, existiria nesta 

origem “uma disposição em que absolutamente nada de mau se pode enxertar” (1995, 

p. 27-28). 

Dentro deste pensamento, para que exista também a liberdade, seria 

necessário que houvesse uma aptidão ou disponibilidade natural para exercer o mal. 

Este deveria ser mais uma entre as muitas escolhas possíveis de serem tomadas no 

exercício do arbítrio.  

O mal, enquanto probabilidade, estaria conectado à humanidade de modo 

intrínseco e próprio, de tal forma que esta habilidade para o mal poderia ser 

considerada uma inclinação para o mal que, embora seja algo alcançado livremente 

poderia ser percebido como um mal radical congênito. 

Quando o autor avalia a origem do mal na natureza humana, defende que “a 

derivação de um efeito da sua primeira causa, [...], daquela que, por seu turno, não é 

efeito de outra causa da mesma espécie” (1995, p. 39). Logo, este poderia ser 

considerado de duas formas diferentes: como origem racional; e como origem 

temporal. 

Em relação a primeira, “tem-se em conta apenas a existência inteligível do 

efeito” (KANT, 1995, p. 39). Quanto a segunda, “considera-se o acontecer do mesmo, 

por conseguinte, o efeito como ocorrência é referido à sua causa no tempo” (KANT, 

1995, p. 39).  Assim ao se analisar a ascendência temporal de uma conduta humana, 

será possível observar que ela estará conectada a um outro evento no mundo como 

sua causa natural. 
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Contudo, no momento em que um efeito estivesse conexo à uma causa a qual 

ele se encontraria unido segundo leis da liberdade, a determinação do arbítrio que 

leva à sua realização seria calculada considerando sua ligação ao princípio de 

determinação somente na representação da razão e, nesse sentido, não poderia ser 

imaginada como proveniente de qualquer estado pré-existente. 

Kant explica, ainda, que “toda a ação má, se buscar a sua origem racional, deve 

ser considerada como se o homem tivesse imediatamente incorrido nela a partir do 

estado de inocência” (1995, p. 41). Os comportamentos prévios, eventuais causas 

naturais existentes ou quaisquer outras circunstanciais que possam influenciar o 

agente, quando em relação a sua conduta, enquanto agente moral, deve ser 

considerada sempre como livre (não sendo diretamente realizada por qualquer fator 

específico). As atuações dos indivíduos deveriam ser julgadas, sempre, como uma 

efetivação do seu arbítrio.  

Dessa forma, ainda que algum ser humano tivesse agido de uma forma que 

autorizasse sua caracterização como mau, até mesmo quando este mal se torna 

corriqueiro, quase como algo intrínseco ao indivíduo (uma segunda natureza), no 

momento em que fosse exercer seu livre-arbítrio novamente deveria considerar sua 

atuação de forma livre, exercendo seu dever da melhor forma possível, buscando a 

constante melhora. 

Segundo o autor, a existência de um mal moral não teria seu início em uma 

propensão subjacente para ele, mas na transgressão da lei moral como mandamento 

de razão, uma vez que seu princípio é fruto do uso da liberdade. Ele seria, então, fruto 

de uma ação livre da vontade (1995).  

Tempos após, Hannah Arendt analisou o abalo internacional gerado quando se 

tornou conhecido, ainda que parcialmente, o que teria ocorrido em Auschwitz. 

Destacou a reação de uma grande quantidade de indivíduos frente a impossibilidade 

de compreender tamanha violência e encontrar justificativas em um mundo dentro de 

limites aceitáveis de convivência interpessoal. Tal sentimento de instabilidade e 

inexistência de compreensão teria sido asseverado durante o julgamento de 

Eichmann em Jerusalém, onde se tentou passar a imagem de que a vontade principal 

era o cumprimento das leis existentes, exatamente dentro das expectativas destas, 
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logo, a morte de mais de seis milhões de pessoas teria sido apenas um dano colateral 

que não poderia ser confundido com a vontade de produzir tal mal (1999). 

Ao analisar tal julgamento, a autora avalia a banalização da compreensão de 

mal na modernidade. Eichmann era um burocrata e como tal, era esperado deste a 

realização de seu trabalho de forma exemplar, pautado em parâmetros de ponderação 

corretos e dentro das expectativas da localidade. O que mais assusta, conforme 

legislativamente apontado na obra, é que este mal, a partir deste período histórico, 

não estaria mais pautado em uma superficialidade ou na ausência de uma reflexão 

profunda sobre o tema, pelo contrário, apresentaria embasamento em uma 

racionalidade (ARENDT, 1999). 

Ao verificar que Adolf Eichmann não foi o único, Arendt alerta que:  

 

Já que uma sociedade respeitável como um todo, de uma forma ou de outra, 
sucumbiu a Hitler, a máxima moral que determina o comportamento humano 
e os mandamentos religiosos – ‘Não matarás – que guiam a consciência 
virtualmente desaparecem (ARENDT, 1999, p. 295). 

 

O fato da modernidade apostar na origem do mal como produto de uma 

estrutura racional humana, pode nos fazer refletir sobre a volta que, constantemente, 

tal estrutura faz: de que o mal é imprevisível, logo, poderia se mostrar a qualquer 

tempo e de forma completamente aleatória e sem qualquer alerta prévio. 

Segundo observado por Susan Neiman, as probabilidades contemporâneas 

seriam responsáveis por ameaçar até mesmo às tentativas do início da modernidade 

de separar os males morais dos materiais (2002, p.287). 

A atuação humana cruel como consequência de um pensamento racional se 

apresentaria tão destrutível e eventual quanto um fenômeno gerado por alterações 

aleatórias da natureza. 

Nesse sentido, Bauman afirma que “Os males produzidos por seres humanos 

parecem agora tão inesperados quanto seus 

predecessores/companheiros/sucessores naturais.” (2008, p. 85). 

 Qualquer pessoa ou formação social, então, poderia sucumbir ao mal. Como 

alerta Saramago na obra O Conto da Ilha Desconhecida, “Não o sabes, Se não sai de 
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ti, não chegas a saber quem és, O filósofo do rei (...) dizia que todo homem é uma 

ilha. (...) Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não 

saímos de nós” (1999, p. 41). Só conseguiremos perceber que a sociedade que 

ocupamos sucumbiu, se conseguirmos sobreviver e sair deste espaço que nos é 

projetado.  

Todos os indivíduos racionais, então, poderiam decidir praticar o mal contra o 

outro. Bauman alerta que:  

 

Ao contrário da visão que normalmente se sustenta, embora sempre de 
maneira tendenciosa, nem só os monstros cometem crimes monstruosos; e 
se apenas monstros o fizessem, os crimes mais monstruosos e horripilantes 
de que temos notícia não teriam acontecido. Nem teriam sido tramados, por 
falta de equipamento adequado, e certamente falhariam em sua execução 
por falta de ‘recursos humanos’ adequados (BAUMAN, 2008, p. 89).  

 

Diferente dos pensamentos de Kant em relação ao imperativo categórico, a 

modernidade não permitiria a universalização das máximas de que nós lutaremos por 

benefícios para torná-los aplicáveis à nós mesmos.      

Conforme Bauman explica, a razão moderna seria voltada para algo 

completamente oposto a esta visão clássica. A busca por monopólios e o 

estabelecimento de exclusividade de direitos acaba sendo uma das principais 

finalidades de uma Era Moderna. A satisfação plena não seria alcançada mediante a 

estipulação de mandamentos universais (conforme Kant previa), mas esta poderia ser 

alcançada no momento em que o privilégio de ser aplicada uma norma desejável fosse 

assegurada àqueles que agiam em seu nome, recusando a aplicação desta mesma 

máxima para parcelas que fossem consideradas como inaptas para tanto (2008, p. 

87). 

A racionalidade moderna teria avançado em direção a tentativa de segurança, 

sem refletir (ou se interessar) sobre se estas vias poderiam ser vistas como 

apropriadas para se tornarem propriedades humanas universais. A razão moderna 

não apresentaria seu enfoque na universalidade, mas na existência de privilégios e 

bases de superioridade. 
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Com a percepção de que qualquer um poderia ser vítima ou agressor de uma 

atuação desarrazoada e brutal praticada por outrem, quando consideramos padrões 

sociais regulares, seria possível supor que as relações interpessoais em sociedade 

não conseguirão ser pautadas integralmente em ambientes de certeza e paz social, 

mas se apresentariam como um espaço perpétuo repleto de insegurança e medo em 

relação ao outro e ao desconhecido. Neste panorama, todos viveria em constante 

alerta na busca por sinais e probabilidades de ocorrência do mal contra si. 

Quando ponderamos sobre estas incertezas gerais ocasionadas pelo mal 

abstratamente existente e imprevisível, em conjunto com o temor de sua 

concretização (o sentimento de medo), percebemos que tal vulnerabilidade gera na 

população uma tentativa de ponderação sobre as probabilidades de seus receios se 

concretizarem ou não. Quando versamos sobre este juízo, destacamos que ele não 

seria exercido pela coletividade de forma equitativa, pois aqui serão considerados 

fatores sociais e pessoais que seriam os responsáveis por respostas diferentes para 

cada indivíduo. Contudo, independente da forma como se tenta calcular as 

possibilidades de concretização do mal, geramos com esta atuação o que se chama 

de risco, nunca uma certeza absoluta.  

O cálculo que se pode tentar fazer para verificar a probabilidade de 

concretização de um medo em abstrato, não gera um resultado exato, apenas 

forneceria uma probabilidade de dano em determinadas circunstâncias de tempo e 

lugar. 

Conforme leciona Jorge da Silva, utilizando-se de aparelhos cada vez mais 

tecnológicos de busca e identificação de indivíduos, as sociedades modernas 

gastariam seus investimentos na tentativa de identificar, prever e administrar os 

possíveis riscos (ofensas a patrimônios e direitos) que pudessem vir a existir. Para 

tanto, seriam legitimados mecanismos de identificação civil e padronização de 

indivíduos e grupos. Para tratar destes supostos riscos na comunidade, setores 

estatais seriam integralmente organizados para alimentar o que o autor denomina de 

“indústria da (in) segurança” (2008). 

Diz-se sociedade de risco, frente à crescente necessidade de proteger 

(mediante o manto legislativo, ações das instituições policiais e atitudes tomadas no 

âmbito privado) situações que detenham uma probabilidade de gerar um dano 



33 
 

supostamente iminente, ou seja, se consideraria que existe uma potencialidade 

considerável de determinadas condutas (que se encontrariam latentes) em causar um 

resultado danoso.  

Seria exigida uma visão multidisciplinar do ilícito que passaria a versar não 

somente sobre as condutas efetivamente realizadas, mas sobre a possibilidade de 

algumas atuações gerarem uma probabilidade de consequência nevrálgica aos 

envolvidos. Por este raciocínio, a incerteza sobre o futuro deveria ser atenuada e a 

atuação dos indivíduos (e as consequências que estas gerariam) poderiam virar um 

cálculo matemático com resultado exato que apresentaria a maior possibilidade de 

determinada conduta infligir um resultado danoso certo a algo ou alguém. Contudo, 

conforme será demonstrado, a tentativa de controle e de previsibilidade em relação 

aos riscos, não alcança a redução destes, mas a disseminação de um medo do mal 

como algo abstrato, aleatório e inesperado. 

Para Beck a crescente produção de riquezas, a industrialização da sociedade 

(tanto oriental quanto ocidental) e a exploração natural seriam gradativamente 

acompanhadas pela produção de riscos. Após tais arrojos serem admitidos em debate 

público, as instituições da comunidade reverteriam estes perigos em situações 

controláveis, por meio da capacidade de legislar (criação de leis).  Contudo, alerta que 

a geração de tais riscos, em determinado momento, poderia acabar voltando-se contra 

a sociedade que o gerou. Destaca-se que, para o autor, a compreensão do risco social 

não pode seria vista de forma separada a natureza (2011).  

Os debates aparentemente necessários para a tomada de decisões na 

sociedade industrializada seriam realizados apenas para legitimar decisões que 

teriam sido tomadas de forma prévia por um grupo menor de envolvidos. Assim, seria 

necessária a modificação de tal lógica, de forma que a coletividade pudesse participar 

do debate sobre as possíveis consequências em momento anterior ao fechamento 

das decisões políticas e das respectivas agendas (BECK, 2011, p. 176). 

Percebe-se a tentativa de atuação desse “grupo menor” seria voltada à 

manutenção das categorizações dos indivíduos nas posições onde são colocados 

socialmente, extraindo desses a possibilidade de deter escolhas para seu futuro, pois 

o risco que estas podem gerar passaria a ser calculado e criminalizado. Aqueles que 

intentassem agir contra esse consenso imposto de forma prévia, seriam impedidos. 
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Visualiza-se a reprodução de uma lógica com características econômicas especificas: 

o direito de ir e vir do indivíduo valeria menos do que o risco ao prejuízo da propriedade 

alheia. 

Para o autor, constituir uma “sociedade de risco” faria com que seu integrantes 

tivessem uma vida constante na temeridade, frente o fundamento de que a imagem 

de controle, certeza e segurança que antes existiam teriam entrado em total colapso, 

esta seria a resposta primeira (BECK, 2011, p. 2). 

Beck destaca que “a cultura do medo vem do paradoxo de que as instituições 

feitas para controlar o medo produzem exatamente o seu descontrole” (2005, p. 3). 

Os indivíduos sentirão temor de algo que ainda está prestes a acontecer, mas que 

não se sabe exatamente o que é. Esta origem de alarme, não se daria de forma 

aleatória, mas por um meio refletido e escolhido pela reduzida parcela citada. 

Baseado no referencial apresentado, risco seria o produto da tentativa de 

calcular a possibilidade de concretização do medo. Ressalta-se que inseri-lo nos 

direcionamentos de governança, faria com que a sociedade rumasse para uma lógica 

de histeria inútil, pois este não seria suficiente para satisfazer as inseguranças sociais 

existentes, apenas reproduziria escolhas voltadas aos interesses de uma classe 

dominante. 

Nesse sentido, importante distinguir, também, o perigo do risco. Para tanto, 

Bauman explica que estes vocábulos não deveriam ser considerados como 

sinônimos, pois apresentariam diferenças. O primeiro poderia ser encontrados com 

certa exatidão, possibilitando a tomada de medidas específicas para combatê-los. Os 

perigos seriam acidentais e independem do que fizéssemos ou deixássemos de fazer, 

seriam distúrbios no caminho pela busca de nossos objetivos. De forma 

completamente oposta, os riscos seriam aspectos inerentes as nossas ações, estando 

presente no que quer que façamos, podem ser reduzidos, mas nunca completamente 

eliminados. Um seria responsável por apresentar uma situação alternativa, o outro 

demonstraria um quadro aditivo ou adversário (2000, p. 150). 

Pelo exposto, em linhas gerais, podemos resumir o aqui exposto da seguinte 

forma: o medo seria o sentimento abstrato existente em cada indivíduo frente os 

elementos que acredita serem considerados como incertos e possíveis de lhe afligir 

de alguma forma indesejada; o mal teria sido uma criação religiosa que, com o tempo, 
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passou a ser considerado como uma vontade racional e pessoal voltada ao prejuízo 

alheio ou ao benefício próprio; o risco seria o produto em probabilidade do cálculo 

realizado para se verificar a possibilidade de concretização de um medo, este nunca 

apresentaria um resultado preciso. 

 

4– O TEMOR QUE NÃO SE PODE CONTROLAR: O PARADOXO DE UMA 

INVERSÃO DE PAPÉIS 

 

Bauman alerta que “O mundo contemporâneo é um recipiente cheio até a borda 

de medo e frustração à solta que buscam desesperadamente válvulas de escape” 

(2000, p. 22).  

A vida estaria repleta de nuviosas preocupações e apavorantes premonições, 

estas se tornam ainda mais aterrorizantes quando percebemos seus contornos 

duvidosos e fontes ocultas. Com o passar do tempo, as criações tecnológicas que, 

supostamente, serviriam para reduzir os riscos, acabariam sendo usadas como fontes 

para novos temores. 

Ao refletir sobre a humanidade ter alcançado um nível de desenvolvimento 

tecnológico transformador em relação a visão de possíveis danos, percebe-se que a 

fonte destes temores não seria mais uma outra rodada de danos auto infligidos ou 

outra catástrofe natural, mas agora seria possível temer uma possibilidade real da 

ocorrência de uma “catástrofe das catástrofes”, que não deixaria qualquer 

sobrevivente. As armas necessárias para um suicídio coletivo já existiriam e poderiam 

ser usadas para tal fim, tanto com o propósito do aniquilamento, quanto por uma falha 

operacional não planejada (BAUMAN, 2008, p. 96). 

De forma antagônica, conforme observado pelo autor, o que teria viabilizado 

esse tipo de destruição, assim como o fundamento da dificuldade de se exercer um 

controle pleno sobre ela, teria sido resultado das ações humanas direcionadas a tornar 

o mundo um lugar mais hospitaleiro e confortável para as pessoas viverem (BAUMAN, 

2008, p. 96). 

Assim como a criação tecnológica, o aceleramento das desigualdades sociais 

acabariam se mostrado como mais uma consequência de um discurso generalizado 
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de medo em sociedade que ao invés de trazer mais certezas e seguranças, acaba 

sendo mais um dos responsáveis pela criação de mais fontes de incertezas e 

preocupações sociais. 

Bauman leciona que a desigualdade social não seria um efeito colateral 

acidental e desprezado, que teria sido alcançado pela ausência de controle ou como 

consequência inesperada. Pelo contrário, seria uma resposta verificável e esperada 

em um sistema que pauta a felicidade humana e os padrões de vida confortável em 

estratégias que partem da distinção como concepção (2008, p. 97). 

Nesse sentido, Baierl afirma que os medos que afetam a sociedade, acabariam 

dando novos ritmos e novas formas de estruturação física da própria sociedade. 

Contudo, para os moradores dos chamados bairros de classe média, a relação com 

seu bairro seria bem diferente daqueles ocupantes de áreas periféricas, assim como 

os medos sentidos e as formas de percepção sociais. Para a classe média, o temor 

se funda, principalmente, na possibilidade de ser vítima de crimes patrimoniais que 

possam acabar em morte. Nos bairros pobres, a ameaça viria dos próprios 

representantes do Estado, mediante a sua polícia, subjugando e ameaçando os 

integrantes daquele território (2008, p. 143-145). 

Na modernidade, parte significativa do progresso cotidiano consistiria em 

reparar os danos diretos e colaterais gerados pelas atuações humanas voltadas a 

acelerá-lo. 

No momento em que as falhas seriam geradas, paralelamente, existiria um 

mercado que se alimenta do caos e da destruição e que, por isso, necessitaria da 

existência constante deste para se manter. Como exemplo, podemos citar o 

enriquecimento das empresas de retirada de dejetos humanos após o furacão Katrina, 

em 2005, na região litorânea do sul dos Estados Unidos. A manutenção de certo caos 

se mostra necessário para o desenvolvimento de certos mercados. 

Nesse contexto, os males naturais renunciaram de sua total naturalidade, logo, 

estariam cada vez menos distanciados do poder humano de alterar ou manter. A área 

que seria de incumbência da natureza não pararia de, gradativamente, diminuir, 

transformando-se em um derivado ruim da cultura principal, ou seja, da atuação 

humana. 



37 
 

O mesmo efeito de transformação também ocorreria com os males causados 

pela estruturação social que passariam a gradativamente adquirir as características 

do seu oponente, ou seja, a possibilidade de atacar de forma aleatória, afetando de 

forma igual a todos e sendo quase impossível de detê-los. 

Ao analisar a modernidade, Bauman apresenta uma das causas que poderiam 

ser verificadas como justificativa para que tal aparente inversão de papéis tivesse 

ocorrido. O autor afirma que a luta moderna voltada a tornar um mundo mais 

transparente, previsível, regular, contínuo e administrável, teria gerado uma série de 

consequências inadministráveis, entre elas uma inversão entre o que se espera da 

natureza e o que se observa nos conflitos humanos. Nesta atuação, critérios morais 

seriam diminuídos ou até eliminados, em algumas situações. Agentes humanos 

individuais seriam expropriados da responsabilidade moral pela consequência de suas 

atuações. Ambas circunstâncias encontrariam campo fértil para disseminação na 

burocracia da modernidade (2008, p. 114-115). 

Contudo, em obra distinta, Bauman afirma que a esperança humana não 

poderia ser perdida, pois uma vez deixada para trás, também seria abandonada a 

humanidade dos indivíduos. Nesse sentido, ainda seria necessário muito tempo para 

que seja encontrado um refúgio seguro onde se possa lançar uma âncora. Citando 

um antiga fábula, afirma que o destino do menino que vivia dando alarmes falsos seria 

perder a credibilidade e quedar sozinho em seus medos personificados (BAUMAN; 

LYON, 2013, p. 136-137).  

Frente este panorama, teme-se aquilo que não se pode controlar, o que 

Bauman chamará de “incompreensão”, sendo o seu oposto (a “compreensão”) uma 

capacidade de manejo nas circunstâncias que se têm. Este desconhecido, impossível 

de se administrar por completo, a indefensabilidade total, seria a grande origem do 

medo em sociedade (2008, p. 124-125). 

Nessa lógica, os indivíduos se veriam obrigados a se submeter aos modelos 

delimitados se não quisessem passar a ser considerados como os novos temores 

sociais personificados. Não poderia haver questionamento aos padrões impostos. 

Nesse sentido, Batista afirma que: “Na produção da subjetividade, a tolerância levaria 

à desordem e à entrada do caos como portador da destruição.” (BATISTA, 2003, p. 

33). 
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Contudo, conforme o esquema demonstrado, de forma paradoxal, pode-se 

perceber que muitos dos fundamentos e aparatos desenvolvidos para o combate aos 

medos socialmente disseminados, acabam se mostrando como novas fontes para a 

geração e manutenção de novos medos. 

 

5 – O MEDO GERAL 

 

O temor pelo incontrolável, em uma escala maior do que a individual, gera 

consequências diretas à estruturação das sociedades, normalmente, acabam 

provocando uma atuação obcecada pelo segurança das fronteiras e daqueles que 

ocupam seus espaços internos. 

Ao analisar a conexão entre os países considerados como “sociedades 

abertas1”, Bauman aduz que nestas estruturas a segurança não poderia ser obtida ou 

garantida de forma totalmente confiável, pelo menos não por seus meios próprios e, 

principalmente, não de forma desconectada do estado de coisas do restante do 

mundo (2008, p. 127). 

Nestas, para que se mantenham em um contexto globalizado, a desigualdade 

entre os indivíduos seria sustentada e incentivada. Existiriam dois contornos de 

percepção do sensível nesta conjuntura: uma elite em busca de um ideal imaginário e 

uma parcela de pobres que seriam puxados para um universo de crimes e confusão 

social. 

Infelizmente, esta segregação no interior da sociedade não é novidade. Vera 

Malaguti Batista afirma que a difusão do medo, do caos e da desordem sempre 

serviriam como estratégia para neutralizar e disciplinar as massas empobrecidas. Tal 

constatação se demonstraria em conjunto com uma percepção histórica, pois a 

escravidão teria inserido esta forma de estruturação na formação socioeconômica 

(2003, p. 21).  

Com o fim da escravidão e a implantação da República, não teria sido rompida 

a ordem previamente determinada. Nem do ponto de vista socioeconômico, muito 

                                                             
1 Para Bauman, a ideia de uma “sociedade aberta” representava a autodeterminação de uma sociedade livre, 
orgulhosa de sua abertura, mas dominada pelo medo do incontrolável (2008, p. 127). 
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menos de um ponto de vista cultural. Desse momento viria o constante medo da fuga 

dos negros, da descida dos morros, entre outras fontes de temor sociais. Todos seriam 

necessários para a implantação de políticas de lei e ordem. Nas palavras da autora: 

“A massa negra, escrava ou liberta, se transforma num grande Zumbi que assombra 

a civilização; dos quilombos ao arrastão nas praias cariocas.” (BATISTA, 2003, p. 21). 

Tal separação entre indivíduos e a reprodução dos temores não se refletiria 

apenas de forma regional, mas seria produto de uma idealização global. Bauman 

afirma que “a globalização dos danos e prejuízos resulta na globalização do 

ressentimento e da vingança” (2008, p. 128).  

A abertura destas sociedades teria feito com que qualquer dano gerado pela 

privação ou indolência, onde quer que tenha se dado, agora alcançasse uma esfera 

mundial, enviando mensagens subjetivas ao mundo de que o mal foi feito e se exige 

uma resposta para ele (BAUMAN, 2008, p. 128). 

A vulnerabilidade seria uma das principais características estatais neste 

contexto, todos estariam em perigo, ao exato tempo em que nós mesmos 

representamos o perigo para nós mesmos e para os demais, o outro representa fonte 

de desconfiança. 

Segundo as lições de Bauman, três seriam os papéis que poderiam ser 

ocupados por um indivíduo em sociedade, quais sejam: perpetradores, vítimas e 

baixas colaterais. Numericamente, apenas poucos selecionados ocupariam o primeiro 

personagem, enquanto as filas para os outros dois últimos cresceria cotidianamente 

(2008, p. 128). 

Independente do papel que o indivíduo ocupe, o que todos têm em comum é o 

fato de integrarem uma sociedade irregular e heterogênea, bem como estarem 

submetidos à impossibilidade de calcular de forma precisa a probabilidade de se 

submeter a um perigo social. Além disso, a percepção de que os riscos e promessas 

de prejuízo se tornariam mais densos na medida em que se aproximam territorial e 

temporalmente dos atos e de suas possíveis atuações, linearidade que não 

acompanha o desenvolvimento das incertezas (que se difundiriam na medida em que 

exista um afastamento entre e o autor e sua ação). 
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Bauman aponta que a origem desta incerteza e desta vulnerabilidade social 

seria de natureza política e ética, bem como que para conseguir se desviar deste 

quadro seria necessária a construção de uma “faixa institucional” voltada para um 

caminho distante desta globalização negativa que atualmente se observa (2008, p. 

130). 

Nesse sentido, o autor afirma que quanto maior for a distância espacial de 

determinado território, também aumentaria a complexidade e densidade da malha de 

influências e interações. Este fator, em conjunto com o transcurso do tempo, somaria 

a percepção de impenetrabilidade e aleatoriedade essencial e incurável do futuro 

(BAUMAN, 2008, p. 131). 

Quando percebemos a função do indivíduo em sociedade, o aumento do temor 

existente sobre o risco se altera, podendo não incomodar diretamente aqueles 

ocupantes do espaço de perpetradores, ou seja, os administradores do risco em si. 

Para estes, a existência deste risco seria algo a ser incentivado, principalmente, 

enquanto ainda gerar certo custo-benefício. Desta forma, mais do que se preocupar 

com a ausência de previsibilidade relacionada a impossibilidade de calcular possíveis 

prejuízos sociais, esta parcela se preocuparia com as ações que pudessem reduzir 

seus resultados em perspectiva relativamente curta em termos de espaço e tempo. 

Neste panorama de tentar controlar os riscos antigos e novos, alguns efeitos 

colaterais são gerados. Bauman aponta para a insurgência de um paradoxo: frente o 

aumento da capacidade de nossos instrumentos e recursos de ação, os quais nos 

permitem avançar no espaço e tempo, cresce na mesma medida o medo de que estes 

sejam insuficientes para exterminar o mal visto e, principalmente, aquele que não se 

consegue perceber. A geração que mais teria aparatos tecnológicos na história 

humana, seria aquela que mais seria assombrada por sentimentos de insegurança e 

de desamparo (2008, p. 132). 

Ao estudar o risco e a vulnerabilidade social, Castel verifica que as sociedades 

modernas seriam edificadas sobre o fundamento da insegurança, pois não 

descobririam em si a aptidão de garantir amparo, reproduzindo-se com isso, a 

vulnerabilidade das maiorias, demonstradas por meio do desemprego e da 

precarização do trabalho (2005).  
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Nesse sentido, afirma que “vivemos indubitavelmente em algumas das 

sociedades mais seguras que já existiram”, mas apesar destes “aspetos objetivos”, a 

população se sentiria diretamente ameaçada, insegura e atemorizada, mais 

pendentes ao pânico e mais apaixonados por tudo que se refira a segurança e 

proteção, fenômeno este nunca visto na maioria das pessoas integrantes das 

sociedades que se tem registro (CASTEL, 2005, p. 5). 

Com este desenvolvimento tecnológico apontado, outra consequência seria o 

fluxo de informações que percebemos nas sociedades. O aparato dos estados que 

tentaria separar os de dentro, daqueles de fora, teria sido apanhado de forma 

despreparada pelo “cabeamento” do planeta (BAUMAN, 2008, p. 163).  

Uma cena de violência e violações atrás de outra fariam com que as instituição 

erigidas pelo estado aprendessem sobre sua própria ineficiência em lidar com os 

novos perigos criados. 

Os problemas existentes acabam se mostrando como criações globais, sendo 

difícil apresentar uma solução local que satisfaça de forma plena os anseios gerados 

em âmbito mundial.  

A vulnerabilidade social existente geraria um sentimento de impotência nos 

indivíduos. Utilizando-se como pilares a insegurança sobre o presente em conjunto 

com a incerteza do que virá no futuro, representam um produto que estimula os medos 

existentes. Para tornar a situação ainda mais temerosa, até o momento, não teriam 

sido criadas as ferramentas necessárias para um combate total e efetivo de algo que 

não se conhece e, para determinadas parcelas numericamente minoritárias, ainda é 

necessário que exista. 

Ademais, importante destacar que a afirmação feita por Castel, quanto a 

existência atual de uma das sociedades mais seguras do mundo, parte do ponto de 

vista de um país considerado como desenvolvido (o autor era professor e pesquisador 

da École des Hautes Études en Sciences Sociales na França). Nestes, existe 

conhecimento suficiente para prever e evitar perigos relacionados a diminuição de 

uma saúde plena, o que em países menos desenvolvidos representa mais uma fonte 

de medo. 
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Bauman, ao analisar os medos sendo trazidos nas sociedades modernas, 

afirma que estas estruturas sociais desenvolvidas teriam aparato para combater as 

três principais formas de prejudicar a vida humana, qual sejam: contra as forças 

superiores da natureza, contra a debilidade inata do corpo humano e contra os perigos 

que emanam da agressão de outras pessoas. Estas seriam as principais vias pelas 

quais o medo se desdobraria em sociedade. Contudo, o próprio autor afirma que, de 

forma antagônica, teria sido exatamente nestes territórios desenvolvidos, tanto em 

nível de segurança quanto de conforto, que a soma do medo com uma obsessão por 

segurança teria feito uma carreira espetacular nos últimos anos (2008, p. 168-169). 

Quanto ao primeiro medo, o autor observa que as tecnologias desenvolvidas 

no mundo moderno criaram um escudo à intervenção da natureza ao espaço urbano. 

Em relação ao segundo, o tratamento para as enfermidades corpóreas ou defeitos de 

nascença se tornaram cada vez mais curáveis, fazendo com que a longevidade 

estatística aumentasse anualmente. O grande reflexo das origens do medo se daria 

na terceira área (a animosidade inter-humana), pois aqui a segurança prometida teria 

deixado de se materializar em totalidade, os medos resultantes seriam explicados 

como atos perversos motivados por intenções cruéis realizados por vilões sociais que 

devem ser combatidos (BAUMAN, 2008, p. 171).  

Conforme leciona: “podemos dizer que a variedade moderna de insegurança é 

marcada pelo medo principalmente da maleficência humana e dos malfeitores 

humanos (BAUMAN, 2008, p. 171).  

A suspeita generalizada do outro, a definição de atitudes consideradas como 

marginais por parte de minorias sobre maiorias, bem como a necessidades de 

combater os vilões sociais, fariam com que categorias de homens e mulheres fossem 

criadas e as desigualdades fossem asseveradas. 

Aqueles que têm mais segurança, teriam mais medo, se sentiriam mais 

ameaçados e inclinados para atuações fundadas no pânico e no desenvolvimento de 

paixões por tudo que versa sobre proteção individual. Neste contexto, as expectativas 

de liberdade existentes seriam constantemente reduzidas frente os medos advindos 

da insegurança e por ela mantidos. 

Castel afirma que tal antagonismo seria derivado não de uma carência de 

proteção, mas de uma ausência de esclarecimentos sobre seu escopo. Nas palavras 
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do autor, o universo social teria se desenvolvido “em torno da infindável busca de 

proteção e da frenética busca por segurança” (2005, p. 6). 

Seria esta obsessão pela segurança (como uma tentativa persistente de evitar 

a concretização dos medos) e pelo seu fornecimento de forma plena e alinhada às 

últimas tecnologias existentes, que geraria uma fonte autorrenovável (e sem 

estimativa de se exaurir) fundada na ansiedade e no medo social. 

Bauman afirma que o sentimento de constante insegurança, sem previsões de 

término, seriam efeitos colaterais das expectativas elevadas geradas por sociedades 

desenvolvidas. As notícias de descobertas tecnológicas e descobertas científicas 

teriam gerado uma ilusão de que seria capaz alcançar uma realidade de “segurança 

total”, ou seja, ter uma vida completamente afastada do medo. Contudo a realidade 

moderna demonstraria que isso não seria possível, pois, entre muitos motivos, não 

existiriam as ferramentas suficientes para tanto. A frustração gerada pela elevada 

expectativa social, estimularia um sentimento de impotência, comumente canalizado 

para o desejo de localizar e punir os culpados, assim como indenizar e compensar as 

esperanças traídas (2008, p. 170). 

A sociedade criaria demandas baseadas nos seus medos e consumiria material 

para tentar expurgar os temores de seu dia a dia. Contudo, tais estruturas não seriam 

problemas pensados de forma local, mas em sociedades abertas e globalizadas, 

representariam uma questão mundial responsável pelo alavancar de uma série de 

outros mercados.  

O medo geral se desdobraria em muitos aspectos. A via que mais traria 

alterações na estruturação da própria sociedade seria o temor refletido no outro, 

mediante uma preocupação consigo mesmo. Frente tal constatação, delimitamos o 

principal temor apresentado pelo referencial adotado e ponto central para este 

trabalho: o medo frente a ausência de segurança em relação a possíveis prejuízos 

gerados pelos homens e mulheres estranhos em coletividade. Este, se desmonta em 

uma estrutura complexa, paradoxal e extremamente lucrativa, sem prazo para se 

encerrar (nem desejo de que isso ocorra). 

 

6– O MOTOR DO MEDO  
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Ao delimitarmos o principal medo dentro de um contexto de uma sociedade 

moderna, nesta parte do trabalho tentaremos compreender o que faz com que tal 

temor se reproduza e aumente, constantemente, em sociedade. 

Castel atribui ao sentimento de individualismo moderno a responsabilidade pelo 

desenvolvimento do medo voltado para o descrédito nas relações humanas e o 

enfoque na autopreservação. Aduz que os indivíduos da sociedade moderna focariam 

em perseguir diariamente as suas próprias satisfações (se importando com os desejos 

alheios apenas quando tangenciem os seus próprios), e partiriam do pressuposto que 

todos também agiriam da mesma forma egoística consigo. Como um círculo vicioso, 

esta estrutura exultaria a fragilidade crônica dos vínculos humanos, bem como 

aumentaria os temores que tal vulnerabilidade tenderia a gerar, preocupando-se 

apenas com suas próprias questões (2005, p. 10). 

A individualização estimulada pela sociedade moderna globalizada direcionaria 

os indivíduos para outras formas de visualizar o mundo a partir de seus próprios 

anseios. Ao conviver em uma sociedade onde a maioria dos seus ocupantes se 

posicionam socialmente desta forma, o outro se transforma em uma fonte imprevisível, 

dissociada de si e possível de ser visto como a origem de muitos males. 

Bauman afirma que o medo que assolou o mundo dos humanos seria capaz de 

se impulsionar e se intensificar por si mesmo, uma vez que teria adquirido um ímpeto 

e uma lógica de desenvolvimento próprios, demandando poucos cuidados e quase 

nenhum estímulo adicional (além do já socialmente existente) para se difundir e 

crescer (de forma irrefreável) (2208, p. 172). 

Os limites das estruturas que se formam e se alimentam utilizando como fonte 

primária a existência deste medo social são extensos para serem completamente 

analisados. As consequências para o mercado fundadas na transformação e no 

produto do medo são essenciais para a sua melhor compreensão.  

A organização social se altera completamente quando os indivíduos optam em 

viver com limitações a sua liberdade, alimentando a criação de tecnologias e aparatos 

de segurança como algo essencial para suas existências. Buscando tranquilizar seus 

temores, a sociedade confirmaria uma estruturação individualista e fundada na 

ausência de um padrão igualitário de organização social, estimulado não apenas em 

um âmbito regional, mas também global. 
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Nesse sentido, ao analisar a vida social sendo alterada quando as pessoas 

passam a viver atrás dos muros, contratando guardas e dirigindo veículos blindados, 

Altheide afirma que “o problema é que essas atividades reafirmam e ajudam a produzir 

um senso de desordem que é perpetuado por nossas ações.” (2003, p. 9-25). 

O medo seria o propulsor de uma existência em uma posição constantemente 

na defensiva. Contudo, as invés de tal postura representar um afastamento e 

resolução das fontes do medo, acabaria gerando uma proximidade com estas, 

transformando temores em abstrato, em estruturas físicas e alterações reais na forma 

de se estruturar socialmente. 

Bauman afirma que seria a nossa reação à inquietação que reclassificaria uma 

premonição nebulosa para uma realidade habitual, fornecendo ao abstrato um corpo 

de carne e osso. O medo se aprofundaria em nossos pretextos e desígnios, se 

constituindo em nossas relações e saturando nossas rotinas. Não seria necessário 

qualquer estímulo externo, pois as ações humanas normais já gerariam toda energia 

exigida para mantê-lo vivo e em constante expansão. Conforme o autor afirma: “entre 

os mecanismos que afirmam seguir o sonho do moto-perpétuo, a autorreprodução do 

enredo do medo e das ações por ele inspiradas parecem ter um lugar de honra...” 

(2008, p. 173). 

Contudo, tal crença social seria uma quimera. Verifica-se que modelos 

perpétuos de autonomia e autorregulação tendem a representar a falácia de um 

prodígio em autossufiência de energia, impossível de existir. 

A fonte de energia propulsora para a manutenção de um ciclo do medo e as 

ações por ele ditadas, assim como as consequências derivas de tal estrutura, 

poderiam ser encontradas nos “tremores existenciais” humanos (BAUMAN, 2008, p. 

173). 

O autor afirma que a existência destes tremores não seria novidade no mundo. 

Estes acompanhariam a raça humana por toda sua história, não existindo nenhum 

ambiente social em que as atividades existenciais tenham sido conduzidas com uma 

garantia absoluta de que não existiriam “golpes do destino” (no sentido de imposição 

de adversidades imprevisíveis e inevitáveis acentuando a impotência das vítimas 

geradas). Este destino se valeria da ignorância e impotência humana para exercer um 
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poder atemorizante, utilizando-se da falta de recursos de suas possíveis vítimas 

(2008, p. 173). 

Podemos vislumbrar uma distinção entre estes medos atuais e a fonte de 

temores fundada apenas na ausência de conhecimento sobre destinos naturais: o 

medo se desloca de acordo com as possíveis fragilidades de defesa humana. Em 

comum, percebe-se que nenhuma quantidade de esforços nas áreas para as quais o 

medo foi deslocado (pelo menos atualmente) poderá neutralizar ou exterminar suas 

verdadeiras fontes, mostrando-se incompetente em aplacar a ansiedade originária. 

Nesse sentido, Bauman afirma que haveria um círculo vicioso entre o medo e 

as ações por ele inspiradas (aparentemente preventivas ou defensivas), seguindo em 

frente sem perder o vigor, contudo, sem indicar qualquer proximidade com seu fim 

(2008, p. 174). A busca por satisfazer o sentimento de medo, seria responsável por 

gerar mais medo. 

O círculo citado teria sido movido do âmbito da segurança (ou seja, a 

autoconfiança ou sua ausência) para o da proteção (ou seja, abrigo em relação às 

promessas de mal injusto e grave à própria pessoa ou às suas extensões, ou até 

mesmo da mera exposição destas a possibilidade de violação). A primeira se 

encontraria progressivamente desnuda de informações funcionais básicas apoiadas e 

garantidas pelo Estado, tendo sido aberta para as dúvidas do mercado e decomposta 

em um playground das forças globais agindo em um espaço denominado por Bauman 

de “espaço dos fluxos”. Estes, se estenderia até bem longe do mando político e de 

qualquer aptidão de suas vítimas (já afetadas ou assustadas demais com a 

possibilidade de serem prejudicadas) de responder de forma adequada, e menos 

ainda de resistir de forma suficiente (BAUMAN, 2008, p. 174).   

Além desse ciclo do medo, outro fator que teria incentivado o aumento da 

interferência e da expansão deste teria sido a constante redução de um estado de 

bem estar2. 

                                                             
2 Uma estruturação estatal que vise a criação de políticas econômicas e sócio-culturais, colocando o Estado como 
agente da promoção social e organizador da economia, bem como responsável pela criação de políticas públicas 
que tentassem evitar ao máximo a possível ocorrência de infortúnios individuais. O Estado seria o agente 
regulamentador de toda a vida social, política e econômica do país, em conjunto com sindicatos e empresas 
privadas que tivessem firmado acordos. 
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O desenvolvimento desta forma de governança se mostraria cada vez mais 

suprimida, sendo diminuídas abaixo do indispensável apenas para legitimar e 

sustentar a confiança na crença da existência de uma suposta segurança, pois sem 

isso não seriam mais capazes de sobreviver após uma nova rodada de cortes 

(BAUMAN, 2008, p. 274).   

No momento em que o Estado tem o seu foco de atuação alterado para outro 

tipo de agenda que não a social, podemos refletir que novos interesses preencherão 

a lacuna aberta.  

Ao se deparar com uma fonte de lucro ampla gerada pela demanda advinda do 

medo social, esta fonte de exploração não buscaria o fim da origem de seus lucros, 

mas ansiaria a sua continuidade e ampliação. Para que isso seja alcançado o 

combustível do medo seria, inicialmente, a delimitação do seu viés mais lucrativo e o 

estímulo aplicado sobre a população para que seja considerado como real, iminente 

e extremamente danoso, necessitando, assim, ser evitado. 

A existência do medo social, bem como o estímulo para a sua manutenção na 

coletividade, seria consequência de uma política global pensada na comercialização 

de uma falsa ideia de segurança. Tal estrutura, em conjunto com a ineficácia de um 

Estado social, poderia ser apontada como a responsável pela propulsão de um medo 

social e existencial. 

 

7 – O PAPEL DO MERCADO NA CONSTRUÇÃO DO MEDO 

 

Com a retirada de um Estado que paute suas decisões na proteção da 

coletividade e em agendas que incentivem a efetivação de direitos, um grande espaço 

é aberto para a invasão de pensamentos individualistas, voltados ao lucro pessoal. 

Uma sociedade de possíveis consumidores poderia ser vista como uma mina de ouro 

para quem soubesse como explorá-la. 

Bauman, ao analisar texto de Ken Hirschkop, traz a ideia de que o medo seria 

o berço do poder. Na origem do poder existiria um medo cósmico parecido com o 

medo sublime de Kant. Este temor cósmico seria usado por todos os códigos 

religiosos para confundir e controlar os indivíduos e suas consciências. Este seria um 
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medo construído pelo homem, mas que excederia a capacidade humana de 

resistência (2000, p. 65). 

À esta ideia o autor acrescenta que, ao contrário do projeto inicial de cósmico, 

o medo oficial teria que ser, como seria de fato concebido e fabricado “sob medida”. 

Com o passar do tempo, então, este temor teria sido domesticado. Antes, ele podia 

ser percebido como algo que pairava livre, agora teria desenvolvido morada entre os 

habitantes (2000, p. 65). 

Este medo oficial seria o sensor da vulnerabilidade humana e da preocupação 

com ameaças específicas. Contudo, adquirindo as bases do medo cósmico, esta 

vulnerabilidade também necessitaria ser fabricada. Não seria suficiente a produção 

das normas, mas se mostraria urgente a aplicação de penas frente possíveis 

violações. Seria possível que existam questionamentos sobre a sabedoria de qualquer 

aparato normativo. Contudo, não seria possível discutir a conformidade à lei, seja ela 

qual for. O medo cósmico acaba entrando no molde do medo oficial pelo funil da lei 

(2000, p. 66-67). 

O limiar entre os séculos XX e XXI são cruciais para a compreensão do medo 

e sua relação com os meios de poder, pois demonstram que este não seria apenas 

uma consequência ruim gerada pela possível dominação de uma ordem econômica, 

mas seria também um projeto estético, que adentra no indivíduo.  

Ao observar as demandas burguesas do século XVII, Eagleton destaca que 

alguns padrões estéticos passam a exercer papel fundamental na construção da 

hegemonia ideológica daquele momento. A constituição da noção atual de estética 

seria inseparável da construção das formas ideológicas dominantes da sociedade de 

classes moderna, assim como de todo o novo formato apresentado de subjetividade 

necessária a esta ordem social (1993, p. 8). 

No século XVIII, tudo o que poderia ser percebido e sentido na existência social 

do homem teria passado a ser estético como um discurso sobre o corpo. Neste 

momento, o sujeito ocupante da classe média começou a ser visto como sujeito 

universal (EAGLETON, 1993, p. 21). 

Mediante um processo de educação, haveria um processo de estetização do 

regime, onde a obediência a lei seria consequência do que o indivíduo tem em seu 



49 
 

interior (sentimentos, percepções, etc.). O novo sujeito seria modelado no objeto e na 

delimitação de padrões estéticos. A burguesia desmantelaria, então, o aparato político 

centralizador do absolutismo e encontra um local de unidade para se reproduzir. Se 

na ordem econômica os sujeitos são autônomos e antagônicos, no estético eles se 

harmonizam. Frente eventuais falhas, utiliza-se a coerção. Contudo, o próprio autor 

alerta que esta estética não seria totalmente segura, pois teria também: “um espaço 

ambíguo e perigoso: há alguma coisa no corpo que pode revoltar-se com o poder que 

a inscreve” (EAGLETON, 1993, p. 23-28).   

Com a criação de padrões estéticos os indivíduos seriam estimulados a se 

reunir com aqueles que também reproduzissem os limites impostos, excluindo ou 

aplicando a coação àqueles que divergissem da moldura delimitada. Contudo, a 

determinação destes limites estéticos não se daria de forma aleatória, a ordem que se 

busca difundir seria algo lucrativo e previamente delimitado. Não haveriam espaços 

de formação estética democráticos.  

O modernismo do final do século XIX teria sido herança radical desta 

estetização, com a aceleração da transformação da arte em mercadoria. Assiste-se a 

vitória de um capitalismo de consumo, onde até a cultura passa a ser estetizada, como 

instrumento de hegemonia política e reprodutor de uma ordem hierarquizada. 

Sobre esse momento histórico, Batista afirma que apresentaria alguns 

processos contemporâneos como consequência. O primeiro seria a estetização 

radical da cultura, ou seja, a cultura se transformaria no que fosse definido como 

símbolo do econômico que seria depreendido pela população. Segundo, a luta contra 

o caos, passaria pela criminalização e desqualificação da pobreza, dos não-

consumidores. Terceiro, esses processos, no Brasil, seriam reforçados por uma 

herança escravocrata na implantação de um sistema penal com tradição genocida, 

seletiva e hierarquizadora. Quarto, para manter um sistema penal de extermínio, seria 

necessária a construção de um discurso moral sobre o crime (BATISTA, 2003, p. 106).  

Todos os fatores apresentados seriam cruciais para que se possa compreender 

os interesses que se escondem atrás do medo, o processo para sua criação e algumas 

das possíveis consequências (principalmente sociais) com tal atitude. Importante 

destacar que a imposição de um consenso previamente definido e a estetização deste 
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seria, normalmente, repassado para os homens e mulheres como algo necessário 

para que a ordem social seja mantida.  

Bauman afirma que a “desregulamentação” seria a palavra da hora e o princípio 

estratégico defendido pelos detentores do poder. Tal defesa se daria frente o fato de 

os poderosos não desejarem ser regulados (ter sua liberdade de escolha limitada e 

sua liberdade de movimento restrita), bem como porque já não é mais interessante 

economicamente limitar demais os outros. Agora, seria mais atraente para essa 

parcela rica estimular a incerteza dos governados sobre o próximo passo dos seus 

governantes (2003, p. 42). 

Quando passa a existir a ameaça de uma mudança unilateral e do fim dos 

arranjos correntes em determinado espaço, por parte daqueles que decidem o meio 

em que os afazeres da vida deveriam ser realizados, pairaria eternamente sobre as 

cabeças daqueles que os realizam. Logo, as chances de resistência aos movimentos 

dos detentores do poder são mínimas. Sem ter motivos para temer, esta parcela não 

precisaria mais de estratégias custosas e complexas fundadas em um modelo 

panóptico3 (BAUMAN, 2003, p. 42-43). 

Ainda nessa realidade, seria possível observar que as limitações que existiam 

em relação a liberdade dos subordinados não ficaram menos estritas por conta da 

alteração de pensamento. Ainda nessa nova lógica, necessita-se de um controle da 

liberdade das massas para que tais lógicas possam funcionar. Nessa, a reprodução 

de discursos lucrativos se mostra mais necessária do que a reprodução de uma 

moralidade pública ou, ainda, o incentivo a espaços democráticos. A massa seria 

necessária, mas apenas até certa medida. 

Frank analisa o paradoxo básico verificado em sua construção ideológica: a 

brecha, a carência de alguma ligação cognitiva, entre interesses econômicos e 

assuntos morais. O autor aponta que o populismo teria sido projetado como um 

                                                             
3 Por modelo panóptico pode-se compreender uma estrutura semelhante a um zoológico, onde aqueles que 
estão ali dispostos deveriam ocupar um espaço que viabilizasse a observação destes a qualquer momento. Nas 
palavras de Foucalut: “Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, 
um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se 
exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos 
pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível [...] O 
dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente” 
(1987, p. 224). 
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método retórico de alocar a massa pobre de uma sociedade contra aqueles 

economicamente mais abastados (“a elite”). Originariamente, teria arquitetado o 

homem ordinário, detentor de núcleo familiar, opondo sua forma de viver simples e 

sem grandes aspirações ao estilo de vida decadente e abastado dos ricos e influentes 

(2004).  

Contudo, tal pensamento teria sido alterado pelas influências de um capitalismo 

neoliberal, gerando uma modalidade de populismo muito mais ardilosa: o populismo 

de mercado. Este, ao invés de pensar no homem comum, glorificaria o capitalismo e 

os grandes empresários. Nesse populismo oposto, os ricos seriam admirados e a elite 

que deveria ser detestada seria o próprio governo. A democracia e aqueles eleitos 

nada representam além de seus próprios negócios e agendas. A democracia seria 

derradeiro instrumento do mercado, onde a população depositaria seu voto 

diariamente ao consumir os bens e serviços que lhes interessam. Nas palavras do 

autor: “Por toda parte, a voz coletiva... é substituída por escolhas individualizadas 

atomizadas e competitivas.” (2004, p. 100).  

Conforme observado por Bauman, submisso aos poderes econômicos globais 

ou não, o Estado não poderia desistir e simplesmente pedir demissão de suas 

funções, organizando-se para ir embora. Enquanto houver uma estruturação 

normativa dentro de determinado limite territorial, ainda haverá uma estruturação de 

governança responsável pelo desempenho de funções específicas. Contudo, de forma 

contraditória, seria constatada a existência de uma forma pública submissa aos 

poderes de mercado, advindos tanto de dentro como de fora de seu território, mas 

sempre longe de seu controle, o que tornaria quase inescapável, não apenas a 

retenção, mas também a  expansão da sua atuação perante as funções de 

policiamento e proteção da ordem (2008, p. 175). 

Em obra distinta, Bauman afirma ainda que as instituições de Estado atuais 

arcariam com a pesada tarefa de inventar e fornecer soluções locais para problemas 

produzidos no plano global. Frente uma patente carência de poder, seria visualizado 

um peso que o Estado não seria capaz de carregar, sendo uma tarefa incapaz de se 

realizar apenas com as forças que lhe restam e dentro do reduzido domínio das 

opções que lhes são viáveis. Uma resposta desesperada e generalizada desta 

contradição seria a tendência de abandonar as numerosas funções que o Estado 
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moderno teria se responsabilizado em realizar, desistindo da promessa de tentar 

continuar desempenhando-as (BAUMAN; LYON, 2013, p. 106).  

O hiato existente entre as enormes pressões realizadas pela população e a 

debilidade das defesas do estado, tenderia a aumentar os sentimentos de impotência. 

Para superar tal realidade, as distopias acabam se mostrando como profecias (como 

a apresentada por Orwell4). O estado se abriria para a intervenção de estruturas de 

mercado para manipulação, segregação, lucro e controle voltados para a manutenção 

do medo, não o seu aumento (BAUMAN; LYON, 2013, p. 106).  

Nesse sentido, o autor afirma que: “Creio que a vigilância é uma das 

pouquíssimas industrias em que jamais ninguém precisará ter medo de ficar sem 

energia e de perder o emprego” (BAUMAN; LYON, 2013, p. 110). 

Quando o Estado aceitasse que o mercado invadisse suas fronteiras ocupando 

funções tipicamente de setor público, o governo assumiria a responsabilidade por 

arcar com os números do possível fracasso deste, tomando para si o papel de uma 

rede de proteção para inevitáveis perdedores, uma vez que nem tudo será ganho 

dentro desta estrutura econômica competitiva. Pelo contrário, tal lógica pressupõe a 

existência e manutenção de uma desigualdade entre indivíduos, onde alguns poucos 

ganham bastante e muitos outros acabam perdendo muito. 

Conforme observa Bauman, não seriam apenas as falhas do mercado que 

fariam com que fosse estimulada a alternância nas prioridades governamentais. A 

desregulamentação das forças de mercado e a submissão do Estado à uma 

globalização que o autor denomina de “negativa e unilateral” (ou seja, uma forma de 

conexão dos mercados mediante a integração entre as sociedades no âmbito dos 

negócios, do crime ou do terrorismo, mas não das instituições políticas e jurídicas 

capazes de realmente contê-lo), precisando ser paga diariamente e em uma moeda 

de ruptura e destruição social: da fragilidade sem precedentes dos vínculos humanos, 

da “transitoriedade das lealdades comunais, debilidade e revogabilidade de 

compromissos e solidariedades – cujas consequências sobrecarregam os governos 

dos Estados” com um fardo que não seria menor que o das ocupações conexas a 

                                                             
4 Nas obras A revolução dos bichos (1945) e 1984 (1949), Orwell analisa a existência de uma forma de governança 
totalitária e a maneira como os personagens dos livros lidam com ela, destacando a constante retirada de direitos 
por parte do Estado, a interferência deste na intimidade e a corrupção humana perante um novo sistema 
opressor. 
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afirmação, conservação e à atuação diária de um Estado que pense em ser 

considerado como social (2008, p. 175-176). 

Pelo exposto, seria a realidade diária e permanente (aquela que de tão 

constante passaria a ser considerada como padrão de normalidade vivente ou como 

adequada para os modelos de verdade), e não eventuais erros advindos de mercados 

não regulamentados e de uma globalização “negativa” (conforme a conceituação de 

Bauman) que incentivaria o crescimento progressivamente elevado dos números 

sociais que o Estado se veria forçado a cobrir.  

Uma vez que os Estados estariam gradativamente enfraquecendo as suas 

redes de proteção a direitos sociais e não se confiaria nestes, por muito tempo, a 

concessão de uma estrutura sólida para planos vindouros, a insegurança e o medo 

que a visão de um Estado social tentaria eliminar, acabaria indicando que o próprio 

Estado deveria buscar soluções em outros lugares, bem como que a população 

poderia esperar qualquer coisa dessa estrutura. 

Lawson afirma que nessa fuga apresentada como se periodicamente fossem 

retiradas as vias à quem se poderia recorrer, para Lawson haveria uma grande 

probabilidade de que as pessoas acabassem abandonando completamente o véu que 

as une como coletividade, recorrendo ao mercado para que este funcione como árbitro 

da provisão (2005). 

Destaca-se que, a atuação deste mercado não seria pautada na busca ao bem 

da coletividade ou a redução das desigualdades e sofrimentos sociais, pelo contrário, 

atuaria de forma completamente oposta aos preceitos de um Estado que se considere 

como realmente social em que tenha como prioridade a efetivação de direitos da sua 

população. 

Ao refletir sobre a conexão do mercado com a formação das mazelas e medos 

sociais, bem como a retroalimentação existente entre estes institutos, Bauman afirma 

que “O mercado prospera em condições de inseguranças; ele aproveita os medos e o 

sentimento de desamparo dos seres humanos” (2008, p. 176). 

Frente o gradativo desmantelamento das estruturas de defesa construídas pelo 

Estado contra eventuais temores existenciais sociais e os arranjos para a defesa 

conjunta como estruturações de barganha coletiva (como por exemplo os sindicatos), 
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seria tentado dar seguimento a mesma maré sob a pressão de um mercado 

competitivo que solaparia a solidariedade de pessoas consideradas como fracas, 

restando ao indivíduo buscar e praticar soluções individuais para problemas 

socialmente constituídos em âmbito global (BAUMAN, 2008, p. 176).  

O aumento da flexibilidade seria apresentado como único remédio do mercado 

para um volume considerado como já intolerável de insegurança, recorrendo a uma 

privatização dos problemas como remédio possível de ser buscado. Contudo, tal 

atuação não indicaria a solução para os males do indeterminável, pelo contrário, em 

última instância seriam os responsáveis por trazer mais incerteza para a realidade 

existente, e não menos como esperado. As ideias de segurança coletiva como algo 

existencialmente garantido, seriam substituídas por um encorajamento relacionado a 

concentração em uma segurança individual que teria como panorama um mundo cada 

vez mais incerto e imprevisível, logo, potencialmente danoso para todos (BAUMAN, 

2008, p. 177).  

Na falta de uma estrutura que repasse aos indivíduos um sentimento de 

conforto e segurança sociais e existenciais em conjunto com um constante 

questionamento sobre a atuação do Estado, estas parcelas tenderiam a escolher a 

aparência de um abrigo. Ainda que este seja apenas ilusório, concederia à população 

a possibilidade de pensar em uma segurança para seus corpos e extensões, em um 

ambiente aparentemente estável para construção de seus planos, o que a verificação 

da realidade não demonstra ser possível de satisfazer. 

 Porém, frente uma ausência de segurança existencial, ou a falta de confiança 

de que está (se existente) será duradora, haveria o estímulo à uma busca por 

segurança em fontes dotadas de aparência vindoura (mas não detentoras de 

conteúdo social ou eterno). Contudo, as preocupações com segurança que os 

indivíduos buscariam solucionar não seriam a causa real do problema que instigaria a 

busca por tal solução (BAUMAN, 2008, p. 180). 

A atuação dos indivíduos, então, poderia ser considerada como racionalmente 

ineficaz, pois apresentaria características de combate consequenciais (sintomáticas), 

mas não causais. Seria como uma tentativa de buscar uma cura definitiva para uma 

doença, atacando de forma pontual apenas os sintomas que ela desenvolve. Nãos e 

questionariam qual a fonte de tais manifestações e nem se preocupariam com a 
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necessidade de ter atitudes e intervenções direcionadas para o combate destes, se 

realmente se intenta uma solução em definitivo. Assim como no período da revolta 

Malês, não se pondera sobre a forma pacífica de resolução de conflitos, mas se 

debateria apenas sobre o que fazer para manter o poder e continuar lucrando. 

A resposta atual significaria, em primeiro e único lugar, o domínio da 

possibilidade de proteção efetiva conectada as causalidades do destino. Seria este 

império que se buscaria o controle total e contínuo, bem como se acreditaria conseguir 

ferramentas suficientes para alcançá-lo, mas não de qualquer forma, pois em uma 

economia globalizada negativamente, não seriam realizadas ações voltadas 

unicamente para o bem comum, mas seria necessário que tais buscas compensem o 

investimento inicial realizado (BAUMAN, 2008, p. 180).  

Ademais, como resultado alcançado com tal atuação, os outros domínios que 

exsudassem e fossem responsáveis por difundir o temor permaneceriam 

inalcançáveis. Qualquer esperança de controlá-los seria deixada de lado, pois 

enquanto a tarefa for realizada individualmente, tais áreas realmente seriam 

consideradas como incontroláveis. O mais agudo dos tremores existenciais que 

solaparia a confiança e alimentaria medos e incertezas, seriam gerados em uma área 

inalcançável frente os instrumentos disponíveis ao indivíduo. Assim, estaríamos 

fadados a considerá-los como incontroláveis (BAUMAN, 2008, p. 180). 

Pelo exposto, as intervenções que prometem ser efetivas tenderiam a ser 

consideradas como irrelevantes, uma vez não serem economicamente vantajosas. 

Enquanto aquelas atuações potencialmente relevantes para o mercado se 

apresentariam insistentemente como meios ineficazes para alcançar o fim 

socialmente almejado. 

Nesse sentido, a ideia de progresso não mais significaria um motivo de 

otimismo e a promessa de felicidade universal partilhada, mas estaria se 

transformando no seu oposto. Tal conceito estaria representando a ameaça de uma 

mudança implacável e não prevista em qualquer grau de certeza.  

Ao invés de representar paz e alívio, significaria o esforço contínuo sem 

qualquer momento de descanso, ameaçando rotinas e lições aprendidas com 

dificuldade, se apresentando como um jogo de cadeiras sem fim, onde um segundo 

de desatenção se transformaria em uma derrota irreversível.  
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A exclusão, então, seria o dejeto deste progresso. Bauman alerta, ainda, para 

algo pior quando se considera um parâmetro de igualdade como necessário em 

sociedade e a exclusão de parcelas como uma consequência aceitável: “Fica-se a 

imaginar se é de fato a sua linha secundária ou principal de produção, o seu produto 

básico: sua função latente, e no entanto genuinamente essencial...” (2008, p. 181). 

Dentro desta relação ditada pelo mercado, não existiriam autoridades que 

fossem capazes de se considerar poderosas o suficiente para decretar uma 

universalidade das normas e a obrigatoriedade de que estas fossem preferidas e 

promovidas dentro do convívio interpessoal existente em determinado território 

submetido à estas. As regras orientadoras da interação humana seriam arremessadas 

de volta ao caldeirão cultural, logo após serem sugeridas, demonstrando outro grande 

problema de tal relação do estado com o mercado e mais uma distinta razão para se 

ter medo: o déficit de regulamentação normativa (2008, p. 182). 

Caberia, então, ao indivíduo buscar e negociar por si só soluções que seriam 

reconhecidamente transitórias e regionais para tentar resolver seus medos 

existenciais, resultantes, entre outros fatores, por discordâncias existentes no seu 

convívio social e por temores previamente selecionados e estimulados. Ainda que 

temporariamente, tais apontamentos seriam aceitos e até que se consiga gerar algum 

resultado imediato ou uma satisfação psicológica, não se pode dizer que estes serão 

permanentes.  

O controle exercido por esta forma de resolução não seria capaz de manter a 

concordância e a anuência de todos os ocupantes de um mesmo território de forma 

ininterrupta. Seria necessário muito controle e intervenção na intimidade das pessoas 

para que isso pudesse ser considerado. 

Nesse sentido, Bauman afirma que dentro de uma sociedade estruturada 

visando o mercado, onde seus ocupantes buscariam soluções regionalizadas, 

inexistentes e ineficazes para solucionar o problema inicial que acreditam existir: 

“Todos os compromissos são ‘até segunda ordem’ – e não está claro quem está 

capacitado a dar essa ‘ordem’, muito menos sob que circunstâncias e por qual motivo” 

(2008, p. 182). 

Frente a inexistência de direcionamentos claros, seria possível presumir que 

uma sucessão de tentativas e erros, embora notória por seus riscos e armadilhas, se 
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mostraria como melhor segunda opção. Apenas com a finalidade de se manter onde 

se está, frente tudo que teria sido realizado para alcançar tal espaço. O estímulo a 

movimentação dos indivíduos seria repetidamente reproduzido, pois caso não estejam 

constantemente correndo, serão superados por aqueles que se submetem a tal 

necessidade e deixados para trás em sociedade (BAUMAN, 2008, p. 182). 

Desta forma, uma consequência que tal constatação de Bauman poderia 

apontar seria a impressão generalizada de que haveria um volume rapidamente 

crescente de violência. Esta, acabaria se mostrando como uma das fontes mais 

prolíficas dos medos atuais e, consequentemente, dos remédios criados, distribuídos 

e comercializado pelo mercado atual. 

Sobre o medo da violência e a sensação de que esta ocuparia índices e locais 

alarmantes nunca antes preenchidos, Bauman afirma que os medos deste tipo 

estariam espalhados e difundidos por todo o espectro de atividades essenciais para a 

existência. Suas fontes permaneceriam ocultas e sendo resistentes a ideia de serem 

mapeadas. Exatamente este mistério gerado pela ausência de conhecimento sobre o 

alcance que envolveria tal fonte, seria uma das grandes origens de inspiração do 

medo que alcança. O autor sugere que se fosse possível focar nossos receios, assim 

como as atuações direcionadas a mitigar o sofrimento que elas causam, em um 

espaço que fosse de fácil acesso, não tivesse um conteúdo ambíguo e que fosse 

possível de tratar, seria possível exercer certo controle real e efetivo (pelo menos em 

teoria). Enquanto os medos resistirem em serem considerados assim estaríamos 

sujeitos a tatear às cegas em um espaço em que se buscam respostas sem serem 

feitas as perguntas realmente necessárias, bem como sem alcançar meios efetivos 

que possam satisfazer os anseios inicialmente existentes. Nesse sentido, “Talvez ficar 

perto de lugares mais iluminados seja a escolha menos aterrorizante, mesmo que no 

final se revele inútil” (BAUMAN, 2008, p. 185).   

Um dos principais paradoxos de tal lógica é que as ações empregadas para 

combater os temores sociais, acabam tendo efeito contrário, estimulando um senso 

de desordem que supostamente se estaria tentando combater. Nesse sentido, 

Bauman explica que: 

 



58 
 

Cada chave extra na porta de entrada em resposta a sucessores rumores 
sobre criminosos de aparência estrangeira enrolados em mantos cheios de 
punhais, ou cada revisão de nossa dieta em resposta a outro “pânico 
alimentar”, faz o mundo parecer mais traiçoeiro e assustador, e instiga mais 
ações defensivas que acrescentarão ainda mais vigor à capacidade do medo 
de se autopropagar (BAUMAN, 2008, p. 186). 

 

Verifica-se a inoperância prática de tais pensamentos. Contudo, ressalta-se 

que uma grande quantidade de capital comercial poderia ser investidas e auferidas 

partindo da exploração dos temores e inseguranças sociais.  

Para que muito dinheiro seja investido, seria necessário que existisse uma 

possibilidade de retorno financeiro significativo, suficiente para ressarcir os 

investimentos iniciais, pagar a mão de obra demandada e, ainda, gerar lucro 

(conforme a ideia de mais-valia apresentada por Marx5). Para tanto, quanto mais em 

comum aos indivíduos for este receio selecionado para exploração comercial, maior a 

quantidade de consumidores que irão buscar tal serviço, aumentando a possibilidade 

de lucro daqueles que dispuserem dos meios para satisfazer, ainda que 

psicologicamente, os anseios buscados.  

Contudo, se com a venda de um único produto, a solução plena fosse 

alcançada, em pouco tempo, não existiriam novos consumidores. Faz-se necessário 

que os meios disponibilizados para a comercialização satisfaçam de alguma forma um 

temor imediato, mas não seja de fato o remédio suficiente para uma cura total.  

Mostra-se mais interessante para o mercado que a comercialização de 

produtos relacionados a um temor inicial demande a venda de novos serviços e novos 

aparatos tecnológicos constantemente pensados e desenvolvidos, em um ciclo, 

aparentemente, sem fim (se conseguir ser mantido). 

 

8 – O MEDO E A PERDA DA LIBERDADE 

 

Na modernidade, para que seja possível o convívio em coletividade seria 

necessário pagar pelo privilégio de ocupar determinado espaço. O valor que estamos 

                                                             
5 Mais-valia seria o termo empregado por Karl Marx quando tenta explicar a diferença entre o valor final da 
mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, este cálculo seria a base 
do lucro no sistema capitalista. 
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agora versando não se trata de uma contraprestação pecuniária ou a definição do 

preço capitalizado de determinada moeda, mas se trata de um direito disponibilizado 

frente a suposta proteção que a integração concederia. O preço seria a liberdade ou 

também denominada de autonomia. Qualquer ação realizada, traria a perda de algo, 

tudo que se ganha, o faz perdendo algo em troca. Todas as decisões tomadas, geram 

como consequência uma quantidade de caminhos preteridos. 

Nesse sentido, Bauman leciona que: 

 

Você quer segurança? Abra mão de sua liberdade, ou pelo menos de boa 
parte dela. Você quer poder confiar? Não confie em ninguém de fora da 
comunidade. Você quer entendimento mútuo? Não fale com estranhos, nem 
fale línguas estrangeiras. Você quer essa sensação aconchegante de lar? 
Ponha alarmes em sua porta e câmeras de tevê no acesso. Você quer 
proteção? Não acolha estranhos e abstenha-se de agir de modo esquisito ou 
de ter pensamentos bizarros. Você quer aconchego? Não chegue perto da 
janela, e jamais a abra. O nó da questão é que se você seguir esse conselho 
e mantiver as janelas fechadas, o ambiente logo ficará abafado e, no limite, 
opressivo (BAUMAN, 2003, p. 10). 

 

A não integração do indivíduo em determinada coletividade poderia significar, 

entre outras questões, não ter proteção, ou seja, o não aceite em relação ao preço 

demandado, resulta na marginalização daquele rebelde. Haveria a necessidade de 

realizar uma escolha entre a proteção ou a liberdade. Ambos seriam valores de grande 

importância, mas que não seriam capazes de serem balanceados de uma forma justa 

e sem conflitos. Não seria possível abrir mão na totalidade de um deles, mas a sua 

existência conjunta também não seria pacífica. 

Bauman explica que a promoção da segurança sempre irá requerer o sacrifício 

da liberdade, enquanto esta também só poderia ser expandida se houvesse 

segurança. Segurança sem liberdade seria igual a escravidão, assim como a liberdade 

sem segurança equivaleria a estar perdido ou abandonado. A segurança sacrificada 

em nome da liberdade tenderia a ser a segurança dos outros, enquanto a liberdade 

sacrificada em nome da segurança, tenderia a ser a liberdade dos outros (2003, p. 

24). 

Em outra obra, Bauman leciona que ser um indivíduo não significa 

necessariamente ser livre. A forma de individualidade que estaria disponível nas 
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sociedades modernas e nas pós-modernas, seria a de uma individualidade 

privatizada, que, em minúcias, significaria essencialmente uma antiliberdade (2000, p. 

70). 

Para melhor compreender até que ponto uma sociedade que pregue um 

modelo de governo pautado na individualidade e liberdade estrutura suas bases em 

uma liberdade hipotética, mas não material, que passamos para esta parte do 

trabalho. 

No momento em que o controle do medo direciona a sociedade para um temor 

generalizado em relação à sua segurança individual, percebemos que compreender a 

segurança tem intima relação com a liberdade e as restrições impostas à esta. 

Inicialmente, precisamos fazer algumas considerações sobre o conceito de 

segurança. Freud a conceitua como a proteção contra os inúmeros perigos da 

natureza, contra o próprio corpo e contra as outras pessoas. A forma estruturada de 

civilização seria capaz de fornecer libertação do medo, não real ou efetiva, mas 

simbólica e psicológica, o transformando em menos assustador do que inicialmente 

poderia parecer.  Contudo, em troca, seriam impostas restrições à liberdade individual 

(FREUD, 2010). Nesse sentido, o autor afirma que: 

 

O desenvolvimento da civilização impõe restrições a ela, e a justiça exige que 
ninguém fuja a essas restrições. O que se faz sentir numa comunidade 
humana como desejo de liberdade pode ser sua revolta contra alguma 
injustiça existente, e desse modo esse desejo pode mostrar-se favorável a 
um maior desenvolvimento da civilização; pode permanecer compatível com 
a civilização (2010, p. 53-55). 
 

O autor destaca que também existiriam aqueles remanescentes de sua 

personalidade original, ou seja, que ainda não foram completamente domesticados 

pela civilização. Estes, se tornariam o alicerce da hostilidade desta (FREUD, 2010, p. 

53-55). 

O impulso de liberdade, portanto, seria orientado contra configurações e 

cobranças peculiares da civilização ou, até mesmo, contra a civilização em sua 

totalidade. Tal fundamento poderia ser encontrado no fato de que, para Freud não 

pareceria possível que alguma autoridade fosse suficientemente capaz de induzir o 

homem a modificar sua natureza na de uma térmita. Indubitavelmente, este indivíduo 
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sempre defenderia sua reivindicação à liberdade individual contra a vontade do grupo 

(2010, p. 53-55). 

Os instintos seriam controlados ou completamente reprimidos, tanto quando 

versássemos sobre a sexualidade quanto em relação à agressividade humana. As 

paixões pessoais seriam dificultadas (ou até impossibilitadas) de serem alcançadas. 

Para Freud as insatisfações fariam parte do sacrifício que seria abrir mão da sua 

liberdade individual para se ganhar uma segurança coletiva. Nas palavras do autor: 

“O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma 

parcela de segurança” (2010, p. 73). 

Boa parte das batalhas da humanidade se concentrariam em torno da 

empreitada singular de achar uma acomodação apropriada para que se consiga 

alcançar a felicidade. Entre as demandas individuais e as culturais, uma das 

dificuldades que incide sobre o destino da humanidade seria o de descobrir se tal 

espaço poderia ser atingido por meio de alguma forma específica de civilização ou se 

esse conflito seria percebido como irreconciliável (2010, p. 78). 

Mediante tais pensamentos, a segurança estaria diretamente conectada à 

liberdade. No momento em que o indivíduo passasse a temer os medos pré-

fabricados, este se veria em uma situação onde seria demandada uma escolha: ou 

ele abdicaria de sua liberdade para alcançar algum sentimento de segurança, ou não 

aceitaria esta imposição indireta e passaria a ser considerado como hostil para aquela 

comunidade. 

Ao analisar esta relação entre o medo e a liberdade, Bauman afirma que as 

escolhas individuais seriam limitadas por dois conjuntos de restrições. O primeiro seria 

definido pela agenda de opções efetivamente disponíveis, onde escolher uma implica 

em abrir mão das demais. O segundo seria o conjunto de restrições definido pelo 

código de escolhas, este seria integrado pelas regras que poderiam ser utilizadas para 

indicar os fundamentos de escolha. Estes dois conjuntos de restrições criariam o 

quadro do que em que deveria se operar as liberdades individuais (BAUMAN, 2000, 

p. 79). 

Durante a modernidade, a forma encontrada para criar uma agenda de opções, 

teria sido a criação de leis. Esta seria a pré-determinação feita pelos legisladores das 
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opções de escolha a serem tomadas, reduzindo o leque de opções dos indivíduos 

(BAUMAN, 2000, p. 79). 

O principal meio pelo qual esta determinação de códigos se daria, seria 

mediante a educação. Esta poderia ser vista como um esforço institucionalizado para 

domesticar os indivíduos dentro da agenda de poder delimitada legislativamente, 

passando aos homens e mulheres compreensão sobre o que podem ou não fazer em 

sociedade. A educação seria o meio pelo qual as normas seriam internalizadas no 

subconsciente dos homens e mulheres (BAUMAN, 2000, p. 79). 

Aqui, cumpre lembrar as reflexões feitas por Bourdieu que questionava como 

as pessoas poderiam alcançar os meios necessários para questionar a estruturação 

e organizações do Estado (até o próprio Estado em si) se tudo o que eles saberiam 

teria sido selecionado, pré-definido e repassado pelo próprio Estado (1989). 

Em outra obra, Bourdieu traz a conceituação do “capital cultural”, referindo-se 

aos dispositivos técnicos e simbólicos adquiridos pelos sujeitos no meio social. Este 

seria o agrupamento de títulos, diplomas, nível de conhecimento geral, entre outros. 

Tal categoria seria distinta da ideia de “capital econômico” e “capital social”, sendo o 

primeiro conectado aos domínios financeiros de determinado sujeito, enquanto o 

segundo se conectaria às redes de relações sociais entre os indivíduos (BOURDIEU, 

1998).  

De acordo com as ideias defendidas pelo autor, aqueles economicamente mais 

favorecidos que integrassem em estruturas autorizadas pelo Estado, sob a 

classificação de discentes, teriam máxima expectativa de alcançar o sucesso escolar, 

ou seja, a apreensão total dos direcionamentos gerais previstos e padronizados em 

sociedade. 

Em suas observações, Bourdieu buscou comprovar que existiria uma íntima 

afinidade entre a cultura e as desigualdades escolares. Valendo-se do conceito de 

“violência simbólica”, tenta solucionar as estruturas que fazem com que os dominados 

acolham com brandura a imposição das ideias dominantes coordenadas pela 

burguesia e sobre as quais se apoiaria o exercício da autoridade (BOURDIEU, 1998).  

Dessa forma, por meio da tradição escolar, com seus códigos e valores 

previamente delimitados, que a classe dominante despontaria a sua violência 
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simbólica sobre aqueles ocupantes das camadas populares. Para que isso fosse 

possível, seriam desenvolvidos conteúdos e metodologias de trabalho e de avaliação 

específicos para tal finalidade. Com isso, a violência simbólica se mostraria eficaz em 

aclarar a adesão dos dominados à cultura imposta pelas classes dominantes, 

submetendo-se aos direcionamentos e desmandos destes (BOURDIEU, 1998).  

Nesse sentido, leciona que: “A violência simbólica é uma violência que se 

exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, 

daqueles que a exercem na medida em que uns e outros são inconsciente de a 

exercer ou a sofrer” (BOURDIEU, 1998, p. 239). 

Para o autor, ao desenvolver uma sociologia reflexiva, defenderia que o Estado 

seria responsável pela posse do privilégio exclusivo da violência física e simbólica. 

Explica-se: “[...] O Estado é o que funda a integração lógica e a integração moral do 

mundo social e, por aí, o consenso fundamental sobre o sentido do mundo que é a 

condição mesma dos conflitos a propósito do mundo social” (1998, p. 15).  

Bauman afirma que a criação destes códigos repassados, por meio da 

educação de indivíduos, teria tido a intervenção das instituições políticas diminuídas 

nesse processo, sendo gradativamente substituídas por outras forças de interesses. 

O que, conforme alertado pelo autor, não significaria maior liberdade individual. 

“Desregulamentar significa diminuir o papel regulador do Estado, não 

necessariamente o declínio da regulamentação, quanto mais o seu fim” (2000, p. 79-

80). 

O autor explica ainda que a agenda atual seria a personificação de um pós-

efeito ou um efeito colateral das operações de mercado: ela não as precede como 

motivo e menos ainda como intenção deliberada ou objetivo articulado. Seria 

detentora de todas as características de um produto natural e, ao mesmo tempo, de 

um produto contingente, não planejado ou previsto, mas selecionado. Os padrões das 

agendas políticas, não serviriam mais para a agenda do mercado (BAUMAN, 2000, p. 

81). 

Destaca-se que ainda haveria uma agenda, esta apenas não seguiria as 

previsões coercitivas anteriormente pensadas. Contudo, isso não significaria que ela 

iria se tornar menos dura ou detentora de uma coerção menos impositiva, apenas pelo 

fato de não ter sido definida politicamente. As agendas continuam sendo pensadas, 
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mas teria ocorrido a substituição de um antecessor político por um sucessor não 

político. As pressões e interesses do mercado substituem uma legislação política. As 

liberdades continuam a ser tolhidas, mas não mais sobre um fundamento de 

coletividade. 

Não são claros os possíveis fundamentos que poderiam ser arguidos para 

alteração da agenda a qualquer tempo. A liberdade e a vida dos indivíduos seriam 

reduzidas ou alargadas de acordo com questões e interesses que a massa jamais 

conseguirá interferir ou debater. O mundo teria se tornado um conjunto de objetos de 

consumo em potencial, onde desejos e medos seriam repassados com a justificativa 

de satisfação e sucesso aparente. 

Seria possível perceber o sucesso de determinada agenda quando a população 

se submetesse aos seus preceitos e os reproduzisse nas suas experiências diárias. 

Estes, atuariam voltados para seus próprios interesses, buscando sensações 

agradáveis de curta duração, como forma de deixar o espaço aberto para a 

implantação da busca por novas ambições. Os agrupados de indivíduos só seriam 

significantes quando passassem a ser responsáveis por endossar a necessidade dos 

outros e reafirmar convicções pré-estabelecidas.  

Nesse sentido, Bauman afirma que: “A obediência ao código é disfarçada como 

conduta autopropulsionada; o veneno da opressão foi espremido pelo aguilhão da 

falta de liberdade.” (2000, p. 84). 

Nenhuma sociedade conseguiria alcançar a felicidade plena de seus 

integrantes, qualquer promessa nesse sentido seria falsa e impossível de ser 

alcançada. Contudo, uma boa sociedade poderia (e deveria) tornar livre seus 

integrantes, não apenas em um sentido negativo (não ser coagido a fazer o que não 

fariam espontaneamente), mas também positivamente livres (todos seriam capazes 

de fazer algo da própria liberdade, podendo influenciar as condições da própria 

existência, dando um significado para a compreensão de “bem comum”, fazendo com 

que as instituições se adequassem a isso). Para alcançar esse tipo de sociedade, 

seria necessário interromper, ao mesmo tempo, a privatização e despolitização da 

comunidade. Seria necessário restabelecer a tradução do privado para o público, 

retomar o discurso interrompido do bem comum. Este seria responsável por 
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transformar a liberdade individual tanto factível quando digna de luta (BAUMAN, 2000, 

p. 113). 

Homens e mulheres só poderiam ser considerados como livres, quando fossem 

capazes de instituir uma sociedade com instituições ou indivíduos que promovessem 

suas liberdades. Para tanto, seria necessária a reconstrução da estrutura apresentada 

pela sociedade moderna, sendo possível de ser imaginada (ainda que não de uma 

forma fácil), principalmente, quando se considerasse a intervenção de movimentos 

sociais. 

O concubinato entre a liberdade e segurança seria percebido de forma diferente 

a depender da situação econômica e social que o indivíduo ocupa. A chance de 

desfrutar da liberdade sem pagar o preço de uma consequente insegurança, seria 

uma regalia para poucos. Além disso, este privilégio desfrutado por uma minora 

significativamente menor também não poderia existir se tivesse como pressuposto a 

supressão da emancipação de outros (BAUMAN, 2003, p. 27).  

Durante a revolução industrial, tal separação teria se tornado o discurso oficial. 

Para integrar a nova rotina, a população deveria se desacostumar com uma rede de 

interação comunitária governada pelo hábito, para se encaixar em um modelo pautado 

em um dia-a-dia no chão da fábrica governada pelo desempenho de tarefas. Para se 

adaptar às novas regras, esses trabalhadores tinham que ser transformados em 

massa. A guerra contra a comunidade nos moldes antigos tinha sido travada com o 

fundamento de libertação do indivíduo da inércia da massa. Contudo, o verdadeiro 

resultado teria sido a definição de um novo objetivo: a destruição do poder de fixar 

padrões e papéis para a comunidade, de tal forma que as unidades humanas privadas 

se sentissem autorizadas a se condensar na massa trabalhadora (BAUMAN, 2003, p. 

31). 

Assim, seria possível afirmar que esta evolução histórica para a modernidade 

não teria concedido aos homens e mulheres uma parcela maior de independência e 

liberdade. Pelo contrário, teria estimulado a sua adequação em uma agenda 

previamente determinada pelos interesses de uma minoria, que passam a olhar para 

os seres como consumidores em potencial. 
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9 – A RELAÇÃO ENTRE O MERCADO E O MEDO DA INSEGURANÇA 

 

Conforme demonstrado, a cultura do medo tem íntima conexão com o temor 

relacionado aos males da insegurança. Esta seara seria uma excelente área para ser 

explorada enquanto mercado, pois poderia configurar um ciclo sem aparente fim (se 

as estruturas complexas montadas forem mantidas). 

Glassner alertou que devemos colocar em dúvida nossos medos 

supervalorizados antes que eles nos destruam. Os medos válidos teriam sua razão 

de ser, mas os medos exagerados serviriam apenas para causar apuros e estragos 

significativos (GLASSNER, 2003, p. 24-25). 

Bauman afirma que a proteção pessoal teria se transformado no maior ponto 

de venda e foco principal das empresas de marketing de mercadorias de consumo, a 

garantia de “lei e ordem”6 cada vez mais confinada à promessa de proteção pessoal, 

teria se transformado em um dos grandes motivos de venda, trazido tanto nos 

manifestos públicos como nas campanhas eleitorais (BAUMAN, 2008, p. 188). 

Para incentivar tal procura, as ameaças à segurança pessoal teriam se tornado 

uma programação de enorme trunfo perante a guerra entre audiências dos veículos 

de comunicação de massa, incrementando o aumento exponencial do sucesso dos 

usos comerciais e políticos do medo. Parafraseando Ray Surette, o autor aduz que: 

“o mundo visto pela TV parece constituído de ‘cidadãos-ovelhas’ protegidos de 

‘criminosos-lobos’ por ‘policiais-cães pastores” (BAUMAN, 2008, p. 188). 

Em entrevista realizada por Lyon com Bauman, o entrevistado verifica que a 

figura de um “vigilante” na cidade é uma necessidade prevista desde os tempos 

bíblicos. A preservação da segurança sempre teria sido uma racionalização que 

demandaria uma análise com cautela, pois necessitaria separar aqueles que seriam 

considerados como amigos daqueles vistos como adversários. Inicialmente, o papel 

da vigilância seria o de vigiar para cuidar. Contudo, a partir do século XXI, o vocábulo 

segurança teria passado a definir uma ideia mal delimitada de segurança nacional, 

                                                             
6 Segundo a Teoria da Lei e Ordem o Estado teria a obrigação de aplicar uma punição frente a violação de todo e 
qualquer bem (não importando o seu valor), desempenhando uma função instrutora e repressora, devendo ser 
utilizado como prima ratio na intervenção do Estado. Não seria permitida a falta de reprimenda às condutas 
socialmente intoleráveis, por menores que sejam (ZAFFARONI, BATISTA, ALAGIA e SLOKAR, 2010, p. 63). 



67 
 

travestindo-se em uma prioridade em muitos países, constituindo poderosa motivação 

(BAUMAN; LYON, 2013, p. 95).   

Existiriam várias formas de explorar os crescentes suprimentos de medo, que 

flutuariam livremente no globo sem qualquer âncora ou foco. Como exemplo, Bauman 

cita a legitimidade e aprovação política alcançada ao fortalecer a máquina estatal com 

a justificativa de uma suposta “guerra contra o crime” e, de forma mais genérica, aos 

“distúrbios da ordem pública”, categoria esta ampla o suficiente para abarcar todos 

aqueles que se encaixassem no conceito de “outros”7 (BAUMAN, 2008, p. 188). 

Conforme assinala Garapon, um clima generalizado e instável de insegurança 

torna impossível realizar um mapeamento seguro da experiência e emissão de juízos 

confiantes, de modo que ele contestasse a própria noção de comportamento 

desviante. O crime já não seria mais compreendido como uma violação à norma, mas 

seria visto como uma atitude capaz de representar uma ameaça à segurança. O autor 

identifica, então, uma tendência pública de deslocar todas as questões públicas para 

a área do direito penal (1999). 

Visualiza-se uma disposição de transformar em delitos as dificuldades sociais, 

mais especificamente, aquelas capazes de prejudicar a segurança de cada indivíduo 

individualmente considerado e de tudo que o rodeia, ou seja, do seu corpo, sua 

propriedade, sua saúde, entre outros. Questiona-se, no entanto, se essas condutas 

criminalizadas seriam, realmente, as mais urgentes para a sociedade. 

Em sentido semelhante, Wacquant ao analisar a realidade norte-americana, 

afirma que existiriam dois modos de conter os deslocamentos sociais e suas 

consequências supostamente negativas para a coletividade (alterações que o autor 

afirma ser o próprio Estado o responsável). Tais respostas se apresentariam dentro 

de um contexto onde a rede de segurança de um Estado caritativo, seria 

gradativamente substituída por um Estado disciplinar chamado a agir, principalmente, 

em bairros periféricos dos territórios americanos (2003, p. 29-31).  

A primeira, consistiria em transformar os serviços essenciais em instrumentos 

de controle e vigilância das novas “classes perigosas” (um exemplo disso seria a 

                                                             
7 Para o autor, conceito de outros seria: os indivíduos tidos como desconfortáveis de serem percebidos em 
sociedade (2008, p. 189). 
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política criada de acesso à assistência social apenas se a pessoa se enquadrar em 

determinadas normas de conduta) (WACQUANT, 2003, p. 29-31).  

A segunda seria o recurso massivo e sistemático direcionado para o 

encarceramento, não de qualquer criminoso, mas daqueles ocupantes das classes 

econômicas menos favorecidas e de cor negra (WACQUANT, 2003, p. 29-31). 

Uma nova penalogia se formaria. Esta, não teria por desígnio “reabilitar” os 

delinquentes, mas sim “gerenciar custos e controlar populações perigosas” e, na 

impossibilidade de alcançar tal fim em plenitude, estocá-los em apartado para minorar 

a incúria dos serviços sociais que não se despontam nem desejosos nem capazes de 

tomá-los sob sua responsabilidade (WACQUANT, 2003, p. 34). 

A promoção de um Estado penal americano responderia não à ascensão da 

criminalidade (conforme foi vendido), pois esta se manteve constante durante todo 

este lapso temporal, mas ao deslocamento social incitado pelo desengajamento de 

um Estado que se paute na criação de políticas caritativas. E ela mesma tende a se 

tornar a sua cômoda explicação, na medida em que seus efeitos criminógenos (de 

delimitação do indivíduo criminoso como aquele que se encaixaria em um perfil 

estereotipado previamente)  contribuiriam pesadamente para o sentimento de 

insegurança social e para o estímulo da violência que supostamente seria responsável 

por remediar (WACQUANT, 2003, p. 34). 

Nesta compreensão do Estado como um espaço público que perde seus 

direcionamentos de atuação voltados para a redução da desigualdade e passa a 

assumir finalidades de lucro demandados pelo mercado e pelos próprios indivíduos 

que integram seu território, as causas reais das mazelas seriam ignoradas. Conforme 

afirma Bauman, a batalha contra o crime seria apresentada como um “excitante 

espetáculo midiático-burocrático) (BAUMAN, 2008, p. 189). 

Nesse mesmo sentido, Glassner destaca que ocorreria um verdadeiro 

paradoxo na sociedade em conjunto com a cultura do medo, pois os problemas sérios 

continuariam amplamente ignorados, ainda que sejam os reais responsáveis por 

perigos abomináveis para a população (2003, p. 27).  

Destaca-se que não se intenta afirmar que não existam violações reais que 

poderiam ser enquadrados em tipos penais existentes nos mais variados 
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ordenamentos. Contudo, o peso com que a existência destes crimes seria trazida, 

superaria outras questões mais danosas para a sociedade. 

Ao discorrer sobre as características do risco contemporâneo, Beck afirma que 

face determinadas circunstâncias o sentido dos indivíduos falha. Uma cultura inteira 

ficaria cega mesmo que vendo. Haveria um mundo inalterado para os sentidos, por 

trás do qual existiria uma contaminação e perigo ocultos à visão e à consciência. A 

real ameaça ao mundo, estaria escondida por trás deste mesmo mundo, 

permanecendo com isso completamente inacessível aos sentidos da população 

(1995, p.65).   

Para Beck a consciência dos indivíduos não seria gerada pela relação ao outro 

em determinada classe social ou a comunidade, mas em afinidade à experiência 

antropológica de insegurança e de incerteza que fosse imposta. O debate sobre os 

riscos seria pautado em pérfidas alternativas, conforme a sociedade industrial geraria 

opções que se combatem entre si, localizadas entre uma reindustrialização nas 

balizas do desenvolvimento e a demanda por uma suposta democratização social do 

incremento técnico-econômico. Esse contrassenso geraria uma falência das políticas 

públicas que, naufragadas nessas diferentes possibilidades, se localizariam em um 

panorama de múltiplos consensos possíveis de serem negociados. Em uma 

sociedade pautada no risco de concretização dos medos, os indivíduos e as 

instituições que experimentam situações de insegurança seriam produtores de 

diversas possibilidades de consenso político (1995, p.70).   

Nesse sentido, o autor afirma que: “A propósito, o que significa "perigoso"? Esta 

questão sociopolítica crucial, que vem gradualmente emergindo através dos conflitos 

sobre o espectro das novas tecnologias, é bloqueada, contudo, pela discussão de 

falsas alternativas” (BECK, 1995, p.71). 

Beck, ao analisar as características do risco contemporâneo, então, perceberia 

que uma vez que a maioria dos perigos atuais seria inacessível ao conhecimento e 

controle por parte do público, restaria difícil verificar o real alcance destes, podendo 

verdades fabricadas serem inseridas ou excluídas das crenças públicas. 

Relembra-se o alerta feito por Bauman ao afirmar que: “[...] na batalha das 

opiniões os mais poderosos em matéria de radiodifusão têm mais chances de vencer” 

(2008, p. 189). 
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Cumpre observar que o Estado democrático moderno, estruturado como uma 

sociedade capitalista de mercado, teria sido construído no início como uma estrutura 

direcionada a diminuir o medo e, possivelmente, eliminá-lo da sociedade. Esta 

insegurança não deveria ser manufaturada, mas a parte que direciona ao uso de 

meios para repressão da violência administrados pelo poder público deveriam 

representar uma intervenção apenas em circunstâncias excepcionais (BAUMAN, 

2008, p. 204).  

Uma longa cruzada realizada em combate aos terrores socialmente criados e 

gestados deveria ter culminado na garantia coletiva, endossada pelo Estado, contra 

infortúnios individuais. Nesse sentido, Roosevelt afirmou em seu discurso de posse 

que “Permita-me afirmar minha crença inabalável de que a única coisa que devemos 

temer é o próprio medo” (1933)8. 

Contudo, com o recuo de um estado social, o medo da degradação social, 

mediante um espectro da pobreza e da exclusão dos marginais por políticas públicas 

e práticas pessoais, acabaria direcionando as atuações voltadas ao medo do outro ao 

invés da integração de todos no espaço social. 

Como afirmado por Bauman, aqueles indivíduos considerados como “super-

ricos” não teriam nada para temer, pois uma das armas mais poderosas destes seria 

a globalização negativa. Esta, autorizaria ultrapassar limites corporativos e mover o 

capital de acordo com o espaço que lhes seja mais favorável de ocupar (em relação 

ao recebimento de vantagens e benefícios pessoais). Contudo, percebendo esta 

flexibilização de transposição de fronteiras com a integralidade do capital de alguém, 

poucos Estados assumiriam correr o risco em alienar os criadores de riqueza, 

atacando-os de alguma forma, pois teriam medo de gerar um colapso financeiro em 

seus territórios com a saída destes (BAUMAN, 2008, p. 206). 

Dessa forma, visando a manutenção das riquezas em seus territórios os 

Estados trariam e tirariam da esfera pública questões que não seriam absolutamente 

responsabilidade desta ou que seriam diretamente de sua incumbência, mas que 

versam sobre interesses de uma minoria economicamente favorecida, com a 

finalidade de manutenção desta sobre seu manto financeiro. 

                                                             
8 Posteriormente, Glassner afirmará que ao invés de defender a crença de temer o próprio medo, a verdade seria 
que, frequentemente, tememos a coisa errada (GLASSNER, 2003, p. 27). 
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Em outra obra, Bauman analisa que um dos aspectos notáveis do mundo 

contemporâneo seria a tensão entre duas tendências diretamente conectadas: a 

globalização e a localização. A globalização seria a progressiva separação entre 

poder e política, nessa o capital flui, enquanto a política continuaria presa ao território 

(a localidade). Tal fluxo escaparia constantemente das instituições políticas. A 

localidade, então, seria extremamente desvalorizada nesse processo, pois o capital 

teria se tornado extraterritorial, não mais submetido às fronteiras do Estado e aos 

custos proibitivos de viagem. O capital e o saber foram emancipados de seu 

confinamento territorial (2000, p. 125-127). 

As elites globais não seriam mais limitadas a um único espaço territorial, bem 

como perceberiam ser economicamente vantajoso estimular os medos dos nativos 

das localidades que transitam de alguma forma. Moldar estes medos de acordo com 

seus interesses em uma insegurança global, inseriria a preocupação de segurança 

local em espaços que antes não existia. Tal atuação traria muitos ganhos e poucos 

riscos, desde que concretizada com consistência. Entre estes benefícios, poderia ser 

apontada a capacidade de desviar os olhos dos amedrontados de questões 

específicas, afastando-os da causa de suas ansiedades existenciais, de modo que 

esta classe rica pudesse continuar recompensando a si mesma em uma escala 

absurda (BAUMAN, 2008, p. 207).  

Nesse contexto, Lyon em diálogo transcrito com Bauman afirma que uma das 

principais formas de prometer segurança aos indivíduos de determinada sociedade 

seria o desenvolvimento constante de novas técnicas e tecnologias de vigilância, que 

supostamente forneceriam proteção, não em relação a perigos definidos, mas de um 

risco nebuloso e informe (BAUMAN; LYON, 2013, p. 95). 

A segurança comercializada seria responsável pela produção de um 

subproduto (que o autor destaca poder ser considerado até como uma forma de 

política deliberada): a manutenção de certas formas de insegurança. Esta, seria 

fortemente sentida pelas pessoas muito pobres, que seriam estigmatizadas como 

“categorias suspeitas”. Descobriu-se que lutar contra os medos seria uma tarefa para 

a vida toda, mantendo-se longe de conseguir dominá-los um a um. Seria estimulada 

uma “obsessão por segurança”, o que teria como consequência a banalização da 

inquietação (BAUMAN; LYON, 2013, p. 96). 
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Em resposta à estas afirmações de Lyon, Bauman afirma que, ao longo dos 

séculos, as cidades teriam se tornado estufas ou incubadoras de perigos imaginários, 

endêmicos e planejados. Construídas com o fundamento de trazer um agrupado de 

ordem no meio do caos, as cidades teriam se transformado em fontes da mais profusa 

desordem, exigindo a utilização de uma série infinita de aparatos de contenção 

(muralhas, barricadas, torres de vigilância, armas, entre outros) (BAUMAN; LYON, 

2013, p. 98). 

Bauman afirma, ainda, que a fonte de toda essa estrutura de segurança 

vendida e estimulada nas sociedades seria o “medo do outro”, não como algum 

forasteiro de fora da cidade, nômade, de origem desconhecida, que estaria 

temporariamente atravessando aquela localidade, mas alguém próximo, como um 

vizinho ou um transeunte, ocupantes dos mesmos limites territoriais, ou seja, qualquer 

desconhecido. Como os ocupantes de grandes cidades capitalistas, pautadas em um 

individualismo intrínseco, seriam estranhos entre si, qualquer um seria capaz de portar 

o perigo. Assim, todos desejariam que estas ameaças flutuantes fossem condensadas 

em uma parcela que pudesse ser considerada como “suspeitos habituais”. Tal 

definição seria útil para manter a intimidação afastada, mas, principalmente, para nos 

proteger do perigo de sermos classificados como parte dela (BAUMAN; LYON, 2013, 

p. 98).  

Estes dois motivos (proteger-se dos perigos em abstrato e evitar sermos 

classificados como perigosos) seriam as principais razões para realizarmos altos 

investimentos em uma rede densa que tem como principais finalidades: vigilância, 

seleção, segregação e exclusão. Nas palavras do autor: “Todos nós devemos 

identificar os inimigos da segurança para não sermos incluídos entre eles”. Seria 

necessário acusar, para ser absolvido, disseminar a exclusão, para que não sejamos 

excluídos (BAUMAN; LYON, 2013, p. 98). 

Por mais irônica que seja a conclusão desta reflexão, seria necessário confiar 

na eficácia do aparato de vigilância para que se torne possível adquirir certo conforto 

na crença de que as pessoas de bem, trabalhadores, estudantes, religiosos, 

conseguiriam sair ilesos das eventuais armadilhas montadas por este dispositivo. Bem 

como, que o fato de não sermos levados por esta onda devastadora pautada em 

critérios abstratos e desiguais, faria com que nossa potencial moralidade e decência 

fosse confirmada socialmente. 
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No mesmo diálogo, Bauman afirma, ainda, que a população, dentro do 

esquema até aqui apresentado, se transformaria em “viciados em segurança”. 

Consumindo a tecnologia em serviços e produtos conectados a tentativa de reduzir a 

insegurança social, a população teria assimilado a abrangência das bases de 

desconfiança e suspeita, da noção de convivência segura como algo concebível 

unicamente como produto de uma vigilância permanente. A população teria se tornado 

dependente da vigilância vista como algo realmente feito (BAUMAN; LYON, 2013, p. 

99). 

Consumir os aparatos comercializados relacionados à segurança, pelo 

raciocínio apresentado pelos autores, se tornaria um ciclo vicioso em sociedade. 

Quanto mais se descobre sobre novas tecnologias, menos isso iria satisfazer os 

anseios sociais que, constantemente, propugnariam por mais. Uma vez tendo 

experimentado esta realidade, seria consideravelmente difícil para alguém fugir dela.  

Conforme aduz Minton: “O medo alimenta o medo” (2011, p. 171). 

Bauman se utiliza da fábula de René Girard9, pontuando que apesar de não ser 

uma verdade histórica, poderia ser utilizada para afirmar que sempre que o 

desentendimento está disseminado e difuso em um determinado espaço, existindo 

sem qualquer alvo definido (quando grassam a desconfiança e hostilidade mútuas), a 

única ação que poderia direcionar a população para uma solidariedade (podendo ser 

compreendida tanto como positiva quanto negativa) seria a escolha de um inimigo em 

comum e unir forças legitimando atos de atrocidade comunitária contra este escolhido. 

Nas palavras do autor: “Somente a comunidade dos cúmplices é (enquanto dure) 

garantia contra as hipóteses de que o crime seja definido e punido de acordo”. O que 

a comunidade não toleraria seria aquele indivíduo que se recusasse a participar deste 

clamor público, lançando, com este ato, dúvidas sobre a sua correção e justeza 

perante os demais ocupantes deste mesmo território (BAUMAN, 2000, p. 23).   

                                                             
9 René Girard, em sua obra Double Business Bind (Baltimore University Press, 1978), teria imaginado, 
hipoteticamente, o que poderia ter acontecido em tempos pré-sociais quando divergências se disseminavam por 
toda a população e lutas sangrentas marcavam a possibilidade de sobrevivência, impedindo uma união social. 
Para que alguma reunião social fosse desenvolvida, primeiro se teria que encontrar uma vítima. Esta seria 
assassinada por todos os membros da sociedade que, “unidos pelo homicídio”, se tornariam cúmplices. 
Posteriormente a este fato, inimizades dispersas seriam sedimentadas e não haveria mais violentos conflitos 
naquele território. “Seria o laço entre os solitários (amedrontados) e a comunidade solidária (confiante).” 
(BAUMAN, 2000, p. 23) 
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O autor explica, ainda, que se vive um paradoxo: temos um mundo saturado de 

dispositivos de vigilância, onde de um lado estamos mais protegidos da insegurança 

do que qualquer outra geração anterior, de outro, nenhuma sociedade antes 

estruturada vivenciou os sentimentos de insegurança e medo como se experimenta 

diariamente (BAUMAN; LYON, 2013, p. 100). 

O Estado-nação não seria a única instituição em crise, mas também o indivíduo 

estaria em colapso. Este, se veria em uma situação onde seria necessário encontrar 

de forma individual soluções para problemas social e globalmente gerados.  

Todos seriam considerados como indivíduos de direito (perante a lei), mas a 

maioria estaria aquém deste status de “indivíduo de fato”  (em função de um déficit de 

conhecimento, de habilidades, recursos ou porque os problemas enfrentados só 

poderiam ser realmente combatidos de uma forma coletiva, por uma ação organizada 

e coordenada envolvendo muita gente) (BAUMAN; LYON, 2013, p. 132). 

Neste panorama, em outra obra, o próprio autor alerta que apresentar uma ideia 

sobre o fundamento da crença como as causas mais profundas dos golpes do destino 

seriam, na verdade, o produto de uma manipulação prévia das “notoriamente 

obscuras forças do mercado” em conjunto com as “leis da competição”. Poderia 

parecer absurdamente fantástico para boa parte da população afetada por tal lógica. 

Considerando-se quase igual a atuação de buscar soluções e explicações na 

astrologia e nas práticas de adivinhação. Mas não seria tão distante da realidade, 

quando se analisa o desenvolvimento histórico da sociedade e o alcance de uma 

sociedade moderna (BAUMAN, 2000, p. 56). 

Transferir a ansiedade da insegurança e da instabilidade global, suas 

verdadeiras causas, para o campo da segurança privada, seria praticar a atuação 

mais fácil, mas não a mais eficiente10. Ameaças à segurança poderiam ser mais 

facilmente visualizadas pela população, assim como o seu extermínio poderia ser 

considerado como algo possível de ser imaginado. Nesse sentido, os homens e 

mulheres ficariam tão absortos com a segurança chamada de “lei e ordem”, que teriam 

seus interesses reduzidos e deixariam de refletir sobre os mecanismos produtivos 

                                                             
10 O autor explica esta conclusão se utilizando da anedota do bêbado que busca dinheiro debaixo do poste de 
luz. Este o faz neste local, não porque tivesse perdido algo ali, mas porque seria o ponto mais iluminado da via 
(BAUMAN, 2000, p. 56). 
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desta incerteza e insegurança, assim como a vontade popular de refrear esta situação 

(BAUMAN, 2000, p. 56). 

A consequência verificada pelo autor seria uma espécie de “sobrecarga da 

segurança”. Os instintos naturais de sobrevivência e autodefesa teriam sido 

carregados de sentimentos que excedem a sua capacidade de carga. Dessa forma, 

tal instituto estaria fadado a ingerir, reciclar e eliminar restos psicologicamente 

venenosos na batalha perdida pela segurança. Nesse sentido: “Quando as 

coletividades deixam de construir e conservar os muros e fossos de proteção da 

cidade, cada um dos habitantes tem que frequentar cursos de caratê.” (BAUMAN, 

2000, p. 57). 

Em outra obra, Bauman afirma que, após um tempo, os morados descobririam 

que quanto mais seguros se sentem dentro dos seus muros, menos familiar e mais 

ameaçadora será a selva lá fora, logo, mais coragem será demandada para se 

aventurar além dos guardas armados e cercas eletrônicas (2003, p. 106).  

Contudo, não se pode esquecer que toda cerca detém dois lados, um de dentro 

e outro de fora. O que é um abrigo para um personagem, pode ser um local inóspito 

para outro de acordo com o seu lugar de observação e pertencimento. 

Para Bauman, haveria uma definição de espaços permitidos e proibidos, que 

seria detentora de um único objetivo: manter os enclaves extraterritoriais isolados do 

território contínuo da cidade, construindo fortalezas no interior das cidades, onde a 

elite global extraterritorial pode cuidar da própria vida, manter sua independência física 

e tratar do próprio isolamento espiritual. Seria possível perceber, com isso, a 

desintegração da comunidade como tal (2009, p. 43).   

Nesse sentido, Castel afirma que a insegurança moderna não deriva da perda 

da segurança em si, mas de uma nebulosidade que existira em relação aos seus 

objetivos em um espaço social onde a base de sua estruturação estaria fundada na 

contínua e dificultosa procura por proteção e segurança. Para o autor, um dos 

principais fundamentos que embasariam a existência da insegurança moderna seria 

o medo dos crimes e, principalmente, dos criminosos. Suspeita-se de tudo e de todos. 

Para o autor, tal constatação se dá como desenvolvimento do individualismo moderno. 

A sociedade moderna ao substituir as comunidades solidamente unidas e as 

corporações, teria determinado o dever individual de cuidar de si próprio e de fazer 
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por si mesmo. Haveria a supervalorização do indivíduo, livre das responsabilidades 

que a rede de conexões sociais anteriormente exigiam deste. As consequências 

alcançadas teriam sido: a insegurança e a vulnerabilidade sem precedentes nesses 

mesmos homens e mulheres (2005, p. 6-22). 

O perpétuo sentimento de insegurança poderia ser visto como um dano 

colateral da crença de que quanto mais aparatos de garantia e esforços 

imprescindíveis, seria possível alcançar um momento de segurança total. Contudo, 

como demonstrado, tal ideal seria utópico pela própria forma como foi incialmente 

desenvolvido e posteriormente mantido, logo, quando os indivíduos constatam o não 

alcance de seus desejos (pela total impossibilidade de satisfazê-lo), só será possível 

explicar o fracasso acreditando que ele se deve a um ato mau e premeditado, o que 

conclui pela necessária existência de um ser marginal, distanciado de si e do meio 

que ocupa, um “outro”. As casas construídas para proteger seus moradores, 

acabariam sendo uma fonte de separação do indivíduo da comunidade. 

Se trancar do mundo externo, mediante a aquisição de produtos e tecnologias 

que distanciam o homem e a mulher da coletividade, impedindo a troca que deriva de 

um convívio social, acabam se mostrando como as reações mais habituais ao temor 

existente. Contudo, conforme demonstrado, as estruturas montadas por trás da 

construção deste pavor coletivo, aquelas mantidas para fabricar tais incertezas e 

inseguranças geradas em um âmbito global, acabam se mostrando fora do alcance 

das autoridades eleitas e da população em geral.  

Ademais, os problemas criados de forma global, acabariam sendo submetidos 

a resoluções locais e à métodos de combate sintomáticos, que não despenderiam seu 

tempo e esforço com o debate sobre as origens do problema (até pelo risco econômico 

que tais contestações podem disseminar), mas desenvolveriam técnicas que atacam, 

pontualmente, os sintomas que são apresentados e aqueles que conseguem ser 

imaginados e temidos pela coletividade. 

Dentro desta sistemática, nenhum dos temores sociais seria realmente 

resolvidos. Defende-se, inclusive, que tal resolução não seria algo realmente 

perseguido pelo mercado, pelo contrário, a disseminação do medo se apresentaria 

como muito mais lucrativa que o se tratamento definitivo. 
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Glassner leciona que todos pagam os custos altos das ondas de pânico: 

enormes somas em dinheiro seriam lançadas ao lixo. Os valores gastos por conta do 

pânico gerado em relação a ocorrência de crimes teria crescido tanto que até o mais 

fanático pela aplicação da lei e da ordem teria dificuldade em defendê-lo nas atuais 

circunstâncias (2003, p. 26). 

Contudo, ao mesmo tempo que grandes montantes seriam gastos nessa seara, 

uma quantidade igualmente relevante seria auferida com tal estrutura. Uma grande 

quantidade de grupos, empresas, instituições, organizações que defendem 

determinada causa, seitas religiosas e partidos políticos seriam responsáveis por 

promover e lucrar diretamente com o pânico (GLASSNER, 2003, p. 33). Nesse 

sentido: “muito poder e dinheiro estão à espera daqueles que penetram em nossas 

inseguranças emocionais e nos fornecem substitutos simbólicos.” (2003, p. 40). 

Conforme lição de Bauman: “no coração da política da vida jaz um desejo 

profundo e insaciável de segurança, mas agir segundo esse desejo redunda em 

insegurança ainda maior e mais profunda” (BAUMAN, 2000, p. 31). 

A integração e reprodução da “ordem global” torna mais uma vez o disfarce de 

um processo espontâneo e impelido por si mesmo. Uma das maiores criações da 

modernidade teria sido o desenvolvimento de uma ordem voltada para uma missão 

quase impossível de ser alcançada, sem uma postura coletiva e consciente do local 

onde se quer chegar. Contudo, não são ações da coletividade que seriam incentivadas 

na sociedade. 

Mediante uma globalização negativa (utilizando-se da denominação trazida por 

Bauman), a forma e a intensidade com que os medos seriam apresentados em 

sociedade (principalmente em relação ao outro estranho dos padrões sociais) teria 

íntima conexão com a possibilidade destes serem capitalizados por uma minoria 

detentora de grande poder aquisitivo. Estes, estimulariam tais temores sociais como 

um meio muito bem calculado de angariar mais dinheiro para proveito próprio. Nesse 

sentido, a previsibilidade existente seguiria os interesses dominantes e a eficácia dos 

meios vendidos (quando se intenta eliminar os medos em definitivo) não seria real.   
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10 – O PAPEL DA MÍDIA 

 

Glassner alerta que qualquer análise sobre a cultura do medo que ignore a 

atuação da imprensa conectada a esta, estaria fadada ao insucesso e a incompletude 

(2003, p. 33). 

Entre as inúmeras estruturas que poderíamos atribuir certa parcela de 

responsabilidade pela propagação irresponsável de um medo coletivo, a imprensa 

ocuparia um dos principais lugares desta lista.  

Os jornalistas que ocupam estes espaços não apenas espalham o medo 

previamente selecionado, mas também desmascaram e direcionam suas críticas uns 

contra os outros por supostamente terem alarmado o público de forma irresponsável.  

Desde a década de 30, os jornais impressos ocupavam importante papel na 

informação da população. Inicialmente, informavam sobre as instabilidades políticas 

que o Brasil passava e os discursos antagônicos que brigavam pela hegemonia do 

poder. 

Após a Independência, a recém criada impressa sofreu forte golpe, pois se 

fosse de oposição ao regime (como o Paraense em Belém, Sentinelas ou Gazeta 

Pernambucana em Pernambuco, por exemplo) seriam perseguidas implacavelmente. 

Em 1827, quando a censura foi abolida, a imprensa se multiplicou articulada com às 

atividades políticas divididas entre direita conservadora, direita liberal e esquerda 

liberal (BATISTA, 2003, p. 171). 

Os medos impressos foram se transformando em discursos que ferem e 

matam. As repercussões da Revolta Malê na Bahia produziram uma maré de 

suspeitas que serviriam para solidificar uma reunião aterrorizante, feita de açoites, 

penas e violações sem medidas, tudo legitimado pela norma da época. A título de 

exemplo, o açoitamento de 700 negros pelas estradas teria sido o produto concreto 

das medidas energéticas clamadas pelos jornais da época (BATISTA, 2003, p. 202-

203). 

O medo como produto comercializável se mostraria como integrante de um 

mercado muito competitivo e nem sempre institucionalizável, mas que demandaria 
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uma estética e forma de atuação próprios. Seria possível auferir altos lucros 

comerciais com a insegurança e a administração do medo da coletividade. 

O capital investido no medo poderia ser transformado em qualquer tipo de lucro 

político ou comercial. A segurança pessoal teria se modificado no melhor argumento 

que pode ser utilizado pelas campanhas de marketing.  

A expressão “lei e ordem”, hoje reduzida a uma promessa de segurança pela 

intervenção máxima, transformou-se em um argumento categórico de venda. A 

exposição das ameaças e das violações à segurança pessoal, teriam se tornado um 

elemento determinante na briga pelos índices de audiência dos meios de 

comunicação de massa (BAUMAN, 2009, p. 55-56). 

Para melhor compreender um acordo hierarquizado e segregatório entre o 

passado e o presente na função do medo, seria necessário analisar a forma como 

essa subjetividade seria produzida.  

Batista leciona que com a mídia de massa, a irrupção de fatores subjetivos 

estaria no primeiro plano da atualidade histórica. As transformações tecnológicas e o 

controle realizado pela indústria da mídia teriam como resultado uma tendência à 

homogeneização universalizante e reducionista da subjetividade. Por isso seria 

possível afirmar que a grande política social da contemporaneidade neoliberal seria 

uma política eminentemente penal. A qualquer mínima redução de seu poder, os 

meios de comunicação seriam responsáveis por disseminar campanhas de lei e 

ordem que aterrorizariam a população e estimulariam a necessidade de adquirir novos 

equipamentos de combate (2003, p. 33). 

Os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, seriam meios 

essenciais para a manutenção de um poder previamente definido mediante a 

utilização do sistema penal11. Seja pelo alarde criado em cima de determinados casos 

concretos, seja pela produção fictícia de material fundado em possíveis violações, se 

                                                             
11 Aqui, utilizaremos as definições trazidos por Zaffaroni e Pierangeli, que assim explicam: Chamamos de sistema 
penal ao controle social punitivo institucionalizado, que na prática abarca desde que se detecta ou supõe 
detectar-se uma suspeita de delito até que se impõe e executa uma pena, pressupondo uma atividade normativa 
que cria a lei que institucionaliza o procedimento, a atuação dos funcionários e define os casos e condições para 
essa atuação [...] englobando a atividade do legislador, do público, da polícia, dos juízes e funcionários e da 
execução penal. [...] nele se incluem ações controladoras e repressoras que aparentemente nada têm a ver com 
o sistema penal (ZAFFARONI; PIERANGELI, 1997, p. 70). 
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buscaria produzir e padronizar o que deveria ser considerado como indignação social, 

mediante a determinação de um padrão de marginal. 

As imagens de morte e terror normalmente seriam lançadas com a finalidade 

de produzir no subconsciente popular o temor de que as classes subalternas 

ocupariam as matrizes constitutivas da nossa formação ideológica, imputando, assim, 

uma fantasia de “caos social” (BATISTA, 2003, p. 34). 

Ainda, Batista destaca que o limiar entre os séculos XX e XXI demonstra que o 

medo não seria apenas uma consequência deplorável da radicalização da ordem 

econômica, mas seria também um projeto estético, que adentra no indivíduo e em seu 

psicológico. Haveria uma “produção imagética” do terror, onde as bancadas de jornais 

e a tela da televisão seriam responsáveis por reproduzir o que teria sido a praça 

pública para os autos-de-fé (2003, p. 75). Nas caras e bocas dos âncoras dos 

noticiários policialescos globais se poderia perceber um estranho prazer com 

fundamento na execução comunitária de uma pena de morte (BATISTA, 2003, p. 97).  

Nesse sentido, Nilo Batista já denunciou que a maior delegacia do país, 

possivelmente, seria o Jornal Nacional (BATISTA, 2001). 

Uma das principais origens do sentimento de medo social infundado seria o 

bombardeio feito pela mídia com histórias sensacionalistas idealizadas apenas para 

aumentar os índices de audiência, o que o autor denomina de teoria dos efeitos da 

mídia. Para fundamentar seu ponto de vista, analisa pesquisa feita por Esther Madriz, 

da Faculdade Hunter, nesta se verificou que os meios midiáticos eram as principais 

formas pelas quais os medos eram repassados e assimilados, bem como isso era 

também o fundamento para acreditar que tais temores seriam válidos (GLASSNER, 

2003, p. 30-31). 

Histórias sobre mortes violentas, drogas, crimes em geral e catástrofes 

devastadoras constituem boa parte da pauta midiática e, consequentemente, boa 

parte do conteúdo que preenche os tempos livres da população.  

Os noticiários viveriam sob a máxima de que “se tem sangue, não tem para 

ninguém.”. A título de exemplo, Glassner informa que, entre 1994 e 1998, os índices 

de homicídios reduziram nos Estados Unidos em cerca de 20%, contudo, o número 

de histórias sobre assassinatos nos noticiários das redes teria aumentado, de forma 
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completamente desproporcional, em 600%, alavancado pelo caso O.J.Simpson12. A 

técnica de atuação também seria bem semelhante: os produtores deixariam que os 

relatos emotivos sobre a situação passem por cima da informação objetiva sobre o 

fato exposto (2003, p. 31). 

No mesmo sentido, Kahn afirma que o conteúdo da mídia dedicado a cobertura 

criminal, ao ser analisado demonstraria que esta estrutura fornece um mapa do mundo 

do crime que difere em muitos aspectos daquele fornecido pelas estatísticas oficiais 

(2001, p. 5). Entre as distorções, o autor destaca:  

 

1) as variações no volume da notícia sobre um tipo de crime guarda pouca 
relação com as variações reais observadas naquele crime, tanto com respeito 
à localização espacial quanto a variação no tempo 
2) embora a maioria dos crimes seja não violento, a cobertura da 
imprensa sugere o contrário 
3) tanto as vítimas quanto os agressores que aparecem na mídia são 
mais velhos do que sugerem as estatísticas criminais 
4) as reportagens tendem a sobre-representar grupos minoritários ou 
impopulares entre os agressores 
5) o retrato da atividade policial é dramatizado e parece mais eficaz e 
emocionante do que é na realidade 
6) ignora-se os diferentes riscos de vitimização dos diversos grupos 
7) há uma ausência generalizada sobre o contexto social e histórico da 
informação apresentada 
8) Existe uma concentração da atenção sobre crimes de rua, cometidos 
por pobres, e uma desconsideração com relação aos crimes de colarinho 
branco 

9) Dados enganosos são apresentados aos leitores, como os que 
reportam o aumento no número de crimes sem levar em conta aumentos no 
tamanho da população. A sazonalidade existente em certos crimes tampouco 
é considerada. Porcentagens são calculadas sob números absolutos 
insignificantes (KAHN, 2001, p. 6).   

  

Pelo que se vislumbra a única realidade entre o que a mídia divulga e a os 

dados da criminalidade seria o fato de que tais condutas ilícitas serem praticadas, em 

sua maioria, por homens. De resto, tudo seria uma fantasia sem embasamento 

empírico para ser considerado como fonte suficiente de um temor generalizado.  

Principalmente as redes de televisão seriam responsáveis pela transmissão de 

programas de reportagem que teriam como diretriz a ideia de que “perigo algum é 

                                                             
12 O. J. Simpson é um ex-jogador de futebol americano norte-americano. Em 1994, foi acusado de ser o 
responsável pelo assassinato a facadas de sua ex-esposa, Nicole Brown, e de seu amigo, Ronald Goldman. Foi 
inocentado pelo crime após um julgamento que durou 372 dias. 
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pequeno o suficiente que não possa ser transformado em um pesadelo nacional.” 

(GLASSNER, 2003, p. 31).  

Ao supostamente identificar a falha social perigosa que precisaria ser alertada 

à população, pequenos perigos alcançariam grandes patamares de temor, enquanto 

os realmente graves desapareceriam da vista da sociedade. 

Contudo, em algumas situações, diferente das outras estruturas que lucrariam 

com o medo, a mídia seria a única que poderiam acabar provando do medo que 

alimentam (GLASSNER, 2003, p. 33).  

Existiria uma grande disparidade existente entre o que a mídia e as parcelas 

economicamente mais favorecidas escolheriam divulgar, daquilo que realmente 

ocorre no Estado. Os políticos e os jornais, diariamente, repassariam informações 

alarmista sobre bandidos e heróis, sobre a prática de crimes violentos e qualquer nova 

“moda” selecionada por determinado período. Enquanto isso, ao mesmo tempo, uma 

série de informações que poderiam ser consideradas como cruciais para a sociedade, 

permanecem em silêncio e distantes do conhecimento popular sobre a sua existência.  

Os psicólogos denominam de “disponibilidade heurística” a verificação de que 

um fenômeno seria considerado como popular ou importante em sociedade a 

depender do quão prontamente ele é rememorado. Atribui-se grande valor ao 

conteúdo enfatizado pela mídia, pois estes seriam lembrados instantânea e 

constantemente aos telespectadores (GLASSNER, 2003, p. 226). 

De fato, a mídia não seria a singular via de conhecimento sobre a realidade, 

mas ela teria um impacto expressivo que poderia levar a distorções de avaliação 

conforme evidenciado em diversos estudos empíricos (Lichtenstein e colaboradores, 

1978; Slovic, 1979). 

Nerb, Spada e Lay tentam enumerar algumas características qualitativas 

usadas para a seleção de notícias que serão ou não veiculadas para a população. 

Inicialmente, a excepcionalidade do fato seria um fundamento que auxiliaria sua 

divulgação na mídia. Por segundo, seria o valor de “entretenimento” da história, ou 

seja, a notícia supriria a indigência do receptor que deseja a liberação de tensão. O 

terceiro seria a existência de uma identificação do público-alvo com a matéria. “A mídia 
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cobre mais frequentemente tópicos que são geograficamente ou culturalmente 

relevantes para o receptor” (2001). 

Além dos fundamentos apresentados, também poderia ser defendida a 

existência de mais um: as necessidades de venda de produtos e serviços por parte 

do mercado, na busca por altas somatórias de dinheiro em resposta. 

Para alcançar suas finalidades, as técnicas comumente utilizadas para ativas a 

sensibilidade da população poderiam ser: declarações com vocábulos bem 

selecionados, concedendo uma conotação alarmista para a situação; a glorificação de 

supostos especialistas sobre o tema; o uso de historietas pungentes, ao invés de 

informações cientificas; o batismo de incidentes isolados como sendo tendências 

nacionais; a definição e descrição de grupos inteiros que passam a ser considerados 

como inimigos da sociedade e fontes de todo o mal (GLASSNER, 2003, p. 328).  

Michaud, ao estudar o fenômeno da violência, explica que a relação entre as 

pessoas e os fatos passam por duas formas de apreensão: a primeira seria baseada 

na experiencia direta e pessoal que cada um teria; a segunda viria dos testemunhos 

e evidências indiretas que recebem. Atualmente, estes elementos indiretos seriam 

repassados pela mídia, que passaria a assumir um papel de responsável pelo repasse 

deste tipo de conteúdo. Uma boa parte da formação do sensível pessoal seria 

construído pelo contato que a pessoa tem com essas experiências indiretas, mediante 

as imagens que são mostradas ou as impressões testemunhadas (1989). 

Segundo o autor, pesquisa realizada nos anos oitenta comprovou que poucas 

pessoas que afirmavam ter medo do aumento da violência, tinham efetivamente sido 

vítimas de alguma violação injusta. Haveria uma identificação entre a pessoa 

entrevistada e as vítimas que teve acesso, ocorrendo uma “apropriação do incidente”, 

uma sociabilidade da insegurança (1989). 

Pastana afirma, ainda, que o clima de insegurança que seria repassado pela 

mídia, principalmente no tocante a violência, garantindo um ideal do dominante. 

Valendo-se do crescente arbítrio de definir quem é nocivo de quem não seria, domina-

se um amplo espaço dos consumidores frente a necessidade do combate destes por 

via da segurança (2003, 78).  
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Diariamente, a mídia seria responsável por expor aquilo que deveria ser 

considerado como incomum ou como algo capaz de alterar a supostamente 

necessária ordem existente. Com isso, se insurgem panaceias morais e soluções 

famosas pelas violações de Direitos Humanos que defendem, mas nunca contra 

todos, a intervenção e perda de direitos em troca de uma série de produtos e serviços, 

dos mais variados preços e atores. Estas invenções seriam apresentadas como a 

necessidade urgente de se impor uma possível solução ao caos. 
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CAPÍTULO II – SOBRE A SEGURANÇA PRIVADA 

 

“O mercado prospera em condições de insegurança; ele aproveita os medos e o 

sentimento de desamparo dos seres humanos” 

Zygmunt Bauman 

 

 Conforme visto no capítulo anterior, o medo seria mais assustador quando se 

apresentaria na sua forma difusa, dispersa, no âmbito social. Sem que a causa ou a 

fonte deste sejam claros, a ameaça passaria a ser visualizada em toda e qualquer 

parte.  

Conforme leciona Bauman, o que se chama de “medo” seria o produto da 

incerteza e da ignorância social frente uma possibilidade de mal injusto e grave e do 

que deveria ser feito para encará-la, pois cessar estaria fora dos nossos limites (2008, 

p. 8). 

O medo apreendido pela sociedade seria uma espécie de medo derivado, ou 

seja, um sentimento de ser e estar suscetível ao perigo. Seria o sentimento de 

constante insegurança e vulnerabilidade (BAUMAN, 2008, p. 9). 

Um indivíduo que aplique, na sua rotina, um a visão que inclua a insegurança 

e a vulnerabilidade recorrerá, constantemente, mesmo que não exista nenhuma 

ameaça real de violação em seu desfavor, às reações necessárias para um encontro 

imediato com o perigo, tendo uma vida de constante alerta, sempre em total vigilância. 

Este sentimento percebido em sociedade seria corroborado por uma alteração 

no meio político, pois o Estado de bem-estar, teria sido gradativamente esvaziado e 

substituído por interesses de mercado específicos e desiguais. 

Batista leciona que o fim do século XX teria assistido o declínio do poder político 

e a ascensão do poder econômico transnacionalizado. O poder político nacional teria 

sido significativamente reduzido, passando a não dar conta da conflitividade advinda 

pela exclusão e pelo desamparo da nova ordem econômica do planeta. Nas palavras 

da autora: “Os políticos não pautam, são pautados.”(BATISTA, 2003, p. 95).  
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Com a retirada do poder da política um sentimento de ansiedade difusa teria se 

instalado em sociedade, sendo dispersada para um único elemento: a segurança. 

Este seria explorado nos jornais e reportagens em geral, semeando a desconfiança 

mútua em sociedade. Ocorreria a desregulamentação e privatização da insegurança. 

A barbárie seria necessária para o fortalecimento do capitalismo e dessa estrutura 

econômica (BATISTA, 2003, p. 96). 

Nessa lógica, a difusão do processamento de informações e supostos dados, 

assim como a rapidez com que isso se propaga, seria essencial para que uma onda 

de vigilância e temor se instalem em sociedade. 

Conforme leciona Bauman, a vigilância se espalha de formas inimagináveis, 

sem um conteúdo determinado, sendo movimentada pelas demandas por mais 

segurança, sendo aconselhada por um marketing insistente de empresas de 

tecnologia e segurança, espalhando-se assim por toda parte (2013, p.10). 

Swed e Crosble explicam que enquanto alguns autores afirmariam que a 

privatização da segurança seria parte da globalização e reestruturação de muitos 

Estados, em conjunto com isso, a indústria nesta seara teria percebido uma ampla 

oportunidade de lucro em conjunto com uma cultura que acredita que a privatização 

poderia levar até a uma melhor e mais eficiente prestação de segurança. As formas 

de fazer política na década de 90, teriam aberto as portas para as empresas privadas 

de segurança entrarem frente a demanda criada (2017, p. 2).  

Neste capítulo se pretende estudar melhor estas empresas de segurança 

privadas, tentando conhecer sobre o que, exatamente, a população estaria 

depositando a confiança da sua segurança e estabilidade social.  

 

1. CONCEITO GERAL DE SEGURANÇA PRIVADA 

 

Definir o que seria a segurança privada não é uma tarefa fácil. Os autores 

analisados, quando resolvem se debruçar diretamente sobre o tema, não apontam 

características de forma unânime ou pacificada. A maioria destes considera tal 

compreensão como pressuposto e discorre sobre assuntos correlatos sem delimitar 

seus limites. 
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As diferenças de definição tendem a incluir os trabalhadores que a integram, o 

foco das tarefas exercidas, a influência do lucro e do cliente, e a inclusão de produtos, 

como a fabricação, distribuição e instalação de equipamentos e tecnologia.  

Tal diversidade na conceituação seria derivada, principalmente, das muitas 

possibilidades de atuação, serviços e funções disponibilizadas por algumas 

estruturas.  

Dentro da pesquisa realizada, foram encontradas definições bem vagas como, 

por exemplo, a de Shearing e Stenning que aduzem: “Included in our definition of 

private security are diverse organizations which exist for diverse pourpose and which 

pursue diverse philosophies and polices.”13 (1981, p. 207).  

A multiplicidade de funções e a complexidade da estrutura dificultaria a 

definição de critérios objetivos. Feita esta ressalva, destaca-se que nesta parte do 

trabalho analisaremos as conceituações encontradas sobre o que seria a segurança 

privada. Ressaltando que nossa intenção é avaliar as empresas que exercem suas 

funções diretamente sobre esta compreensão, excluindo-se, assim, terceiras com 

funções derivadas ou preparatórias. 

Strom, Berzofsky, Shook-As, Barrick, Daye, Horstmann e Kinsey explicam que 

buscando compreender o tema, teria sido realizado um estudo patrocinado pela 

empresa RAND Corporation, nos anos 70, produzindo cinco volumes de relatórios que 

examinaram a regulamentação, o licenciamento e as responsabilidades das agências 

de segurança privadas e pessoal. Precursor no tema, a empresa definiu segurança 

privada como: “all types of private organizations and individuals providing all types of 

security-related services, including investigation, guard, patrol, lie detection, alarm, 

and armored transportation.”. Uma função comum na maioria desses serviços, de 

acordo com esse estudo, seria “crime prevention and detection”14 (2010, p. 14).  

Esta classificação seria criticada, pois excluiria a polícia quase pública (por 

exemplo, polícia de parques e espaços de recreação) e não incluiria na sua reflexão 

o relacionamento da empresa com o cliente, tampouco a natureza do lucro existente 

                                                             
13 Em tradução livre: Incluídas em nossa definição de segurança privada estão diversas organizações que existem 
para diversos fins e que buscam diversas filosofias e políticas. 
14 Em tradução livre: Todos os tipos de organizações privadas e indivíduos que fornecem todos os tipos de 
serviços relacionados à segurança, incluindo investigação, guarda, patrulha, detecção de mentiras, alarme e 
transporte blindado [...] prevenção e detecção de crimes. 
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no setor (STROM, BERZOFSKY, SHOOK-AS, BARRICK, DAYE, HORSTMANN, 

KINSEY, 2010, p. 14). 

Na busca por responder os julgamentos realizados, a empresa Private Security 

Task Force (PSTF), um grupo estabelecido pela Law Enforcement Alliance of America 

(LEAA), adotou a definição que passou a incluir os trabalhadores por conta própria e 

as empresas de capital privado, entidades e organizações “providing security-related 

services to specific clientele for a fee, for the individual or entity that retains or employs 

them, or for themselves, in order to protect their persons, private property, or interests 

from various hazards.”15. O PSTF também restringiu sua definição a organizações com 

fins lucrativos sistema de entregas e organizações policiais quase públicas excluídas, 

salvo quando pagas por fundos privados (STROM, BERZOFSKY, SHOOK-AS, 

BARRICK, DAYE, HORSTMANN, KINSEY, 2010, p. 14). 

Frente tal conceituação, Green alegou que distinções baseadas em orientação 

ao lucro ou fonte de recursos não seriam úteis, pois instituições sem fins lucrativos 

(como por exemplo hospitais, aeroportos e escolas) também costumam contratar 

empresas de segurança privada. O autor, então, definiu segurança privada como 

aqueles indivíduos, organizações e serviços que não são incluídos como órgãos de 

aplicação da lei pública, que se dedicariam principalmente, a prevenção de crimes, 

perda ou dano à indivíduos, organizações ou instalações específicas (1981). 

Em 2009, a American Society for Industrial Security International (a maior 

associação de empresas privadas profissionais de segurança nos Estados Unidos) 

ajustou a definição para a ideia de uma prática não governamental e do setor privado 

de proteção de pessoas, propriedades e informações, conduzindo investigações e 

protegendo os ativos de uma organização. Além disso, seria responsabilidade da 

segurança privada ajudar o setor privado a proteger seus negócios e sua propriedade, 

seja de desastres naturais, acidentes ou ações planejadas de terceiros. Esta pesquisa 

identificou, ainda dezoito elementos principais para se considerar o que seria a 

segurança privada16: 

                                                             
15 Em tradução livre: fornecer serviços relacionados à segurança a clientes específicos mediante taxa, para o 
indivíduo ou entidade que os retém ou os emprega ou para si mesmos, a fim de proteger suas pessoas, 
propriedades privadas ou interesses de vários perigos. 
16 Disponível em: < https://www.asisonline.org/publications/esrm-enterprise-security-risk-management-
guideline-2019-digital/>. Acessado em: 16 de outubro de 2019. 

https://www.asisonline.org/publications/esrm-enterprise-security-risk-management-guideline-2019-digital/
https://www.asisonline.org/publications/esrm-enterprise-security-risk-management-guideline-2019-digital/
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1. physical security, 
2. personnel security, 
3. information systems security, 
4. investigations, 
5. loss prevention, 
6. risk management, 
7. legal aspects, 
8. emergency and contingency planning, 
9. fire protection, 
10. crisis management, 
11. disaster management, 
12. counterterrorism, 
13. competitive intelligence, 
14. executive protection, 
15. violence in the workplace, 
16. crime prevention, 
17. crime prevention through environmental design (CPTED), and 
18. security architecture and engineering.17 

 

Dessa forma, segurança privada poderia representar uma ampla gama de 

organizações, incluindo segurança corporativa, empresas de guarda de segurança, 

empresas de carros blindados, serviços de investigação, entre outros. Responsável 

por contratar pessoas que poderiam trabalhar armadas ou desarmadas, como 

empregados internos ou externos, tendo suas atividades determinadas a depender de 

onde trabalham e que deveres cumprem. 

Bottom e Kostanoski afirmam que a segurança privada seria responsável por 

fornecer proteção não apenas contra o crime, mas também em relação a ameaças 

                                                             
17 Em tradução livre: 1. segurança física, 
2. segurança do pessoal, 
3. segurança dos sistemas de informação, 
4. investigações, 
5. prevenção de perdas, 
6. gestão de riscos, 
7. aspectos legais, 
8. planejamento de emergências e contingências, 
9. proteção contra incêndio, 
10. gestão de crises, 
11. gestão de desastres, 
12. contraterrorismo, 
13. inteligência competitiva, 
14. proteção executiva, 
15. violência no local de trabalho, 
16. prevenção de crimes, 
17. prevenção do crime através do desenho ambiental, e 
18. arquitetura e engenharia de segurança. 
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adicionais citando como exemplos situações de: desperdício, acidente, erro e práticas 

antiéticas (1983). 

Bayley e Shearing afirmam que a segurança privada seria uma instituição não 

governamental responsável pelo policiamento (“policing”), assim como os governos 

ou organizações comunitárias formadas por voluntários. Este, teria como finalidade o 

controle do crime. A parte paga (“comercial”) desta atuação seria a segurança privada. 

Para os autores, esta se apresentaria em duas formas: empregados de empresas 

comerciais que foram contratados para servirem a outros; empregados para trabalhar 

como especialistas em segurança. Tal estrutura já teria superado a quantidade de 

pessoas ocupantes da polícia pública na maioria dos países considerados como 

desenvolvidos18 (1996, p. 586).   

Shearing e Stenning, ao analisar o tema, ressaltam que perceber a segurança 

privada como um comércio onde empresas seriam contratadas apenas para prestar 

serviços de proteção aos seus clientes, não seria suficiente para compreender o 

fenômeno da segurança privada no mundo. Além desta relação comercial, o que 

representaria tal estrutura seria o volumoso investimento feito “in-house”, ou seja, 

interno nas próprias empresas, resultando no desenvolvimento de sistemas próprios 

de segurança com complexidade tecnológica (1981, p. 195). 

Os autores defendem, ainda, que para melhor envolver o tema seria necessário 

perceber, inicialmente, o que será considerado como segurança. Uma das formas de 

percebê-la seria verificar a lista de serviços que a integram19, sabendo que esta lista 

não se manteria estática por muito tempo, pois a quantidade de tecnologia 

desenvolvida nesta seara alteraria os serviços prestados constantemente (1981, p. 

195).  

O ponto unificador que transformaria todos os empregos em serviço de 

segurança, nas palavras dos autores deveria ser visto como: “That theme, we believe, 

                                                             
18 Os autores exemplificam que: “In the United States, for example, there are three times more private security 
agents than public officers. [...] In the United States there about 2 million private security people as opposed to 
about 650,000 sworn police” (1996, p. 587). 
19 Segundo os autores, essa lista deveria conter: “[...] guard, patril and investigation services, alarm, safes, 
armoured transportation services, document shredders, identification systems, courier serviceseletronic 
surveillance equipment, guard dogs, sensor devices, etc.” (SHEARING, STENNING, 1981, p. 195). 
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is protection against depredation, and in particular the protection of information, 

persons and property.”20 (SHEARING, STENNING, 1981, p. 195). 

O que distinguiria os prestadores de serviço privado dos públicos seria o fato 

de que o setor não estatal estaria formado por empregados privados, ocupantes de 

cargos que teriam como finalidade principal uma atuação específica na segurança. 

Em relação a função, esta serviria para atender os interesses daqueles que as 

contratam quando versam sobre prevenir aproximações arriscadas aos interesses dos 

contratantes. Outra consideração seria de que a segurança privada não estaria 

submetida a nenhuma legislação de dever público (SHEARING, STENNING, 1981, p. 

205-210). 

A segurança privada se distinguiria por sua ênfase preventiva expressa na 

relativa falta de preocupação com as taxas de liberação, a depreciação da 

mentalidade investigativa da polícia pública, a importância da restituição, a 

maximização do lucro e assim por diante, oferecendo uma solução desenhada 

especialmente para cada cliente (SHEARING, STENNING, 1981, p. 205-210). 

Ademais, a segurança privada seria restrita as áreas privadas para as quais a 

vigilância foi contratada, enquanto a segurança pública seria incumbida da 

fiscalização apenas de áreas comuns à comunidade (SHEARING, STENNING, 1981, 

p. 205-210). 

Com a evolução da tecnologia, ainda, a segurança privada não seria 

responsável apenas pela proteção frente os prejuízos já existentes ou previsíveis, mas 

poderia ir além, integrando outras possíveis violações e brechas, antecipando-se aos 

possíveis criminosos.  

Em outro texto, os autores definem três características da segurança privada 

que revelariam sua natureza essencial: (1) sua natureza não especializada (“non-

specialized character”); (2) seu mandato definido pelo cliente (“client-defined 

mandate”); e (3) o caráter das sanções que utiliza (“character of the sanctions it 

employs”) (SHEARING, STENNING, 1983, p. 10). 

                                                             
20 Em tradução livre: Acreditamos que esse tema é a proteção contra depredação e, em particular, a proteção de 
informações, pessoas e bens. 
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A primeira consideraria que a justiça criminal seria dividida em muitas 

especializadas, empregando pessoas em funções distintas. Por outro lado, a 

segurança privada seria integrada a outros funções organizacionais que não as 

ligadas à tal estrutura. Este caráter não especializado da segurança privada, no 

entanto, criaria dificuldades comparando numericamente a segurança privada com a 

polícia pública e tentando medir a extensão da mudança no policiamento de mãos 

públicas para privadas (SHEARING, STENNING, 1983, p. 11). 

A segunda característica considera que o mandato e os objetivos da segurança 

privada seriam tipicamente definidos em termos de quais seriam os interesses e 

objetivos particulares daqueles que os contratam. A segurança privada seria 

tipicamente uma forma de "policiar para obter lucro", definindo problemas em termos 

puramente instrumentais. O comportamento seria julgado não de acordo com o fato 

de ofender alguma moral ou bens específicos, mas por ameaçar os interesses (sejam 

eles quais forem) do cliente (SHEARING, STENNING, 1983, p. 12-13).  

Nesse sentido, o policiamento feito pela segurança privada seria 

essencialmente um policiamento controlado por vítimas, pois estas poderiam manter 

a ordem sem ter que confiar exclusivamente, ou principalmente, no sistema de justiça 

criminal. Seriam estabelecidas suas próprias organizações de segurança privada 

direcionadas a mantendo suas próprias definições de ordem social. Proprietários e 

empresários corporativos garantiriam não apenas seus interesses como vítimas em 

potencial, mas também estruturariam seu território de acordo com seus interesses 

(SHEARING, STENNING, 1983, p. 12-13). 

O terceiro atributo consideraria que o fato da segurança privada enfatizar mais 

a prevenção de perdas do que a retribuição não significaria que as sanções nunca 

seriam empregadas. Quando invocadas, no entanto, costumam se desenhar no poder 

privado e corporativo, em vez do poder estatal. Como por exemplo, a principal entre 

as punições disponíveis seria a capacidade das empresas de restringir o acesso à 

propriedade privada e de negar os recursos que esse acesso fornece. Assim, a 

segurança privada poderia retirar das pessoas o acesso a instalações recreativas e 

comerciais, moradias, empregos e créditos (SHEARING, STENNING, 1983, p. 12-13). 

Para os autores, estas três características em conjunto definiriam as formas 

como a segurança privada deveria ser percebida em sociedade. 



93 
 

Para Elsea, Schwartz e Nakamura, ao analisarem as empresas de segurança 

privada contratadas pelo governo dos Estados Unidos para auxiliar na guerra no 

Iraque, ponderam que seria o serviço prestado por empreendimentos privados que 

poderiam versar sobre dois tipos de atuação: os serviços armados e os não armados. 

O primeiro seria incluído por segurança estática (proteção de locais fixos ou estáticos), 

segurança de comboios, escoltas de segurança (protegendo as pessoas que viajam 

sem segurança para áreas de risco), detalhes de segurança pessoal (fornecendo 

proteção para indivíduos de alto nível). O segundo incluiria a coordenação operacional 

(estabelecendo e gerenciando comandos, centros de operações de controle e 

comunicação), análise de inteligência (coleta de informações e desenvolvimento de 

ameaças análise) e treinamento de segurança (fornecendo conhecimento técnico 

específico às forças de segurança públicas). Por estas funções, um determinado 

empreendimento poderia ser considerado como uma empresa fornecedora de 

segurança privada no momento que disponibilizasse alguns desses serviços para a 

comercialização (2008, p. 8-9). 

Segundo Gonçalves, a segurança privada seria constituída por uma atividade 

de natureza privada, fundamentalmente cumprida por empresas de segurança privada 

publicamente autorizadas, mediante contratos de prestação de serviços  com os 

interessados em se beneficiar de tal atuação. O interesse do cliente seria o centro da 

atuação de tais estruturas. Dessa forma, o desempenho de seus serviços seria 

determinado e especificado pelo que teria sido previamente pactuado na relação 

contratual prestador-cliente (2005, p. 372) 

Para Irish, a segurança privada seria motivada pelo lucro e teria como finalidade 

principal a proteção única e exclusiva do interesse de seus clientes, sendo 

responsáveis apenas pela satisfação destes (não do público em geral), buscando 

reduzir o risco do crime e de suas possíveis perdas (não de deter o crime em si, 

mediante a aplicação de possíveis penalidades), não tendo qualquer tipo de 

autorização/poder especial para agir além daquelas disponibilizadas para qualquer 

cidadão (1999, p. 6). 

Para Waard a segurança privada poderia ser definida pelos quatro setores que 

a compõem: empresas de segurança privada (responsáveis por realizar atividades 

profissionalmente para terceiros, tendo como objetivo a preservação da segurança de 

pessoas e bens ou manutenção da ordem pública, utilizando principalmente mão de 
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obra para esse fim); os serviços privados de segurança interna (organizações que 

desempenham funções para sua própria empresa); central privada (estações de 

monitoramento de alarme, empresas que executam funções para terceiros 

profissionalmente com a intenção de preservar a segurança das pessoas e bens ou 

para manter a ordem e o direito público, mediante a utilização de detectores que 

transmitem suas descobertas por links de telecomunicações a um ou mais pontos 

centrais em que os resultados são registrados e avaliados); as empresas privadas de 

transporte de alta segurança (responsáveis por transportar quantidades limitadas de 

dinheiro e outros objetos de valor para terceiros) (1999, p. 144-145). 

Marins afirma que para melhor compreender a segurança privada seria 

necessário fazer um limite teleológico e funcional: a segurança privada só poderia ter 

como objeto a segurança interna, nunca a externa do Estado, compreendida como a 

atividade de salvaguarda da independência e integridade do território (2010, p. 39). 

Todo serviço disponibilizado para a compra que versasse sobre a proteção interna 

seria segurança privada. 

Simões explica que segurança privada seria uma atividade desenvolvida por 

empresas habilitadas para o fornecimento de serviços privados de segurança para 

seus clientes que poderiam ser qualquer pessoa ou instituição (tanto pública como 

privada). Esse serviço teria um caráter profissional, à semelhança das forças públicas 

de segurança, embora não especializado. Seria detentor de um teor complementar e 

subsidiário relativamente às autoridades públicas, sendo um mecanismo coadjuvante 

às polícias públicas na atuação de prevenção do delito. Poderia ser visto como uma 

atividade eminentemente privada, que agiria de acordo com o seu objetivo de auferir 

lucro dentro de um complexo mercado de segurança, balanceando suas atividades 

comerciais com o controle dos custos, obedecendo as leis de oferta e procura. Além 

disso, também seria incluído nessa conceituação os instrumentos e técnicas 

desenvolvidos com a finalidade de proteção de bens e pessoas (2011, p. 4). 

O autor ainda afirma que, indiretamente, as empresas que prestam tais serviços 

serviriam, também, para atender um interesse coletivo indireto, pois auxiliariam na 

segurança pública (SIMÕES, 2011, p. 5). 

Para Rodrigues, a segurança privada seria uma quantidade de serviços 

privados específicos organizados para prestar serviços de segurança à terceiros, 
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assim como a organização por qualquer um da comunidade, voltado a realização da 

própria segurança (2011, p. 83). 

Marques compreende que a segurança privada poderia ser definida como a 

atividade de proteção de pessoas e bens desenvolvida por privados, devidamente 

credenciados e autorizados publicamente, em favor de outros privados, mediante uma 

contrapartida financeira, garantindo a segurança dos mesmos e dos seus bens, 

dissuadindo qualquer intenção criminal que eventualmente possa existir contra estes 

(2013, p. 25).    

Zanetic explica que a segurança privada poderia ser compreendida como um 

modelo de policiamento significativamente diferente da polícia pública tradicional. 

Nesta os objetivos seriam definidos por aqueles que contratam os serviços de 

proteção à eventuais danos, com base na autoridade que possuem sobre sua 

propriedade. A segurança privada também teria uma mentalidade voltada para a 

prevenção e regulação do acesso, buscando minimizar os prejuízos e evitar as 

ocorrências criminais apenas contra seus clientes (2010, p. 9). 

Cioli afirma que segurança privada seria o setor negócios com fins lucrativos 

que fornecem pessoal, ferramentas e procedimentos para prevenir e lidar com riscos 

e danos a pessoas e bens. Analisando a realidade da Itália, aduz que o termo 

"segurança privada" seria usado com referência particular à dimensão sistêmica 

global, enquanto a terminologia "vigilância privada" possuiria uma terminologia 

específica em relação ao seu componente sistêmico interno, na consciência de que a 

primeira expressão representaria também, no nível terminológico, o presente, e talvez 

ainda mais o futuro, da realidade concreta de quanto o nosso sistema ainda reconhece 

apenas na forma lexical e normativo do segundo21. A sociedade seria cada vez mais 

caracterizada pela distribuição massiva de tecnologia aplicada à segurança do 

presente, mesmo antes do futuro, pautada em uma estrutura de uma sociedade de 

riscos e medos seria depositada na tecnoprevenção a produção e gerenciamento de 

                                                             
21 Nas palavras do autor: “Per la nostra realtà nazionale si utilizza la locuzione “sicurezza privata” com particolare 
riferimento alla dimensione sistemica complessiva, mentre la terminologia “vigilanza privata” ha uno specifico 
riguardo alla sua componente sistemica interna, nella consapevolezza che la prima espressione rappresenta 
anche a livello terminologico il presente, e forse ancora di più il futuro, dela realtà concreta di quanto il nostro 
ordinamento riconosce ancora solo nella forma lessicale e normativa della seconda.” (CIOLI, 2013, p.150). 
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segurança (necessidades, problemas, soluções) pelas organizações e operadores 

profissionais e especialistas (2013, p.150). 

Conforme demonstrado pelas conceituações apresentadas, compreender o 

que seria a segurança pública não seria uma tarefa realizada de forma breve, 

mediante um conceito fechado. 

Para melhor visualizar os conceitos apresentados, estruturamos a seguinte 

tabela concatenando os fundamentos apresentados. 

QUEM SÃO? FINALIDADE 

PRINCIPAL 

SERVIÇOS QUE 

DISPONIBILIZAM 

FONTE 

Organizações 

privadas e 

individuais. 

Prevenção e 

Detecção de Crimes. 

Investigação, 

guarda, patrulha, 

detecção de 

mentiras, alarme e 

transporte 

blindado. 

Strom, 

Berzofsky, 

Shook-As, 

Barrick, Daye, 

Horstmann e 

Kinsey. 

Empresas de capital 

privado com fins 

lucrativos. 

Proteção de 

pessoas, 

propriedades 

privadas e 

interesses em 

perigo. 

Qualquer um que o 

cliente demande 

para a antecipação 

do possível 

prejuízo. 

PSTF; Bayley e 

Shearing; 

Shearing e 

Steanning; 

Gonçalves; 

Irish; Marins; 

Rodrigues; 

Marques; 

Zanetic; Cioli. 

Indivíduos e 

organizações 

empresariais.  

Prestar serviços que 

não são 

disponibilizados pelo 

Poder Público (como 

coadjuvante), mas 

necessários a 

prevenção do crime.  

Qualquer um que o 

cliente demande 

em instalações 

específicas. 

Green; Bottom 

e Kostanoski; 

Simões. 
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Indivíduos e 

organizações 

empresariais.  

Prestar serviços que 

não são 

disponibilizados pelo 

Poder Público, mas 

necessários a 

prevenção do crime, 

perda ou dano à 

indivíduos.  

Segurança física, 

segurança do 

pessoal, 

segurança dos 

sistemas de 

informação, 

investigações, 

prevenção de 

perdas, gestão de 

riscos, aspectos 

legais, 

planejamento de 

emergências e 

contingências, 

proteção contra 

incêndio, gestão de 

crises, gestão de 

desastres, 

contraterrorismo, 

inteligência 

competitiva, 

proteção 

executiva, 

violência no local 

de trabalho, 

prevenção de 

crimes,  prevenção 

do crime através 

do desenho 

ambiental, e 

arquitetura e 

engenharia de 

segurança. 

American 

Society for 

Industrial 

Security 

International. 
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Organizações 

empresariais. 

Prestar serviços 

armados e não 

armados. 

Armado: 

segurança 

estática, 

segurança de 

comboios, escoltas 

de segurança, 

detalhes de 

segurança 

pessoal. Não 

armado: a 

coordenação 

operacional, 

análise de 

inteligência e 

treinamento de 

segurança. 

Elsea, 

Schwartz e 

Nakamura. 

Organizações 

empresariais. 

Realizar atividades 

profissionalmente 

para terceiros, tendo 

como objetivo a 

preservação da 

segurança de 

pessoas e bens ou 

manutenção da 

ordem pública. 

Serviços privados 

de segurança 

interna, estações 

de monitoramento 

de alarme e 

transporte de 

quantidades 

limitadas de 

dinheiro e outros 

objetos de valor 

para terceiros. 

Waard. 

 

Os autores que refletem uma conceituação, em sua maioria, destacam dois 

fatores que quando existentes poderiam configurar uma segurança privada: as 

atividades desempenhadas em um espaço privado voltadas para a preservação 
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individual22 e a relação contratual existente entre o cliente e a formação empresarial 

que disponibiliza tal serviço. 

Em relação a primeira, a depender do local em que se estiverem e os 

investimentos que são realizados, as funções podem se alterar desde a fiscalização 

pessoal e a concessão de fechaduras e trancas, até sistemas complexos integrados 

de um moderno aparato tecnológico. Contudo, estes serviços seriam conectados com 

a mesma ideia: estes seriam capazes de anular ou frear intervenções indesejadas em 

interesses dos seus contratantes. 

Quanto ao segundo, seria essa relação comercial que distinguiria a segurança 

privada feita pelo indivíduo em sua propriedade ou de forma pactual e gratuita com a 

coletividade que ocupa, de uma empresa que lucra com a comercialização desta 

prática.  

Para este trabalho, será estudada esta relação: quando estruturas comerciais 

se instalam em determinada localidade com a finalidade de vender serviços que 

supostamente reduziriam a vulnerabilidade social de seus clientes em espaços 

privados previamente delimitados. Bem como, a forma como esta oferta só seria 

possível na escala global que, atualmente, se verifica, pois haveria uma demanda 

social específica, que pugnaria por investimentos nesta área.  

 

2. OS DADOS QUE PERMEIAM A SEGURANÇA PRIVADA  

 

2.1 EM RELAÇÃO AO REGISTRO DE CRIMES  

 

Conforme demonstrado, os autores que conceituam a segurança privada, 

normalmente, a conectam ao combate ao crime. Por isso, nessa parte do trabalho, 

intentamos verificar se os dados do Estado sobre o crime embasam a preocupação 

social existente. 

Importante destacar que estas informações não devem ser consideradas como 

as verdades absolutas sobre as realidades que demonstram, pois todas as pesquisas 

                                                             
22 No sentido de evitar violações aos seus interesses e a ocorrência de condutas previstas na Lei Penal como 
crimes. 
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feitas representam a reprodução de uma metodologia anteriormente pensada e 

desenvolvida, refletindo, assim, apenas os dados coletados, não a totalidade de fatos 

e questões que envolvem o tema em sociedade. 

Estes dados são trazidos para demonstrar a urgência em se discutir a matéria, 

bem como a atualidade do debate, mas não se intenta afirmar que esta seria a 

realidade total da segurança privada no país.  

Um dos fatores que alimentam o mercado de segurança privada seria o medo 

da população de ser vítima de condutas previstas na lei penal como crimes. Isso não 

se daria de forma totalmente desmotivada. O IPEA em conjunto com o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) construíram e analisaram diversos 

indicadores para melhor compreender o processo de acentuada violência no Brasil e 

o sentimento de consternação social que isto geraria.  Tal estudo foi compilado em 

um documento intitulado “Atlas da Violência 2018”23. 

 Segundo a pesquisa, de forma comparativa, no ano de 2016, o país apresentou 

uma marca de 62.517 homicídios (informação que o estudo indica o Ministério da 

Saúde como fonte). Tal quantidade equivaleria a uma taxa de 30,3 mortes para cada 

100 mil habitantes, o que corresponde a 30 vezes a taxa europeia. Nos últimos dez 

anos, 553 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas devido à violência intencional no 

Brasil (IPEA, 2018).  

 Quando se percebe a distribuição de dados por estado do Brasil, seria possível 

depreender certa heterogeneidade entre as Unidades Federativas. Podem ser 

observadas variações nas taxas destes como o percentual de -56,7% no caso de São 

Paulo ou o total de +256,9% do Rio Grande do Norte. A situação fica mais grave nos 

estados do Nordeste e Norte do país, onde se situam as sete UF’s com maiores taxas 

de homicídios por 100 mil habitantes, quais sejam: Sergipe (64,7), Alagoas (54,2), Rio 

Grande do Norte (53,4), Pará (50,8), Amapá (48,7), Pernambuco (47,3) e Bahia (46,9) 

(IPEA, 2018). 

                                                             
23 ATLAS DA VIOLÊNCIA 2018. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018
.pdf>. Acessado em: 10/11/2018. 
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Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) deve-se considerar 

qualquer taxa acima de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes como característica 

de uma verdadeira situação de violência epidêmica24. 

 O questionamento sobre o que se poderia esperar do futuro do país torna o 

debate ainda mais alarmante quando buscamos responder tal reflexão com os dados 

dispostos na pesquisa em análise, uma vez que os homicídios respondem por 56,5% 

da causa de óbito de homens jovens entre 15 a 19 anos. Em 2016, a faixa etária entre 

15 e 29 anos apresentava uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes de 142,7, ou 

uma taxa de 280,6 considerando apenas a subpopulação de homens jovens (IPEA, 

2018). 

 Outro dado apresentado, versa sobre a seletividade de tais crimes quando 

consideramos a cor/raça das vítimas envolvidas, uma vez que a taxa de homicídios 

de indivíduos não negros diminuiu 6,8%, ao passo que a taxa de vitimização da 

população negra aumentou 23,1%. Assim, em 2016, enquanto se observou uma taxa 

de homicídio para a população negra de 40,2, o mesmo indicador para o resto da 

população foi de 16, o que implica dizer que 71,5% das pessoas que são assassinadas 

a cada ano no país são negras ou pardas (IPEA, 2018). 

Destaca-se a forma seletiva sobre a qual as vítimas são selecionadas para 

crimes específicos (de acordo com o local social que ocupam), bem como a 

seletividade que pode ser apreendida quando comparamos os dados apresentados 

com o do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN (2017) e os dados do Projeto 

Sistema Prisional em Números do Conselho Nacional do Ministério Público (2018) em 

relação aos agressores25. 

Segundo os dados do Conselho Nacional do Ministério Público, as informações 

que podemos extrair sobre a pessoa dos presos são em relação a faixa etária, a maior 

fatia são jovens, de 18 a 24 anos (30%). Dos quais, 56% estão cursando a 

Alfabetização dentro do cárcere26. 

                                                             
24 Disponível em: < https://nacoesunidas.org/em-relatorio-banco-mundial-alerta-para-alta-violencia-na-
america-latina-e-caribe/>. Acessado em: 10/11/2018. 
25 Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-
informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf>. Acessado em: 10/11/2018. 
26 Disponível em: < 
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/BOOK_SISTEMA_PRISIONAL.pdf>. 
Acessado em: 07/09/2019. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/BOOK_SISTEMA_PRISIONAL.pdf
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Os dados do DEPEN são mais completos ao concordar com os dados do CNMP 

e ainda acrescentar a informação de que 64% do sistema prisional é da cor negra, 

60% são solteiros, a maioria se encontraria presa por crimes contra o patrimônio 

(270.818 homens e 7.991 mulheres), seguido por crimes previstos na Lei 11.343/06 – 

Lei de Drogas (155.669 homens e 21.022 mulheres).  

Quando ponderamos sobre os crimes contra a propriedade ocorridos no Brasil, 

verifica-se que o aumento da quantidade de registros destes crimes teria ocorrido de 

forma gradativa no decorrer dos anos. Em 2007, apresentava-se um número absoluto 

de 117.696 incidências, chegando ao número máximo no último ano que se tem 

registro, apresentando a quantidade de 216.627 casos em 2013. O estado que 

apresentou maior quantidade neste indicativo foi o Rio de Janeiro (28.002 registros 

em 2013). Contudo, numericamente, os estados do Norte e Nordeste apresentaram 

as maiores incidências (DEPEN, 2017).  

 Nesse sentido, Castells explica que em certa medida o medo e a sensação de 

insegurança são fruto não de um efetivo aumento das chances de vitimização, mas 

do aumento da percepção social sobre os fatos violentos, fenômeno que seria 

derivado de uma “virtualidade real” na qual todos estariam inseridos (1999, p. 353). 

Conforme Pastana explica, a cultura do medo geraria uma discriminação em 

relação ao perfil do criminoso, pois seriam utilizarias informações equivocadas que 

gerariam a estigmatização de grupos considerados como perigosos pela tradição 

criminosa associada ora a etnia, ora ao local de moradia, ora pelas condições 

financeiras, etc. Estas características se tornariam símbolos de marginalidade (2007, 

p. 101).  

Os dados apresentados não seriam os comumente explorados pela mídia. Esta 

prefere a exploração de homicídios e outros crimes mais violentos (conforme 

apresentado por Glassner (2003) e Batista (2003) e apresentado em capítulo anterior). 

Estes crimes midiáticos, pelos dados do DEPEN, teriam apenas 82.195 registros de 

homens punidos por crimes contra a pessoa e 11.812 de mulheres punidas pelas 

mesmas previsões legais. Quantidade significativamente menor do que a apresentada 

pelos crimes contra a propriedade e os previstos na Lei de Drogas (DEPEN, 2017).  

Ademais, o próprio Anuário de Segurança Pública Nacional atesta que a 

pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta 
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que 76% dos brasileiros têm medo de morrer assassinados e 85% têm medo de serem 

vítimas de violência por parte de criminosos. Demonstrando que a população teria 

uma percepção diferente daquela apresentada pelos dados27. 

 Conforme leciona Kahn, as noções das pessoas sobre a criminalidade nem 

sempre correspondem à realidade, uma vez serem diretamente influenciadas pela 

forma como os meios de comunicação tratam o tema. Além da percepção errada em 

relação aos crimes que mais ocorrem na localidade que ocupam, outra falsa noção 

versaria sobre os indivíduos que as cometem. Nesse sentido, o autor leciona que 

negros e imigrantes acabam sendo superestimados na população criminosa; crimes 

violentos e contra a pessoa, seriam superestimados em relação ao seu montante; 

índices de criminalidade seriam sempre percebidos como um espiral sempre 

ascendente (nunca no sentido oposto); a quantidade dos menores envolvidos nos 

crimes seria constantemente supervalorizada; a quantidade de crimes cometidos sob 

a influência de drogas seria superestimada; a violência doméstica, de forma contrária, 

seria subestimada. Os crimes domésticos seriam diminuídos, enquanto os cometidos 

por grupos de status negativamente privilegiado, como pessoas de fora da sociedade, 

seriam evidenciados (2001, p. 5) 

 Conforme demonstrado, a existência de práticas nocivas aos indivíduos em 

sociedade e previstas em lei penal como crimes seria uma realidade. Contudo, a 

percepção social sobre as fontes das violências e os tipos de vulnerabilidade (assim 

como os possíveis agressores) ao qual estariam sujeitos os indivíduos em sociedade, 

estariam mais relacionados a uma exploração midiática, do que efetivamente contra 

as reais bases da violação.  

 Dessa forma, para compreender a complexidade da segurança privada 

nacional, não basta se resumir a análise da contratação de serviços disponibilizados 

pelas empresas do ramo, mas é necessária esta percepção sobre a demanda 

existente. 

 

2.2 O CRIME EM VALORES 

 

                                                             
27 Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/>. Acessado em: 07/09/2019. 

http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/
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 A verificação sobre o crime no país e o temor da população de se submeter 

como vítimas a estas práticas, poderia ser apontado como base para compreender a 

quantidade de valores públicos e privados que são direcionados para a área da 

segurança privada. 

 Nesta parte do trabalho, intentamos demonstrar a realidade e relevância 

econômica que permeia a segurança privada, afirmando não ser esse um fenômeno 

isolado, mas haveria uma realidade pública que permeia a demonstração privada. 

O aumento do crime no Brasil pode ser visto como uma das consequências 

alcançadas quando se mistura modernização, urbanização acelerada, o bombardeio 

de novas necessidades de consumo, liberdade política e econômica, além de uma 

série de fatores derivados do modelo de governança moderno. Este incremento nos 

dados sobre a criminalidade tem um impacto relevante também para a economia do 

país, pois esta violência custa caro não apenas para as vítimas diretas, mas também 

ao Estado e ao suposto criminoso. 

 Desde 1995, segundo exposto por Kahn, o Estado brasileiro tem investido 

quantias significativas na área de Segurança Pública. Os efetivos policiais e 

estruturais da sistemática penal foram integralmente aumentados, além do piso 

salarial de seus integrantes (2001, p. 17).  

 Tais dados também tem relevância quando são transformados em valores. 

Para tanto, interessante observar o estudo realizado, em 2017, pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento realizou um estudo intitulado “Os custos do crime 

e da violência – Novas evidências e constatações na América Latina e Caribe”28.  

Tal pesquisa analisou a ocorrência de crimes com enfoque especial em 

homicídios, estupros, roubos e agressões. Na busca por fornecer um quantitativo das 

despesas relacionadas a custos de bem-estar, do crime e da violência em 17 países 

da América Latina e Caribe (as nações pesquisadas foram: Brasil, Argentina, 

Bahamas, Barbados, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, 

Honduras, Jamaica, México, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai), utilizou-

                                                             
28Os custos do crime e da violência – Novas evidências e constatações na América Latina e Caribe.  Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 2017. Disponível em: 
<https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8133/Os-custos-do-crime-e-da-violencia_novas-
evidencias-e-constatacoes-na-America-Latina-e-Caribe.pdf?sequence=9&isAllowed=y>. Acessado em: 
10/11/2018. 
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se do método contábil de perdas e despesas (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, 2017). 

 Segundo a pesquisa, o custo médio do crime por país, em 2014, foi de 3% do 

PIB de cada nação, com um limite inferior de 2,41 % e um limite superior de 3,55%, 

com uma ampla variação entre os países, o que ilustraria a heterogeneidade de cada 

região em relação ao crime e a forma como o estado lida com ele (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, 2017).  

Especificamente, o trabalho detalha que na América Latina, os custos dos 

delitos são o dobro da média regional. Este gasto representa, para a região como um 

todo, um total de US$ 174 bilhões à taxa de câmbio de 2014, que seria de 

aproximadamente US$300 per capita em média. Esse custo deveria ser 

compreendido como composto por 37% de custos privados, 42% de despesas 

públicas e 21% de custos sociais (os quais se devem principalmente à vitimização 

gerada) (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017).  

 Inicialmente, verificam-se uma série de gastos sociais, ou seja, uma quantidade 

de condutas que afetam a economia em consequência da criminalidade. Para este 

trabalho o mais importante destes são os custos de vitimização. Aqui, será 

considerada a renda não gerada pelas pessoas que foram vítimas de delitos, bem 

como os valores não auferidos pelos indivíduos encarcerados que não estão 

desempenhando atividades economicamente produtivas. Como limite temporal para 

a realização do cálculo, ponderam-se os anos de vida saudável perdidos devido a 

morte prematura ou incapacidade advinda como consequência do ato criminoso. 

 Nesse sentido, a pesquisa aponta que os homicídios são os que mais 

contribuem para os custos de vitimização. Dos US$ 16,5 milhões em custos de 

vitimização incorridos na América Latina e Caribe, em 2014, US$ 10,6 bilhões 

apontavam em seus registros terem sido originados pela realização de homicídios 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017).  

Conforme apresentado pelos pesquisadores responsáveis pelo trabalho em 

análise, em relação aos demais crimes pesquisados (agressão, estupro e roubo) o 

percentual se aproxima de 0,12 % do PIB, o que, em média, seria cerca de um terço 

dos custos apresentados com a análise dos registros relacionados aos homicídios 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017).  
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O estudo também aponta que ao se ponderar sobre a renda não gerada pela 

população carcerária que, ao serem depositados em estabelecimentos de privação de 

liberdade, perdem quase que totalmente a possibilidade de somar economicamente 

ao país29. A pesquisa aponta que os 17 países estudados perderam um total de US$ 

8,4 bilhões, apenas em 2014, ao neutralizar o potencial laboral e produtivo de seus 

detentos (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017). 

 As perdas financeiras apresentadas pela pesquisa não param apenas nos 

números até aqui apresentados. Quando analisamos as despesas realizadas pelo 

setor privado, percebemos que nestes, normalmente, são depositados a 

responsabilidade por tentar prevenir a existência de crimes contra os indivíduos que 

investiram neste setor (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017).  

Para visualizar estes gastos, usam-se dados de empresas e, quando possível, 

incluem-se as informações dos domicílios sobre despesas relacionadas à 

criminalidade. A fonte aponta que os valores gastos de forma direta e indireta, para as 

empresas resultantes de atividades criminosas, não são computados no cálculo, 

criando uma cifra suposta, mas que não se consegue confirmar com certeza. 

 O estudo confirma que a estimativa do limite inferior de valores despendidos 

seria em média de 0,81% do PIB, bem como o limite superior seria em média 1,37 % 

deste. A América Central seria, de longe, a região com os mais altos custos expressos 

como porcentagem do PIB. Verificou-se que o limite inferior está bem acima de 1% 

deste e o limite superior alcançaria o percentual de quase 2% (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, 2017).  

Segundo os dados trazidos pela pesquisa, o Cone Sul apresentaria os custos 

mais baixos do setor privado, sendo o limite inferior de 0,60% do PIB e o limite superior 

um pouco acima de 1% deste. O elevado gasto privado com segurança seria liderado 

por Honduras e El Salvador. Países como Bahamas e o Brasil também apresentam 

altos custos privados, chegando a estimativas que variam entre os percentuais de 1% 

e 1,9% (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017). 

                                                             
29 Uma vez que são poucos os cárceres nacionais que disponibilizam estruturas suficientes para que os presos ali 
conduzidos exerçam alguma atividade laboral, bem como as contribuições pagas ao estado são temporariamente 
cessadas pela ausência de fonte. 
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A fim de complementar esta informação, coletaram-se também dados sobre o 

tamanho do setor da segurança privada em cada país. Nos dados em análise, o 

principal quantitativo utilizado para medir o tamanho do setor da segurança privada, 

relacionado aos subsídios gastos, seriam os censos nacionais (a quantidade de 

pessoas empregadas), as pesquisas anuais sobre força de trabalho (para a 

verificação dos salários referentes as pessoas empregadas neste setor) e as contas 

nacionais (para análise da produção do setor como um todo).  

Ainda, sobre a massa salarial do setor da segurança privada foram 

apresentadas duas estimativas que integram o raciocínio da investigação empírica: a 

primeira seria a massa salarial anual de todas as pessoas empregadas como guardas 

de segurança; a segunda seria a massa salarial anual formada por aqueles que 

informam que trabalham em empresas de segurança privada.  

A alteração presente entre essas duas fontes de dados advém do fato de que 

muitos empregados da segurança privadas, não poderiam ser considerados como 

funcionários pela companhia privada de segurança, mas por aquela para a qual 

efetivamente forneceriam os serviços diários. Reporta-se também, quando disponível, 

a produção bruta do setor de segurança privada fornecida pelas contas nacionais.  

Percebe-se que a pesquisa não considerou o fornecimento de atividades de 

segurança automatizadas, como o monitoramento remoto de sistemas de alarme e 

outros serviços tecnológicos realizados à distância por estas empresas e seus 

funcionários. Foram sopesados apenas os destacados em relação ao pessoal 

contratado para laborar de forma presencial nestas. O que levaria a crer que os gastos 

ainda poderiam ser maiores do que os apresentados. 

Ainda, interessante visualizar que com a estimativa da massa salarial baseada 

na atividade do setor de segurança privada, seria possível inferir que as cifras para a 

maior parte dos países encontram-se na média regional de 0,44% do PIB.   

Ao analisar as despesas públicas com o crime apresentadas pelo estudo, este 

coletou dados dos orçamentos governamentais oficiais com três diferentes itens da 

despesa: administração de justiça, serviços policiais e administração prisional. 

A própria análise adverte que o leitor poderia ser conduzido ao pensamento de 

que existiriam muitas atividades realizadas pela polícia que não estariam 
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necessariamente conectadas a atuação do sistema penal como um todo, como por 

exemplo, a sua atuação no controle do tráfego ou na condução de bens e valores. 

Porém, considera-se que muitas operações relacionadas ao controle das condutas 

sociais previstas na norma penal também têm um impacto nos índices de 

criminalidade, seja pela dissuasão do crime com a simples presença policial ou 

mediante prisões efetuadas durante as paradas de tráfego rotineiras. 

Para tentar fornecer um resultado que não acabasse englobando todo tipo de 

custos relacionados a polícia, teria sido considerado o limite inferior como indicador 

substituto para a proporção de custos relacionados ao crime no gasto policial, bem 

como foi ponderada a porcentagem de pessoas detidas pela polícia por conta dos 

delitos analisados neste estudo (crimes violentos, especialmente homicídios, ataques 

sexuais, roubos e agressões) em relação ao total de pessoas detidas pela polícia por 

todos os crimes.  

Contudo, tais informações não estão amplamente disponíveis para todas as 

regiões estudadas, a investigação atesta que tal valor pode ser estimado apenas no 

caso de Chile, Colômbia, Costa Rica e Peru. Para estes países, a proporção média 

de detidos em virtude dos crimes violentos selecionados seria de cerca de 50%. 

Assim, a estimativa do limite inferior da despesa policial relacionada ao crime 

empregada aqui se apresenta no percentual de 50% do total da despesa policial para 

todos os países (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017). 

Ao ponderar a administração prisional, foram adicionados 100% do orçamento 

nas estimativas. Seria muito limitado o número de casos não relacionados a delitos 

nas prisões em toda a região e, segundo os relatórios do Departamento de Estado 

dos Estados Unidos da América sobre Direitos Humanos, não haveria prisioneiros 

políticos em nenhum dos países sob análise. Importante destacar que para países 

federativos, como por exemplo Argentina, Brasil e México, essas cifras representam 

a despesa consolidada que compreende tanto a administração central quanto as 

unidades da federação (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017). 

Considerando como base os países estudados, os custos governamentais de 

segurança apresentados pela investigação variariam entre 0,5% e 2,1% do PIB de 

cada mação nas estimativas de limite inferior e entre 0,6% e 2,4% no cenário do limite 
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superior. As médias seriam então, respectivamente, 0,95% e 1,51% do PIB destes 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017).  

Em cifras nominais, apenas em 2014, os custos do crime incorridos pelos 

governos da América Latina e Caribe somaram um montante entre US$ 44 bilhões e 

US$ 70 bilhões. Estes custos governamentais estariam relacionados à prevenção e 

controle do crime, sendo do Caribe o valor mais alto despendido e verificado pela 

pesquisa (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017).  

A estimativa do limite inferior indica que cerca de US$ 114,5 bilhões se perdem 

com o crime nos 17 países da amostra, com uma estimativa do limite superior de cerca 

de US$ 171 bilhões. Em média, a criminalidade custa para as economias da América 

Latina e Caribe quase 3 pontos percentuais do PIB, sendo que a estimativa da média 

do limite inferior seria de 2,41 % do PIB e a do limite superior seria de 3,55 % deste. 

Essa quantidade se baseia em uma estimativa conservadora que inclui apenas os 

custos diretos do crime, não se considerando eventuais gastos flutuantes que 

poderiam ser somados a estes valores (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

2017). 

Dessa forma, em conclusão, a pesquisa atestou que, em 2014, em relação a 

porcentagem do PIB, o país que mais gasta com o crime seria Honduras, 

apresentando um percentual de 6,51% do seu PIB nacional. O Brasil, em 

contrapartida, encontrar-se-ia em quinto lugar, demonstrando uma despesa de 3,78% 

do seu PIB com o crime. A título comparativo, o país que menos gastaria, dentre os 

investigados, foi o México que reserva um percentual de 1,92% do seu PIB para a 

finalidade analisada (Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2017).  

Quando tais valores são transformados em dólares internacionais (ou seja, 

ajustados pela paridade do poder de compra de cada país) em termos per capita, 

percebemos que o gasto do Brasil no crime, em 2014, chegou ao valor de 613,27 

dólares por pessoa. Quando tais valores são apresentados em sua forma nominal, 

percebemos que o Brasil lidera a lista com custos acima de US$ 120 bilhões em 

dólares, seguido do México, com um terço desse valor (pouco acima de US$ 40 

bilhões) e Argentina (com US$ 30 bilhões) (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, 2017).  
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De forma comparativa, os valores que são gastos pelo Brasil com o crime são 

seis vezes maiores do que aqueles despendidos com programas sociais dentro do 

próprio Brasil (como exemplo o Bolsa Família) ou México (onde se percebe o 

Programa de Educación, Salud y Alimentación – Progresa), cada um dos quais 

responderia por aproximadamente 0,5 % do PIB de cada país30. 

Conforme depreende-se, os custos e números relacionados a 

manutenção/combate da violência nos países seriam alarmantes, principalmente nos 

apresentados pelo Brasil. A forma ineficaz e punitiva adotada em um discurso oficial 

nacional revelaria certa naturalização do fenômeno da criminalidade no Brasil, bem 

como incentivaria a continuidade de tais práticas, não a cessação destas. Fato que 

gera um atraso não apenas social, mas também corrobora implicações na saúde, na 

dinâmica demográfica e, por conseguinte, no processo de desenvolvimento 

econômico e social no país. 

Além de ser relevante em relação a valores gastos e mão de obra perdida pelo 

Estado, a segurança também tem grande relevância social. Conforme atestado por 

Zanetic, a partir de 1970, a segurança passou a ser pauta constante nos espaços de 

discussão, seja nos veículos de comunicação, nas campanhas políticas ou nas 

conversas diárias entre populares. Em algumas situações, a agenda se pauta em 

discursos que ampliam a capacidade punitiva/repressiva do Estado e, em algumas 

situações, defendem posições que engendram a teoria de que a violência seria uma 

consequência da desigualdade social, devendo a atuação política se pautar em ações 

afirmativas direcionadas a reduzir/solucionar esta discrepância social (para que então, 

como consequência, possa ser verificada qualquer redução real da criminalidade) 

(2006, pg. 1). 

Podemos perceber pelos dados apresentados em relação aos altos gastos 

estatais (tanto em despesas diretas quanto em despesas indiretas pela ausência de 

tributos recolhidos) e gradativo aumento dos números de criminalidade em paralelo, 

podemos atestar que pela forma como o país vem lidando com a violência e a 

existência de crimes, as respostas que tem sido alcançadas têm se mostrado 

                                                             
30 Internetional food police research institute. Disponível em: < https://www.ifpri.org/node/1802>. Acesso em: 
20/11/2018. 

https://www.ifpri.org/node/1802
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ineficientes e legitimadoras de um discurso de falência estatal ou violação de direitos, 

além de serem bem caras tanto para os cofres estatais quanto para o particular.  

Frente tal lacuna na atuação do estado, a população buscaria complementar 

tal ausência com serviços vendidos de forma privada que prometeriam alcançar a 

satisfação e excelência que seriam esperadas de uma atuação de segurança pública 

efetiva por parte de um governo forte (Zanetic, 2006; Kahn, 2001).  

Verifica-se que os cálculos não fecham quando consideramos os valores altos 

gastos tanto pelo Estado, quanto pelo setor privado, e a quantidade crescente de 

crimes sendo registrados no território. Seria possível refletir que os gastos nesse setor 

ou o estímulo ao desenvolvimento de tecnologia na área não seriam responsáveis 

pela redução da criminalidade. Logo, poderíamos questionar o que se intentaria 

realmente com a manutenção da mesma folha de orçamento na área de segurança 

pública e o mesmo planejamento de gastos no setor privado, pois reduzir a 

criminalidade claramente não seria o que está se alcançando. 

Dentre as inúmeras vertentes de debate que tais constatações poderiam trazer, 

aqui focaremos na disseminação dos serviços de segurança privada no Brasil, pois 

existiriam vários indícios da ampliação deste serviço em constante crescente com a 

manipulação dos dados de crimes dentro do território nacional, conforme atestado por 

autores como Zanetic (2006, pg. 89), Marins (2010, p. 78), Batista (2003), Bauman 

(2003), entre outros.  

Contudo, apesar da relevância nacional que este mercado apresenta (conforme 

será demonstrado) a forma de condução do Estado frente esta seara ainda se mostra 

eivada de lacunas e atuações defeituosas, principalmente quando consideramos o 

que deveríamos esperar de um Estado pautado na Constituição Federal de 1988. 

Cristalizando, assim, a necessidade de se debater o tema, bem como a ausência de 

estudos suficientes para compreender a complexidade que se demonstra. 

 

2.3 A EXPANSÃO DA SEGURANÇA PRIVADA  

  

Segundo atesta Simões, os primeiros registros da contratação de serviços de 

segurança privada datam de XXIII a. C., durante o domínio do faraó Ramsés II, quando 
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um corpo de núbios31 (“medjai”) era contratado para complementar as forças 

militarizadas egípcias (2011, p. 8). 

Posteriormente, na Grécia Antiga, em Atenas, o policiamento era realizado com 

forças privadas, não havia funcionários ligados ao poder central para essa função. Na 

Roma Antiga, os aristocratas costumavam contratar os serviços de gladiadores, ou 

utilizavam-se de seus escravos, para fins de manutenção da segurança pessoal e de 

suas propriedades (GUINOTE, 2009, p. 286-297).    

Com a ascensão do feudalismo (476 d. C.), ocorreu a descentralização do 

governo e do território. Porém, o Império Romano do Oriente (Império Bizantino), 

ainda mantinha uma força privatizada responsável por garantir a segurança do seu 

Imperador (“a guarda varengue”). A separação do Império do Ocidente teria privado 

as comunidades da Europa Ocidental de segurança, estimulando a formação de 

pequenos feudos que dependiam de mão de obra privada para proteção e inserção 

em guerras (SIMÕES, 2011, p. 8-9). 

A realidade se altera com o surgimento das monarquias absolutistas e a ideia 

de despotismo esclarecido, sendo responsável pela manutenção do uso da força em 

uma única figura, eliminando a pluralidade dos exércitos privados (MAGGIO, 2009, p. 

9). 

A forma de Estado como hoje visualizamos teria sido constituída após vários 

séculos, até alcançarmos a sociedade moderna, onde a busca pela segurança 

constituiria um mercado lucrativo e em constante ascensão.  

Dentro desse lapso histórico, um marco que deve ser ressaltado seria a década 

de 1950 onde, segundo Shearing e Stenning, teria sido substancial na alteração da 

visão que se tinha sobre a propriedade privada e o espaço público. Percepções essas, 

essenciais para melhor compreender a atual evolução da segurança privada. 

Especialmente na América do Norte, onde muitas das funções públicas teriam sido 

substituídas pelo setor privado (“mass private property”). O desenvolvimento moderno 

da propriedade privada em massa teria feito com que cada vez mais a vida pública 

ocupasse estabelecimentos privados. No entanto, as necessidades de policiamento 

desses locais não teriam sido atendidas pela polícia pública por dois motivos: a rotina 

                                                             
31 Os núbios eram habitantes da Núbia, antiga comunidade que se situava onde hoje se apresenta o território do 
Egito e Sudão.  
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desta se limitaria as propriedades públicas; aqueles que possuem condições 

financeiras preferem manter o seu direito tradicional de preservar, ordenar por sua 

própria vontade e manter o controle sobre seu policiamento, ao invés de chamar pela 

intervenção pública (1983, p. 7). 

Zanetic afirma, ainda, que seria possível verificar dois processos políticos que 

orientariam a concepção teórica sobre a indústria da segurança privada: o primeiro 

versaria sobre a centralização do poder político no âmbito da consolidação do Estado-

Nação e o segundo versaria sobre o avanço do liberalismo como doutrina econômica 

hegemônica (que seria o responsável por abrir caminho para um movimento de 

expansão dos serviços de segurança privada) (2006, p. 13). 

Conforme atestado por Simões, em conjunto com o fenômeno da mass private 

property, outro fator impulsionador dessa indústria teria sido o sentimento de 

insegurança que teria se apoderado de forma intensa da população, devido a 

transição de um regime autoritário para um modelo democrático (2011, p. 11). 

Irish leciona que existiriam várias razões pelas quais o setor de segurança 

privada se expandiu rapidamente nos últimos vinte anos, porém as mais significativas 

seriam: a redução e retirada subsequente, da polícia de algumas de suas funções, 

tendo as empresas de segurança privada preenchido as lacunas criadas por essa 

retirada; a propriedade privada ter se tornado cada vez mais aberta ao público, pois 

grande parte da vida pública teria se afastado das ruas públicas, ocupando as 

propriedades "público-privadas" (propriedades privadas que abrigam instalações 

amplamente utilizado pelo público, como shopping centers e centros de 

entretenimento); o desenvolvimento da percepção de que a polícia seria incapaz de 

proteger o público, fazendo com que a população buscasse outras formas de proteção 

(1999, p. 5). 

Waard defende que os motivos da expansão seriam: a maior prosperidade 

levando a novas formas de propriedade; o aumento do crime, particularmente o crime 

de propriedade; o declínio no controle social por instituições tradicionais, como igrejas, 

escolas, bairros e famílias; a política governamental para encontrar maneiras mais 

eficazes e baratas de lidar com segurança e proteção, convidando empreiteiros 

privados a fazer lances competitivos (1999, p. 145-146). 
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A empresa de consultoria alemã Statista, realizou pesquisa em 2018, 

apontando que o mercado mundial de tecnologia e serviços de segurança previa 

crescimento de US$ 96,3 bilhões até o mês de dezembro daquele ano. Até 2020, o 

setor poderia atingir até US$ 240 bilhões em lucros. A pesquisa aponta que o avanço 

seria de US$ 34 bilhões apenas nos Estados Unidos32.  

A mesma análise apontou que o mercado de segurança privada teria 

apresentado um aumento em relação a quantidade de postos de trabalho gerados, 

com previsão de 20 milhões de trabalhadores em nível mundial. A pesquisa afirma 

que metade dos países no mundo já apresentariam mais funcionários no âmbito da 

segurança privada do que policiais atuando como representantes do setor público. 

Na esfera internacional, os serviços de segurança privada têm uma história 

mais longa do que a verificada no Brasil. Estas estruturas teriam se tornado mais 

significantes para suas sociedades em países que se autodenominavam como 

democráticos, a partir do ano de 1960 (SOUTH, 1994; ZANETIC, 2006). 

Segundo Quintella e Carvalho (2017, p. 5), o setor da segurança privada 

passou a ganhar espaço como uma herança da quebra do Estado de bem-estar e da 

ascensão de movimentos como o neoliberalismo e a globalização. Estes, forneceram 

o ambiente para o desenvolvimento de atuações que, anteriormente, eram realizadas 

pelo Estado. Àqueles particulares que percebiam a ausência estatal na seara da 

segurança e que detinham capital para, aparentemente, substituir o público por 

serviços privados com a mesma finalidade, acabaram incentivando a mercantilização 

deste serviço.  

Zanetic (2010) identifica como possíveis causas desta expansão requisitos 

diretamente conectados a uma estruturação capitalista como, por exemplo “a 

disseminação de propriedades privadas de massa”, o crescimento das desigualdades 

sociais gerados como consequência do distanciamento entre as classes, a 

manipulação/administração da sensação de insegurança social, a pressão das 

companhias de seguros para a contratação de serviços específicos, entre outras 

circunstâncias. 

                                                             
32 Disponível em:< https://www.statista.com/statistics/>. 
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Nesse sentido, desde o século XX, a partir do pós-guerra, teriam sido 

desenvolvidas diversas vertentes para o incremento da indústria de segurança privada 

que passou a ser compreendida como aquela direcionada à proteção dos interesses 

privados, em contra partida a uma segurança pública direcionada a assuntos 

considerados como de interesse coletivo. Em um panorama geral, os principais 

motivos apontados por Zanetic para a expansão dessa vertente seriam o incentivo 

econômico e o espaço legal para que um policiamento corporativo se desenvolvesse, 

como por exemplo com o surgimento de uma propriedade privada de massa em 

conjunto com os fatores citados anteriormente (2017, p. 6). 

No mesmo período, nos Estados Unidos, houve uma importante alteração na 

forma de ver estas estruturas. Diversos incentivos de mercado passaram a ser 

depositados neste setor com a finalidade de perceber sua emancipação. Contudo, o 

que a história demonstra como resultado alcançado teria sido uma alteração profunda 

na forma de visualizar esta estrutura dentro do ambiente social, mediante o 

desenvolvimento de um sistema integrado entre o público e o privado, entre os 

representantes do Estado e aqueles que passaram a ser percebidos como “avalistas 

coorporativos da paz” (Shearing, 1992, p. 449). 

Sobre esta alteração, Zanetic comenta que o Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos começou a desafiar a concepção de segurança privada como uma 

espécie de um exército particular, passando a transformar conceitualmente os 

guardas privados em “parceiro júnior” dos serviços públicos, cujas as principais 

funções seriam complementares as dos seus “parceiros sênior” (que eram 

compreendidos como os agentes integrantes da estrutura pública). Nos anos 80, esta 

parceria teria evoluído até o policiamento privado passar a ser considerado como 

parte da luta contra o crime, tornando-se parceiro “em pé de igualdade” com as forças 

públicas daquele país (2017, p. 7-8). 

Em consequência, com o aumento de credibilidade fornecido pela população e 

pelo Estado à estas estruturas, também se percebeu a quantidade de postos de 

trabalho que o incremento desta seara gerou aos americanos. Para demonstrar em 

números, verificou-se que nos Estados Unidos a quantidade de pessoas empregadas 

na indústria da segurança privada saltou de 300 mil, em 1969, para 1,5 milhão de 

empregados, em 1995. Atualmente, a quantidade já teria ultrapassado o cálculo de 

quase três vezes a quantidade de policiais existentes no país (ZANETIC, 2006, p. 9). 
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No mesmo sentido de expansão da seara de segurança privada e superação 

de quantitativo de funcionários em comparação aos números públicos, South atestou 

realidades semelhantes aos norte-americanos em países como Canadá, Austrália, 

Japão e África do Sul (1994).  

Com essa nova realidade se desenvolvendo, apesar de poder parecer algo 

negativo para o estado, uma vez que tais estruturas ganhariam espaço frente a não 

atuação ou o agir insuficiente por parte deste, na verdade acabava gerando mais lados 

positivos do que negativos do ponto de vista dos gastos feitos.  

Conforme atestado pelos autores citados, com as atividades fins como 

prevenção do crime e fornecimento de segurança relacionada a eventuais perdas da 

propriedade privada sendo realizadas por particulares, o Estado acabava se vendo 

desresponsabilizado dos custos oriundos da atividade que extravasariam os gastos 

direcionados às políticas públicas, além de lucrar em impostos com as tarifas criadas 

e com o controle destas atividades de mercado privado. 

A disseminação do medo social, além de ser um dos principais propulsores das 

consequências que apresentamos em relação ao incremento do mercado da 

segurança privada, também se apresenta como verdadeiro instituto antidemocrático 

de incentivo para alguns mercados privados (BARATTA, 2002).  

Os indivíduos que deteriam disponibilidade financeira para pagar por serviços 

particulares frente eventuais lacunas do Estado na consolidação de um espaço social 

aparentemente pacífico, em especial no âmbito da segurança privada, não hesitariam 

em fazê-lo. Dessa forma, o Estado se veria desobrigado de cumprir satisfatoriamente 

prerrogativas originariamente suas, passando a lucrar com a constituição e 

fiscalização da solução apresentada e, ainda, com a criação de postos de trabalho 

que a expansão deste setor gera em sociedade.  

A ampliação do mercado da segurança privada se apresentaria em crescimento 

quase equitativo a realização de políticas públicas deficientes em matéria de 

segurança social e formas de combate sucateadas e historicamente superadas quanto 

a complexa criminalização crescente nas sociedades. 

Castel explica, ainda, que com o nascimento de um capitalismo globalizado, 

onde a hipervalorização da sensação de segurança e proteção dá lugar à uma maior 
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liberdade de mercado, a segurança se tornaria mais uma mercadoria que os 

consumidores deveriam se esforçar para adquirir por sua própria capacidade (2005). 

Zanetic demonstra que esta relação consegue ser ainda mais complexa, em 

países como Brasil, do que até este momento já pode parecer nestas linhas. O autor 

aduz que apesar de grande parte dos investimentos em segurança pública terem sua 

origem nos setores mais abastados da sociedade, seria interessante observar que 

também há uma presença importante dos mais pobres como consumidores deste 

setor. Estes menos privilegiados financeiramente seriam agentes sociais que 

utilizariam, em certa medida, recursos para sua proteção, como grades, trancas e 

alarmes, além do que, em alguns bairros periféricos, já existiriam condomínios 

fechados (ou mesmo ruas ilegalmente obstruídas que acabam fazendo a mesma 

finalidade), assim como indivíduos que são contratados para a realização de rondas 

e vigilâncias de apoio (2010).  

Tais constatações demonstrariam o caráter amplo que a adesão à busca por 

recursos de proteção teria adquirido em regiões de grande centro, bem como que a 

ausência estatal estaria em todos os meios sociais. Evidencia-se, assim, o caráter de 

complementariedade entre os setores públicos e privados na segurança. 

Conforme atestado por Marins (2010, p. 91), a sociedade moderna estaria se 

movendo conforme um paradigma da insegurança: não sair à noite, evitar lugares 

determinados, ou manter certos padrões estáveis de comportamento diante do 

amedrontamento, passaram a ser fatos corriqueiros e que constituem o desenho diário 

da vida de todos. 

Pelo exposto, podemos perceber que o mercado de segurança privada seria 

um fenômeno de evolução mundial que adquiriu a atuação e tamanho que atualmente 

detém, principalmente, graças a (não) atuação do Estado na seara de segurança 

pública. Bem como, desenvolveu uma complexidade diretamente conectada com a 

administração do medo da população e o distanciamento das classes sociais.  

 

2.4 O MERCADO DE SEGURANÇA PRIVADA NO BRASIL 
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Segundo Quintella e Carvalho, no Brasil a institucionalização da segurança 

privada adveio da exasperação do autoritarismo que permeava o regime de exceção 

que se instalou após o golpe militar de 1964. As instituições privadas teriam recebido 

incentivos públicos que detinham como finalidade a tentativa de conter a quantidade 

alarmante de assaltos que estavam sendo praticados contra instituições financeiras. 

Os autores explicam que para conter os prejuízos que estavam sendo gerados, os 

agentes da segurança privada começaram a ser considerados pelo Estado como 

corresponsáveis pela manutenção da segurança pública. Em conjunto com esta 

consideração, os roubos a bancos foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional 

(2017, p. 5). 

Com o aumento da complexidade criminosa no país, notícias sobre o constante 

aumento da quantidade vítimas de ilícitos contra a propriedade e por crimes violentos, 

a recolocação do crime no centro das matérias midiáticas que mais  chamam atenção 

do interesse popular, a administração do medo social (que passa a ser utilizado como 

meio para a manutenção da desigualdade social existente (BARATTA, 2002)), bem 

como a desorganização econômica, social e territorial que o Brasil desenvolveu em 

sua história, teriam gerado um mercado propício para aqueles que fornecem 

respostas rápidas e que, aparentemente, apresentam uma blindagem para as 

pessoas que as contratam com o desígnio de se proteger das mazelas do mundo real.  

Quintella e Carvalho aduzem que aqueles indivíduos que tiverem a opção 

financeira de escolher uma segurança privada não se sentirão satisfeitos com uma 

mera segurança patrimonial regular, de modo que acabarão investindo altas 

quantidades de dinheiro na proteção de suas residências e de outros lugares que 

tiverem o costume de frequentar com assiduidade. Com isso, seria definida uma 

cartografia urbana segregativa por meio de shoppings, clubes e condomínios 

fechados, nos quais a sensação de segurança seria mantida, principalmente, como 

consequência de um distanciamento do indesejável, do inimigo, mesmo que, 

efetivamente, ele não tenha cometido qualquer ilícito penal, pois apenas a sua 

presença gera inevitável mal estar, insegurança e medo (2017, p. 6). 

Marins atesta que, no Brasil, a atividade de segurança privada se desdobraria 

entre os segmentos de: a) vigilância patrimonial (preservação de bens e patrimônio e 

prevenção de riscos decorrentes de ações criminosas); b) segurança orgânica 

(empresas que, ao invés de contratar serviços especializados das empresas de 
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proteção constituem seus próprios organismos de segurança); c) segurança pessoal 

(acompanhamento e proteção de empresários, políticos, executivos etc.); d) curso de 

formação (treinamento e qualificação de vigilantes); e) escolta armada 

(acompanhamento motorizado armado) e; f) transporte de valores (MARINS, 2010, p. 

93-94). 

Todas as funções verificadas pelo autor deveriam ser vistas como 

consequências de uma atuação pública de qualidade, contudo, acabam sendo 

reflexos tanto da ausência desta, quanto do desenho e interesse da criminalidade no 

país.  

Estudando a segurança privada, Silva atesta que um dos fatores a que se deve 

o aumento da indústria de segurança privada no Brasil seria o fracasso do Estado em 

exercer um controle eficaz sobre a dominação do medo da população e do seu 

sentimento de insegurança (2003, p. 237). 

A partir dos anos 80, com significativo aumento nos anos 90, a segurança 

privada cresceu linearmente no Brasil - considerando as empresas de vigilância, de 

vigias de rua e a disseminação de tecnologias voltadas à indústria da segurança 

eletrônica (MARINS, 2010, p. 91). 

Zanetic (2006, p. 8) afirma a existência de três fatores que deveriam ser 

percebidos como as principais justificativas para a ampliação do mercado de 

segurança privada no Brasil, quais sejam: o crescimento da criminalidade; a 

percepção da violência e o aumento do sentimento de insegurança; as mudanças na 

utilização do espaço urbano e circulação da população nas grandes cidades. 

Tais fatores fariam com que a população passasse a desenvolver certa 

tendência de despender mais tempo nos locais protegidos por organizações não-

governamentais (tais como shoppings, clubes e supermercados, por exemplo) do que 

em espaços que são de incumbência exclusiva da segurança pública e direcionados 

para o encontro popular democrático. 

Esta constatação apresentaria como consequência uma reestruturação 

complexa e desorganizada na formação das grandes cidades do país, o que altera 

significativamente a forma de compreender estes espaços, bem como de visualizar o 

modo que a população se desenvolve e atua neste. 
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Baseado nas definições trazidas pelo texto legal (Lei n°. 7.102, de 1983), a 

Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) 

foi criada em 1989 como uma entidade sindical patronal com a finalidade de 

representar os interesses do segmento de segurança privada no Brasil. Com essa 

justificativa, em 2016, realizou estudos que tentaram demonstrar, em números, qual a 

relevância do mercado de segurança privada no país, bem como quem integraria este 

espaço33. 

Segundo os dados apresentados na pesquisa, de 2012 até 2016, teria ocorrido 

o aumento na quantidade de empresas aprovadas pela Polícia Federal para funcionar 

no país dentro do mercado da segurança privada. Neste lapso temporal, visualiza-se 

o aumento de 12,2% de empresas autorizadas, apresentando apenas uma pequena 

diminuição no ano de 2016 (cerca de 0,8%) (FENAVIST, 2016). 

  

A divisão destas empresas dentro do território nacional se desenvolve de forma 

desigual, uma vez que, segundo a pesquisa realizada, a região Sudeste registraria o 

maior número de empresas cadastradas, apresentando a quantidade de 1.012 

agências devidamente inscritas, seguida pelo Nordeste com 549 registros, o Sul com 

512 cadastros, o Centro-Oeste com 291 inscrições e, por último, a região Norte 

apontando o número de 197 empresas inscritas (FENAVIST, 2016). 

Esta proporção segue quase a mesma regra da quantidade populacional 

dividida por regiões do país. Segundo dados do IBGE, a região Sudeste apresenta a 

maior população, com o percentual de 42,06%. Seguida pela região Nordeste com 

                                                             
33 Estudo so Setor de Segurança Pública – V. Dsponível em:  
<http://www.fenavist.com.br/static/media/essegs/ESSEG_V.pdf>. Acessado em: 01/02/2019. 
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aproximadamente 27,79% do quantitativo nacional. Após, vislumbramos a região Sul 

com 14,30%34.  

A alteração em relação aos dados das empresas de segurança pública, em 

comparação com a quantidade de pessoas por espaço do território, divergiriam 

apenas em relação as outras duas regiões do país, uma vez que a região Norte se 

encontra em penúltimo lugar com 8,41% da população e, por último, a região Centro-

Oeste com 7,44%35.  

Em 2016, das empresas cadastradas, 50,18% realizava atuações de vigilância 

patrimonial, seguido por 15,87% que exerciam a função de Vigilância 

Patrimonial/Escolta Armada/Segurança Pessoal. Ademais, 9,55% se disponibilizavam 

como responsáveis por transportes de valores. A quantidade de 8,84% das empresas 

se incumbia de segurança pessoal. O resto do quantitativo estaria relacionado a 

empresas com múltiplas funções (FENAVIST, 2016). Conforme atesta a tabela abaixo: 

 

 Quando analisamos aqueles interessados em trabalhar neste setor, a 

quantidade de empregados também seria significativa, uma vez que, em 2016, 

somavam, aproximadamente, o valor de 598,5 mil pessoas. No período de 2012 a 

                                                             
34 Disponível em: < https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques/16978-estimativas-de-populacao-dos-
estados-e-municipios-prazos-e-procedimentos.html>. Acessado em: 01/02/2019. 
35 Indicadores Mínimos. IBGE. Disponível em: 
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela1.shtm>. 
Acessado em: 01/02/2019 

https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques/16978-estimativas-de-populacao-dos-estados-e-municipios-prazos-e-procedimentos.html
https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques/16978-estimativas-de-populacao-dos-estados-e-municipios-prazos-e-procedimentos.html
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2014, o crescimento do número de trabalhadores foi de apenas 3,7%, pois, com a 

crise econômica instalada no país, os anos 2015 e 2016 foram de significativo declínio 

(FENAVIST, 2016).  

 

 

Conforme atestado na pesquisa, desta quantidade total, cerca de 48,60% 

estariam lotados na região Sudeste, 20,30% no Nordeste, 14,76% na região Sul, 

9,66%no Centro-Oeste e, por último, 6,68% no Norte do país. O quantitativo de 

funcionários seguiria a mesma proporção em relação ao número de empresas por 

espaço territorial nacional (FENAVIST, 2016). 

Pelos dados até aqui apresentados, podemos verificar certa estruturação 

heterogênea em relação aos estados da federação e a forma como estes foram se 

organizando no seu setor privado de segurança. Atestando, assim, a forma desigual 

como os estados brasileiros devem ser ponderados nas mais diversas áreas, 

principalmente em relação ao desenvolvimento de políticas públicas nacionais, 

refletindo, assim, nos dados que aqui percebemos. 

Conforme defendido por Bayley e Shearing, quando analisavam a evolução do 

quantitativo de funcionários da segurança privada ser significativamente maior que o 

da segurança pública nos Estados Unidos, o aumento dos números relacionados a 

pessoal refletiria uma significativa alteração no status que estes dispõem frente a 

sociedade (1996). 
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Antes da Segunda Guerra Mundial, a segurança privada era vista como uma 

função desagradável, pois representava: “the image of ill trained bands of thugs hired 

by private private businesses to break strikes, suppress labor, and spy on one 

another.”36. Esta imagem teria se alterado após o momento histórico, assumindo o 

papel de um complemento necessário ao policiamento público. Dessa forma, os 

próprios governos passaram a estimular a criação e manutenção desse mercado 

(1996, p. 570).  

Outro dado interessante de ser comentado seria o consumo que tal mercado 

geraria para o comércio bélico do país. Em 2016, cerca de 12,9 mil novas armas de 

fogo foram adquiridas. Alterando as posições que vislumbrávamos até o momento, o 

conglomerado de estados do Nordeste do país teria sido o que mais adquiriu 

armamento, representando cerca de 5.039 armas. Em segundo lugar, temos o 

Sudeste com a quantidade de 3.933. Em terceiro o Centro-Oeste com 1.885 armas. 

Em quarto, a região Sul com 1.377. E, por último, a região Norte que adquiriu 717 

novos artefatos (FENAVIST, 2016). 

 

Em relação a compra de munição, temos a surpreendente quantidade de 10,1 

milhões apenas no ano de 2016. Desta, cerca de 88,9% das munições foram 

adquiridas por empresas de curso de formação de vigilantes.  Seguidas por empresas 

de vigilância e de transporte de valores que representariam cerca de 8,6% e 2,5%, 

respectivamente (FENAVIST, 2016). 

                                                             
36 Tradução livre: a imagem de bandos mal treinados contratados por empresas privadas para quebrar greves, 
suprimir o trabalho e espionar uns aos outros. 
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A quantidade de cursos de formação existentes, aparentemente, não se abalou 

com a crise financeira em que o Brasil foi inserido. Apesar da quantidade de empresas 

ter sofrido uma leve redução em 2016, a formação de profissionais para atuar neste 

mercado apresentou gradativo aumento. Representando, assim, 299 empresas 

registradas com esta finalidade, o que demonstra um crescimento de 9,5% em relação 

a quantidade existente em 2012 (FENAVIST, 2016). 

Tais dados demonstram que, além do lucro ser auferido com o emprego de fato 

fornecido neste setor, ainda existe um outro viés relacionado a possibilidade de se 

conseguir um cargo nesta área. Ambas as circunstâncias são controladas e se tornam 

lucrativas para o estado. Esta evolução pode ser atestada no gráfico abaixo:  

 

Quando esta quantidade é dividida por regiões, percebemos a mesma ordem 

anteriormente exposta em relação ao total, respectivamente: Sudeste (38,8%); 

Nordeste (21,7%); Sul (17,1%); Norte (14%); Centro-Oeste (8,4%).  

Além de significativo em relação a quantidade de empresas e funcionários, os 

dados também apresentam relevância nacional quando observamos o faturamento 

gerado por esta seara. 

Ao vislumbrarmos os valores movimentados por este mercado, seria importante 

destacar dois fatores relevantes para análise: o crescimento físico de trabalhadores; 

o processo pelo qual se dão os reajustes salariais (os quais são imediatamente 

absorvidos pelos contratos). 

Conforme dados apresentados pelo FENAVIST, entre 2010 e 2014, o 

crescimento de postos de trabalho foi de 20,65%, a massa salarial média teria obtido 
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um salto de 64,73%, resultando essa equação no aumento do faturamento em 85,57% 

para o setor (2016).  

Entre 2013 a 2014, o mercado absorveu o impacto do repasse decorrente da 

introdução do adicional de periculosidade para os funcionários que laboravam no 

segmento. Logo, apesar do crescimento de 18,72% no faturamento, a elevação 

decorrente do repasse da periculosidade citado foi superior ao percentual, 19,29% 

(FENAVIST, 2016). 

Em 2015, a análise do faturamento sofreu outra importante questão: a crise 

financeira instalada no Brasil. A partir deste ano e no ano seguinte, os aumentos 

físicos foram substituídos pelas reduções, já que o setor foi duramente atingido, com 

uma redução de 57.887 postos de serviços, o que representa sobre o volume de 

trabalhadores, em 2016, 8,83% de perdas físicas (FENAVIST, 2016). 

Considerando tais ponderações, a movimentação financeira deste setor subiu 

de 17.895 bilhões (em 2010) para 33.208 bilhões (em 2014). Sendo o conglomerado 

de estados com maior faturamento, aqueles ocupantes do Sudeste do país (que 

alcançou o faturamento de R$17.757.612, em 2014) (FENAVIST, 2016). Conforme 

percebemos na tabela a seguir: 
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Quando analisamos os dados relativos ao faturamento específico da atividade 

de vigilância, a evolução destes valores teria sido de 87,41% (no período de 2010 a 

2014). Neste lapso temporal, o pessoal físico do setor teve evolução de 18,53% e a 

massa salarial cresceu em 59,88% em relação ao volume (FENAVIST, 2016).  

Contudo, nos anos de 2015 e 2016, por vários motivos, entre os quais 

principalmente, se apresentam as alterações legislativas que o país realizou e a crise 

econômica instaurada no mesmo período, percebeu-se como consequência a redução 

de postos de serviços na ordem de 48.915, o que representa, sobre o contingente final 

de 2016, o percentual de 8,58%, e os reajustes representaram o percentual de 8,48% 

(FENAVIST, 2016). 

 Quanto ao faturamento relacionado a atividade de transporte de valores, este 

também apresentou crescimento no período de 2010 até 2014, proporcionando um 

crescimento físico de 38,32%, com o faturamento crescendo de 78,41%, e a 

remuneração obtendo um salto de 96,37% (FENAVIST, 2016).  

A recuperação do segmento teria sido considerada como efetiva no ano de 

2014, uma vez ter alcançado 31,07% de crescimento naquele período. Durante o 

lapso temporal de 2015 e 2016, as perdas em relação aos postos de empregos dentro 

da atuação voltada ao transporte de valores foi de 8.972, cuja representatividade em 

percentual seria de 10,52%. Além disso, o reajuste médio no período alcançou a 

porcentagem de 9,89% (FENAVIST, 2016). 

Com todos os dados colocados até o momento, podemos inferir a grande 

circulação de pessoas e capital que a estrutura do mercado de segurança pública 

movimenta anualmente. Além de ser uma prática lucrativa para o particular, também 

geraria lucros ao estado, tanto pela criação de postos de trabalho, quanto pela 

quantidade de tributos retirados diretamente das faturas geradas. 

Para manter a superestrutura criada no país para a fiscalização desta seara, 

também seria necessário que quase todos os atos realizados pelo particular para 

legalização e manutenção dos seus serviços de segurança privadas sejam 

devidamente tarifados pelo estado.  

Como podemos ver na tabela abaixo, a ausência estatal neste setor acabaria 

se mostrando extremamente lucrativa para o ente desidioso, uma vez que este iria 
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lucrar sobre uma série de circunstâncias e atuações necessárias para a manutenção 

prática das empresas interessadas em trabalhar neste setor de forma legalizada.  

Ainda, ressaltamos que apesar dos altos tributos e lucros determinados pelo 

estado em desfavor destas estruturas jurídicas, tais ainda detém um lucro 

mensal/anual elevado por conta das altas demandas que lhes são apresentadas. 

Cada vez mais consumidores amedrontados buscam caros serviços de segurança 

privada com a finalidade de acalentar seus medos de existência social. Em números: 
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Quando consideramos o período de 2012 até 2016, apesar de ter ocorrido certo 

declínio nas contratações, motivado por fatores como a determinação de pagamento 

de adicional de periculosidade no percentual de 30% (em 2012), e diversas 

desorganizações econômicas nas quais o Brasil se envolveu (principalmente entre os 

anos de 2015 e 2016). Mesmo com a queda nas contratações, não se pode negar a 

significância econômica que o mercado em análise representa (FENAVIST, 2016).    

Por ser detentora da fiscalização e organização deste setor, a Polícia Federal 

também apresenta alguns dados interessantes sobre a matéria. Contudo, de forma 

pública, o compilado de informações mais atual que disponibilizam é do ano de 200837.  

Segundo estas informações, no ano de 2008, a Coordenação Geral de Controle 

de Segurança Privada (Cgcsp) teria lucrado cerca de R$34.395.507,92 com atividades 

como vistoria das instalações de empresas de segurança pública, vistoria de veículos 

de transporte de valores, renovação de certificados de segurança das instalações 

destas empresas, autorização para mudança de modelo de uniforme, entre outros 

serviços depositados apenas nesta instituições, graças ao dispositivo legal citado 

(POLÍCIA FEDERAL, 2008). Vejamos a tabela apresentada para comparação da 

evolução de arrecadações: 

 

FONTE: http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/acoes-e-

programas/relatorio-anual-pf 

 

                                                             
37 http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/acoes-e-programas/relatorio-anual-pf 

http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/acoes-e-programas/relatorio-anual-pf
http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/acoes-e-programas/relatorio-anual-pf


129 
 

Ademais, no ano de 2008, a instituição pública apresentou como principais 

atividades e serviços executados o cadastro e a expedição de carteiras de vigilantes, 

cadastro de empresas de vigilância, empresas de transportes de valores, cadastro de 

veículos e carros fortes e revisões de autorização para o funcionamento de empresas 

de segurança privada.  

Nesse sentido, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016 atestou que 

a quantidade de vigilantes regularizados naquele ano seria de 519.014 pessoas38. 

Conforme tabela abaixo: 

 

 

                                                             
38 Disponível em: < http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/> . Acessado em: 07/04/2019. 
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Outro dado interessante de ser analisado seria o perfil da demanda por 

vigilância patrimonial no estado de São Paulo, alcançado mediante pesquisa realizada 

pelo SESVE-SP, em 2012. Este comprova que a maior demanda por segurança 

privada seria realizada por Indústrias e pela própria Administração Pública (29% 

cada). Ademais os bancos estariam em segundo lugar como 23% dos contratantes. 

Seguido pelos condomínios residenciais e empresariais (8% cada). Por fim, “outros” 

com 3%39.  

Dentro desta procura por empresas de segurança privada legalizadas, a que 

mais demandaria funcionários individuais seria a Administração Pública. Esta 

realidade pode ser verificada pela tabela abaixo: 

                                                             
39 https://docplayer.com.br/213860-I-estudo-sesvesp-sobre-o-segmento-prestador-de-servicos-de-seguranca-
privada.html+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 
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Parece antagônico o estado responsável por uma segurança pública deixar de 

criar postos de trabalho formais dentro de suas instituições para preencher tais 

lacunas com a contratação (existirá ainda o gasto) de empresas privadas para 

exercerem setorialmente funções que deveriam ser realizadas por meio de políticas 

públicas eficientes.  

Talvez a justificativa mais cabível para esta verificação seria o fato de ao fazê-

lo o estado estimularia a criação de postos de trabalho (o que regressaria aos cofres 

públicos por meio dos tributos gerados por este consumo) sem ser responsável pela 

burocracia e gastos sociais que uma contratação de um servidor público demandaria. 

Quando verificamos os dados da segurança privada apresentados e 

comparamos com as informações existentes sobre a segurança pública, a situação 
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chama ainda mais atenção. Tal comparativo foi realizado apenas no II ESSEG40, logo, 

o comparativo oficial mais atual seria do período de 2003-2004, que apresenta a 

significativa diferença entre as duas esferas, conforme percebemos: 

 

Este gráfico poderia ser atualizado, no sentido de verificarmos que a 

quantidade de policiais militares e civis existentes no Brasil, segundo IBGE, em 2013, 

alcançou um efetivo total seria de 430.817 PMs e 121.122 policiais civis. Ressaltando 

que dois estados (Goiás e Mato Grosso do Sul) não passaram os números de Policiais 

Militares, assim como cinco estados (Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Alagoas 

e Sergipe) não informaram o efetivo da Polícia Civil. Para suprir tais lacunas, estes 

dados foram obtidos com os sindicatos das respectivas categorias 41. 

Conforme disposto a quantidade de funcionários do âmbito privado de 

segurança pública, em 2013, apresentava o total de 645.637 trabalhadores. O último 

dado neste sentido seria de 2016 que indicaria um quantitativo de 598.468 

                                                             
40 ESSEG. Disponível em:< http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-
orientacoes/orientacoes/pareceres/2012/Parecer%202409%202012-DELP%20CGCSP%20-
%20atividade%20clandestina%20sem%20arma%20de%20fogo%20e%20fiscalizacao.pdf 
41 https://ces.ibge.gov.br/images/ces/FolderCESinternet.pdf>. Acessado em: 01/12/2018. 

https://ces.ibge.gov.br/images/ces/FolderCESinternet.pdf
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empregados. Ou seja, ainda quando está em queda, a quantidade de funcionários em 

âmbito privada seria significativamente superior ao apresentado no público, sem 

considerar aqui aqueles que prestam este serviço na ilegalidade (IBGE, 2013).  

Segundo pesquisa feita pela empresa Statista no Brasil, o aumento do campo 

de segurança privada emprega 700 mil funcionários formalizados, excedendo o 

contingente do exército brasileiro. Graças a diversidade de entradas de lucro nesta 

área, faturaria, anualmente, cerca de 50 bilhões de reais, com projeção de ampliação 

de até 16%, em 2019. Este lucro seria dividido por cerca de 4.700 empresas 

formalizadas, das quais cerca 1.100 estariam localizadas em São Paulo. Dessa 

quantidade total, cerca de 2.100 representariam serviços terceirizados 42. 

Podemos constatar pelos dados aqui apresentados, que o mercado da 

segurança privada no país se mostra como uma estrutura complexa, arraigada na 

sociedade e, possivelmente, bastante lucrativa tanto para seus detentores privados, 

quanto para o próprio estado.  

Os dados oficiais já demonstram o quanto esta estrutura seria significativa tanto 

para a geração de postos de trabalho, quanto para suprir as faltas geradas por uma 

má administração pública e pela criação de políticas afirmativas deficientes. Contudo, 

como inicialmente defendido, estes dados não podem ser interpretados como a 

verdade absoluta sobre o tema, mas podem ser usados quando ponderamos o quanto 

a realidade se apresenta ainda mais intrincada, principalmente, pela quantidade de 

serviços informais existentes, podemos começar a perceber que a atual legislação, 

logo, a atual estrutura estatal para controle e limitação destas atividades, se 

mostrariam institutos antiquados que necessitam ser atualizados, principalmente, para 

que possam passar a tutelar sobre as formas de controle de integridade destas 

relações, de modo que estas não acabem interferindo no dia-a-dia da população, 

violando direitos constitucionais e civis por meio da justificativa de conter o medo 

comum social e de suprir lacunas estatais. 

 

3. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA SOBRE A SEGURANÇA PRIVADA NO BRASIL  

 

                                                             
42   Disponível em:< https://www.statista.com/statistics/>. 
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No Brasil, a história seria relativamente recente, pois o primeiro impulso 

normativo existente sobre o tema, teria sido uma resposta do poder público 

autorizando a atuação de empresas de segurança privada de exercerem a 

comercialização de serviços que prometiam a redução de danos às instituições 

financeiras nacionais. A justificativa para essa liberação seria o aumento da 

quantidade de assaltos às agências bancárias que se iniciaram a partir de 1950, sendo 

o ápice em 1968, quando grupos guerrilheiros contra o regime militar se organizavam 

para realizar assaltos a bancos (ZANETIC, 2006, p. 77). 

A expansão da segurança privada nacional seria uma consequência de 

múltiplos fatores, dentre os quais a principal seria a industrialização do país. Haveria 

uma maior dificuldade de as elites usarem os serviços públicos de segurança de forma 

particularizada, como era a tônica da década de 1960. Além disso, a concentração 

demográfica das grandes cidades, teria trazido a necessidade de proteger a circulação 

de dinheiro da crescente quantidade de crimes (SILVA, 2003, p. 244). 

Apesar das empresas informais terem surgido antes, a obrigatoriedade destas 

se submeterem a uma legislação e ao controle estatal se iniciou em 21 de outubro de 

1969, mediante o Decreto nº.1.034 e Decreto 1.103 de 6 de abril de 1970. Esta teria 

sido a porta de entrada para o mercado da segurança pública no território nacional. 

Segundo estes atos, para o funcionamento de qualquer estabelecimento de crédito, 

seria exigido que houvesse a contratação de dispositivos de segurança contra saques. 

Conforme leciona Silva, no período pós-1964, editou-se uma verdadeira 

avalanche de atos públicos sobre o tema reforçando a tradicional tendência totalitárias 

do estado brasileiro. Nesse período, o país não agiria como uma República e teria 

sido exatamente com base nessa lógica que se desenvolveu a legislação sobre os 

serviços de segurança no país (2003, p. 243). 

A legislação sobre a segurança privada, teria partido de uma tendência 

megalomaníaca de que o poder central seria onisciente, onipresente e onipotente para 

resolver todos os problemas. Tal posicionamento teria acabado por minar os 

mecanismos de controle dos Estados-membros e instalando um descontrole geral, 

além de promover situações esdrúxulas que resultariam em conflitos entre a Polícia 

Federal e as polícias estaduais, tornando inexigível o trabalho daquela e dificultando 

o trabalho desta (SILVA, 2003, p. 243-244).   
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Atualmente, quando tratamos sobre a segurança privada no Brasil, três leis 

integram a sua estrutura: Lei Federal nº. 7.102, de 20 de junho de 1983 

(regulamentada pelo Decreto nº. 89.056, de 24 de novembro de 1983), Lei Federal nº. 

8.863, de 28 de março de 1994, e a Lei Federal nº. 9.017, de 30 de março de 1995. O 

Decreto nº. 89.056/83 também foi reformulado pelo Decreto nº. 1.595, de 10 de agosto 

de 1995. 

A Lei n°. 7.102, de 1983, buscou disciplinar a segurança para estabelecimentos 

financeiros, determinando algumas normas para constituição e funcionamento destas 

empresas particulares que, inicialmente, prestavam serviços de vigilância e de 

transporte de valores. Nesta norma, teria sido definido que a segurança privada 

deveria ser vista como subsidiária e complementar à segurança pública, por isso 

passaria a ser submetida ao controle do estado. 

A lei citada também aduz, em seu artigo 10°, que a segurança privada no Brasil 

estaria relacionada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com 

finalidades específicas: I- proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras 

e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de 

pessoas físicas (texto incluído pela Lei nº 8.863, de 1994); II - realizar o transporte de 

valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga (adicionado pela Lei 

nº 8.863, de 1994).   

No mesmo sentido, o artigo 30, do Decreto nº 89.056/83, previu que seriam 

consideradas como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de 

serviços com algumas finalidade específicas, quais sejam: I - proceder à vigilância 

patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou 

privados, e à segurança de pessoas físicas; II - realizar o transporte de valores ou 

garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.  

Conforme observado por Pardini e Celho, a lei teria sido pensada utilizando 

como base a segurança de espaços relacionados às organizações financeiras. O seu 

conteúdo privilegiaria a regulamentação de sistemas internos de controle de vigilância 

dessas instituições, deliberando sobre os itens operacionais necessários para o 

transporte de valores, confirmando as sanções aos estabelecimentos financeiros que 

não cumprirem as determinações previstas (2011, p. 38). 
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A lei também legitima a figura do vigilante como “pessoas adequadamente 

preparadas” (artigo 2º, caput, Lei n°. 7.102, de 1983), que devem ter como 

características pessoais ser brasileiro, ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos, ter 

instrução correspondente à quarta série do primeiro grau, ter sido aprovado em exame 

de saúde física, mental e psicotécnico, não ter antecedentes criminais registrados e 

estar quite com as obrigações eleitorais e militares (artigo 16, incisos, Lei n°. 7.102, 

de 1983). Aqueles que exercerem suas funções em estabelecimentos financeiros que 

utilizam recursos humanos próprios, devem, ainda, ser aprovado em curso de 

formação de vigilante autorizado (artigo 3, inciso II, Lei n°. 7.102, de 1983). 

Em 21 de fevereiro de 1992, a Portaria Ministerial nº. 091 teria sido criada, 

ampliando o âmbito de serviços de vigilância a que a lei anterior se referia, 

promovendo-os a “segurança privada”, passando a considerar como atividades 

desenvolvidas por esta estrutura: I- proceder à vigilância e segurança patrimonial das 

instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos e particulares; II- 

garantir a incolumidade física das pessoas; III- realizar o transporte de valores, em 

espécie ou metal precioso ou garantir o transporte de qualquer tipo de carga de alto 

valor comercial; IV- recrutar, selecionar, formar e reciclar o pessoal a ser qualificado 

e autorizado a exercer essas atividades. 

Conforme leciona Silva, a portaria institui a segurança privada no Brasil, pois 

atribui-lhe como responsabilidade a garantia da incolumidade física das pessoas, 

finalidade idêntica à prevista no artigo 144 da Constituição Federal de 198843 (2003, 

p. 249). A portaria foi revogada posteriormente. 

O principal foco das alterações legislativas sobre a matéria teriam sido a 

imposição de exigências e formalismos burocráticos às empresas do setor e a 

preocupação em reiterar a autonomia federal sobre praticamente tudo que versasse 

sobre a atividade, desde a autorização para o funcionamento até a fiscalização, multas 

                                                             
43 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
        I -  polícia federal; 
        II -  polícia rodoviária federal; 
        III -  polícia ferroviária federal; 
        IV -  polícias civis; 
        V -  polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
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e a criação de estruturas burocráticas dentro da Polícia Federal para o controle 

burocrático (SILVA, 2003, p. 245-246). 

A normatização sobre o tema no Brasil, tem se mostrado como uma sequência 

estranha. Conforme explica Silva, bastaria notar a diferença de datas entre a lei e o 

decreto (1983), por um lado, e a portaria do Ministro da Justiça (1992), por outro. Entre 

1983 e 1992, a profusão de portarias teria implantado um sistema confuso que 

permaneceria até hoje (2003, p. 245-246). 

Em 2012, entrou em vigor a Portaria n º 3.233/2012 – DG/DPF, dispondo sobre 

as sobre as normas relacionadas às atividades de Segurança Privada armada ou 

desarmada, desenvolvidas pelas empresas especializadas, pelas estruturas privadas 

que possuem serviço orgânico de segurança e pelos profissionais que nelas atuam. 

Este ato administrativo confirmou a regulamentação do tema incumbindo tal 

responsabilidade sobre a fiscalização do Departamento de Polícia Federal – DPF. 

Ademais, segundo o artigo 1º, §3º, da Portaria n º 3.233/2012 – DG/DPF, 

seriam consideradas atividades de segurança privada: I - vigilância patrimonial: 

atividade exercida em eventos sociais e dentro de estabelecimentos, urbanos ou 

rurais, públicos ou privados, com a finalidade de garantir a incolumidade física das 

pessoas e a integridade do patrimônio; II - transporte de valores: atividade de 

transporte de numerário, bens ou valores, mediante a utilização de veículos, comuns 

ou especiais; III - escolta armada: atividade que visa garantir o transporte de qualquer 

tipo de carga ou de valor, incluindo o retorno da equipe com o respectivo armamento 

e demais equipamentos, com os pernoites estritamente necessários; IV - segurança 

pessoal: atividade de vigilância exercida com a finalidade de garantir a incolumidade 

física de pessoas, incluindo o retorno do vigilante com o respectivo armamento e 

demais equipamentos, com os pernoites estritamente necessários; e V - curso de 

formação: atividade de formação, extensão e reciclagem de vigilantes. 

Com a criação da Lei 9.017/95, o Ministério da Justiça, por meio do 

Departamento de Polícia Federal (DPF), passou a ser considerado como responsável 

pela normatização, controle e fiscalização da segurança privada no país. Além disso 

seria responsável por instituir taxas para que a Polícia Federal prestasse os serviços. 

Para tanto, o departamento criou em sua estrutura orgânica com um setor 

especializado para exercer as novas imputações, qual seja a Divisão de Controle de 
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Segurança Privada (DCSP), com a incumbência de regular, coordenar e controlar a 

segurança privada em todo o Brasil. Atualmente, tal estrutura teve sua denominação 

atualizada para Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada (Cgcsp). 

Para dar apoio a estas estruturas centrais foram desenvolvidos órgãos que 

tinham como incumbência o desenvolvimento de atuações específicas em 

circunscrições menores, estes receberam o nome de Delegacias de Controle de 

Segurança Privada (Delesp) vinculadas às Superintendências Regionais da Polícia 

Federal nos estados e Distrito Federal. As Comissões de Vistoria, que já existiam, 

foram mantidas nas Delegacias de Polícia Federal, com a finalidade de auxiliar as 

Delesp criadas. 

Com a finalidade de auxiliar o exercício das atividades também foi criada a 

Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada (Ccasp). Esta seria um 

órgão colegiado que teria como finalidade auxiliar o controle da segurança privada 

mediante a sugestão de políticas para o setor, bem como o julgamento de processos 

instaurados pela Polícia Federal contra empresas de segurança, determinando as 

punições que seriam mais adequadas para cada caso. Interessante observar que este 

órgão não seria composto apenas por agentes estatais, mas também por 

representantes de entidades das classes patronal e laboral do setor de segurança 

privada. 

Segundo atesta Lopes (2011, p. 107) a regulação e o controle da segurança 

privada no Brasil estariam, atualmente, sob a égide das estruturas normativa e 

organizacional descritas. Portanto, esta estrutura poderia ser caracterizada, 

principalmente, pela amplitude da regulação, sua extensão, o modo como o controle 

organiza-se no interior da unidade federativa e quem são os atores que conduzem a 

regulação e o controle.  

O autor monta, ainda, organograma da estrutura organizacional para controle 

da segurança privada no país, demonstrando que além das estruturas gerais 

dispostas em lei, algumas outras foram desenvolvidas com a justificativa de 

regionalizar e melhor atender as necessidades criadas nesse setor, conforme 

podemos perceber: 
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Conforme Marins leciona, pela estrutura formada na lei nacional, seria possível 

extrair algumas características para o desenvolvimento da atividade de segurança 

privada no Brasil: a) Subsidiariedade, pressupondo a primazia das forças e instituições 

de segurança pública, cuja competência seria expressamente prevista na Constituição 

Federal, devendo a segurança privada intervir apenas em setores periféricos da vida 

social ou âmbitos que não podem ser garantidos por uma atuação estatal; b) 

tipicidade, seria a necessidade de haver uma enumeração expressa, figurando como 

consectário do caráter supletivo do mercado de segurança; c) não usurpação de 

poderes públicos, que se concretiza na proibição da prática de atos cuja competência 

tenha sido outorgada, legal ou constitucionalmente, a alguma autoridade pública; d) 

preventividade, necessidade de deter uma vocação preventiva quanto a atividade de 
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segurança privada, especialmente quando mobilizada para a regulação e controle do 

acesso e; e) proporcionalidade, mensurada em suas perspectivas de necessidade e 

adequação quanto às medidas encetadas (2010, p. 40). 

Embora a legislação tenha se ampliado em relação a que originariamente foi 

criada existia, não podemos afirmar muito sobre a eficácia de tais alterações. As 

dificuldades existentes na atividade de controle, fiscalização e monitoramento no setor 

relacionam-se tanto a precariedade dos dados disponíveis, quanto à escassez de 

recursos humanos e financeiros da Polícia Federal, que não detém sequer uma base 

de dados atualizada e pública dos cadastros das empresas e de seus funcionários 

(ZANETIC, 2006, p. 84).    

A regulação da segurança privada no Brasil, teria se expandido com base nas 

pressões realizadas pelos grupos corporativos conectados à segurança pública, que 

visualizariam na sua detenção total pelo Estado, uma grande fonte de poder. Em 1969, 

houve uma pequena abertura legal, que demandou uma ampliação em 1983, pela 

grande integração em sociedade e a diversidade que a integra (tanto em relação aos 

seus funcionários, quanto a quantidade de práticas que são comercializadas). Ainda 

que tal norma tenha sido pontualmente alterada com o decurso do tempo e uma série 

de instituições tenham sido estruturadas para realização do controle sobre esta 

parcela, algumas lacunas ainda poderiam ser verificadas, principalmente, quando 

analisamos os aspectos negativos que seriam visualizados em sociedade.  

 

4.  POSSÍVEIS VIOLAÇÕES DE DIREITOS GERADA PELA DESORGANIZAÇÃO 

DA SEGURANÇA PRIVADA NACIONAL 

 

 Uma sociedade pautada em direcionamentos de mercado, tenderia a estimular 

a reprodução apenas dos interesses de uma minoria privilegiada.  

A manutenção de estruturas complexas e lucrativas como a segurança privada 

nacional, normalmente, trazem consigo uma série de violações de direitos contra parte 

da sociedade.  

Quando o país apresenta uma legislação antiga e um procedimento confuso e 

lacunoso como o Brasil, as complexidades podem ser ainda piores. Microestruturas e 
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burocracias são criadas, mas acabam não abarcando situações extremamente 

importantes quando se busca uma megaestrutura em uma sociedade democrática. 

Neste tópico, debateremos as violações geradas com mais frequência apontadas na 

literatura sobre o tema.  

 Importante destacar que se defende a necessidade de repensar a legislação 

vigente, pois mesmo com a atualidade do tema e a grande quantidade de capital que 

este movimenta, ainda temos uma norma antiga e burocratizada, o que seria um dos 

principais motivos para o que apresentaremos nesta parte do trabalho.  

 

4.1 A CRIAÇÃO DE UM MERCADO PARALELO NÃO REGULAMENTADO  

 

Ao analisar a quantidade de crimes que envolvem agentes da segurança 

privada, Lopes aduz que a maioria das ocorrências versariam sobre pessoas que se 

auto-declararam “seguranças”, “vigias” e “guarda noturno” (cerca de 62%), sugerindo 

que os crimes estariam concentrados no universo informal do policiamento privado. O 

autor explica que as categorias “segurança”, “vigia” e “guarda noturno” não existiriam 

na legislação da segurança privada nacional, uma vez que os profissionais regulares 

deste mercado seriam denominados apenas de vigilantes (2007, p. 85). 

Segundo a Confederação Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviços 

(CNTV-PS), o número de profissionais da segurança privada que atuam de forma 

clandestina na segurança de lojas, instituições financeiras e condomínios passou de 

500 mil (em 1995) para os atuais 2 milhões - um aumento de 300%44. 

O Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, 

Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo (SESVESP) 

estima que, para cada vigilante regularizado, existam outros três a cinco informais. No 

Brasil, então, disporia de pelo menos 1,5 milhões de pessoas envolvidas em 

atividades informais de policiamento privado45. 

                                                             
44 Confederação Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviços (CNTV-OS) Disponível em: 
http://cntv.org.br/#. Acessado em: 02/02/2019. 
45 Entrevista com o presidente do SESVESP publicada no jornal Folha de São Paulo em 26/10/2005. 

http://cntv.org.br/
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Os valores cobrados por aqueles que operam na informalidade auxiliariam a 

compreender as dimensões robustas deste universo, que encontraria no medo 

quotidiano e nas áreas de circulação mais frequentes da população seus maiores 

empregadores.  

Segundo a FENAVIST, em 2017, a Polícia Federal estimou que cerca de R$ 60 

bilhões por ano seriam movimentados pelo mercado irregular de segurança privada46. 

De acordo com as entidades de classe do setor, ao operarem na informalidade, 

os provedores de policiamento privado poderiam trabalhar com alta margem de 

flexibilidade e lucro, oferecendo serviços até 85% mais baratos e poupando até 

16,71% do rendimento bruto com o não-pagamento de encargos trabalhistas, seguros 

obrigatórios, treinamento e reciclagem de funcionários, taxas para aquisição de 

armas, renovação de documentos, entre outras (Zanetic, 2006, p. 93).  

Zanetic também afirma que não seriam poucos os relatos de policiais que, 

diretamente ou indiretamente (intermediados por moradores mais influentes de 

regiões de classe média), ofereceriam seus serviços por preços inferiores das 

agências de segurança privada, prometendo, inclusive, facilidades como uma atenção 

privilegiada dispensada por policiais responsáveis pela respectiva área, além de 

dispor de todo o investimento público que teria sido depositado neste agente (como 

cursos especiais de tiro, defesa pessoal e técnicas de investigação) e portariam as 

armas que lhes foi fornecida pela corporação que integram (2010, p. 50-71). 

O autor destaca, ainda, que em algumas ocasiões a situação fica ainda mais 

grave, pois os policiais exerceriam a atividade privada durante seu horário de serviço 

(ZANETIC, 2010, p. 50-71).  

Tal postura faria com que a atitude do policial transcendesse a ação de 

complemento de renda e passasse a se transformar em uma verdadeira transgressão 

à lei realizada por um agente que, supostamente, deveria pautar sua atuação diária 

na norma. 

Frente este mercado paralelo, o policiamento privado informal acabaria 

representando uma opção mais acessível para aqueles insatisfeitos com o 

                                                             
46 FENAVIST. 2017. Disponível em: <http://www.fenavist.com.br/static/media/revistas/2017-08.pdf>. Acessado 
em: 30/01/2019. 
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policiamento público e/ou que desejam uma atenção e proteção exclusiva e 

personalizada aos seus interesses. Tais estruturas marginais, normalmente, 

atingiriam aqueles que percebem na questão financeira uma limitação prática para 

conseguir a atividade fim da segurança privada, recorrendo, então, a contratos 

informais com empresas ou profissionais não autorizados pelas instituições oficiais. 

Conforme atestado por Lopes, o número de organizações e agentes na 

informalidade seria uma das características que distinguiria o policiamento privado no 

Brasil daquele existente na América do Norte e Europa. A presença de agentes 

estatais da ativa exercendo atividades nestes serviços marginais de policiamento 

privado acabaria se mostrando como outro fator singularizar na realidade brasileira 

(2007, p. 81).  

O autor defende que existiria uma grande quantidade de pessoas envolvidas 

com este mercado ilegal de policiamento privado, ocupando paralelamente, as 

funções de policiais civis e militares que usam armas da corporação e trabalham nos 

dias de folga (o chamado “bico”) aproveitando a vantagem do seu turno de trabalho 

que, usualmente, se caracteriza por uma quantidade x de horas em serviço por uma 

quantidade 3 ou 4x de horas de folga – 6 por 18, 12 por 48 e 24 por 72 são as escalas 

mais comuns (2007, p. 81). 

Complementando este pensamento, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São 

Paulo atestou que, entre os anos de 1990 e 1998, cerca de 23% das mortes de 

policiais militares teriam ocorrido quando estes estavam de serviço, enquanto que 

77% se deram nos períodos de folga destes agentes, momento em que, normalmente, 

estariam realizando uma segunda função laboral47.  

Este percentual elevado poderia ser compreendido pelo risco que este policial 

se coloca ao atuar em uma situação de perigo, mas sem o apoio do reforço usual 

disponível para quando está em serviço regular.  

Quando analisamos os dados relativos aos agentes da Polícia Civil, a realidade 

apresentada se altera, uma vez que 71% das mortes verificadas se deram durante o 

serviço, enquanto 28% ocorreram durante o período de folga48. 

                                                             
47 Disponível em: < ftp://ftp.sp.gov.br/ftpouvidoria-policia/Cartilha%2015%20anos.pdf>. Acessado em: 
07/07/2019. 
48 Disponível em: file:///C:/Users/veren/Downloads/Cartilha%2015%20anos.pdf. Acessado em: 07/07/2019. 

ftp://ftp.sp.gov.br/ftpouvidoria-policia/Cartilha 15 anos.pdf
file:///C:/Users/veren/Downloads/Cartilha%2015%20anos.pdf
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Zanetic atesta que teria sido realizada pesquisa, em 1995, afirmando que cerca 

de 10% do total de profissionais da segurança pública afirmavam ter um emprego 

secundário além da sua ocupação principal. Destes, apenas 1,5% declarou que esta 

segunda atividade seria exercida como vigia ou vigilante. Em 2001, este número não 

se alterou significativamente, pois 7,6% declararam ter um segundo emprego, entre 

os quais apenas 1,8% afirmou ser como vigia ou vigilante. Como o próprio autor 

destaca, estes dados não refletem a realidade do chamado “bico”, uma vez que os 

policiais consideram ser ilícita a realização de funções paralelas de vigias ou 

vigilantes, pois costumeiramente utilizam para tanto o armamento disponibilizado pela 

própria corporação. Contudo, interessante observar que, na mesma pesquisa, cerca 

de 80% do total de policiais entrevistados teria afirmado que o trabalho secundário 

como vigia ou vigilante seria algo comum de ser realizado pelos demais colegas da 

corporação (2010, p. 51-70). 

Em 2005, foi realizada pesquisa pela FENAVIST sobre o perfil daqueles 

indivíduos que ocupavam as empresas de vigilância no país, demonstrando com isto 

que 6,8% tinham formação policial ou militar49. 

Lopes aduz que a situação brasileira se mostra bastante peculiar quando 

comparada com as demais democracias, uma vez que promove verdadeiro 

intercâmbio entre policiais predominantemente civis e militares da ativa, dentro de um 

universo de policiamento privado informal. Disto resultaria uma extensa intersecção 

entre policiamento público e policiamento privado informal, o que seria um dos traços 

marcantes dos arranjos de proteção existentes no Brasil (2011). 

Em 2012, foi exarado parecer n.º 2409/2012 - DELP/CGCSP, que versava 

sobre a atuação clandestina de segurança privada50. Neste, a Coordenação-Geral de 

Controle de Segurança Privada publicamente se manifestou no sentido de que: 

 

Não é possível que haja uma categoria de profissionais que, à 
semelhança dos órgãos policiais, possa, ainda que em situações 

                                                             
49 FENAVIST. Disponível em: < http://www.fenavist.com.br/static/media/essegs/III_ESSEG.pdf>. Acessado em: 
03/03/2018. 
50 parecer n.º 2409/2012 - DELP/CGCSP. Disponível em: <http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-
privada/legislacao-normas-e-orientacoes/orientacoes/pareceres/2012/Parecer%202409%202012-
DELP%20CGCSP%20-%20atividade%20clandestina%20sem%20arma%20de%20fogo%20e%20fiscalizacao.pdf>. 
Acessado em: 19/01/2019. 

http://www.fenavist.com.br/static/media/essegs/III_ESSEG.pdf
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determinadas, atuar coercitivamente sobre a esfera de direitos 
fundamentais dos cidadãos absolutamente à margem do controle 
do Estado, como se fosse uma atividade econômica qualquer, sem 
esta peculiaridade. Reafirma-se que não são os instrumentos (armas, 
cassetete, etc), que tornam a atividade passível de controle, até 
porque as armas de fogo e outros produtos controlados já são 
controlados por leis específicas, mas a essência da atividade em si, 
que constitui exercício privado do poder de polícia.  

 

Tal posicionamento de controle do Ministério da Justiça foi ratificado pelo 

mesmo em Parecer nº 16/08/GAB/CJ/MJ e Despacho nº 182, de 19 de agosto de 

2008. Neste, foi defendido o posicionamento de que face a inafastável natureza de 

potencial restrição a direitos fundamentais de terceiros, dever-se-ia manter a 

regulação desta matéria pela atuação de órgãos estatais legislativamente designados, 

obstando, assim, a criação clandestina de empresas de segurança privada, além de 

submeter tais estruturas ao controle e supervisão das agências estatais. 

Piorando ainda mais a situação de irregularidade, Zanetic afirma que alguns 

policiais integrantes de uma estruturação marginal de segurança privada, se 

aproveitariam da sua posição perante a estrutura e preparo que a segurança pública 

nacional fornece, deturpando suas finalidades e manipulando a insegurança da 

população. Cita-se como exemplo, o fato de determinadas áreas serem mais ou 

menos protegidas pelo uso de ameaças, normalmente com a finalidade central de 

vender seus serviços de segurança privada (2010, p. 51-70).  

Além, o autor aponta como ação comum entre estas pessoas a prática de 

extorsões contra comerciantes, normalmente, com a finalidade de trocar valores por 

uma “proteção especial”, além da prestação de serviços de segurança para a escolta 

ou proteção individual de pessoas conectadas a práticas delituosas (como detentores 

de jogos do bicho ou traficantes), bem como o uso e a comercialização de informações 

privilegiadas (como dados sigilosos sobre investigações policiais e a estruturação da 

criminalidade naquela localidade) (2010, p. 51-70). 

Percebe-se que todas estas práticas seriam constatadas pelo autor como 

corriqueiras. Contudo, não integrariam a sistemática de proteção que tentou ser 

estruturada pela legislação nacional para fiscalização do mercado de segurança 

privada por via das estruturas públicas.  
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Tal constatação mostraria a gravidade que esta lacuna apresentaria para um 

sistema que se considere como democrático, uma vez que tais funções estariam 

sendo exercidas por funcionários públicos ou por pessoas sem a qualificação 

necessária que, com a finalidade central de vender seus serviços de segurança 

privada e auferir lucros com esta prática, se utilizariam da coação psicológica (o risco 

de ser preso e investigado pela estrutura policial, bem como o medo de ficar 

desprotegido frente uma possível criminalidade) e material (com armas, viaturas e 

uniformes) que sua função pública disponibiliza para o desempenho da função de 

policial regular, mas que acabam sendo usadas para intimidar a população. 

Esta atuação intimidatória realizada sobre a população violaria uma série de 

direitos constitucionais e civis daqueles que se deparam com seus caminhos cruzados 

pela atuação destas organizações privadas marginais. Violações, estas, patrocinadas 

pela própria população coagida mediante a administração do medo de todos.  

Lopes defende que no momento em que não são policiais num segundo 

emprego, agentes informais de policiamento privado, normalmente, são pessoas 

despreparadas para o exercício de funções policiais (uma vez não possuírem curso 

de formação ou treinamento necessários para que seja realizado o correto 

desempenho da atividade, não se submetendo a verificações psicológicas ou de 

antecedentes criminais, não contratam seguro de vida para si, bem como são mais 

difíceis de serem responsabilizados civil e criminalmente, pois suas identificações 

seriam mais complicadas de serem alcançadas) (2007, p. 84). 

O autor atesta que ao agir fora dos parâmetros legais estabelecidos, os 

provedores informais de policiamento prejudicariam diretamente as organizações 

constituídas formalmente, subtraindo-lhes fatias significativas do mercado e 

danificando a imagem da segurança privada (2007, p. 84).  

Além disso, tais estruturas aumentariam a probabilidade de abusos e 

desrespeito aos direitos humanos da população atingida por sua atuação (2007, p. 

84). 

A desregulamentação existente faria com que estas empresas não cadastradas 

não tivessem custos que as estruturas regularizadas têm, como por exemplo, 

treinamento de trabalhadores, pagamento de pisos salariais, verbas trabalhistas e 

previdenciárias, obrigações tributárias, entre outros custos.  
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Sem a necessidade de despender tanto investimento, estas estruturas seriam 

capazes de oferecer um preço menor pelos seus serviços, o que em uma via 

legalizada não teria a possibilidade de competir. 

Além disso, os indivíduos que laboram nestas estruturas ilícitas não detêm todo 

conhecimento específico e as características pessoais (como antecedentes criminais 

e controle psicológico, por exemplo) de controle exigidas daquele que é oficialmente 

inscrito na função de vigilante.   

Além das violações de direitos e do abuso exercido por alguns, aqueles que 

ocupam estas formações ilegais estariam violando a legislação e, apesar de gerarem 

postos de trabalho, não teriam os gastos da criação de empregos formais, assim como 

não recolheriam os tributos previstos sobre os serviços comercializados. Tal 

descontrole poderia ser considerado como ruim tanto para a população como para o 

próprio Estado. 

 

4.2 CRIMES COMETIDOS PELOS INTEGRANTES DA SEGURANÇA PRIVADA  

 

Segundo pesquisa realizada Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) 

da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), baseado em 

dados fornecidos  a partir do Sistema de Informações Criminais (INFOCRIM)51, 

constatou-se que, apenas na cidade de São Paulo, entre janeiro de 2001 e setembro 

de 2003, foram registradas 7.377 ocorrências criminais envolvendo pessoas que se 

auto identificaram como seguranças, vigilantes, vigias e guardas noturnos, 

respectivamente: 55% como seguranças; 38% como vigilantes; 6% como vigias; 1% 

como guarda noturno. Este valor corresponde a 62% dos casos registrados no mesmo 

período. 

De fato, não seria possível separar quantos destes que se autodenominaram 

ocupantes destes carros, os exercem de forma formal ou informal. Contudo, ressalta-

se que esta quantidade poderia ser significativamente superior a quantidade de 

pessoas registradas pela Polícia Federal como empregadas no mercado de 

                                                             
51 INFOCRIM. Disponível em: http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/Default.aspx. Acessado em: 01/01/2018. 

http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/Default.aspx
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segurança privada na localidade específica da pesquisa. Logo, seria possível sugerir 

que uma parcela do valor apresentado seria ocupante do setor marginal da segurança 

privada. 

Corroborando este raciocínio, interessante observar que segundo as categorias 

criadas pela lei nacional, o único dos cargos citados que seria normativamente 

existente seria o de vigilante. As demais classes (seguranças, vigias e guardas 

noturnos) não existiriam oficialmente como posto de trabalho interno a segurança 

privada. Logo, não o haveria outra razão para esses profissionais se identificarem de 

outra maneira que não fosse como vigilantes, se não o fato de atuarem na ilegalidade.  

Justifica-se esse raciocínio, também, pelo fato de a categorização como 

vigilante ser um cargo profissional bem definido com direitos e identidade prevista de 

forma normativa, sendo possível de demandar de seus integrantes este 

conhecimento. 

Ao analisar os dados apresentados quanto aos crimes que seriam cometidos 

por estas categorias, seria possível perceber que os ilícitos contra a pessoa foram os 

predominantes (54,6%), seguidos pelas contravenções penais (17,5%) e crimes 

contra o patrimônio (8,6%) (INFOCRIM). Percebemos: 
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O crime com maior quantidade de registros individuais seria o tipo penal de 

ameaça (apresentando a quantidade de 1.905 registros, correspondendo a 25,82% 

do total de ocorrências). Após, a segunda intercorrência mais apresentada estaria 

relacionada ao crime de lesão corporal (1.475 casos, o que significa 19,99% do 

montante). Porte de arma de fogo ocupa o terceiro lugar da lista (760 casos, o 

equivalente a 10,30% do total).  

Destaca-se que as três principais atividades colacionadas no rol de crimes mais 

praticados seriam atuações comumente realizadas por pessoas que conseguimos 

posicionar dentro de papéis desempenhados por uma segurança privada sem as 

limitações e fiscalizações por parte do estado, ou seja, marginalmente ou sem o 

treinamento correto de como atuar sem violar direitos perante a sociedade. 

Corroborando este raciocínio, percebe-se que as atividades delituosas 

apresentadas na tabela ao norte são realizadas, em sua maioria, no período noturno 

(32,4%, cerca de 2.839 casos dos 7.377 total), seguida pelo período vespertino 

(28,6%, com 2.113 casos), pelo matutino (19,2%, com 1.415 registros) e, por fim, a 

madrugada (15%, com 1.109 situações cadastradas) (INFOCRIM). 

Quanto aos dias da semana que registraram maiores cadastros, temos o 

domingo em primeiro lugar com 1.172 casos catalogados (15,9%), seguido pelo 

sábado com 1.090 anotações (cerca de 14,8% em relação ao total). Dias em que, 

normalmente, a segurança pública se percebe reduzida e a segurança privada seria 

estimulada a complementar esta primeira, ainda que de forma clandestina 

(INFOCRIM). 

Estas violações, em algumas situações, demonstram apenas o início de uma 

série de outras questões problemáticas. Como por exemplo, o incentivo a definição 

do adolescente pobre como inimigo da sociedade, culminando sua perseguição e 

extermínio.  

Segundo Lopes, em 1999, foram mortos mais cidadãos atacados por pessoas 

que estavam realizando atividades de policiamento privado do que na execução 

durante um policiamento público. Nos últimos três meses daquele ano, das 109 

pessoas mortas pela Militar, 63% (69 pessoas) foram mortas por policiais em trabalhos 

de policiamento privado – um aumento de 82% em relação a 1998. Ao ponderar sobre 

a Polícia Civil, aduz que apesar de ter matado menos do que a Polícia Militar, foi 
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responsável pela morte de 24 cidadãos nos últimos quatro meses de 1999, metade 

delas decorrentes de ações de policiais fora do dever – um aumento de 140% em 

relação ao ano anterior (2007, p. 90). 

 

4.3 – MERCENÁRIOS DA SEGURANÇA 

 

Em 2014, outra transgressão foi apontada, dessa vez pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) realizada no estado do Pará, investigando o 

envolvimento de agentes do estado dentro de organizações que, inicialmente, se 

apresentam como prestadoras de serviços de segurança privada, realizando, assim, 

os mais diversos serviços de segurança. Contudo, se desenvolveriam nas localidades 

em que se instalaram como uma força paraestatal bélica na defesa de interesses 

privados de uma minoria. Nesse sentido, o relatório final da CPI conhecida como “CPI 

das milícias” apontou que52: 

 

As milícias hoje em Belém se apresentam enquanto uma forma de 
“segurança privada”. Em função da falha nas políticas de segurança 
pública, “os fenômenos de violência das grandes cidades e o 
sentimento de insegurança dos seus habitantes são indicadores e 

fatores de uma transformação radical do espaço urbano (2014, p. 55) 

 

O estudo também assinala que esse desenvolvimento com viés de segurança 

privada não seria o mesmo fenômeno que aconteceria comumente no Rio de Janeiro 

(onde a comercialização e controle de serviços como tv por assinatura, gás, água 

mineral ou transporte coletivo acabaria sendo uma das principais fontes de renda 

dessas estruturas paralelas).  

Nas periferias de Belém, essas estruturas surgiriam com a proposta de 

comercializar técnicas de segurança privada, se propondo a combater pequenos 

assaltantes que praticariam crimes contra a propriedade em áreas próximas a certos 

comerciantes. Seria exatamente nesta relação que envolveria os comerciantes dos 

                                                             
52 http://www.movimentodeemaus.org/data/material/RELATORIO-FINAL-CPI-das-Milicias-versao-de-entreega-
na-grafica3.pdf 
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bairros populares e policiais militares, que a milícia em Belém se formaria (2014, p. 

56).  

O relatório também apontou que estas relações com comerciantes locais 

rapidamente evoluiriam para execuções por encomenda e tenderiam a inverter os 

polos opositores originais, onde o Corruptor passaria a ser vítima de extorsão e 

ameaça dos agentes que prometiam prestar serviços de segurança de forma menos 

custosa e mais efetiva do que as empresas legalmente constituídas (2014, p. 170). 

Nesse sentido:  

 

No estado, seja pelo estágio de desenvolvimento das milícias seja pela 
condição geográfica que favorece a fiscalização dos serviços, as 
milícias especializaram-se num outro filão, que praticamente não 
demanda infraestrutura e capital de giro, pode e é exercido às custas 
do estado: a segurança privada. Não há necessidade de adquirir, nem 
de apropriar-se, e manter equipamentos, fazer manutenção de 
serviços, basta permitir a existência dos mesmos na sua informalidade 
habitual, punindo severamente àqueles que se negam a colaborar 

(2014, p. 171).  

 

Sem muitos custos (uma vez que estes seriam pagos pelo próprio estado na 

manutenção de suas agências policiais regulares), o agenciamento de “bicos” de 

segurança privada clandestina armada, para agentes da segurança pública de folga, 

ou para soldados da milícia mediante comissão, acabaria sendo apontado como uma 

das principais formas de custeio das milícias no estado do Pará. 

Apenas como exemplo do tamanho da violação que tais estruturas representam 

para a sociedade, a CPI citada foi instaurada após um evento que assustou grande 

parte da população residente na capital do Pará.  

Em novembro de 2014, após a morte do cabo Antônio Marcos da Silva 

Figueiredo (Cabo Pety), da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana da Polícia Militar 

(Rotam), conhecido miliciano que vendia seus serviços de proteção à traficantes e 

comerciantes, 11 jovens foram assassinados em diferentes bairros da periferia de 

Belém53. A investigação atestou que estas vítimas não tinham qualquer envolvimento 

                                                             
53 Disponível em: http://portal.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/705780-Acusados-da-
morte-do-Cabo-Pet-sao-condenados-a-26-e-28-anos.xhtml Acessado em: 05/09/2019. 

http://portal.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/705780-Acusados-da-morte-do-Cabo-Pet-sao-condenados-a-26-e-28-anos.xhtml
http://portal.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/705780-Acusados-da-morte-do-Cabo-Pet-sao-condenados-a-26-e-28-anos.xhtml
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com o crime, mas foram mortas de forma aleatória (“estavam no lugar errado na hora 

errada”). Tal atuação teria se dado sob a justificativa de impor um medo e controle 

sobre a população da localidade, como resposta a morte do miliciano.  

A produção de crimes para a manutenção destas estruturas seria comum. Em 

2003, foi instaurada outra CPI agora para investigação de grupos de extermínio 

existentes no Nordeste do país. Esta atestou que os grupos de extermínio nasceriam 

como uma estratégia de comerciantes, empresários, políticos e outros segmentos da 

sociedade para abolir grupos sociais por eles classificados como indesejáveis e 

perigosos para os seus negócios. Este fenômeno seria comercializado como uma 

segurança privada “eficiente”54. 

No Nordeste, mediante esta investigação parlamentar, restou verificado que a 

desculpa de vender serviços de segurança privada acabaria se mostrando como a 

porta de entrada para o cometimento de várias outras atividades criminosas, tornando 

a estrutura cada vez mais complexa (2003, p. 101). 

Sem o controle estatal das atividades que seriam finalidades de uma empresa 

do mercado privado, a comercialização de serviços que prometem a resposta para o 

cometimento de crimes, bem como a efetivação da vingança privada da população, 

acabaria sendo uma das possibilidades comercializadas neste mercado informal 

(ZANETIC, 2010).  

Nesse sentido, a CPI das Milícias, instaurada no Rio de Janeiro, em 2008, 

verificou que, além do controle sobre a comercialização de certos produtos e serviços, 

as milícias também se estruturariam com a finalidade de comercializar serviços de 

segurança privada de forma marginal. Contudo, isso acaba sendo uma forma de 

“proteger” a população de um risco que eles mesmo causam. Não se pagaria para ser 

protegido de algum agente externo, mas contrata-se este para que o mesmo não 

venha a violar o patrimônio do contratante. Para tanto, a coação se apresentaria como 

indispensável para manter o controle sobre a população e suas possíveis fontes de 

lucro55. 

                                                             
54 CPI. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
temporarias/parlamentar-de-inquerito/52-legislatura/cpiexterminio>. Acessado em: 30/01/2019. 
55 CPI. Disponível em: <http://www.nepp-dh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf>. Acessado em: 30/01/2019. 
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Ainda segundo esta CPI, a coação e violência exercidas, mediante a 

justificativa de comercializar a segurança privada, apresentaria várias intensidades. 

Em alguns casos, os moradores sofreriam ameaças diretas se, por exemplo, não 

pagassem as taxas de proteção. Em outros, a coação seria bem mais sútil e os 

moradores teriam receio do que pudesse lhes acontecer (sem ao certo saber as 

possibilidades de prejuízo) se não pagassem o serviço (2008, p. 36-37).  

No mesmo sentido, na busca por investigar a coação sofrida pela população de 

Niterói para a contratação de estruturas que se vendiam como segurança privada, 

também foi instaurada, em junho de 2018, mais uma Comissão Parlamentar que foi 

popularmente chamada de “CPI da Segurança Privada de Niterói”. Esta, ainda não foi 

finalizada.   

A Comissão do Rio de Janeiro apontou, ainda, a origem das milícias nesta 

comercialização dos serviços de segurança privada de forma informal e ilegal. 

Reconhecendo que a exploração deste setor na modalidade não autorizada seria 

praticada, normalmente, por membros e ex-membros da área de segurança pública 

que buscariam esse segundo trabalho, inicialmente, como alternativa para aumentar 

seus rendimentos face aos baixos salários pagos. Contudo, tal desígnio seria alterado 

quando estes passassem a verificar a quantidade de outras fontes de lucro existentes 

quando já inseridos em determinada localidade (2208, p. 39). 

Utilizando-se dos dados ofertados pelo Disque Milícia a CPI verificou 86 

denúncias relacionadas à segurança privada clandestina. No Município do Rio de 

Janeiro os bairros que registraram somente uma denúncia foram: Barra da Tijuca, 

Bento Ribeiro, Cascadura, Centro, Engenho de Dentro, Inhaúma, Itanhangá, Jacaré, 

Laranjeiras, Madureira, Maracanã, Praça da Bandeira, Quintino, Realengo, Recreio 

dos Bandeirantes, Sulacap e Taquara. Duas denúncias: Cascadura, Ipanema, Irajá, 

Quintino, Lins de Vasconcelos e Vila Valqueire. Três denúncias: Guadalupe, Botafogo, 

Piedade e São Conrado. Quatro denúncias: Pilares e Corvovil. Cinco denúncias: 

Bonsucesso. O bairro da Tijuca foi o que apresentou maior número de denúncias obre 

segurança privada ilegal: dez denúncias. Nos demais Municípios, registraram 

somente uma denúncia de segurança ilegal: Angra dos Reis, Araruama, Armação de 

Búzios, Duque de Caxias, Guapimirim, Macaé, Maríca (Itaipuaçu), Parati, Resende, 

Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti. Duas denúncias: Barra 
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Mansa, São Francisco de Itabapoana e Volta Redonda. Quatro denúncias: 

Saquarema (2008, p. 212).   

Ainda, a investigação teria apontado que, muitas vezes, os policiais seriam 

chamados formalmente por moradores e comerciantes vítimas frequentes de assaltos 

para coibir a violência. Contudo, após atendimento regular, terminariam contratados 

informalmente pela comunidade para prestar serviço de segurança. Nesse sentido, a 

Comissão afirma que quanto mais este tipo de serviço cresce, mais práticas de 

“justiçamento” são verificadas (2208, p. 257). 

A atuação que se iniciou fragmentada dentro de sociedade, com a justificativa 

de legitimidade pela falha do estado e suas políticas, teria passado a ser considerada 

como uma conduta coordenada, hierarquicamente organizada e que pretenderia 

galgar patamares de controle sobre a população, mediante a administração do medo 

popular e da prática concomitante de diversos ilícitos.  

Quando falamos dessas estruturas marginais de segurança privada sendo 

exercida por agentes do estado, as violações se mostram ainda mais severas, pois 

estas se utilizam de meios públicos (como viaturas, armas e combustível) e, 

sobretudo, da legalidade para uma atuação criminosa mediante, principalmente, os 

autos de resistência. 

Lopes afirma que a extensa interseção que existe entre o universo do 

policiamento privado informal e o universo do policiamento público no Brasil seria 

problemática por diversas razões. Em primeiro lugar, o autor se refere ao stress e 

desgaste provocado pelo duplo emprego em uma atividade arriscada que afetaria a 

qualidade do trabalho policial tanto nas organizações públicas quanto nas atividades 

de policiamento privado. Destaca que no policiamento privado o desgaste físico e 

emocional dos policiais civis e militares com dupla jornada seria somado a outros 

fatores que, juntos, contribuiriam para produção de resultados dramáticos do ponto de 

vista da violação de direitos humanos (2007, p. 88). 

Estatística das ouvidorias de polícia dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

apontaram que policiais se envolveriam mais em confrontos letais, dos quais saem 

ora como vítimas ora como vitimizadores, quando estão executando policiamento 

privado. Corroborando este raciocínio, afirmou que policiais militares morreriam mais 

em horário de folga do que durante seu período de serviço. 
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Além das transgressões até aqui apontadas, Lopes denuncia também a 

violação relacionada a contratação destas empresas marginais por fazendeiros para 

substituir os pistoleiros e jagunços do passado. Estas, seriam responsáveis por graves 

violações de direitos, dentre elas a execução de trabalhadores rurais. O autor cita a 

situação ocorrida no norte do Paraná, onde empresas de segurança clandestinas 

também estavam envolvidas em uma onda de despejos extrajudiciais de famílias 

acampadas que resultaram em ferimentos e execuções de trabalhadores rurais sem-

terras (2007, p. 91). 

Recentemente, no estado do Pará, também ocorreu a Chacina de Pau D’arco 

que teria resultado na morte de dez trabalhadores rurais por pessoas contratadas para 

realizar a retirada destes do terreno em que estavam assentados. Entre os envolvidos, 

a maioria seriam membros da Polícia do Estado. Este seria apenas um dos muitos 

casos que envolvem a intervenção de um âmbito paralelo da segurança privada com 

a finalidade de resolver conflitos agrários no Sul e Sudeste do Pará.  

Estes agentes também costumam vender seus serviços para a proteção de 

criminosos que detém capital. Tal fato pode ser demonstrado em casos como da máfia 

dos perueiros, em São Paulo, e do jogo do bicho e caças níqueis, no Rio de Janeiro, 

além de ter sido apontado como uma das principais ações lucrativas pela CPI das 

milícias realizada no Pará e citada neste trabalho. Bem como pela CPI da pirataria 

que culminou no encerramento das atividades da empresa de segurança privada 

“Reker”, que era responsável pela segurança privada de Lobão, considerado pela 

comissão como um dos maiores contrabandistas de cigarro do Brasil.  

Como podemos perceber, na maioria dos casos, o limite entre o policiamento 

público, policiamento privado informal e banditismo seria extremamente tênue, 

restando a difícil missão de compreender a complexidade social que foi desenvolvida 

nos espaços em que essas práticas se desenvolvem, bem como buscar meios 

capazes de romper com esta estrutura violadora de direitos, manipuladora do medo 

social e sem limites de atuação perante a sociedade em que se instala. 

 

4.4- ARMAS DESVIADAS 
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Entre as empresas de segurança pública legalizadas, segundo a CPI que 

investigou o tráfico de armas, munições e explosivos no Rio de Janeiro, em 2011, 

ocorreu mais um problema, qual seja: a quantidade de armas desviadas destas 

empresas registradas (normalmente com a justificativa de furtos e outros crimes 

contra a propriedade) aproximou-se da quantidade de 2.500 apenas no ano de 2010 

naquele estado. Segundo o relatório final realizado, tal situação poderia estar 

relacionada com a ausência de fiscalização prática e efetiva destas estruturas pela 

Polícia Federal56. 

Em 2015, relatório da CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro apontou 

que, em 10 anos, 17 mil armas teriam sido desviadas de empresas de segurança 

privada para o crime no Rio de Janeiro.  

Em 2016, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi verificada situação 

semelhante. Neste ano teriam sido adquiridas 7.247 novas armas, das quais 2.789 

teriam sido roubadas e 1.288 furtadas. Entre estas o revólver .38 seria a preferência 

dos delinquentes, pois das 4.077 armas subtraídas, 3.830 seriam deste tipo. Assim: 

 

                                                             
56 Disponível em: <https://www.marcelofreixo.com.br/cpi-das-armas>. Acessado em: 30/01/2019. 



157 
 

  

A grande quantidade de armas brasileiras apreendidas poderia ser vista como 

evidência de que o fluxo do mercado legal para o ilegal, se dando de forma muito mais 

rápida e simples do que normalmente poderia se imaginar. 

O mesmo anuário afirma, ainda, que com importante exceções que não devem 

ser ignoradas (como fuzis e submetralhadoras), no geral o acesso criminal a armas 

não se daria mediante complexos crimes transnacionais, mas começaria e terminaria 

dentro do território nacional, o que faria crescer, portanto, a responsabilidade das 

autoridades federais e estaduais no combate à sua circulação (2016, p. 49). 

 

4.5- DESIGUALDADE SOCIAL 

 

Além de todos os problemas apontados, também temos outro que tange a 

essência e manutenção da sociedade. Ao desenvolver este mercado de segurança 

privada seria possível perceber o incremento da desigualdade social existente.  

Aqueles que detém mais dinheiro iriam recorrer a estruturas mais tecnológicas 

e caras para manutenção de seu patrimônio, integridade e vida. Aqueles que não 

seriam detentores de grande capital, também temeriam pelos seus parcos bens e 

valores, logo, também iriam recorrer à uma segurança adicional. Contudo, o custo que 
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isso geraria para estes orçamentos seria essencial, fazendo com que estas parcelas 

recorressem a empresas que conseguissem se organizar oferecendo um baixo custo 

em relação ao mercado, normalmente, seriam estruturas informais que prometeriam 

a mesma finalidade. 

Com essa inflação em serviços de segurança, seja pela constante requisição 

de aumento de quantitativos policiais nos estados do Brasil, pela crescente 

contratação de empresas de segurança privada autorizadas pelo Estado ou por 

acordos firmados com estruturas de policiamento informal, quem sofreria diretamente 

com isso seria a própria população que alimenta este esqueleto, assim como o Estado 

que vê a possibilidade de um encontro democrático ser esvaziado, quando o medo da 

população faria com que a ocupação dos espaços públicos fossem preteridos frente 

a circulação em espaços privados que deteriam “mais segurança”, separação mantida 

pelas estruturas contratadas.  

Os integrantes de determinada região começam a, gradativamente, substituir 

os ambientes públicos destas por espaços privados, impossibilitando a concretização 

da ideia fundamental de democracia clássica que seria a reunião e debates de 

cidadãos em praças públicas (conforme conceituação de Aristóteles, considerando 

aqui uma conceituação mais ampla de “cidadão” do que a classicamente concebida 

(ARISTÓTELES, 2011). O que poderia representar um grande risco para uma 

sociedade que aprecie a democracia instituída e anseie a sua manutenção no 

território. 

A depender da classe social ocupada pelo indivíduo, o espaço privado 

frequentado se alteraria também, fazendo com que estas parcelas nunca se 

encontrassem ou desenvolvessem um diálogo direcionado a melhora da própria 

estrutura estatal (o que poderia ser considerado como uma prática verdadeiramente 

democrática, se considerarmos uma conceituação clássica), pois todos escolheriam 

(e pagariam) para ficarem praticamente encarcerados sem liberdade em um mundo 

formado pelo seu meio econômico e, à isso, denominados pelo aparato da segurança.  

A mistura entre as classes sociais e o diálogo aberto acabariam sendo motivos 

de medo por parte da sociedade que enxergaria nos mais fracos economicamente 

violadores em potencial da sua propriedade ou da sua vida. O medo entre a relação 

acaba com qualquer possível desenvolvimento de intercomunicação social, gerando 
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o desenvolvimento de uma fragmentação cultural que distanciaria ainda mais os 

membros sociedade, a depender da cultura na qual se inserem.     

Nesse sentido, importante observar que a constatação da desigualdade social 

se apresenta em dois momentos nesta linha de raciocínio. Inicialmente, na ocasião de 

criação do crime e determinação de uma pena respectiva, onde existiria uma 

seletividade daqueles membros da sociedade que seriam destinados ao cárcere por 

via de um processo penal, bem como seria determinado, com isso, quem passaria a 

ser visto como inimigo social. A administração da figura deste inimigo e o pavor que 

sua existência representaria em sociedade (mais ainda, o possível contato que as 

pessoas poderiam ter com eles durante suas rotinas diárias) poderia ser percebido 

como um dos fundamentos a serem apresentados para a contratação destas 

empresas de segurança privada de forma tão presente em sociedade. Contudo, como 

demonstrado, ao invés de reduzir este distanciamento social fundado em potencial 

econômico dentro da sociedade, tal resposta apenas asseveraria a desigualdade e 

separação de classes existente (BARATTA, 2014). 

Para Carvalho, seria definida a separação entre o asfalto e a favela. O primeiro 

seria ocupado pelas classes médias e altas, pessoas vistas como merecedoras de 

tratamento cauteloso e que acabariam sendo prisioneiras em suas próprias casas, 

supostamente ameaçadas pela população da favela, onde os moradores teriam direito 

somente a uma espécie de subcidadania. Com esta separação, a desigualdade social 

aumentaria, assim como os investimentos em estruturas que mantenham a separação 

entre estas classes (2017, p. 9).   

Nesse sentido, a CPI das Milícias no Rio de Janeiro atestou, inclusive, que a 

forma como a segurança privada alcança a população, dependeria da classe social 

na qual o indivíduo estaria inserido.  

Nos bairros de classe média, a contratação de uma segurança privada se daria, 

em geral, como uma opção de livre escolha dos moradores. Contudo, nas 

comunidades populares, as famílias e os comerciantes só teriam uma alternativa: 

“contratar” (de forma coagida) o serviço de segurança privada para tentar evitar se 

tornar uma vítima de punições que vão da intimidação à agressão e até expulsão de 

suas casas (2008, p.123).   
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4.6 – A SELETIVIDADE  

 

Conforme leciona Batista, a aplicação de políticas de segurança contra 

indivíduos específicos se mostra como uma postura comum desde 1810. Naquele 

período já se perseguiam escravos e nascidos na África (2003, p. 142). 

No início dos anos 90, teria sido realizado um relatório pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada para investigar o Extermínio de Crianças e 

Adolescentes, esta atestou que 52% dos 4.611 adolescentes vítimas de homicídios 

entre os anos de 1988 e 1990 haviam sido mortos por agentes de segurança privada 

ilegais e policiais militares ou civis fazendo "bicos" em serviços informais de 

policiamento privado57. 

Conforme leciona Shearing e Stenning, a estratégia da segurança privada seria 

responsável pela criação de uma nova categoria de delinquentes, assim como uma 

nova categoria de pessoas que precisariam de reformas (1981, p. 213). 

Nesse mesmo sentido podemos verificar tal seletividade com a quantidade de 

presos e as características individuais destes que superlotam as carceragens 

nacionais, conforme anteriormente demonstrado pelos dados do DEPEN. 

Em conjunto com a seleção de indivíduos, Bauman aduz que haveria uma 

definição também em relação aos locais em que tais estranhos constituiriam morada, 

a este fenômeno o autor denomina de “guetificação” (2001, p. 108-109). 

Utilizando-se da ideia de gueto de Wacquant, aduz que estes locais espaciais 

dentro das cidades ou próximo a elas não serviriam como reservatório de trabalho 

industrial, quedando como depósito daqueles que a sociedade circundante não faria 

uso econômico ou político. Haveria uma troca constante de população entre os guetos 

e as penitenciarias, um servindo como fonte crescente da outras. Nas palavras do 

                                                             
57 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) . Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5E0CD7B0FD48CB0AC660CC23
38BD51A1.proposicoesWebExterno2?codteor=1243325&filename=Dossie+-PRC+14/1991>. Acessado: 
01/26/2019. 
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autor: “Guetos e prisões são dois tipos de estratégia de ‘prender os indesejáveis no 

chão”, de confinamento e mobilização” (2001, p. 108-109). 

O autor explica, ainda, que o gueto seria a impossibilidade de comunidade. 

Essa lógica transformaria uma política de exclusão incorporada na segregação 

espacial e na imobilização uma escolha duplamente segura e a prova de riscos em 

uma sociedade que não pode mais manter todos os membros participando do jogo, 

mas deseja manter todos os que ainda podem jogar, satisfeitos e obedientes com uma 

falsa percepção de segurança (2003, p. 111).    

Por tudo que foi exposto, percebe-se que a segurança privada seria um 

fenômeno complexo tanto na sua definição conceitual como na sua consideração 

empírica. Quando analisamos esta pelo ponto de vista nacional, a questão se mostra 

ainda mais sensível, pois pela legislação confusa e atuação estatal desinteressada, 

percebemos a formação de lacunas que tendem a prejudicar os mais enfraquecidos 

socialmente, estimulando, assim, a violação constante dos direitos mais básicos da 

população.  
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CAPÍTULO III – O MEDO E A SEGURANÇA 

 

“No Brasil a difusão do medo do caos e da desordem tem sempre servido para 

detonar estratégias de neutralização e disciplinamento planejado das massas 

empobrecidas.” 

Vera Malaguti Batista   

 

Nos capítulos anteriores, analisamos a forma como o medo social poderia ser 

manipulado pelo mercado (principalmente com o auxílio da mídia) para a criação de 

demandas comerciais específicas. Para que isso ocorresse, seria necessário o 

afastamento do Estado de um papel social, deixando que certas lacunas fossem 

preenchidas por minorias.  

Conforme foi demonstrado, algumas implicações sociais seriam geradas 

quando a sociedade se vê inserida em uma realidade de constante temor em conjunto 

com um Estado que, entre outros fundamentos, não passaria o sentimento de que 

seria capaz de agir de forma eficaz para que a ordem imposta fosse mantida. Entre 

essas consequências, poderia ser percebida a união de alguns de seus membros em 

um mesmo coro que pugnaria por outras formas de resolução de seus medos 

(aceitando e consumindo, inclusive, aquelas que fundamentalmente se pautariam na 

retirada de direitos individuais como a liberdade). 

Frente todas as sequelas que o medo social seria capaz de gerar, o presente 

trabalho apresenta como centro de análise a busca crescente por segurança privada. 

No segundo capítulo, verificamos a complexidade existente quando tentamos 

compreender a conceituação de segurança privada. Percebemos que esta seara 

representa um mercado extremamente lucrativo que, pelo estímulo gerado com a 

manutenção do medo social, tenderia a crescer gradativamente, alcançando cifras 

cada vez mais significativas para os cofres públicos, mas principalmente para os 

orçamentos privados. 

Após perceber esta conexão existente entre o induzimento/manipulação do 

medo e a atuação do mercado para a criação de demandas juntamente com a 

ausência dos governos, demonstrou-se que uma série de violações seriam geradas. 

Estas gerariam prejuízos tanto para a população (que se veria refém de empresas e 

profissionais nem sempre capacitados para lidar com o público, além de ter suas 
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rotinas controladas pelo temor), como para as próprias empresas regularizadas (que 

se veriam investindo altos valores em tecnologia e pessoal, mas perdendo para uma 

concorrência desleal com empresas não regulamentadas que seriam capazes de 

oferecer preços menores aos clientes). 

Quando consideramos este panorama de violações, percebemos que a 

regulamentação poderia ser utilizada como uma ferramenta eficaz na busca pela 

redução dos danos da realidade narrada.  

Neste capítulo, inicialmente, compreenderemos a alteração de paradigma 

sofrido pelas sociedades modernas, verificando a evolução realizada tanto na 

demanda, quanto pela oferta de serviços. Isso seria necessário para que possamos 

desenvolver direcionamentos eficazes sobre a regulamentação nacional deste setor, 

tendo consciência das regras do jogo em que ele se pauta.  

Como uma tese de doutorado, a inovação trazida por estas linhas encontra-se 

tanto no estudo realizado sobre a conexão existente entre a manipulação do medo 

social e o desenvolvimento crescente do setor da segurança privada (pois não existem 

trabalhos acadêmicos nacionais que estudem diretamente esta conexão), quanto na 

verificação das alterações que seriam necessárias para corrigir ou reduzir os males 

causados como consequência desta relação. 

 

1- A TRANSPOSIÇÃO DE UMA SOCIEDADE DISCIPLINAR DE FOUCAULT 

PARA UMA SOCIEDADE DE CONTROLE DE DELEUZE 

 

Utilizando-se de um método genealógico, Foucault analisou a singularidade 

existente nos acontecimentos diários, durante os séculos XVII e XVIII, no modo como 

os indivíduos emergiriam e desempenhariam seus papéis sociais. O autor afirma que 

haveria certo distanciamento da ideia de poder como algo apenas repressivo, 

passando a concebê-lo de uma forma produtiva, ou seja, configurando-se como um 

biopoder (2008).  

Haveria uma rede de micropoderes como direcionamentos tensos e voltados 

não apenas para a relação entre o Estado e os indivíduos, mas pautando-se em 
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estruturas complexas que recobririam o campo social e o corpo dos seus integrantes, 

que passariam a ser vistos como uma força útil e produtiva (2008). 

O autor explica que haveria a ação de dispositivos de poder e saber, sendo 

realizada sobre os corpos, modificando a vida humana e gerando consequências tanto 

objetivas quanto subjetivas. Tal estrutura seria direcionada para a obtenção de 

produtividade por meio do aumento simultâneo de sua eficácia e utilidade, pois o corpo 

se transfiguraria em uma força produtiva em um corpo dócil (essa submissão forjada 

pela Modernidade, o autor denomina de disciplina) (FOUCAULT, 1990).  

Para que esta disciplina fosse conectada com o período estudado por Foucault, 

este defende que tal coerção deveria se dar de forma ininterrupta, atendo-se mais aos 

processos de atividade, do que aos resultados efetivamente alcançados. Haveria a 

tentativa de esquadrilhamento do tempo, espaço e movimentos. 

Existiria um espaço previamente determinado para cada indivíduo. Neste 

contexto, instituições como escola, fábrica, hospital e prisões, seriam criadas para 

fundir uma rede de imposição e controle exercida pela sociedade disciplinar sobre si 

mesma, em um projeto maior de controle disciplinar. 

Nessa sociedade o exercício do poder de punir teria como objetivo “não punir 

menos, mas punir melhor”. Logo, o poder não seria mera repressão, mas também 

possuiria uma finalidade mais profunda de máquina de configuração, categorização e 

manipulação, ou, ainda, nas palavras de Foucault, teria uma “função de adestrar”. O 

autor identifica o desenvolvimento de uma nova arte de governar (2008, p. 39). Nesse 

sentido: 

[...] acerca do que, ao meu ver, é uma nova arte de governar que começou a 
ser formulada, pensada e desenhada mais ou menos em meados do século 
XVIII. Essa nova arte de governar se caracteriza, essencialmente, creio eu, 
pela instauração de mecanismos a um só tempo internos, numerosos e 
complexos, mas que têm por função – é com isso, digamos assim, que se 
assinala a diferença em relação à razão de Estado, mas sim limitar do interior 
o exercício do poder de governar (FOUCAULT, 2008, p. 39). 

 

Ainda sobre o tema, Foucault leciona de que maneira ocorreria o seu 

funcionamento: 
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Digamos em termos simples e bárbaros que o mercado de lugar de jurisdição 
que era até o início do século XVIII, está se tornando, por meio de todas essas 
técnicas [...] um lugar que chamarei de lugar de veridição. O mercado deve 
dizer a verdade, deve dizer a verdade em relação à prática governamental. 
Seu papel de veridição é que vai, doravante, e de uma forma simplesmente 
secundária, comandar, ditar, prescrever os mecanismos jurisdicionais ou a 
ausência de mecanismos jurisdicionais sobre os quais deverá se articular 
(FOUCAULT, 2008, p. 45). 

 

Tal constatação faria com que as práticas governamentais fossem deslocadas 

de acordo com o que o mercado apontasse como certo ou errado, constituindo uma 

verdadeira nova arte de governar o mínimo possível, o que o autor denomina de uma 

“época do governo frugal” (2008, p. 40). 

Destaca, ainda, que o surgimento de uma economia política estaria conectado 

diretamente à necessidade de um governo mínimo. Nesse sentido, a formação de um 

novo lugar de verdade (encontrado no mercado), surgiria como uma via de governar 

de maneira regulamentar, deixando o mercado agir com o mínimo de intervenção 

possível, para que se pudesse ser livre na formulação de sua própria verdade, bem 

como para propô-la como nova regra à prática governamental existente (2008, p. 42). 

Conforme explica Mascaro, na teoria foucaultiana o sujeito não seria 

considerado como um núcleo elementar de onde surgiriam e seriam construídas as 

relações sociais, mas as estruturas de poder consolidadas que formariam (mediante 

a incitação da disciplina) este sujeito. Ao contrário de uma visão individualista e 

subjetivista, Foucault adotaria uma perspectiva estruturalista, pois defenderia que tais 

estruturas formariam o indivíduo, não o oposto (2016, p. 446). 

Dentro da finalidade de adestrar para se apropriar, seriam utilizadas a vigilância 

hierárquica (o ato de vigiar e ser vigiado na estrutura disciplinar, utilizando-se de um 

método piramidal que possibilitaria vários níveis de visibilidade a partir de um ponto 

central, ocupado por um representante do controle, não por um soberano em si) e a 

sanção normalizadora (um sistema de penalidades com finalidades corretivas 

baseado em um sistema classificatório e hierarquizado previamente definido com 

base no que seria considerado como um comportamento positivo ou negativo 

considerando as finalidades do controle), na técnica do exame (que possibilitaria 

diferenciar e punir os indivíduos).   
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Não se buscaria um encarceramento que oculta e anula o indivíduo, mas se 

intenta a inserção em uma estrutura que fosse capaz de vazar os muros e impedir que 

qualquer pessoa ficasse desvigiada. Contudo, tal processo seria realizado na 

invisibilidade, pois seriam as pessoas submetidas a essa estrutura disciplinar que 

deveriam ser percebidas. Seria a invisibilidade do procedimento que tornaria 

impossível a resistência.  

Conforme explica, Chevitarese e Pedro, ao fazer de cada indivíduo um “caso”, 

o exame permitiria operar a disciplina em um nível de singularidade sem valorização 

do indivíduo. Pelo contrário, os procedimentos disciplinares ao reduzir o nível de 

individualidade descritível, funcionariam como processos de objetivação e de sujeição, 

fazendo com que esse detalhamento fosse um meio de controle e um método de 

dominação (2009, p. 136). 

Foucault também apresenta outra visão de poder, conectada ao pensamento 

de que este seria uma ação realizada sobre a atuação de sujeitos livres e ativos, para 

direcioná-los.  

Conforme Chevitarese e Pedro afirmam, este segundo momento apresentaria 

na tecnologia de segurança um de seus aspectos centrais. A partir do século XVIII, 

conduzir a vida significaria assegurá-la e protegê-la, regular, ordenar, gerir o que seria 

indispensável. Seria desenvolvida uma razão de Estado que estabeleceria os 

princípios e métodos diferenciais do governo estatal, e uma tecnologia de polícia 

responsável por definir de forma geral os instrumentos de exercício desse governo. 

Mediante dispositivo de segurança, o biopoder investiria no corpo social e implicaria 

que pensar o governo também significaria pensar o par segurança-liberdade (2009, p. 

138). 

Foucault afirmaria que na segunda metade do século XVIII, surgiria uma nova 

forma de poder que incorporaria e ampliaria a anteriormente existente. Esta se 

direcionaria a multiplicidade de corpos individuais que deveriam ser “vigiados, 

treinados, utilizados, eventualmente punidos” (2000, p. 283).  

Este processo direcionado as massas seria denominado de “biopolítica”, 

compreendida como uma reunião de processos como a proporção de nascimentos e 

de óbitos, entre outros requisitos, que seriam percebidos como primeiros objetos do 

saber e os primeiros alvos de controle desta biopolítica.  
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Neste processo, o racismo existiria entre o que deveria morrer e o que deveria 

viver, como uma técnica de defesa de um grupo contra o outro (1995).  

O Estado agiria mediante a flexibilização e ausência de rigidez de suas 

estruturas, o que lhe autorizaria espraiar as relações de poder por todo o corpo social. 

A subjetividade não se daria apenas no controle de um indivíduo domesticado, mas 

os dispositivos do governo, em conjunto com as técnicas de segurança, produziriam 

a figura de um sujeito ativo. Para este, a segurança implicaria em uma condição para 

o exercício da liberdade.  

Apesar do embasamento apresentado por Foucault e resumidamente exposto 

aqui, Deleuze o contrapôs afirmando que o primeiro autor teria conhecimento que a 

sociedade disciplinar apontada por ele não duraria para sempre. Esta seria 

gradativamente substituída por outra estruturação que o autor denominou de 

“sociedade de controle”.  

Nesta, a vigilância cresceria menos como uma árvore (rígida e vertical, como 

um modelo panóptico), mas seria mais semelhante a uma erva daninha (1992, p. 3-

7). 

Esta estrutura se caracterizaria pela fragmentação e pela incerteza, pois muitos 

dos símbolos anteriormente existentes e considerados como certos, teriam se 

dissolvido com a alteração social. 

Deleuze leciona que, na atualidade, haveria uma crise total das instituições e 

de seus instrumentos de confinamento, dando lugar a novas formas de controle que 

não se dariam mais pela reclusão, mas pelo controle contínuo e comunicação 

instantânea. Neste, as instituições não seriam precisamente definidas e o roteiro 

disciplinar a ser cumprido não teria mais fim, mas deveria se prolongar 

constantemente.  

A segurança, então, ocorreria em espaços abertos. Haveria a destruição dos 

muros que delimitavam as instituições. O interno e o externo seriam dominados pela 

proliferação de câmeras de segurança em vários estabelecimentos privados, mas 

abertos ao público (como por exemplo supermercados, bancos, shoppings, etc.). 

Enquanto na sociedade disciplinar, pensada por Foucault, não se parava de 

recomeçar; na estrutura defendida por Deleuze, as sociedades de controle nunca 
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terminariam. A vigilância agora se daria mediante bancos de dados que buscariam 

conceder certa credibilidade aos indivíduos cadastrados previamente. 

Conforme leciona Bauman, a principal função do modelo panóptico seria 

garantir que ninguém pudesse escapar do espaço estreitamente vigiado. De forma 

diversa, a finalidade da sociedade de controle e do banco de dados seria garantir que 

nenhum intruso entre neste espaço mediante falsas alegações e sem as credenciais 

adequadas para ocupar aquele território (1999, p. 59). 

Segundo Deleuze, nas sociedades disciplinares existiriam dois pólos: a 

assinatura que define o indivíduo e o número de matrícula que aponta sua posição 

dentro da massa. Na sociedade de controle, o essencial não seria mais uma 

assinatura, mas uma cifra, ou seja, um controle numérico que marcaria o acesso ou 

rejeição à informação. Na massa, os indivíduos se tornaram amostras. Esta estrutura 

o mercado estaria diretamente conectada pela tomada de controle e não mais pela 

formação de disciplina. Logo, o serviço de vendas teria se tornado o coração das 

empresas, pois o marketing nesta estrutura seria um instrumento de controle social 

(1992, p. 2-3).   

As informações que fossem geradas para este banco de dados, seriam as 

responsáveis por definir se um indivíduo teria mais ou menos liberdade de locomoção, 

assim como os espaços que poderia ou não transitar. 

Conforme leciona Chevitarese e Pedro, ao invés de se ter um homem livre 

demais que necessitaria ser domesticado, agora se teria um homem desde sempre 

aguilhoado que poderia ser liberado para certa circulação apenas. O mecanismo de 

controle prenderia os indivíduos por fora do mundo (2009, p. 142). 

Segundo Deleuze, as informações colocadas nos bancos de dados teriam 

substituído a disciplina anteriormente existente. Pelo modelo de controle, homens não 

seriam mais um ser confinado, mas uma pessoa endividada, pois a liberdade teria 

sido substituída pela capacidade de consumo de cada um (1992, p. 224). 

Chevitarese e Pedro afirmam que a liberdade do consumidor, ou seja, o mito 

criado através da possibilidade de estilização da vida pelo consumo diferenciado, 

decretaria uma escravidão ao mercado (2009, p. 144). 
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Batista defende que em um mercado organizado em torno da busca por 

consumidores, em conjunto com uma sociedade interessada em manter essa procura 

permanentemente insatisfeita, os considerados como consumidores falhos seriam os 

novos impuros. Isso se daria, pois o novo critério de pureza, ou de reordenamento, 

seria a aptidão e a capacidade de consumo (2014, p. 79). 

Bauman explica que o papel de agendador58 desempenhado pelo Estado 

voltaria, cada vez mais, para o controle direto exercido por certas categorias sociais. 

Aqueles que não se encaixassem nestas categorias incluiriam, sobretudo, os pobres 

pós-modernos, redefinidos como “consumidores frustrados” e de maneira mais geral 

todas as classes que passassem a ser consideradas como perigosas, pois não tendo 

conseguido entrar na agenda do mercado, supostamente estariam em constante 

busca por recursos que tal agenda teria deixado de fora (1999, p. 80). 

Como agendadoras principais, as pressões do mercado estariam substituindo 

a legislação política existente e seus direcionamentos formalmente igualitários. Nas 

opções de consumo, todos os indivíduos deveriam se comportar de acordo com o 

padrão previamente indexado (ainda fingindo espontaneidade), escolhendo o produto 

da massa disponível para o seu tipo de perfil social. Existiria uma aparência de 

competição e ampla possibilidade de escolhas apenas àqueles considerados como 

consumidores.   

Deleuze aponta que para que o controle seja exercido na sua plenitude e 

constância seria necessária uma “sensação de liberdade”, pois com esta não seria 

sentido de forma tão severa a imposição. Tal sentimento deveria acontecer nas mais 

diversas áreas da sociedade, inclusive na participação política. Não se poderia ter 

nada acabado, o sistema de controle se fortaleceria exatamente com a noção de 

inacabado.  

Conforme se percebe, as moldagens flexíveis seriam as responsáveis pela 

manutenção do controle social, que só teria sido alcançado pela crise das instituições 

que os modelos anteriores adotavam como bases da disciplina. 

                                                             
58 Ação que teria como finalidade a definição da agenda do Poder Público, ou seja, responsável por determinar 
a ordem de prioridade da intervenção estatal, assim como as pautas de debate mais importantes para 
determinado período definido. 
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Portanto, quando analisamos o problema central deste trabalho, podemos 

inferir que a evolução de uma estrutura de disciplina para uma de controle se amolda 

ao que foi vislumbrado no mercado das sociedades capitalistas, quando tratamos das 

empresas de segurança privada.  

Estas, mediante técnicas de marketing agressivas, em conjunto com uma 

redução da intervenção estatal, além do aumento das estruturas empresariais na área 

e das tecnologias desenvolvidas por estas, geraria uma tentativa de transformar o 

temor da população em dados que supostamente legitimariam a comercialização e 

compra dos produtos e serviços disponibilizados por estas.  

Estudos seriam realizados como uma tentativa de gerar dados suficientes que 

fossem capazes de justificar altos investimentos em técnicas supostamente eficientes 

(de acordo com o constatado nas próprias pesquisas) não para eliminar o perigo, mas 

para supostamente afastá-lo, direcionando-o àqueles que não seriam consumidores 

destas estruturas, ainda.  

A divulgação ampla de imagens de terror integraria, então, a produção de 

políticas violentas de controle social e estímulo do mercado pela administração do 

medo como técnica de publicidade.  

Conforme leciona Batista, o espetáculo do sangue seria mais uma alegoria do 

poder, onde imagens de morte e terror já seriam apresentadas como uma bagagem 

da inquisição moderna ibérica, voltando-se além do comércio de técnicas para afastar 

tais males de si, serviriam também para fazer com que as classes subalternas fossem 

levadas a ver e sentir o seu lugar na estrutura social (2014, p. 52). 

Estas imagens e informações alcançariam diariamente a população, 

produzindo uma alegoria estética em que, além de outros fatores, seria responsável 

pelo pensamento de que a ocupação de espaços públicos pelas classes 

economicamente enfraquecidas deveria ser combatida como se guerreia em um 

campo florido a invasão de ervas daninhas. No Brasil, ainda, somaria à esta técnica 

de controle social um discurso higienista e racial que vigoraria no consciente e 

subconsciente do país desde o período pós-República (BATISTA, 2014, p. 52). 

Esta intervenção controlaria os integrantes da sociedade, não apenas pelo 

temor de frequentar locais públicos (pois nestes haveria a maior possibilidade de ter 
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contato com terceiros estranhos ao seu convívio59), mas também pela crença de que 

os serviços disponibilizados para comercialização seriam suficientemente capazes de 

conter possíveis concretizações desses temores em abstrato, não para todos, mas 

para aqueles que contratam estes serviços. 

Haveria a delimitação dos espaços que cada classe deveria ocupar, mantendo 

estes pelas técnicas da administração do medo e do esvaziamento de uma 

intervenção estatal voltada à redução das desigualdades. Nesse sentido, Batista 

leciona que: “A ocupação dos espaços públicos pelas classes subalternas produz 

fantasias de pânico do ‘caos social’ que se ancoram nas matrizes constitutivas da 

nossa formação ideológica” (2014, p. 34). 

A identificação e distinção de indivíduos que integrariam determinados dados, 

seria algo básico para estas sociedades de controle. Contudo, esta técnica de 

categorização não seria novidade. 

De acordo com Batista, durante séculos, as sociedades europeias teriam 

desenvolvido métodos de averiguação de identidade. Contudo, com o nascimento da 

indústria e seus resultados na mobilidade geográfica e social, as consequências 

teriam se alterado, fazendo com que, no final do século XIX, aparecessem vários 

novos sistemas de identificação. As novas relações capitalistas passariam a ser as 

responsáveis por criar um conceito burguês inovador de propriedade que aumentaria 

a quantidade de dados existentes sobre delitos verificados e puníveis, assim como o 

valor das penas (2014, p. 47-48). 

Conforme demonstrado, a liberdade seria controlada, assim como a 

possibilidade de escolha e movimentação nos espaços se tornaria delimitada e 

segregatória. Os indivíduos abririam mão de suas liberdades e se sujeitariam as 

promessas comercializadas pelo mercado de segurança, acreditando que estas 

afastariam os seus temores. Contudo, seria ignorado o fato de que sem se preocupar 

com a origem da moléstia, jamais se alcançará a cura desta.  

                                                             
59 Fato que reduziria, significativamente, a possibilidade de encontros entre os ocupantes dos estratos 
econômicos sociais diversos, bem como qualquer chance de diálogo multicultural. O que seria democraticamente 
interessante de ocorrer em sociedade. 
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Ressalta-se que nesta sociedade de controle, a erradicação do mal lucrativo 

não seria uma possibilidade que sequer se buscaria, pelo contrário, seria necessário 

o prolongamento constante para que o controle fosse mantido.  

As violações apontadas como efeitos colaterais da atual legislação nacional 

sobre o tema, agora começariam a se mostrar como algo proporcional ao que se 

espera quando estamos versando sobre uma sociedade que se estrutura dentro de 

um molde capitalista semelhante ao pensado por Deleuze para a realização do 

controle social. 

Os clientes produziriam uma demanda cada vez maior em um ciclo contínuo e 

sem a previsão de se exaurir. A submissão aos direcionamentos subjetivos ofertados, 

principalmente, pela intervenção da mídia como eficiente técnica de marketing, 

ocorreria de uma forma tão silenciosa que o indivíduo manteria sua crença de que 

seria detentor de liberdade suficiente para escolher adquirir ou não determinados 

serviços; quando, na verdade, apenas seria direcionado à algumas escolhas 

previamente definidas. 

De forma silenciosa, a liberdade de escolha plena seria delicadamente 

substituída pela condução dos anseios sociais e das necessidades de consumo de 

todos. Os indivíduos se tornariam marionetes, sem perceber, mediante a manipulação 

de sua vontade de consumir e de seus temores mais primários e impensados.  

Perceber um sentimento de liberdade e segurança representaria, para a 

população desta sociedade moderna mais do que a liberdade e segurança reais. O 

indivíduo seria aquilo que ele demonstra e em quais dados de controle ele se inseriria. 

A única liberdade que seria realmente importante seria a liberdade de consumo. 

Batista leciona que, nessa nova ordem, estratégias de privatização e 

desregulamentação junto à ideia de preservação de uma pureza consumista, 

produziriam exigências políticas contraditórias, mas complementares: por um lado 

haveria a necessidade de incremento das liberdades dos consumidores e, por outro, 

o discurso de “lei e ordem” para as vítimas do processo de privatização e 

desregulamentação, àqueles considerados como consumidores falhos (2014, p. 79).  

Quando o Estado integra tal lógica de mercado e controle, a sua redução em 

determinados setores seria algo esperado. Nesse sentido, quando percebemos a 
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segurança privada nacional, vislumbramos (conforme demonstrado em capítulos 

anteriores) que a regulação sobre o tema, por parte do Estado, se dentro dos padrões 

demonstrados, seria um dos motivos responsáveis pelo estímulo ao crescimento 

desse comércio, bem como da manipulação dos seus possíveis clientes mediante a 

sua ausência, legislativa e prática, no quotidiano da população. 

Pelo exposto, se intentamos debater a regulamentação nacional sobre o tema, 

se faz necessária as percepções aqui expostas para que propostas e críticas feitas, 

tenham consciência da finalidade real de tal estrutura dentro da conjuntura de uma 

sociedade capitalista moderna, voltada ao controle social.  

No momento em o mercado de segurança privada foi criado e ampliado pelo 

aumento da demanda, bem como quando a população seria direcionada a formar uma 

massa de consumidores, se buscaria o controle social e o lucro de uma forma 

constante pelo mercado (para este trabalho, focamos na comercialização de serviços 

da segurança privada), pois quando consideramos o peso que tais estruturas exercem 

no tecido social (tanto psicológico mediante a administração do medo coletivo, quanto 

econômico, quando percebemos as cifras que tal estrutura anualmente movimenta, 

conforme demonstrado em capítulos anteriores), seria possível afirmar que as 

empresas desta área poderiam ser consideradas, do ponto de vista macrossocial, 

como estruturas de poder social. 

Para que tal estrutura de poder se tornasse legítima e fosse pugnada pela 

população, haveria a propagação de uma série de discursos segregatórios que 

alimentariam a necessidade de manutenção desta estratégia de mercado. Sobre tais 

falas, passamos a analisar. 

 

2- A DEFINIÇÃO DO INIMIGO PARA A MANUTENÇÃO DO MEDO E DO 

MERCADO 

 

Ao analisarmos a difusão do medo como forma de controle social e criação de 

justificativas para a manutenção de uma economia paralela que lucra alto com a 

comercialização de produtos de segurança, foi possível perceber que o temor 

difundido não versaria sobre os medos relacionados a moléstias ou desastres 
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naturais, mas encontraria na anulação e demonização de uma parcela específica a 

fonte para que permaneça sendo demandada pelo restante da população.  

A busca desenfreada pela proteção da propriedade e do mercado contra ações 

que tivessem a possibilidade de gerar prejuízos à determinada parcela rica, seriam 

justificativas apresentadas como suficientes para que determinado grupo de 

indivíduos (normalmente economicamente fracos ou possuidores de características 

físicas específicas) passasse a ser considerado como detentores exclusivos do poder 

de gerar condutas delituosas e danos à sociedade.  

Parcelas que socialmente existiriam dentro de determinados limites 

considerados como marginais passariam a ser vistas como perigosas e ocupantes de 

uma categoria separada do restante da sociedade “trabalhadora”/“de 

bem”/”consumidora”. Tal criação de estereótipos teria sido estudada pela “teoria do 

etiquetamento” ou “labelling approach”. 

Esta teoria seria a somatória do interacionismo simbólico de George H. Mead 

e da etinometodologia oriunda da fenomenologia sociológica de Alfred Schutz. De 

acordo com o primeiro, a realidade social seria constituída por uma infinidade de 

interações concretas entre indivíduos, as quais mediante um procedimento de 

tipificação adjudicaria sentido que se distanciaria das situações concretas e 

continuaria a estender-se através da linguagem. De acordo com o segundo, a 

sociedade não seria vista como uma realidade que se possa conhecer sobre o plano 

objetivo, mas como o produto de uma 'construção social', obtida graças a um processo 

de definição e de tipificação por parte de indivíduos e de grupos diversos (BARATTA, 

2014).  

Por consequência, segundo o interacionismo e a etinomedotologia, estudar 

algum fato da realidade social (como por exemplo a existência de condutas 

desviantes) significaria, analisar estes processos, partindo dos que seriam aplicados 

a simples comportamentos até se chegar nas construções mais complexas, como a 

própria concepção de ordem social (BARATTA, 2014). 

Assim, a Teoria do Etiquetamento poderia ser compreendida como uma forma 

de relativismo jurídico e moral, desenvolvido pela pontuação de um pluralismo cultural 

em conjunto com certa simpatia com as minorias mais desfavorecidas. Essa visão 

teria gerado uma mudança drástica no objeto da investigação criminológica. 
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Conforme leciona Resende, em vez de se perguntar “por que o criminoso 

comete crimes?”, seria questionado: “por que aquele fato cometido pelo indivíduo fora 

selecionado como crime?”, “por que algumas pessoas são tratadas como 

criminosas?”, “quais as consequências desse tratamento e qual a fonte da sua 

legitimidade?” (2015, p. 92).  

Esta lógica foi estudada por Becker, que lecionou sobre a transformação de 

determinada conduta em um desvio, como resultado de um procedimento de interação 

altamente seletivo e discriminatório, objetivando os processos de criminalização. 

Intentava-se o desenvolvimento de critérios que pudessem ser utilizados pelo sistema 

penal no exercício do controle social para definir o desviante como tal no meio da 

sociedade (1966).  

Seria necessário que tais desvios fossem criados e delimitados para formar 

uma exclusão exequível, por uma parcela desigual que não se encontraria abarcada 

pela criação destes parâmetros aos outros imputado. Contudo, importante destacar 

que a segregação não seria estática, devendo ser realizada mediante uma série de 

discursos justificadores de proteção de bens e parcelas consideradas como 

trabalhadoras e consumidoras (como se tais características pudessem ser verificadas 

de plano e garantissem uma segurança plena na possível interação social com estes). 

Tal discurso além de exaltar características físicas e econômicas específicas, também 

se utilizaria do menosprezo e demonização do outro como uma das formas de se 

perpetuar.  

Tais formas de atuação seriam estruturadas na sociedade como um todo, tanto 

em relação àqueles que transpassam os limites do sistema penal, mas também 

quanto uma forma de reprodução (in)conscientemente dentro das próprias famílias e 

espaços sociais.  

Mediante critérios de seletividade, pessoas seriam caracterizadas e excluídas 

por serem consideradas como marginais em potencial ou, por serem vistas 

simplesmente como “ovelhas negras” que poderiam retirar uma segurança social 

almejada indo contra o pacto existente.  

O sistema penal se mostraria como uma ferramenta ímpar para a legitimação 

da segregação, pois seria capaz de validar a existência de desvios e possibilitaria a 
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segregação de parcelas que seriam excluídas sob um viés considerado como 

democrático (pois obedeceriam às normas vigentes).  

No Brasil poderia ser verificada a ocorrência do etiquetamento de determinados 

grupos sociais mediante suas condutas, classe social e cor de pele, conforme 

demonstrado anterior em dados do próprio Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN). Estes dados estatais demonstrariam que nem todos os indivíduos estão 

igualmente vulneráveis ao sistema penal, bem como que tal vulnerabilidade seria 

temporal e migraria de uma conduta para outra (de uma parcela de indivíduos para 

outra), mediante os interesses políticos e os períodos eleitorais, como um círculo sem 

aparente fim (até quando este for interessante ao mercado).  

Para essa parcela rotulada como marginal, a exclusão social seria um futuro 

quase iminente, pois estas não se encaixariam nas regras de caracterização do 

mercado, frente representarem uma parcela economicamente fraca que não 

pertenceria a um consenso financeiramente determinado e imposto sutilmente 

através, principalmente, da manipulação do medo. 

Mediante esta teoria, retirou-se o olhar do criminoso, passando a também 

considerar os fatores sociais extrínsecos que o levam a esta condição, ou seja, os 

mecanismos do aparelho repressor estatal passaram a também ser observados na 

lógica da segregação de parcelas.  

A partir desse momento, a criminalização de determinadas condutas teria 

deixado de ser vista como uma escolha aleatória do legislativo de cada país, mas 

passou a ser compreendida como o instrumento da classe dominante para oprimir a 

classe dominada, mostrando o crime como “qualidade atribuída a comportamentos ou 

pessoas pelo sistema de justiça criminal, que constitui a criminalidade por processos 

seletivos fundados em estereótipos, preconceitos e outras idiossincrasias pessoais” 

(CIRINO, 2005, p. 1).  

Ademais, também seria responsável por inserir “a construção social do crime e 

da criminalidade no contexto da contradição capital/trabalho assalariado, que define 

as instituições básicas das sociedades capitalistas” (CIRINO, 2005, p. 2). 

Dessa forma, seria possível afirmar que a teoria do etiquetamento deixaria certa 

lacuna na forma como os complementos seriam criados. Estes seriam preenchidos 
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por mecanismos de distribuição social realizados com foco em interesses de minorias 

ocupantes do mercado e na constante busca por um controle social.  

Baratta afirma que seria possível vislumbrar certo nexo funcional entre os 

mecanismos seletivos e o processo de acumulação de capitais. Isso poderia ser 

verificado frente a constatação de que a classe liberal burguesa, ao interrogar a 

criminalidade, teria preferido os interesses dessas classes dominantes, mediante a 

imunização dos seus comportamentos socialmente danosos e voltando o processo de 

criminalização para as classes menos favorecidas economicamente (2014, p. 85-88). 

Ainda sobre a escolha de parcelas sociais e o tratamento diferenciado 

concedido à elas, em 1985, Jakobs propôs, durante um Seminário de Direito Penal 

em Frankfurt, uma tática de contenção que previa o Direito Penal percebido mediante 

dois enfoques: do cidadão e do inimigo. Este pensamento teria sido, posteriormente, 

desenvolvido no livro Derecho Penal del Enemigo (Direito Penal do Inimigo), publicada 

em 2003. Ressalta-se que estas não seriam duas partes isoladas, mas dois lados de 

um mesmo mundo jurídico-penal. 

Tal ideia teria como embasamento os pensamentos do penalista alemão 

Mezger, que na tentativa de contribuir com o regime nazista de Hitler, defenderia a 

simples legalidade formal como fator de legitimidade política, assim como a redução 

das Constituições a um nível de mero ordenamento dos órgãos estatais. Com isso, 

legitimaria a legislação daquela localidade e possibilitaria a prisão por tempo 

indeterminado daqueles vistos como “estranhos a comunidade” 

(Gemeinschaftsfremde) nos campos de concentração (MUÑOZ CONDE, 2005). 

Para Jakobs, esta teoria deveria ser vista como uma advertência de que a 

legislação penal alemã (e de uma série de ouros países) estaria contaminada por 

caracteres que ele denominou de Direito Penal do Inimigo.  

Conforme leciona, para o grupo considerado como cidadão seria garantido e 

efetivado um leque de direitos e princípios fundamentais protetores. Enquanto para 

aqueles na condição de inimigo, restaria uma prévia descaracterização, sendo 

rebaixado à categoria de “não pessoa”, como uma via representativa de grande perigo 

para os bens que intentam ser protegidos na sociedade (2007, p. 42-47).  
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Nesse sentido, Prittwitz afirma que com a finalidade de justificar certa 

alternância em seu pensamento, Jakobs afirmaria que aquele que tivesse um 

comportamento de inimigo (ou "não-pessoa") também mereceria ser tratado como 

inimigo - portanto como não pessoa. O grande número de inimigos de dentro e de fora 

não deixariam a um Estado Democrático outra chance que não a necessidade de 

reação com o Direito Penal do Inimigo (2004, p. 36). 

Nas palavras de Moraes, quem não oferecesse segurança cognitiva suficiente 

de comportamento pessoal, não só não poderia almejar ser tratado como pessoa, 

como também o Estado não deveria tratá-lo como tal, já que do contrário vulneraria o 

direito a segurança dos demais (2011, p. 191).  

Nesse sentido, a reação do ordenamento, segundo a corrente teórica 

apresentada por Jakobs, seria de criação de um Direito Penal para o cidadão e outro 

direcionado exclusivamente para o Inimigo. Quando o Estado elegesse quem 

integraria a figura destes, este deixaria, consequentemente, de ser considerado 

pessoa (alguém sem cidadania), deixando de serem tratados como sujeitos que 

tivessem direitos ou garantias fundamentais. Nesse sentido: 

 

Quem não presta uma segurança cognitiva suficiente de um comportamento 
pessoal não só não pode esperar ser tratado ainda como pessoa, mas o 
Estado não deve trata-lo, como pessoa, já que do contrário vulneraria o direito 
à segurança das demais pessoas. Portanto, seria completamente errôneo 
demonizar aquilo que aqui se tem denominado Direito Penal do Inimigo 
(JAKOBS, 2010, p.35). 

 

Para dar uma finalidade a estes inimigos, o Direito Penal seria trazido como 

embasamento legítimo para determinar condutas e mediante estas dar um 

direcionamento aos não consumidores.  

Ao explicar o Direito Penal do Inimigo, Zaffaroni leciona que: 

 

O direito penal deveria habilitar o poder punitivo de uma maneira para os 
cidadãos e de outra para os inimigos, reservando o caráter de pessoa para 
os primeiros e considerando não-pessoas os segundos, confinando, porém, 
esta habilitação num compartilhamento estanque do direito penal, de modo 
que todo o resto continue funcionando de acordo com os princípios do direito 
penal liberal. Trata-se de uma espécie de quarentena penal do inimigo 
ZAFFARONI, 2003, p. 156). 
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Sobre o tema, Carl Schmitt já previa que a possibilidade de se realizar uma 

guerra com fins de extermínio pertence ao Estado (que a detém como um pressuposto 

da ação política), uma vez ser dele a responsabilidade por determinar os inimigos. 

Estes perderiam qualquer esfera privada e passariam a ser considerados como 

inimigos públicos (1992, p. 71). Além disso, os motivos para o conflito poderiam versar 

sobre qualquer justificativa detentora de um caráter público, na medida em que 

congregam pessoas em “grupos opostos” organizados (1992, p. 63). Tal conflito e a 

segregação de uma parcela seriam realizados de forma constante, ofertando aos 

indivíduos uma ordem social para se viver. 

Sobre a ideia de inimigo de Carl Schmitt, Zaffaroni leciona que este remonta ao 

direito romano, da distinção entre inimicus e hostis. O primeiro seria o inimigo pessoal, 

ao passo que o verdadeiro inimigo político seria o segundo (em relação ao qual 

sempre seria colocada a possibilidade de guerra como negação absoluta do outro ser 

ou relativização extrema da hostilidade) (2003, p. 21-22). Nesse sentido, o autor 

afirma que:  

 

As decisões estruturais atuais assumem, na prática, a forma pré-moderna 
defendida por Carl Schmitt, ou seja, limita-se ao mero exercício do poder de 
designar o inimigo para destruí-lo ou reduzi-lo à impotência total. Qualquer 
pessoa que lê o jornal enquanto toma café da manhã – se não limitar a leitura 
as notícias de esportes – vai se inteirando dos passos que o poder mundial 
toma rumo aos genocídios, ou seja, rumo ao aniquilamento total daqueles a 
quem considera como inimigos (ZAFFARONI, 2003, p. 17). 

 

Seria possível perceber certa “coisificação” desta segunda parcela de pessoas. 

O autor alerta que o raciocínio utilizado seria semelhante aquele necessário em uma 

situação de guerra, onde as atuações e concessões deveriam ser diferentes para o 

adversário ameaçador. Destaca que como toda legislação de guerra, se 

caracterizaria, basicamente, por: existir um foco de reclamação da opinião pública que 

reagiria à patente sensação de insegurança; adoção de sanções com regras 

diferenciadas das tradicionalmente adotadas; a adoção de um Direito Penal 

meramente simbólico (ZAFFARONI, 2003, p. 176). 
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Seriam considerados dois momentos diferentes para a verificação da 

ocorrência de um delito. Os cidadãos só poderiam responder pela realização de um 

crime após a produção de uma conduta positiva que direcionasse até um resultado 

danoso. De forma diversa, o inimigo deveria ser parado em momento anterior ao 

cometimento de qualquer ação que possivelmente seria capaz de produzir danos, 

como uma forma de conter sua possível periculosidade em abstrato, aplicando-lhe 

reprimendas mais gravosas que ao primeiro grupo mediante procedimentos sumários. 

Conforme ressalta Moraes: “as leis penais criadas simbolicamente parecem perder-

se no instante do presente” (MORAES, 2011, p. 178). 

Em síntese, Meliá afirma que o Direito Penal do Inimigo se caracterizaria por 

três elementos básicos: 

 

[...] o Direito Penal do Inimigo se caracteriza por três elementos: em primeiro 
lugar, constata-se um amplo adiantamento da punibilidade, isto é, que nesse 
âmbito a perspectiva do ordenamento jurídico-penal é prospectiva [...] no 
lugar de retrospectiva [...]. Em segundo lugar, as penas são 
desproporcionalmente altas: especialmente, a antecipação da barreira de 
punição não é considerada para reduzir, correspondentemente, a pena 
cominada. Em terceiro lugar, determinadas garantias processuais são 
relativizadas ou inclusive suprimidas (JAKOBS, 2007, p. 67). 

 

Neste sentido, Zaffaroni explica que: 

 

A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em 
que o direito lhe nega a sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o 
aspecto de ente perigoso ou daninho. Por mais que a ideia seja matizada, 
quando se propõe estabelecer a distinção entre cidadãos (pessoas) e 
inimigos (não-pessoas), faz-se a referência a seres humanos que são 
privados de certos direitos individuais, motivo pelo qual deixaram de ser 
considerados como pessoas, e esta é a primeira incompatibilidade que a 
aceitação de hostis, no direito, apresenta com relação ao princípio do Estado 
de Direito. Na medida em que se trata um ser humano como algo meramente 
perigoso e, por conseguinte, necessitado de pura contenção, dele é retirado 
ou negado o seu caráter de pessoa, ainda que certos direitos (por exemplo, 
fazer testamento, contrair matrimonio, reconhecer filhos, etc.) lhe sejam 
reconhecidos. Não é a quantidade de direitos de que alguém é privado que 
lhe anula a sua condição de pessoa, mas sim a própria razão em que essa 
privação de direitos se baseia, isto é, quando alguém é privado de algum 
direito apenas porque é considerado pura e simplesmente como um ente 
perigoso (ZAFFARONI, 2003, p. 18). 
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Salienta-se que tal criação de estereótipos e segregação de uma parcela 

própria alcançaria todo o sistema penal, desde a criação de desvios (crimes) certos 

até a aplicação/ponderação de direitos na fase processual e possível condenação 

posterior.  

Jakobs pensaria uma espécie de categorização social, defendendo que seria 

sabido que aqueles considerados como cidadãos poderiam vir a delinquir. Contudo, 

prevê que nem todo delinquente seria considerado como um adversário do 

ordenamento jurídico. O Direito Penal do Cidadão seria a regra para estes e 

concederia ao criminoso (categorizado como não inimigo) uma liberalidade cidadã 

limitada. Assim, quando cometessem delitos, não seriam considerados como 

indivíduos que violaram o direito, pois não ofereceriam perigo cognitivo à sociedade 

(2010, p.41). 

Ao pensar três velocidades para o Direito Penal60, Silva Sánchez lecionaria que, 

quanto à terceira destas, algumas ressalvas deveriam ser feitas quanto a sua 

utilização, pois guardaria uma estreita relação com o Direito Penal do Inimigo previsto 

por Jakobs (2007, p. 164). Tal velocidade aplicaria penas privativas de liberdade, mas 

com uma flexibilização das garantias previstas na norma. Nesse sentido, Silva 

Sánchez leciona que: 

 

Sin embargo, probablemente el ámbito de los «enemigos», caracterizado 
hasta ahora por la ausencia de la «seguridad cognitiva mínima» de las 
conductas, muestra además en algunos casos una dimensión adicional, 
'éomplementarla, de negación frontal de los principios políticos o socio-
económicos básicos de nuestro modelo de convivencia. A la vez, en casos 
de esta naturaleza (criminalidad de Estado 389, terrorismo, criminalidad 
organizada) surgen dificultades adicionales de persecución y prueba. De ahí 
que, en estos ámbitos, en los que la conducta delictiva no sólo desestabiliza 
una norma en concreto, sino todo el Derecho como tal, pueda plantearse la 
cuestión del incremento de penas de prisión, a la vez que la de la 
relativización de las garantías sustantivas y procesales (SILVA SANCHEZ, 
2001, p. 165).  

 

                                                             
60 A primeira velocidade poderia ser compreendida como o cárcere, onde os princípios criminais clássicos, as 
regras de imputação e os princípios processuais deveriam ser rigidamente mantidos (2001, p. 163).  Explica que, 
na segunda velocidade, versaria sobre a aplicação de penas diversas da privativa de liberdade, como penas 
pecuniárias ou de restrição de direitos. Nesse caso, os princípios citados poderiam ser flexibilizados de forma 
proporcional a menor intensidade da sanção (SILVA SANCHEZ, 2001, p. 163).   
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Conforme demonstrado, o autor ressalta que o Direito Penal de terceira 

velocidade só poderia ser utilizado em casos de emergência, como expressão de um 

Direito semelhante a um Direito de Guerra. Neste a sociedade, frente à gravidade da 

situação excepcional do conflito, renunciaria a tais prerrogativas. A defesa deste 

momento apenas se daria, principalmente, pelo fundamento de total incerteza que tal 

flexibilização poderia gerar. 

Zaffaroni utiliza-se das lições de Schmitt para afirmar que o próprio Estado seria 

o responsável por definir os padrões que integrariam a figura do inimigo social, 

mediante, principalmente, a criação da norma penal. 

Contudo, conforme defendido, acreditamos que a atuação estatal ao definir as 

condutas que deverão ser inseridas na lei penal nacional, atuaria apenas legitimando 

um direcionamento privado anterior. Este, advindo diretamente do mercado. 

Nesse mesmo sentido, Cirino leciona que a seleção de indivíduos em 

sociedade poderia ser compreendida “sob esse viés sociológico da divisão de classes 

socioeconômicas, está a serviço das classes dominantes para a manutenção de seus 

privilégios, em detrimento das classes mais vulneráveis da sociedade.” (2008, p. 87). 

Defende-se que, nos séculos XVII e XVIII, o Estado teria começado a abrir mão 

de sua função junto ao social, deixando que as lacunas derivadas dessa retirada 

fossem completadas pelo mercado (que teria se acelerado no mesmo período).  

Inicialmente, tal estrutura se daria mediante uma sociedade disciplinar 

(conforme desenvolvido por Foucault), onde haveria o controle dos indivíduos 

mediante a realização da vigilância de seus comportamentos, manifestando-se, 

implicitamente, não por ações violentas (como ocorria no período medievo anterior), 

mas com um viés punitivo-educacional.  

Esta teria sido gradativamente sobreposta por uma nova estrutura que 

vislumbraria a sociedade do ponto de vista do controle, principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial. 

Enquanto na concepção foucaultiana haveria um panóptico responsável por 

realizar a vigilância dos sujeitos fisicamente, na sociedade de controle a disciplina 

passaria a ser imposta virtual e sutilmente. 
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As instituições anteriormente existentes, teriam sido substituídas por novas 

formações mais fluídas, o que permitiria intervir em, praticamente, todas as esferas 

sociais. Não da mesma forma em todas, mas haveria portas apertas para sua entrada 

e permanência.  

O poder teria se tornado extraterritorial. Em qualquer lugar, todos poderiam ser 

vigiados e exercer vigilância, de forma que os espaços públicos teriam passado a ser 

considerados como espaços de permanente sentinelas morais. Assim como os 

espaços privados teriam sido vistos como santuários que necessitariam de uma 

proteção total, pois estariam sempre sujeitos a intervenções de terceiros que 

buscassem a destruição violenta de tais estruturas.  

Em resumo, não importaria mais onde estaria cada indivíduo ou quem seria o 

responsável pela determinação das ordens, pois o poder teria se tornado líquido e 

dinâmico. Logo, a seletividade e exclusão de indivíduos determinados, teria sido 

naturalizada no seio social. 

Esta sociedade moderna, então, na busca pelo controle social, viveria 

submersa em intimidações que quase nunca seriam alcançadas, pelo menos não da 

forma como normalmente se imaginaria.  

Voltando-se contra parcelas caracterizadas como fontes do mal em potencial, 

que poderiam ser verificadas por critérios como o espaço social que ocupariam, a cor 

da pele ou a condição econômica que detém.  

Estes inimigos fantasiosos derivariam, principalmente, do medo definido pelo 

mercado, proliferado pela mídia e legitimado mediante as criações legislativas penais, 

como uma verdadeira fábrica ideológica que teria a participação das empresas 

privadas que integram o mercado, os estados liberais modernos e os próprios 

indivíduos sujeitos a exclusão. 

Compartilhando destes fundamentos, destaca-se que a mídia se utilizaria da 

disseminação do terror com a finalidade de induzir a coletividade a concordar (e pedir 

publicamente) com a supressão das suas liberdades, especialmente quando 

versamos sobre a perda da liberdade e da privacidade. Tal disponibilidade se daria 

mediante a pactuação de instrumentos privados instalados nos espaços de intimidade 

com a finalidade de controlar e segregar. Nas lições de Young: 
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Assim, para criar um "bom inimigo", devemos ser capazes de convencermo-
nos de que: (1) eles são a causa de grande parte de nossos problemas; (2) 
eles são intrinsecamente diferentes de nós, inerentemente demoníacos, 
malvados etc. Esse processo de ressentimento e desumanização nos permite 
separá-los do resto da humanidade (nós), mas também permite nos 
enrobustecermos para lidar com a instância especial de uma ameaça 
(YOUNG, 2010, p.354).  

 

Para atender os novos pleitos da população, o Estado forneceria meios 

aparentemente lícitos com a finalidade real de contornar os limites da legalidade, 

perseguindo, prendendo e condenando sem atentar às garantias individuais. Além 

disso, autorizaria a criação de empresas de segurança privada, voltadas ao 

fornecimento de serviços pessoais de proteção, sem, contudo, delimitar de forma clara 

a intervenção e as consequências alcançadas com a expansão deste mercado na 

sociedade moderna. 

O controle e vigilância total da população não se daria por uma intervenção 

unicamente estatal, mas, principalmente, pela ausência deste, que possibilitaria à 

empresas multinacionais e grupos de interesse a ocupação dos espaços deixados. 

Percebe-se, mais uma vez, a teorização da segregação e a utilização de 

mecanismos para a legitimação da exclusão e supressão de direitos de uma parcela 

que pode não ser considerada como cliente, do ponto de vista consumidor/mercado, 

mas certamente ocuparia o papel de freguês habitual do sistema penal.  

Não poderia ser outra lógica, a segregação desse grupo se mostraria como 

necessária para a manutenção de um consenso vigente para a administração dos 

indivíduos e a exclusão da possibilidade de haver vazios que não fossem devidamente 

explorados pelo mercado. 

É cediço que as teorias apresentadas não estudam diretamente a definição do 

delito e do inimigo mediante a intervenção privada do mercado. Havendo apenas 

direcionamentos no sentido de que a produção do conteúdo normativo seria o reflexo 

da vontade de uma minoria ocupante do poder.  

Da mesma forma, não haveria nestas teorias apresentadas a conexão direta 

entre a criminalização de parcelas e o desenvolvimento de uma megaestrutura de 

segurança privada mundial. 
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Contudo, pelo que foi demonstrado nos  capítulos anteriores e na linhas que 

anteveem estas, defendemos que tal conexão poderia ser realizada quando 

observamos a alternância da forma de controle que as sociedades teriam se 

submetido, bem como o fato de os medos sociais não serem mais vistos como lesões 

em abstrato, mas seriam nomeados pelas condutas que foram previamente dispostas 

em lei como crimes.  

A definição das condutas tipificadas na lei penal seriam as orientadoras do 

temor social, mediante a personificação de seus possíveis responsáveis pelo 

processo de etiquetamento e a definição implícita (em algumas situações explícitas) 

destes como os inimigos sociais. Aquelas ações que não estão em lei, dificilmente 

seriam consideradas como significativamente reprováveis pela população para que se 

tornassem fonte de temor. A publicidade e conhecimento da lei, demonstraria que a 

conduta seria possível de ocorrer em sociedade, motivo pelo qual todos os 

consumidores (“pessoas de bem”) deveriam temer se tornarem vítimas delas. 

Além disso, a incredibilidade depositada pela população nas estruturas 

estatais, não geraria a redução do temor depositado na imagem do outro. Pelo 

contrário, produziria a busca por estruturas que passassem o sentimento de 

confiabilidade na tentativa de evitar a ocorrência do prejuízo aos seus bens e 

importâncias. Ainda que tais serviços sejam caros aos seus consumidores. O medo 

do dano em abstrato traria a crença de que a submissão a violações geradas por 

terceiros seria muito mais danosa do que os gastos mensais com serviços de 

proteção.    

Pelo exposto, aceitar que a comunidade seja formada apenas por uma parcela 

considerada como trabalhadora, que seria vista como cidadã, em contraponto ao 

restante excluído socialmente e economicamente (que acabaria sendo ainda mais 

flagelado por isso), seria uma ideia autoritária que afrontaria diretamente o ideal de 

uma igualdade democrática, em conformidade com o previsto na Constituição Federal 

de 1988.  

Contudo, ainda que de forma difusa e disfarçada seria o que aconteceria na 

maioria das sociedades capitalistas do globo. Mediante a atuação da ideia de uma 

sociedade de controle que, aceitando direcionamentos do mercado, caracterizaria 

indivíduos com a finalidade de explorar a demonizar de seus corpos. Isso se daria 
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visando a criação de uma demanda que fosse capaz de justificar a comercialização 

de produtos de segurança e o lucro gerado por diversas outras fontes conexas a essa 

seara. Fato que, conforme demonstrado em capítulo anterior, pelos valores que tal 

setor geraria de lucro, anualmente, poderia ser considerado como uma realidade bem-

sucedida em sociedade, pois atingiria os fins que se propõe: o controle social, o lucro 

e a exclusão.  

A reprodução de discursos que alimentam a criação de um inimigo em todas as 

classes sociais, fazendo com que todos (amigos e inimigos) aceitassem tal ideologia 

e o local que ocupam nela, poderia ser algo questionado.  Desistir do homem, ou de 

uma parcela da sociedade, representaria um verdadeiro retrocesso às conquistas da 

civilização humana. Manter esta realidade mostraria uma finalidade confusa entre 

buscar o seu fim ou justificar seu uso ilimitado. Nesse sentido, relembramos a lição de 

Baratta que afirma: “A luta pela contenção da violência estrutural é a mesma luta pela 

afirmação dos direitos humanos” (1987, p. 5). 

 

3- A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO COMO PONTOS EM COMUM 

 

Afirmamos que a atual conjuntura de exercício do poder e delimitação de 

agendas em sociedade seria uma das responsáveis pelo depósito deste nas mãos de 

uma minoria. Esta, se utilizaria de práticas que aumentam significativamente a 

desigualdade social, para auferir lucros próprios e voltados para determinados 

interesses.  

Frente a constatação de tal lógica, poderíamos afirmar que encaramos tempos 

de crise61, quando consideramos as finalidades sociais e democráticas que 

Constituições Federais como a nacional apresentariam em seu texto. Nas palavras de 

Bauman o que enfrentamos: “não é um estado de decisão, mas o de impossibilidade 

de decisão” (1999, p. 148). 

O autor explica que o medo manipulado em favor do mercado faria com que a 

população sentisse os temores pulsando, em sentimento semelhante a tripulação que 

                                                             
61 O que denominados de crise não seria apenas uma situação em que se chocam forças da natureza, mas antes 
disso se percebe um estado onde nenhum formato emergente se consolida por muito tempo.  
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não apenas sente um avião tremer e oscilar, mas também percebe que a cabine do 

piloto estaria vazia (1999, p. 148). 

O mundo pareceria inserido em uma engrenagem onde tal estrutura geraria 

uma série de violações a direitos e consequências ruins tanto para a população quanto 

para o próprio Estado (como demonstrado no capítulo anterior). Contudo, de forma 

antagônica, não se visualizariam soluções ou possibilidades de alteração 

significativas, pelo menos dentro de um curto prazo.  

Conforme leciona Giddens, a incerteza seria fabricada, pois não poderia ser 

considerado como algo que a população perceba, mas como um tanto que seria 

criado, sempre de forma nova e em maior quantidade, através da justificativa de 

operar esforços para supostamente repará-lo (1990). 

No momento em que o Estado reconheceria uma importância superior nas leis 

de mercado sobre as leis desenvolvidas mediante participação popular (direta ou 

indireta), o cidadão seria transformado em consumidor. Neste papel, teria, 

gradativamente, reduzida a sua possibilidade de atuação ativa no processo de tomada 

de decisão.  

Existiria um longo percurso a ser enfrentado quando se intenta que a população 

tenha autonomia em conjunto com laços de solidariedade que seriam suficientes para 

manter sua união quanto sociedade. Afastando, assim, de um local onde a lei dos 

mais fortes prevaleceria sobre os anseios dos mais fracos.  

Contudo, sequer se percebe qualquer tipo de atuação global e significativa 

voltada para alterações de natureza equitativa e que ponderem os indivíduos como 

iguais detentores de direitos, inclusive quando versamos sobre a necessidade de 

interação e influência na formação das agendas dos Estados.  

Muitas seriam as justificativas pelas quais tal constatação poderia ser feita, indo 

desde a manutenção do poder mediante uma forma de sociedade de controle, até a 

possibilidade de destruição de vidas que ir contra um sistema lucrativo poderia 

representar ou, até mesmo, fundamentos de ordem cultural, educacional e oportunista 

de certas parcelas que se fracionam na busca de seus interesses individuais, sem 

perceber que estes também perpassam interesses coletivos. 
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Bauman chama de “economia política da incerteza” o conjunto de normas que 

colocam fim as regras existentes, impondo os ideais dos poderes financeiros sobre as 

autoridades políticas locais. Por essa, não se buscaria uma nova ordem, mas apenas 

o afastamento da já existente e o impedimento dos governos atuais de substituírem 

os regulamentos desfeitos por outros de igual conteúdo aos cancelados. Nas palavras 

do autor, esta forma de economia se reduziria “essencialmente à proibição das 

normas e regulamentos politicamente estabelecidos e garantidos e ao desarmamento 

das instituições e associações defensivas que ficavam no caminho, impedindo que o 

capital e as finanças se tornassem sem fronteiras” (1999, p. 176). 

A consequência geral dessas medidas seria a formação e estruturação de um 

estado de constância e generalizada incerteza que substituiria um governo coercitivo, 

do ponto de vista das leis e das fórmulas de legitimação criadas. Tais constatações 

poderiam ser consideradas como boas, quando se olha do ponto de vista de empresas 

que buscam o constante aumento dos seus lucros individuais, mas se aproveitariam 

da incapacidade dos indivíduos de agirem de forma organizada e concentrada para 

alcançá-los. 

Nesse caminho, as instituições consideradas como de fundo democrático 

seriam as primeiras a serem combatidas, sendo substituídas por um jogo sem regras 

onde a incerteza dominaria e a exclusão seria responsável por separar e anular 

quantidades significativas de seres humanos. Tal atuação seria possível, pois estes 

não integrariam mais uma classificação de pessoas, mas seriam compreendidos 

mediante a definição de consumidores ou não consumidores. 

Tais reflexões e lembranças (do que foi anteriormente apresentado nos 

capítulos anteriores) são necessárias de serem feitas para que seja possível 

questionar a estrutura cognitiva e o conjunto de direcionamentos que tal realidade se 

adaptaria. Também se intenta perceber a gravidade para os direitos individuais e para 

a manutenção de uma sociedade democrática, que tais constatações representariam. 

Com isso, buscaremos alternativas possíveis.  

Conforme Bauman leciona, a estrutura cognitiva em que comumente se situa a 

discussão sobre a pobreza crescente seria puramente econômica, não versando 

sobre fundamentos de ordem sentimental como clamores por piedade, solidariedade 

e compaixão pelos menos afortunados. Nesta ordem, também não se temeria que 
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estes se reunissem buscando uma rebelião, pois estariam bastante inseridos em um 

lógica de alienação para sequer perceber a necessidade de fazê-lo. Para o autor, o 

relevante em perceber esta parcela se daria na reprodução e fortalecimento de uma 

ordem global que seria a causa da destruição e do medo, tornando miserável a vida 

dos demais (1999, p. 179). 

Dessa forma, qualquer tipo de proposta que se intente fazer deveria se iniciar 

refletindo sobre um vasto exército de miseráveis que seriam cada vez mais 

desumanizados e destituídos por tal estrutura pautada no mercado.   

Como exposto por Bauman, trazer fundamentos de ordem humanitária não 

seria suficiente para causar qualquer comoção significativa. Algo mais seria 

necessário. 

Utilizando a expressão pensada por Lins e Stepan (1996), seria necessário 

conseguir que tal discurso se encaixasse no “the only game in town”, ou seja, no jogo 

de fundamentos relevantes para o mercado que o tornariam indiscutível e 

institucionalizável, não para a proteção de direitos e garantias previstos em lei, mas 

para o incremento das fontes de ganho.  

Como dito, as definições assumidas pelo mercado seriam diferentes daquelas 

previstas nas legislações nacionais clássicas. Aqui, seria buscada a manutenção dos 

lucros e a criação da necessidade de um aumento da demanda pelos produtos e 

serviços comercializados por estes. 

Defende-se que o início desta consideração poderia ser realizada quando, ao 

excluir parcelas pobres socialmente, também se perderia um grupo que, ainda que 

não tão lucrativa quanto a já integrada, poderia representar uma das principais fontes 

de lucro de mercados informais. Conforme demonstrado no segundo capítulo deste 

trabalho, tais empresas marginais encontrariam neste espaço social uma fonte de 

renda incontrolável pelo próprio estado, pois teria sido propositalmente esquecida por 

este. 

Tais estruturas marginais perceberiam nesta parcela, excluída e depositada em 

bairros com fronteiras bem delimitadas, uma fonte de exploração e aferição de lucro 

individual, mas que por estar em locais excluídos, acabariam sendo abandonados pelo 

controle por parte do Estado. Este não se preocuparia em fiscalizar os serviços que 
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seriam prestados, o pessoal que seria alocado neste setor ou a quantidade de valores 

arrecadados sem a submissão de tributos ou gastos de legalização junto aos órgãos 

competentes. Isso se daria, posto serem estruturas fora da legalidade padronizada, 

mas que perceberam nos bairros abandonados e estereotipados, uma forma de 

desenvolver um novo mercado sem qualquer controle e extremamente positivo do 

ponto de vista de arrecadação de capital e capitação de clientela. 

No momento em que os pobres também passam a representar uma demanda 

para a manutenção de serviços de segurança, podemos constatar que estes 

deixariam de ser não consumidores e passariam a ocupar um papel de consumidores, 

ainda que menos lucrativos do que os não ocupantes desta delimitação social. 

Contudo, pela massa e quantidade de pobres que temos em sociedades capitalistas 

desiguais, poderia ser considerada como lucrativa pela quantidade integrante que 

teme sua própria imagem e semelhança. 

Seja pela utilização de justificativas humanitárias ou pela verificação da 

quantidade de valores que deixam de ser arrecadados oficialmente quando empresas 

não legalizadas percebem nos meios sociais pobres um enorme potencial de geração 

de riquezas para minorias, podemos afirmar que mudanças precisam ser feitas na 

legislação sore o tema no Brasil.  

Ao perceber a administração do medo e o aumento gerado no setor de 

economia privada (em conjunto com as violações derivadas de tal união), podemos 

visualizar que um dos principais pontos em comum não seria apenas a violação de 

direitos individuais e coletivos, mas também a forma como a legislação nacional seria 

antiga e lacunosa com o tema. 

Dessa forma, o ponto central deste trabalho seria reavaliar a regulação nacional 

sobre o tema, como uma tentativa de reduzir as desigualdades geradas e as violações 

impostas, sem que isso resulte no fim de uma estrutura capitalista que integra uma 

quantidade significativa de postos de trabalho e que se encontra em constante 

crescimento. 

 

4- FORMAS DE REGULAMENTAÇÃO 
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A segurança privada seria uma realidade em quase todos os países do mundo. 

Em todos que apresentam tal estrutura, seria possível verificar pontos positivos e 

negativos que seriam regulados (alguns com mais e outros com menos rigor). 

Para compreender a forma de regulamentação existente sobre o tema não 

apenas em âmbito nacional, seria necessário analisar as lições de Irish, ao lecionar 

que a regulamentação realizada sobre a segurança privada seria diretamente 

influenciada pela cultura política que existiria em determinado país. Nesse sentido, 

pontua três modelos que poderiam ser seguidos na caracterização das legislações 

sobre o trato com estas estruturas: não intervencionista (“non-interventionist”), mínima 

regulação (“minimal regulation”) e regulação abrangente (“comprehensive regulation”) 

(IRISH, 1999, p. 20). 

Na primeira classificação, o Estado não se responsabilizaria por regular a 

indústria, esta função seria depositada no mercado, que passaria a ser o responsável 

por garantir que a adequada regulação ocorresse (IRISH, 1999, p. 20).  

Na segunda definição, o Estado seria responsável por criar uma legislação 

mínima sobre as pessoas que trabalham nesta seara, bem como delimitar algumas 

regras e padrões para a indústria (IRISH, 1999, p. 20).  

No terceiro modelo, o Estado estenderia a regulamentação além do controle de 

pessoal, mas também desenvolveria uma legislação substancial para solidificar os 

padrões e a qualidade esperada destes serviços (IRISH, 1999, p. 20). 

O Reino Unido adotaria um modelo não intervencionista. A Irlanda do Norte 

assumiria um modelo de mínima regulação. A Europa Ocidental, partes da Austrália e 

alguns estados dos Estados Unidos, seguiriam um modelo de regulação abrangente 

(IRISH, 1999, p. 20). 

Segundo a autora, no final dos anos 70 quase começo da década de 80, muitos 

países migraram de um modelo não intervencionista para um com o mínimo de 

regulamentação. Nos anos 90, teria sido percebida uma nova onda de alteração, 

conduzindo alguns países para uma regulação abrangente (IRISH, 1999, p. 20). 

Ao analisar o tema, Waard utiliza classificação semelhante, mas não idêntica a 

apresentada por Irish. Para o autor, existiriam cinco formas de classificar o modo como 

os países regulamentariam o setor da segurança privada: Regulamentação Não 
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Intervencionista (“Non-interventionist Regulation”), Regulação Mínima Limitada 

(“Minimal Narrow Regulation”), Regulação Ampla Mínima (“Minimal Wide Regulation”),  

Regulamentação Limitada Abrangente (“Comprehensive Narrow Regulation”) e 

Regulamentação Abrangente e Ampla (“Comprehensive and Wide Regulation”) 

(WAARD, 1999, p. 164-168). 

Na primeira forma de regulamentação não existiria norma nacional estatutária 

para entrada em qualquer dos principais setores da indústria de segurança privada 

(WAARD, 1999, p. 164-168).  

No segundo modo, existiriam apenas padrões mínimos e os setores regulados 

não se estenderiam além de partes do setor de guarda tripulada e /ou de 

investigadores (WAARD, 1999, p. 164-168).  

No terceiro conceito, regulamentações mínimas também seriam aplicadas a 

setores além das guardas e investigadores particulares, para incluir, por exemplo, 

sistema de alarme instaladores, consultores de segurança e serralheria. Os padrões 

geralmente relacionam-se ao caráter do empregado em potencial e não haveria um 

mínimo padrão para treinamento de funcionários (WAARD, 1999, p. 164-168).  

Na quarta compreensão, regulamentos abrangentes regeriam apenas partes 

do setor de proteção e / ou investigadores particulares. Isso incluiria a determinação 

de normas para fins de treinamento e operacionais (WAARD, 1999, p. 164-168).  

Na quinta definição, haveria a regulação de maneira abrangente além dos 

setores de guarda tripulada e / ou de investigação privada, incluindo regulamentos 

relacionados a questões operacionais e de treinamento, além da delimitação de 

padrões destinados a melhorar qualidade tanto para os empregadores quanto para os 

funcionários, mediante treinamento e exames para agentes de segurança (WAARD, 

1999, p. 164-168). 

Ainda, o autor afirma que o primeiro modelo poderia ser verificado na Grã-

Bretanha, Grécia e Irlanda. O segundo poderia ser percebido na Áustria, Alemanha e 

Itália. O terceiro poderia ser vislumbrado em Luxemburgo. O quarto, na Dinamarca, 

Finlândia, França, Portugal e Espanha. E o quinto seria percebido em países como 

Bélgica, Holanda e Suécia (WAARD, 1999, p. 164-168). 



193 
 

Destaca-se que nestas estruturas não estariam sendo analisados países como 

Estados Unidos e Canadá, pois conforme verificado por Zanetic, estes apresentam 

um grande nível de complexidade e uma enorme variação de modelos, que se 

alterariam de acordo com a província e o Estado que se está analisando. Para inclui-

los de forma embasada em alguma das classificações apresentadas, seria necessário 

um estudo pormenorizado sobre suas diferentes localidades, o que não é a proposta 

central deste trabalho (2006, p. 69-70). 

Quanto ao Brasil, este poderia ser enquadrado em um modelo regulatório de 

regulamentação abrangente, assim como a França e Portugal (ZANETIC, 2006, p. 70 

e 2010, p. 81).  

Tal classificação poderia ser atribuída ao país, pois na legislação nacional 

sobre o tema, haveriam dispositivos que controlam pessoal, como por exemplo os 

artigos 15 até o 19, da Lei nº 7.102, de 1983, que preveem a função do vigilante, 

determinando as funções deste62, as qualificações pessoais que uma pessoa deveria 

ter para que pudesse desempenhar este papel63, assim como o órgão no qual teriam 

que se cadastrar para que o controle estatal fosse mantido64 e prerrogativas 

individuais que a ocupação desta função atribuiria àquele que a ocupam65, entres 

outros aspectos relacionados ao desempenho deste posto laboral no dia a dia. 

                                                             
62 Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado para a execução das atividades definidas 
nos incisos I e II do caput e §§ 2º, 3º e 4º do art. 10.                  (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) 
Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a 
finalidade de:                (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) 
I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou 
privados, bem como a segurança de pessoas físicas;                   (Incluído pela Lei nº 8.863, de 1994) 
II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.                  (Incluído 
pela Lei nº 8.863, de 1994) 
63 Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos: 
I - ser brasileiro; 
II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 
III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 
IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento 
autorizado nos termos desta lei.                 (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) 
V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico; 
VI - não ter antecedentes criminais registrados; e 
VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 
64 Art. 17.  O exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de Polícia Federal, que 
se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas no art. 16.                 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.184-23, de 2001) 
65 Art. 19 - É assegurado ao vigilante: 
I - uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular; 
II - porte de arma, quando em serviço; 
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Além destes dispositivos relacionados aos funcionários que integrariam tal 

estrutura, também existem outros (dentro da mesma lei) que se preocupam em 

estabelecer uma legislação sintética e delimitadora de alguns parâmetros de atuação 

e qualidade destes serviços. Podemos verificar isso quando observamos o texto do 

artigo 7º da citada lei, de 1983, quando dispõe sobre as penalidades que poderiam 

ser aplicadas nas circunstâncias em que o serviço não fosse prestado da forma que 

se considerasse mais correta pelo próprio aparato legal66. Além de tentar desenvolver 

uma rede de controle e fiscalização vinculadas ao Ministério da Justiça, na tentativa 

de controlar o serviço prestado para que fosse feito da melhor forma possível. 

Contudo, apesar de ocupar uma classificação que deveria ser abrangente, se 

mostrando capaz de abarcar a maior parte das situações possíveis que envolvam o 

tema e prevendo os possíveis prejuízos que poderiam ser gerados à sociedade (já 

com uma resposta pronta para a resolução destes), não seria isso que percebemos 

com o texto legislativo nacional sobre a matéria. Pelo contrário, visualiza-se uma lei 

criada no mesmo espírito das consequências ruins geradas por estas: a realização do 

aumento das desigualdades sociais e a separação muito bem delimitada entre os 

clientes ricos daqueles não consumidores dentro do território nacional.  

Esta capacidade limitada seria marcada pela carência de recursos humanos e 

tecnológicos capazes de exercer o controle, a regulamentação e a fiscalização do 

setor de forma efetiva, quando na verdade a mesma justificativa encaminharia tais 

estruturas a um descontrole por parte dos órgãos estatais deste setor do mercado. 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, a legislação nacional existente 

seria extremamente antiga (data-se de 1983) e teria sido criada com uma finalidade 

certa: a proteção de instituições financeiras.  

Por esse motivo, ao prever em seu artigo 2º67, o aparato que poderia compor o 

sistema de segurança privada nacional, se detém em delimitar a somatória de 

                                                             
III - prisão especial por ato decorrente do serviço; 
IV - seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora. 
66 Art. 7º O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades, 
conforme a gravidade da infração e levando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator:                  
I - advertência;                  (Redação dada pela Lei nº 9.017, de 1995) 
II - multa, de mil a vinte mil Ufirs;                 (Redação dada pela Lei nº 9.017, de 1995) 
III - interdição do estabelecimento.                  (Redação dada pela Lei nº 9.017, de 1995) 
67 Art. 2º - O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim 
chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro 
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pessoas adequadamente preparadas (criando apenas a figura do vigilante), alarmes 

capazes de permitir a comunicação segura entre o estabelecimento financeiro e outro 

da estrutura externa em conjunto com: equipamentos elétricos, eletrônicos e de 

filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes; artefatos que retardem a 

ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura; cabina 

blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o 

público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do 

estabelecimento. 

A lei se detém a prever somente os meios pelos quais os transportes de valores 

deveriam ser executados. Dispondo que necessitariam ser prestados por empresa 

especializada contratada pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que 

organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, aprovado em curso de 

formação de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça e cujo sistema de 

segurança tivesse parecer favorável à sua aprovação emitido pelo Ministério da 

Justiça (conforme disposto em seu artigo 3º68). 

Quando observamos as definições apresentadas na legislação vigente, 

podemos inferir que esta se focou na atuação da segurança privada apenas em um 

único setor (segurança de instituições financeiras), ignorando todas as áreas que uma 

estrutura com conceituação ampla como a segurança privada (conforme analisado no 

segundo capítulo) poderia apresentar.  

A segurança contratada para proteção dentro dos domicílios, dentro de 

estabelecimentos públicos sem movimentação financeira, assim como em qualquer 

                                                             
e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos 
seguintes dispositivos: 
I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes; 
II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura; e 
III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto 
houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento. 
68 Art. 3º A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:                 (Redação dada pela Lei nº 
9.017, de 1995) 
I - por empresa especializada contratada; ou                      (Redação dada pela Lei nº 9.017, de 1995) 
II - pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, 
aprovado em curso de formação de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça e cujo sistema de segurança 
tenha parecer favorável à sua aprovação emitido pelo Ministério da Justiça.                    (Redação dada pela Lei nº 
9.017, de 1995) 
Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser 
desempenhado pelas Polícias Militares, a critério do Governo da respectiva Unidade da Federação.               
(Redação dada pela Lei nº 9.017, de 1995) 
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área que o medo popular submete, não estariam abarcados pela legislação 

atualmente existente. Logo, não haveria uma delimitação certa do que se espera 

dessas estruturas e do que se pode questionar sobre elas. 

Frente a ausência de regulamento sobre o tema, percebemos que as empresas 

que comercializam serviços voltados à suposta proteção contra eventuais prejuízos 

futuros, principalmente dentro de espaços domésticos, se veem obrigadas a se 

submeter a uma legislação que não as abarca e apenas estende à estas 

direcionamentos que não foram cogitados para a finalidade que estas negociam com 

seus clientes e exercem, no meio da população, de forma rotineira.       

As exigências que a legislação traz não estariam condizentes com a realidade 

desta seara no território nacional, pois não consideraria o aparato tecnológico e a 

complexidade que foi desenvolvida na estruturação desse setor, a flexibilidade e a 

quantidade diversa dos contratos que poderiam ser firmados entre os prestadores de 

serviços e seus clientes (os contratantes escolhem os serviços que mais se encaixam 

nas suas expectativas e temores, sendo possível a criação de vários formatos 

contratuais), bem como ignorou o engendramento destas estruturas dentro da 

realidade nacional e considerando a finalidade de uma sociedade de controle: o 

exercício controle social pelo mercado. 

Com a ineficiência legislativa, as regras que completam tais lacunas não seriam 

aquelas pensadas como reflexo dos anseios populares (ou que se fundem em uma 

busca pelo bem da coletividade), mas aquelas que reproduziriam as vontades de 

parcelas dominantes sobre esse tema.  

A crença fecunda na inoperância do Estado em conjunto com o medo 

direcionado, fariam com que a população voltasse à uma antiga ideia de que cada um 

deveria resolver os problemas gerados pelo convívio social conflitante (ou no caso 

deste trabalho, evitá-los) por conta própria. O próprio Estado, ao perceber os 

direcionamentos capitalistas de mercado, distancia-se de uma intervenção eficaz.  

No formato observado no Brasil, tal distanciamento estatal poderia ser 

verificado em diversos aspectos, contudo, o presente trabalho pretende focar na 

ausência estatal enquanto responsável por realizar um marco regulatório que seja 

suficiente para, pelo menos, reduzir os pontos negativos apresentados no capítulo 
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anterior, mas também manter os lucros do mercado, bem como construir uma 

estrutura que se paute no respeito as normas constitucionais. 

Na tentativa de verificar de que forma países que se encaixam na mesma 

classificação regulatória do Brasil (regulamentação abrangente) conseguiriam 

satisfazer seus contextos legais e sociais nesta matéria, analisaremos como a França 

e Portugal tratam o tema. 

 

4.1 – A REGULAMENTAÇÃO NA FRANÇA   

 

As empresas de segurança privada não teriam uma reputação positiva na 

França. Tal imagem negativa da profissão teria se iniciado no início do século XIX. Na 

época, a polícia privada constituía forças de segurança criadas para responder às 

inadequações das forças públicas. Contudo, acabaram representando uma fonte de 

escândalos e ações judiciais que mancharam permanentemente a imagem da 

profissão (SELLAM, 2017, p. 14). 

Após vários processos de racionalização, a segurança privada conseguiu 

encontrar um lugar no cenário econômico e estratégico francês, estabelecendo-se 

como parceiros na produção de segurança geral. 

A história da segurança privada no país teria como um dos principais marcos 

temporais a criação da empresa "Office of Universal Information", em 1832, por 

Eugène François Vidocq, após seu desligamento da polícia oficial por envolvimento 

em práticas criminosas. 

A empresa desenvolvida tinha como finalidade principal a investigação da 

solvência de indivíduos para empresários. Embora Vidocq não tenha sido o 

responsável pela criação da inteligência privada, teria introduzido inovações 

importantes para este setor. Teria usado sua experiência como agente público junto à 

brigada policial francesa para mudar as práticas investigativas, sendo um dos 

responsáveis por configurar um programa mais bem fundamentado, tanto para 

benefícios de negócios quanto para os indivíduos, alcançando certa racionalização 

prática da profissão (EMSLEY; SHPAYER-MAKOV, 2006). 



198 
 

Preocupado com o escândalo que maculou sua história junto a polícia, Vidoqc 

se esforçou para legitimar a profissão. Para tanto, optou por imprimir uma disciplina à 

sua organização na forma do “Règlement pour le Fonctionnement de L’agence” 

("Regulamento para a Funcionamento da Agência "). Este regulamento continha vinte 

e três artigos que regiam a organização e funcionamento desta. Foram criadas 

determinações como: o labor por treze horas diárias, supervisão de horas e ausências, 

sistema complexo de multas e deduções, instruções rigorosas na investigação e nas 

relações com os clientes (SELLAM, 2017, p. 14). Tal vigilância demonstraria uma 

desconfiança de sua equipe e seu comportamento. 

Segundo Sellam, baseado nas missões pelas quais eram contratados 

(cobrança de dívidas, verificações de solvência, espionagem dos cônjuges, etc.), 

acabavam se vendo impedidos de melhorar a reputação da profissão. Além disso, 

piorando ainda mais a imagem da organização, os agentes que trabalhavam nesse 

ambiente eram, frequentemente, condenados e repreendidos pela justiça (2017, p. 

16).  

Após a criação oficial da Bolsa de Valores, em 1801, registros de 

empreendimentos privados de investigação apareceram e se multiplicaram 

rapidamente, chegando a existir 250 empresas, em 1819 (EMSLEY; SHPAYER-

MAKOV, 2006).  

Essas primeiras agências privadas de inteligência foram extremamente 

criticadas pela população, que queixavam-se das práticas desenfreadas usadas para 

coletar as informações abrangidas pelos contratos realizados. Ao abrir a agência, 

Vidocq foi o primeiro a oferecer informações sobre dados coletados por métodos 

policiais (EMSLEY; SHPAYER-MAKOV, 2006). 

Para piorar a imagem, além da existência de um histórico sobre os oficiais de 

inteligência privados, haviam, também, suas práticas e comportamentos que eram 

constantemente denunciados pela justiça através de julgamentos, imprensa e 

literatura. 

Os principais motivos que manchavam a reputação destas empresas e a 

chance de exercer tais atividades de forma duradoura, poderiam ser enumerados nos 

seguintes fundamentos: a realização aberta de lobby e chantagens para não permitir 

o abandono dos clientes; a prática de vários golpes; atuações de formas abusivas de 
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intervenção e registro no espaço privado do cliente, sem que houvesse qualquer 

garantia real para os contratantes quanto à sua confiabilidade do serviço 

comercializado (SELLAM, 2017, p. 20). 

Na década de 1830, novos tipos de agências de inteligência privadas foram 

criados, combinando informações comerciais e familiares. O crescimento dessas 

agências teria ocorrido concomitante ao desenvolvimento do capitalismo, posto que 

este induziria uma transformação da economia industrial e comercial, levando ao 

aumento da inadimplência e, portanto, à sensação insegurança social.  

Agências de inteligência privadas expandiriam suas atividades de prestação de 

serviços de vigilância e guarda humana. Essa evolução forçada pelo setor acabaria 

causando a queda de muitas agências menores. Somente aquelas que eram capazes 

de se adaptar, sobreviveram (KALIFA, 2007, p. 17-48). 

Outro aspecto seria a constituição de funcionários armados para a defesa dos 

lares burgueses. As atividades auxiliares da polícia privada começaram a se expandir 

para as partes mais ricas da população. O desenvolvimento dessas agências se 

mostrava como uma oportunidade para alguns oficiais das forças públicas de se 

juntarem às fileiras do setor privado, colaborando mediante a venda de informações 

(KALIFA, 2007, p. 17-48). 

Na década de 1840, a concorrência se torna severa, frente o aumento do 

número de agências que foram criadas. Contudo, na mesma época, o mercado de 

segurança privada estava muito desintegrado, apresentando uma minoria de agências 

que concentravam mais da metade do faturamento do setor. As grandes empresas 

ofereciam seus serviços à lojas de departamento e aos mais abastados 

economicamente, enquanto as pequenas focavam em uma clientela mais local e com 

necessidades mais baixas (KALIFA, 2007, p. 49-91). 

Nesse momento, a profissão se encontraria em uma área cinzenta, permitida 

por um vácuo legal, em conjunto com uma forte concorrência entre agências sérias e 

escritórios ruins, além das deficiências das forças policiais públicas. 

Apesar de todo um apelo popular e estatal que buscava a moralização das 

empresas ocupantes da seara da segurança privada, tais agência eram apenas 

toleradas, pois eram consideradas como um mal necessário (KALIFA, 2007, p. 49-91). 
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O crescimento da demanda por mais segurança privada, vindo de uma parcela 

burguesa que buscava a gestão discreta de seus negócios, teria sido outra razão para 

o crescimento deste mercado apesar de tantas críticas populares. A partir da década 

de 1850, hotéis e grandes lojas de departamento também passaram a adquirir 

serviços internos de vigilância. 

Em 1892, teria sido criada uma primeira regulamentação sobre a profissão dos 

guardas privados, ainda em vigor no Código de Procedimento de Direito Penal atual. 

Esta permitiria a introdução de novas ferramentas para a proteção de habilitações. 

Esses guardas pretendiam substituir o uso de empregados domésticos como uma 

forma de defesa privada, mas também buscavam regular as políticas privadas 

empregadas por lojas de departamento parisienses (SELLAM, 2017, p. 19). 

Em 1942, começa a aparecer a polícia privada com as características que 

conhecemos hoje. No final do século XIX, forças privadas e forças públicas travariam 

uma competição entre elas. Essa rivalidade continuaria até a lei de 12 de julho de 

1983. 

O estatuto das agências policiais privadas teria sido fixado pela lei de 1942, 

proibindo ex-policiais de se juntarem às fileiras de agentes privados. Tal determinação 

teria sido pautada na tentativa de reduzir a comercialização de informações e técnicas 

estatais privilegiadas. No entanto, a lei teria sido considerada muito rigorosa, se 

tornando quase inaplicável. Em 1943, foi permitido que ex-policiais exemplares 

pudessem continuar a servir o Estado sob uma nova função no setor privado 

(SELLAM, 2017, p. 24).  

O final da década de 1980 marca uma virada ideológica: ocorreria o aumento 

na promoção da complementaridade de missões entre privado e público, mesmo que 

não se fale legislativamente sobre essa parceria. 

A partir da década de 1990, o estado começou a se separar de certas funções 

de segurança, como por exemplo: transporte de fundos, controle de passageiros e 

bagagem nos aeroportos e portos, a segurança e proteção dos principais eventos 

esportivos e culturais, entre outros. Tal atuação púbica passa a se basear no discurso 

de que ao Estado não seria responsável por cuidar de tudo, mas deveria deixar para 

alguns atores privados (cujas atividades supervisiona) a missão de contribuir para um 

projeto coletivo. Esta declaração estaria alinhada com o reconhecimento do papel 
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desempenhado por empresas de segurança privada na produção de segurança geral, 

apresentado durante a Conferência de Villepinte, em 1997. A partir de então, a 

segurança privada passaria a agir oficialmente como coprodução de segurança no 

território nacional (SELLAM, 2017, p. 24).  

Hoje, quase todas as redes de vigilância remota na região de Paris estariam 

interconectadas. Assim, as forças policiais teriam acesso a todas as imagens 

coletadas por empresas de segurança privada, em tempo real. Isso permitiria à polícia 

ampliar seu controle para fins de prevenção, repressão e punição de crimes. 

As empresas de segurança privada estariam no comando, em cooperação com 

as forças públicas, na proteção de áreas estratégicas e sensíveis: segurança de 

aeroportos, portos, instalações específicas e operadores de importância vital (OIV)69.  

O artigo L1332-4 do Código de Defesa afirma que "les entreprises tirent les 

conséquences de l’identification des menaces et ont l’obligation de prendre les 

mesures utiles. La protection des sites implique la création de services internes de 

sécurité et le recours à des prestataires d’activités privées de sécurité.”70. 

Os sites Seveso seriam instalações definidas por uma diretiva europeia com o 

texto inicial datado de 9 de dezembro de 1996. Este ato impõe a organização e 

gerenciamento, organização e implementação de riscos, medidas de segurança 

adaptadas à ameaça teriam sido objeto de um contrato. 

Atualmente, o serviço de segurança privado seria muito controlado. Para iniciar 

um projeto nessa área seria necessário o recebimento de uma autorização prévia da 

Prefeitura, que justificasse os serviços de auditoria propostos por policiais 

especialmente treinados.  

Os agentes de segurança privada visariam a prevenção de atos maliciosos e 

não repressão. No entanto, eles também exerceriam a função de repressão auxiliar. 

Depois de se defenderem do agressor, os agentes deveriam, se possível (sem risco 

pessoal), prender os responsáveis, apurar os fatos e alertar a polícia e responsáveis 

                                                             
69 Dizem respeito a doze setores identificados pelo decreto do Primeiro Ministro de 2 de junho de 2006 
modificado em 2008. 
70 Tradução livre: as empresas assumir as consequências da identificação das ameaças e ter a obrigação de tomar 
medidas úteis. A proteção do site envolve a criação de serviços de segurança interna e o uso de provedores de 
atividades de segurança privada. 
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(assim como qualquer pessoa poderia prender alguém que estivesse atuando em 

legítima defesa71). 

Em 1982, o relatório "Enfrentando a delinquência: prevenção, repressão, 

solidariedade", também chamado "relatório Bonnemaison", foi apresentado ao 

Primeiro-Ministro. Este documento apontou o vazio jurídico existente quanto à 

segurança privada, convocando o legislador a preenchê-lo de maneira rápida e eficaz. 

Para tanto, apontou cinco medidas que deveriam ser realizadas para limpar o mercado 

de segurança privada: definição do campo de intervenção das empresas de 

segurança; definição do objeto social das empresas; aprovação de empresas de 

guarda e vigilância; estabelecimento de um controle permanente das ações de 

empresas privadas de através da criação de um serviço especializado sob o Ministério 

do interior; condições de recrutamento do pessoal executivo e de execução (PAULIN, 

2013, p. 41-51). 

Frente esta reflexão, a lei de 1983 daria uma definição restritiva das atividades 

privadas de segurança e preveria a supervisão da profissão, mas não se destinaria a 

impedir seu desenvolvimento.  

Este modelo de regulamentação da segurança privada teria sido criado em 

1983, em um contexto em que muitos países europeus estavam começando a adotar 

legislações na busca por controlar o setor de segurança privada. Leis consecutivas 

sobre segurança privada apontam para uma redefinição progressiva do papel do 

estado, que se tornaria um estado regulador em vez de produtor. 

A Lei nº 83-629, de 12 de julho de 1983, que regulamentaria as atividades de 

segurança privada, seria um texto de origem estritamente parlamentar que, entre suas 

propostas, voltava à natureza soberana da segurança, mas também sobre a 

incapacidade da polícia de realizar todas essas tarefas e responder à diversidade de 

necessidades (SELLAM, 2017, p. 72).  

A lei também denuncia o vazio jurídico e quadro regulamentar em que as 

empresas de segurança privada se desenvolveram. As motivações do legislador por 

trás desta lei estariam resumidas na exposição de motivos: “Plusieurs événements 

tragiques survenus récemment mettaient en cause le comportement de certains vigiles 

                                                             
71 O artigo 73 do Código de Processo Penal francês estabelece que todos têm o poder de prender o autor de um 
crime flagrante para levá-lo ao policial mais próximo. 
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privés. De même l'intervention violente de certaines milices privées dans le 

déroulement de conflits du travail revêt un caractere inacceptable. Dans un pays 

démocratique, l'existence de polices parallèles bafouant la loi ne saurait être tolérée. 

Le texte proposé précise donc, conformément à la tradition républicaine, que toute 

action de police autre que celle de gardiennage demeure de la compétence de l'Etat. 

Et, devant le vide juridique actuel, il propose de réglementer les activités de 

surveillance et de gardiennage.”72. 

O artigo 4 declara, ainda, que seria proibido às empresas de segurança e seus 

agentes de intervir a qualquer momento e sob quaisquer circunstâncias no decurso 

de uma disputa ou em eventos trabalhistas relacionados. Também são proibidos de 

realizar qualquer vigilância relacionada a opiniões políticas, religiosas e sindicais ou 

criar arquivos para esse fim.  

Contudo, a virada dos anos 80 teria sido marcada por uma mudança de 

paradigma na segurança, uma vez ter ocorrido o aumento significativo de pequenos 

crimes. Os objetivos do policiamento teriam sido substituídos pela necessidade de 

garantir a segurança diária da população (KALIFA, 2007, p. 49-91). 

A definição restritiva de campos de atividade previstos para a segurança 

privada, teria resultado na proliferação de textos, em especial no que se refere a 

segurança contra incêndio, dificultando a leitura dos padrões aplicáveis ao setor. 

A lei de 12 de julho de 1983 foi codificada em 2012 e incorporada ao Código de 

Segurança Interior (CSI) em um livro VI "Atividades de segurança privada". 

O artigo L611-1 do CSI definiria as atividades de vigilância, guarda, transporte 

de fundos, proteção física de pessoas e proteção de navios e delimitações. Além 

disso, a Lei Sarkozy, de 2003, incorporou a pesquisa em um Título de condições de 

exercício e definiu os procedimentos de controle.  

O artigo 5 da Lei de 1983 definiu as condições necessárias para o recebimento 

da autorização para o exercício da função. O dispositivo prevê que o indivíduo não 

                                                             
72 Tradução livre: Vários eventos trágicos recentes questionaram a comportamento de alguns guardas de 
segurança privados. Da mesma forma, a violenta intervenção de algumas milícias privadas no decurso de disputas 
trabalhistas assumem um caráter inaceitável. Num país democrático, a existência de políticas paralelas que 
desrespeitam a lei não pode ser tolerada. O texto proposto especifica, portanto, de acordo com a  
Tradição republicana, que qualquer ação policial que não seja a de guardar continua a ser da responsabilidade 
do Estado. E, no vazio jurídico atual, ele propõe regular atividades de vigilância e guarda. 



204 
 

deveria ter sido sujeito a uma sanção disciplinar ou judicial, precisaria ser francês ou 

nacional de um Estado-Membro das Comunidades Europeias ou estrangeiros em 

posse de uma autorização de residência válida. Contudo, este artigo foi revogado em 

2012 e substituído pelos artigos L612-6 e seguintes do CSI.  

Os termos de emissão e aprovações seriam agora definidos pelo Conselho de 

Estado por decreto. No entanto, as condições para a emissão de uma carteira 

profissional, atualmente, seriam as mesmas que as definidas pela lei original. 

Qualquer pessoa que faça um pedido de carteira profissional será objeto de uma 

investigação de moralidade e seu histórico será estudado em profundidade. 

Desde 1 de janeiro de 2012, as empresas precisam receber uma licença da 

administração emitida pelo órgão competente (Conseil National des Activités Privées 

de Sécurité- CNAPS), para exercer a comercialização da segurança pública.  

A lei acaba abrangendo todos os aspectos da profissão ligada a segurança 

privada como: licenças para praticar, controlar, treinamento, missões, equipamentos 

e até sanções em caso de violações. 

Os artigos L617-1 e seguintes preveriam, ainda, às disposições penais em caso 

de violação à lei sobre atividades de segurança privada. Antes da criação do CNAPS, 

as atividades de segurança privada eram supervisionadas e controladas pelo Prefeito 

do departamento (segundo previsto no Decreto nº. 86-1058, de 26 de setembro de 

1986). Este dispositivo incluía duas grandes desvantagens: havia uma dispersão de 

decisões devido ao número inadequado de prefeituras para abordar a magnitude dos 

pedidos, o que acabava resultando em inconsistências e contradições na tomada de 

decisões de acordo com as prefeituras; a tentativa de controle das atividades de 

segurança privada era relativamente ineficiente. 

Em 21 de janeiro de 1995, foi criada a lei de orientação e programação relativa 

à segurança. Esta lei representou um avanço nas relações entre a esfera pública e os 

setores de segurança privada, pois estabeleceu no seu artigo 1 que a segurança 

deveria ser considerada como um direito fundamental e como uma das condições para 

o exercício das liberdades individuais e coletivas.  

O artigo foi posteriormente revogado pela Lei de 2012, mas seu conteúdo 

permaneceu válido e teria sido validado pelo surgimento de parcerias público-privadas 



205 
 

no campo da segurança, mas também desconcentração / descentralização de 

políticas de segurança. O Estado reconheceria, em particular, o papel das empresas 

de segurança privada na produção deste fim.  

Ainda não podemos falar de parceria em termos de segurança, mas essa lei 

concederia legitimidade ao setor de segurança privada. 

A Lei que ficou conhecida como Sarkozy, não seria frequentemente citada 

quando se trata de evocar a segurança privada, e mais particularmente no modelo de 

segurança híbrido que vem gradualmente ganhando espaço na França. No entanto, 

esta lei teria representado a primeira a reformar a lei fundadora de 1983. Teria 

revisado a definição de atividades de segurança privada, reafirmando a exclusividade 

dessas atividades e a obrigação de uma aparente distinção entre as forças públicas e 

privados. A lei também retornou à excepcionalidade relativa à proibição de intervir na 

via pública, acrescentando a necessidade de autorização prévia pelo Prefeito. Sem 

essa autorização, o agente não poderá exercer nas missões em espaços públicos, 

mesmo que de maneira itinerante. Finalmente, o artigo 96 estendeu as tarefas de 

segurança privada e, portanto, o campo da coprodução de segurança.  

A legislação francesa seria tão complexa e lacunosa quanto a nacional. A 

ausência de delimitações sobre o que estaríamos versando em algumas situações e 

os limites objetivos de suas atuações acabam apresentando os principais problemas 

de sua estrutura e aplicação prática.  

Contudo, seria inovadora em pensar um sistema único que não consideraria a 

atuação pública e privada no âmbito da segurança como antagônicas, mas como duas 

esferas que existiriam para auxílio e fiscalização mútuos. Por ser detentor do 

monopólio da força, a relação se mostraria desigual em favor do Estado que 

autorizaria a criação e o fechamento, além dos valores que tais atos geram de 

despesas e possíveis punições para as empresas privadas. 

 

4.2 – A REGULAMENTAÇÃO EM PORTUGAL   

 

A primeira empresa de segurança privada em Portugal teria sido criada em 

1965, com o nome de “Custódia- Organização de Vigilância e Prevenção, Lda.”. Teria 
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sido formalmente catalogada por escritura lavrada junto a Secretaria Notarial de 

Sintra, como se verificaria no Diário do Governo III Série- Número 147, de 24 de Junho 

de 1965, páginas 2114 a 2115, que certificaria tal constituição na data de 17 de maio 

do mesmo ano. Esta sociedade, após algumas alterações comerciais, se tornou uma 

empresa chamada “Securitas-Portugal”, que até hoje exerce atividade de segurança 

privada no país (MARQUES, 2013, p. 26). 

Esta organização empresarial apresentava como finalidade a preparação e 

fornecimento de guardas e vigilantes que atuassem contra incêndios ou roubos, bem 

como junto a negociação de dispositivos de alarme e segurança. Tal atuação 

encontraria respaldo no artigo 2º do Pacto Social previsto no Diário do Governo III, 

série nº 147, de 24 de Junho de 1965: “A sociedade tem por objecto preparar e 

fornecer guardas e vigilantes contra incêndios, roubos, desabamentos e outros 

acidentes e, bem assim, negociar dispositivos de alarme e segurança e ainda qualquer 

outra actividade que delibere explorar e seja legalmente possível”. 

Na década de 60, Portugal acompanhou o aumento do sentimento de 

insegurança social existente entre a população de seu território. Neste mesmo período 

teria se intensificado a comercialização de alarmes centralizados neste tipo de 

empresas. Começaram, no mesmo período, a surgir transportes de valores. Estes 

serviços também eram prestados pelo mesmo tipo de empresas (MARQUES, 2013, 

p. 26). 

A atividade continuava a se propagar no país (já sendo uma realidade comercial 

estabelecida entre a sociedade). Contudo, existia sem qualquer lei que orientasse ou 

organizasse o tema. Somente em 1986, o legislador entendeu ser urgente e 

necessário traçar um quadro legal desta atividade, criando o Decreto-Lei nº282, de 5 

de setembro de 1986. 

Segundo seu artigo 1º, o diploma seria aplicado à todas as empresas de 

segurança privada, independentemente da designação que assumissem. Tendo estas 

como responsabilidade evitar qualquer atividade que violasse ou colocasse em risco 

os direitos fundamentais dos cidadãos, bem como seriam proibidas de comercializar 

serviços que colidissem com a atuação própria das forças e serviços de segurança 

públicas (complementado pelo artigo 4º do mesmo texto legal). Ademais, eram 

obrigadas a comunicar as autoridades públicas todas os crimes que tomassem 
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ciência, cooperando com estas sempre que fosse regularmente requisitado (artigos 

16 e 19 da referida norma). 

Segundo os seus artigos 5 e 6, a finalidade destas empresas seria fornecer 

proteção de bens e serviços, vigilância e controle de acesso a locais fechados ao 

público, além de realizar estudos sobre a segurança e fabrico de material deste setor. 

Para tanto, seria admitido o uso de transporte de fundos e valores assim como a 

instalação e manuseamento de equipamento de segurança próprios. Seus 

funcionários poderiam andar armados se assim fosse autorizado pela empresa, mas 

sempre deveriam se apresentar uniformizados e com cartão de identificação que 

demonstrasse sua vinculação com o serviço (completado pelo artigo 12 e 13). 

Com base no seu artigo 7º, o documento necessário para o desempenho desta 

atividade dependia de autorização concedida pelo Ministério da Administração 

Interna, mediante a concessão de alvarás. 

Segundo seu artigo 23, a responsabilidade pela fiscalização destas empresas, 

funcionários e os serviços prestados deveria ser dos Comandos Gerais da Guarda 

Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Privada do país. 

O Decreto-Lei nº282, de 1986, foi o precursor em matéria legislativa sobre o 

tema. Após a sua promulgação, também foi criado o Decreto-Lei nº276, de 10 de 

agosto de 1993, que trouxe como principais alterações, a expansão dos serviços 

prestados pelas empresas de segurança privada, incluindo a formação pessoal, 

vigilância, instalação e gestão de alarmes como possibilidades de comercialização 

dentro desta seara (artigo 1º). Além disso, afirmou a obrigatoriedade de 

complementação entre os serviços privados e públicos (artigo 4º).  

No seu artigo 5º, previu a obrigatoriedade das entidades bancárias ou 

parabancárias de se estruturarem contratando meios eletrônicos de vigilância da 

segurança privada. 

Também foi responsável por distinguir o pessoal de apoio técnico (ficariam 

responsáveis pela criação do aparato tecnológico, instalação, fabrico e manutenção 

dos serviços), daqueles responsáveis pela realização da vigilância (aos quais caberia 

uma atuação mais operacional de vigilância e proteção mais diretamente). 
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Como última grande inovação, criou o Conselho de Segurança Privada 

(CSP)73, com a finalidade de contribuir para que a atividade de segurança privada se 

adequasse aos princípios e regras previstos no diploma em apreço (artigo 20º). 

Em 1998, foi criado o Decreto-Lei nº231, de 22 de julho de 1998, também 

versando sobre a matéria. Como alteração em relação ao Decreto anterior, retirou a 

titularidade das mãos dos próprios, para dividir com entidades externas a realização 

de cursos de formação de vigilantes (artigo 8º). Sendo inserida, também, mais 

algumas estruturas como obrigadas de ter um sistema de meios eletrônicos de 

vigilância, como estabelecimentos de restauração e de bebidas que disponham de 

salas ou de espaços destinados a dança (artigo 5). O CSP teria sido reduzido, 

tornando-se apenas um órgão parecerista e consultivo (artigo 20), tendo a distribuição 

de autorizações para a função sido transferida para a Secretaria Geral do Ministério 

da Administração Interna (artigo 21 e 23). 

Com o Decreto-Lei nº 35, de 21 de fevereiro de 2004, apresentou-se uma das 

alterações mais significativas na evolução sobre o tema neste país. Revogando o 

quadro existente até aquele momento. 

Neste diploma foram preservados os princípios definidores do exercício de 

segurança privada: a prossecução do interesse público e a complementaridade e 

subsidiariedade face às forças de segurança. Teria sido redefinido o objeto da 

atividade de segurança privada, separando o conceito de prestação de serviços do de 

organização interna do serviço e estabeleceu-se condições específicas para cada um 

deles obter a respetiva autorização (MARQUES, 2013, p. 36). 

Ao nível do Conselho de Segurança Privada, foi integrado ao seu corpo um 

membro do Banco de Portugal e um representante das entidades que seriam 

obrigadas a dispor de um sistema de segurança, podendo as mesmas serem 

convocadas quando a matéria analisada versasse sobre algum interesse relacionado 

a este setor. Não seriam membros permanentes, mas chamados periodicamente 

quando a matéria exigisse suas presenças para o debate.  

                                                             
73 Seria composto pelo Ministro da Administração Interna, os comandantes gerais da Polícia de Segurança Pública 
e da Guarda Nacional Republicana, pelo Secretário Geral do Ministério da Administração Interna e por dois 
representantes das organizações privadas de segurança. 
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Em seu artigo 1º e 2º, reorganizou os serviços que compõem a segurança 

privada, enumerando-os em: vigilância de bens móveis e imóveis, o controle de 

entrada, presença e saída de pessoas em espaços determinados; serviços de 

proteção pessoal; exploração e gestão de centrais de recepção e monitorização de 

alarmes; transporte, guarda, tratamento e distribuição de valores. 

No artigo 5º, a segurança privada foi vedada de realizar atividades que sejam 

da competência exclusiva de qualquer autoridade judiciária ou policial, 

nomeadamente referindo-se a investigação criminal. Além da inserção semelhante a 

lei do passado que proibia a utilização de ameaças, restrição ou inibição do exercício 

de qualquer direito fundamental. Passou a constar o impedimento de exercer funções 

de segurança privada para proteger bens, serviços ou pessoas em atividades 

previstas como criminosas. 

O Ministério da Administração Interna (MAI) passou a ser o responsável pela 

emissão de cartões de habilitação legal que autorizariam a atividade do pessoal de 

vigilância (artigo 10º). O órgão também ficou responsável pela concessão de alvarás 

para o funcionamento de empresas, que se submeteriam a fiscalização por parte da 

Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), com a colaboração da 

Guarda Nacional Republicana (GNR), bem como da Inspeção-Geral da Administração 

Interna (IGAI), conforme previsto no artigo 31. Os vigilantes seriam obrigados a 

realizar cursos de atualização para que este cartão fosse revalidado. 

Ademais, formalmente existiria a exigência para as empresas de segurança 

privada e o respetivo pessoal de vigilância de se sujeitarem ao dever de colaboração 

com as autoridades públicas (artigo 17). 

Em 08 de agosto de 2008, foi criada a lei nº38, tentando adaptar a legislação 

aos ditames impostos pelo direito comunitário da União Europeia. Ampliando, assim, 

as exigências para ocupar um dos cargos na segurança privada, passando a dispor 

que seus ocupantes deveriam ser cidadãos portugueses, pertencer a um dos Estados 

membros da União Europeia, advir de um dos Estados membros do Acordo sobre o 

Espaço Econômico Europeu ou, existindo reciprocidade, a um dos Estados que 

tenham como língua principal o português (PARDINI, COELHO, 2011, p. 45). 

Em 16 de maio de 2013, surgiu a lei nº34, sendo a última e mais recente 

legislação sobre a segurança pública no país. Esta manteve as bases de 
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compreensão sobre a limitação da segurança privada74. Observa-se que alterou, 

apenas, as empresas que seriam obrigadas a contratar tais serviços se quisessem 

manter seus espaços regulares. Além disso, foi inserido o conhecimento da língua 

portuguesa como um dos requisitos básicos para a ocupação da função de vigilante, 

sendo estes responsáveis, ainda, por apresentar registro de antecedentes criminais, 

anualmente.  

Destaca-se que trabalhariam neste ofício as funções de vigilante, segurança-

porteiro, vigilante de proteção e acompanhamento pessoal, operador de central de 

alarmes, assistentes de recinto desportivo, assistente de recinto de espetáculo, 

assistentes de portos e aeroportos, vigilante de transportes de valores e fiscal de 

exploração de transportes públicos. 

Pelo exposto, percebe-se a abrangência da norma que se esforça em tocar nos 

principais pontos sobre a matéria. Contudo, mesmo com a quantidade de leis criadas 

não foram alcançados todos os pontos essenciais, motivo pelo qual diversas falhas 

ainda poderiam ser verificadas na sua aplicação no país. 

 

5- SUGESTÕES PARA MELHORAR A LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 

Conforme seria possível observar nas lições trazidas pelos autores Sellam e 

Marques, existiriam alguns problemas na aplicação da segurança privada nos países 

analisados, assim como no Brasil.  

De forma semelhante, apontam as lacunas legislativas sobre o tema como a 

principal justificativa para que falhas sociais e operacionais aconteçam. Aduzem que 

matérias importantes teriam sido ignoradas pelo legislador, apesar de já se 

configurarem como uma realidade nacional nos países analisados. 

Ambos também afirmam que tal vácuo normativo não apresentaria como 

resultado a inoperância total do aparelho ou a desistência (por parte dos envolvidos) 

da prestação dos respectivos serviços privados. Pelo contrário, ainda que não 

                                                             
74 Os serviços de segurança compreendem a vigilância de bens móveis e imóveis; o controle de entrada, presença 
e saída de pessoas; a proteção de indivíduos; e a exploração e gestão de centrais de recepção e monitoramento 
de alarmes e o transporte, a guarda, o tratamento e a distribuição de valores. 
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havendo uma lei que seja suficiente para evitar danos sociais com a atuação da 

segurança privada, as atividades lucrativas continuariam sendo prestadas. Tais 

espaços lacunosos seriam preenchidos pelas formas como se demonstram ser mais 

lucrativas para as empresas maiores e mais bem solidificadas no mercado de cada 

país. 

Quando vislumbramos estas constatações, podemos perceber que apesar das 

realidades sociais e políticas opostas, as atuações do mercado de segurança privada 

no Brasil e a forma distante ou ineficiente (quando consideramos a atualização 

normativa)  com que os governos se postam sobre o assunto, apresentam 

consequências e justificativas muito parecidas às dos outros dois países aqui 

apresentados. 

Com isso, podemos confirmar o alegado por autores como Bauman, Batista, 

Kahn, entre outros trazidos nos capítulos anteriores, trata-se de uma política e 

realidade globais, onde a não regulamentação total pelo Estado, indiretamente, 

legitimaria o preenchimento de tais espaços por aqueles que detém “o grito mais forte”. 

Quando consideramos sociedades capitalistas modernas, os mais intensos na 

possibilidade de fala e de ser escutado costumam ser aqueles economicamente mais 

fortes, ainda que numericamente representem minorias. 

Outro fator em comum que também pode ser percebido com as narrativas feitas 

pela evolução normativa dos países citados, é: em todos o aumento exponencial das 

empresas de segurança privada se deram concomitantes com a crença da população 

no incremento assustador da criminalidade e a possibilidade desta de intervir em suas 

rotinas. 

Frente o temor generalizado de que seus bens, suas propriedades ou direitos 

de pessoas próximas fossem violados por terceiros estranhos a ordem social, assim 

como baseado na existência de um sentimento de insatisfação e certeza de 

insuficiência junto ao policiamento realizado pelo setor público, a população buscaria 

formas particulares que acalentar seus medos e de evitar prejuízos aos seus bens. 

Contudo, tais medidas não estariam realmente direcionadas ao fim total do crime em 

sociedade (ou a anulação total dos eventuais riscos que os afligem), mas apenas em 

uma visão individualista de proteção “do meu” e imediatista, baseado no “hoje”. 
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Haveria uma crença popular pautada em um sentimento alarmista de que este 

mal abstrato (mas depositado em um indivíduo marginal definido pelas características 

físicas e sociais) se propagaria supostamente de forma muito rápida, necessitando 

que as medidas de proteção e prevenção para possíveis danos fossem implantadas 

de imediato (o que se daria, principalmente, com a contratação de serviços de 

segurança privada).  

Seria expandida a crença de que não haveria tempo para aguardar a 

legalização correta do tema, tampouco para pensar nas consequências negativas que 

a imputação em sociedade de práticas não corretamente regularizadas poderiam 

gerar (como por exemplo o aumento da desigualdade e a redefinição das áreas 

sociais), calculando com isso possíveis soluções para estes defeitos. Tudo ainda se 

asseveraria com o sentimento de inoperância do Estado. 

A necessidade de se “fazer algo” passaria a ser pulsante na população. Ainda 

que este “algo” não tenha qualquer relação empírica comprovada de que alcançaria a 

redução da quantidade de crimes em sociedade ou a diminuição real das chances de 

evitar prejuízos causados por terceiros.  

Segundo Pastana, o que supostamente se buscaria com a contratação dos 

serviços de segurança privada disponibilizados seria que, um dia, não existisse mais 

medo diário de frequentar locais públicos ou de ter contato com pessoas definidas 

(2003, p. 106).  

A contratação de tais serviços deveria representar um investimento em um 

futuro seguro, dentro das ordens socialmente estabelecidas. Mas não seria isso que 

se alcançaria quando as posturas tomadas respondem os temores sociais com 

serviços privados disponibilizados pelo mercado, conforme restou demonstrado nos 

dois capítulos anteriores. 

Dessa forma, questiona-se: será que realmente desejamos o fim da violência 

(justificativa principal apresentada para o início do crescimento dos serviços de 

segurança privada nos países estudados)? Ou será que apenas se busca a 

manutenção de uma ordem estabelecida? Busca-se uma aparente segurança 

existente em um espaço de constante submissão?  
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Quando posturas de combate aos temores sociais meramente sintomáticas e 

egoísticas seriam tomadas, não se calcula que as medidas que deveriam ser adotadas 

(de uma melhor forma para a própria população) seriam serviços não comercializados 

pelas empresas de segurança privada, pois acabariam sendo responsáveis pelo fim 

da super demanda existente e crescente para este setor. O que, em uma lógica 

comercial e em uma sociedade capitalista moderna, provavelmente não será feito, 

pois não se intenta colocar fim às fontes de lucro existentes. 

No momento em que a população apavorada buscaria por serviços particulares 

para afugentar males supostamente crescentes no espaço que elas ocupam, as 

empresas privadas receberiam esta demanda, oferecendo uma série de serviços das 

mais diversas tecnologias e intervenções na intimidade, de acordo com o perfil e 

vontade do cliente. São diversas as possíveis soluções para os temores existentes, 

assim como os valores para alcançar tais solutos utópicos. 

Podemos perceber um esquema fechado e circular: a necessidade seria 

implantada de forma silenciosa em sociedade pelo mercado (principalmente mediante 

os meios midiáticos de comunicação e a constante exploração por estes da imagem 

do crime violento e do possível agressor); frente o temor que esta causaria, seus 

próprios criadores comercializariam uma suposta cura, uma solução para os males 

existentes (contudo, esta não seria suficiente para solucionar o problema, mas seria 

capaz de manter a justificativa de sua necessidade por um tempo considerável); com 

medo e frente a necessidade de que “algo deveria ser feito”, o indivíduo consome o 

produto divulgado; com o aumento da demanda, o temor continua sendo disseminado 

na sociedade (pois ele se mostra economicamente vantajoso de ser mantido); e a 

estrutura aqui apresentada se perpetua.  

As atuações destas empresas de segurança privada auxiliariam nos 

fundamentos para que seus clientes ficassem cada vez mais afundados em uma 

sucessão de estratégias que já durariam uma quantidade significativa de anos na 

história nacional e internacional. Segue-se um projeto que não seria regional, mas 

global. 

Considerando que não pretendemos defender a alternância das estruturas de 

governança capitalistas ou a destruição de moldes democráticos que incentivem a 

liberdade de expressão e os direitos individuais, defende-se que três seriam as vias 
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de ataque possíveis (dentro das limitações expostas) para que os pontos negativos 

apresentados até aqui pudessem ser resolvidos (ou pelo menos significativamente 

atenuados): a alteração legislativa (e o cumprimento de suas determinações na prática 

mediante fiscalização contínua); a aplicação de um modelo garantista (como tentativa 

de evitar a homologação pública da seletividade realizada pelo mercado); a retomada 

da cidadania (como forma de valorização individual equitativa). Sobre isso versam os 

próximos tópicos desta tese. 

 

5.1- A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA 

 

Como ponto inicial, percebeu-se ao longo do trabalho que a legislação nacional 

sobre a segurança privada seria extremamente antiquada e versaria sobre apenas 

uma única área deste setor: o transporte de valores.  

Contudo, com o auxílio do desenvolvimento tecnológico e da complexidade 

estrutural que estas empresas alcançaram, manter uma legislação como a vigente, 

apenas faria com que uma série de violações fossem perpetuadas. Entre os motivos 

que poderiam ser apontados, a ausência de dispositivos que autorizassem a 

intervenção estatal poderia ser um dos fatores do descompasso junto a atual da 

sociedade. Enquanto o legislativo não suprir esta demanda, o mercado continuará 

ditando as regras, frente a deficiência estatal sobre o tema.   

Dessa forma, nessa parte do trabalho, serão sugeridos alguns pontos que se 

acredita serem essenciais se buscamos uma legislação que se paute em critérios 

internacionalmente aceitos e que possam ajudar no combate a violações aos direitos 

individuais. 

Inicialmente, seria necessário que a legislação definisse uma conceituação 

tanto da atividade privada de segurança, quanto das funções públicas. Dentro desta 

acepção, a manutenção da violência deveria ser estabelecida como uma finalidade e 

possibilidade de atuação exclusiva do âmbito público. Tal limitação buscaria evitar a 

prática de agressões e abusos contra a própria população.  

Esta definição deveria ser realizada, ainda que isso ocorresse com base em 

princípios, como por exemplo se dá na Bélgica.  
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Neste país, o primeiro princípio seria de que apenas o Estado e seus 

representantes seriam legítimos e, portanto, teriam o poder de monitorar os cidadãos 

em vias públicas. Não poderia haver qualquer tipo de perseguição ou atuação de 

contenção nos espaços de ampla circulação. O ente privado não poderia determinar 

quem frequenta ou não determinada rua, por exemplo. Espaços públicos seriam 

frequentados por qualquer indivíduo, não podendo ser exigida qualquer prévia 

autorização para isso. 

O segundo direcionamento geral preveria que o exercício da coerção e da 

violência física ou psicológica, poderiam ser exercidos apenas pelas por autoridades 

públicas. O uso da força por entidades privadas geraria a responsabilização dos 

agentes que estivessem envolvidos. Em situações de urgência, o setor privado teria 

contato mais célere junto as esferas públicas, mas não poderia exercer suas funções 

próprias.  

O terceiro, preveria a possibilidade de atuações conjuntas entre os setores 

públicos e privados. Contudo, para que isso ocorresse o setor público seria o 

responsável pela delimitação de regras e o tempo excepcional que esta atuação 

conjunta deveria durar. Ressalvada esta hipótese, ao observar qualquer necessidade 

de violência ou atuações não previamente autorizadas, as instituições privadas seriam 

responsáveis apenas pelo repasse às autoridades estatais das informações sobre o 

possível ocorrido. 

Outra forma de classificação, poderia se dar por grandes áreas, como por 

exemplo ocorreu na França, onde algumas áreas de segurança privada teriam sido 

definidas. A primeira diz respeito a atividades de vigilância. O segundo domínio refere-

se a padrões e certificações de segurança eletrônica, estabelecendo requisitos para 

sistemas de alarme e outros aparatos tecnológicos. Cada um teria um sistema de 

certificação e autorização próprios. 

Nesse mesmo sentido, a África do Sul separaria suas agências de segurança 

privada entre: componentes de guarda, composto por pessoas consideradas como 

guardas em propriedades e construções privadas; componentes de resposta armada, 

integrado por pessoas que se laboram com uso de aparatos bélicos; componente de 

movimentação financeira, incluindo instituições financeiras e de transporte de capital; 

componente de hardware eletrônico, composto por estruturas de alarme e outros 
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aparatos tecnológicos que exigiriam a constante presença humana para seu 

funcionamento; componente de investigação de riscos, composto por investigadores 

particulares que fariam consultoria sobre os riscos existentes em determinados 

contextos apresentados (IRISH, 1999, p. 9). 

Após definir o que seria público e privado, seria necessária uma mudança no 

paradigma de segurança, reconsiderando o papel do Estado e da segurança privada 

dentro de um compromisso de prestação da segurança nacional. De forma a não 

perceber um como apartado do outro, mas como instituições que teriam ações 

conjuntas na busca por uma sociedade melhor para todos. Diferente dos países 

apresentados, podemos perceber que não existiria essa comunicação mútua e 

obrigatoriedade de cooperação entre os setores públicos e privados nacionais. 

A emissão de credenciais profissionais para agentes trabalharem neste setor 

poderia ser realizada por instituições públicas ou por setores privados previamente 

aprovados pelo público, como por exemplo ocorre na Bélgica.  

Nestas, os agentes que ingressam na expectativa de alcançar as credenciais 

que autorizam o exercício da função, receberia treinamento obrigatório. Após seria 

submetido a exames médicos e um teste psicotécnico. Uma vez que todas essas 

condições se apresentem como satisfeitas, seria realizada uma investigação de 

segurança. Nesta se buscaria descobrir se o pretendente atende a todos os critérios 

pessoais como, por exemplo, não ter passagens por nenhuma instituição do sistema 

criminal e o recebimento de denúncias por parte da população também seria 

estimulado.  

Tal verificação deveria ser feita de forma periódica, para que a manutenção da 

autorização para exercício da função não se desse apenas com as condições uma 

vez satisfeitas, mas com a manutenção destas enquanto perdurar o exercício 

profissional. Em países como a Suécia o treinamento mínimo exigido seria de 240 

horas e a lei obrigaria a seguir uma semana de treinamento de verificação a cada 3 

anos. Na Bélgica haveria uma espécie de educação continuada composta por cursos 

no total de 32 horas, devendo ser renovados a cada 5 anos. 

Defende-se a criação de treinamento para alcançar uma hierarquia mais 

completa de agentes, posto que formalmente a segurança privada nacional seria 
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composta apenas pela função de vigilantes, ignorando a complexidade de funções 

que a prestação destes serviços demanda na prática.  

Estes agentes poderiam ter uma estruturação profissional que lhes exigisse 

serem considerados agentes de excelência (como ocorre em algumas empresas 

privadas francesas).  

Para alcançar tais postos e galgar melhores condições na carreira, seria 

necessário integrar uma agência e periodicamente alcançar certo coeficiente de 

eficiência, por força de experiências bem atendidas, elogios públicos avaliados, 

treinamento constante e previsto como etapas sucessivas para que houvesse a 

constante atualização e aperfeiçoamento do indivíduo, além de outros requisitos de 

análise que a atuação particular desse demonstre necessária de ser verificada.  

Esta constante fiscalização seria realizada pelo Estado dentro da organização 

já montada para este setor no país. O conteúdo dos cursos deveria ser reavaliado 

periodicamente pelo Estado. Assim como os professores que lecionariam seu 

conteúdo deveriam ser aprovados para ali exercerem o labor por uma quantidade de 

módulos determinada (depois seriam substituídos em regime de escalas), para que 

houvesse a atualização constante do conhecimento ministrado.  

A delimitação de critérios regulatórios para uniformes e equipamentos usados 

nas práticas de segurança privada também deveriam ser definidos e a fiscalização ser 

obrigatória e periódica. Com isso, facilitaria a identificação visual de estruturas e 

pessoas que exerceriam a função na sua forma regular, daqueles que atuassem de 

forma marginal. 

Também seria necessária a punição administrativa, podendo gerar a cassação 

da licença para trabalhar neste setor, em casos que houvesse qualquer abuso de 

poder e qualquer interferência no trabalho policial público. Apesar da parceria público-

privada dever ser incentivada, os limites desta atuação seriam previamente 

determinados pelo próprio Estado, não pelo setor privado. 

Esse objetivo seria alcançado através de regulamentos projetados para 

distinguir entre forças públicas e forças privadas, com uniformes, atuações 

autorizadas, uso de armamento e o uso da força, por exemplo.  
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Seria necessária a criação de um período de carência para que indivíduos que 

exerceram funções junto as forças repressivas estatais, apenas pudessem integrar o 

setor privado de segurança após certa quantidade de tempo. A título de exemplo, no 

regulamento belga de segurança privada, o lapso temporal demandado seria de cinco 

anos. 

A fiscalização e a aplicação de penalidades administrativas (e em algumas 

situações até o envio de notitia criminis ao Ministério Público, nas hipóteses em que 

for verificada irregularidade penal) também deveria ser pensada de forma a 

desenvolver um sistema eficaz de controle e aplicação de sanções às empresas de 

segurança privada.  

Estas sanções poderiam ser financeiras, proibição temporária de exercício da 

atividade econômica, retirada da aprovação para exercer aquela função em definitivo 

(tanto para empresas quanto para funcionários individuais).  

Em relação ao uso de armamento, este só poderia ser realizado por 

profissionais específicos, com qualificação e treinamento próprios, controle em 

relação a manutenção dos quesitos autorizativos de forma constante. Além disso, 

poderia ser sugerido o que é utilizado na América do Sul, onde todos os indivíduos 

integrantes dessa estrutura de mercado privada, que portarem aparato bélico, são 

obrigados a portar, também, um mecanismo de fiscalização online que demonstre 

onde este e a arma estão. Em algumas situações, acrescenta-se também o 

acompanhamento por filmagens pelo poder público, realizado em tempo real. 

Também seria necessário reafirmar a necessidade de limpar uma seção do 

mercado onde fraudes sociais e práticas ilegais de trabalho seriam mais comumente 

disseminadas. Para isso, poderiam existir planejamentos de autorizações e 

renovações que apenas seriam alcançadas se as empresas privadas alcançassem 

um requisito de que "A empresa cumpre suas obrigações sociais e fiscais".  

Como uma forma de resguardar o mercado, seguros de empresas de 

segurança privada e condições de garantia financeira poderiam ser exigidos para 

aqueles que quisessem se manter nesta área. Essa condição aparece em modelos 

regulatórios como o do Reino Unido e se mostra como necessária para estabilização 

do mercado. 
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Também poderiam ser criados conselhos consultivos formados por membros 

da sociedade onde determinadas empresas privadas se registrassem para o exercício 

do seu labor. A participação popular serviria como uma tentativa de denunciar abusos 

e regular suas a intervenção privada em suas rotinas como coletividade.  

Consideramos que a criação de uma lei que acompanhasse os pontos aqui 

apresentados, focando, principalmente na manutenção da violência na mão apenas 

do Estado e em casos excepcionais, bem como a delimitação e controle das empresas 

desse setor poderiam representar avanços para a população e para o próprio estado, 

quando consideramos direcionamentos democráticos. 

 

5.2 – O GARANTISMO PENAL 

 

Além da alteração no texto da lei, outro problema também precisa ser 

enfrentado. Conforme apresentado ao longo do presente trabalho, defendeu-se que a 

administração do medo social geraria uma série de demandas voltadas à muitos 

aspectos de consumo, entre os quais optamos em estudar os relacionados à 

segurança privada.  

Quando percebemos esta área de comércio, visualizamos que os temores 

gerados pelo mercado e introduzidos em sociedade não seriam direcionados à perigos 

gerados por forças da natureza ou relacionados a saúde, mas seriam voltados para 

uma parcela de indivíduos não consumidores que receberiam a conceituação de 

criminosos (logo, daninhos de serem mantidos em sociedade). 

A atuação do mercado, então, perpassaria tanto a esfera privada de atuação e 

compreensão de mundo, quanto a pública, quando o mercado orienta a criação de 

crimes, seleciona os hostis que são interessantes de serem combatidos (tanto por não 

serem economicamente viáveis, quanto pela união psicológica gerada na população 

quando se acredita estar combatendo um inimigo em comum) e tudo isso seria, ao 

final, legitimado pela atuação jurisdicional e legislativa. 

Como uma tentativa de sanar essa legitimação final, buscando meios de 

contenção da violência penal, bem como tentar reduzir a seletividade de não 

consumidores por práticas extremamente violadoras de direitos, defendemos que o 

garantismo deveria ser aplicado em todas as searas de direito nacional. 
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Destaca-se que aqui não analisaremos a obra do mestre italiano na sua 

completude, mas apenas destacaremos os aspectos selecionados como 

fundamentais e teoricamente necessários à investigação a que nos propomos. 

Destacamos, desde já, que o garantismo penal integraria um positivismo crítico, no 

qual o critério de legitimação dos atos jurídicos não estaria na lei, qualquer que fosse 

seu conteúdo, mas na Constituição Federal, com todo o seu complexo sistema de 

valores e princípios. 

Pinho e Albuquerque explicam que o garantismo proposto por Ferrajoli partiria 

de formulações iluministas, uma vez que o pressuposto invocado seria a utilização de 

técnicas de limitação de poder (2017, p. 36). 

A teoria do Garantismo teria como principal expoente o autor Luigi Ferrajoli. 

Este, ao desenvolver seus pensamentos o fez com base na verificação de haveria 

uma crise em relação aos fundamentos filosóficos, políticos e jurídicos que confeririam 

a feição originária do Direito Penal, de matriz nitidamente ilustrada75. Dessa forma, o 

autor sugere uma revisão filosófica ilustrada, com a finalidade de atender as novas 

demandas de um Estado considerado como democrático. 

Ferrajoli defende que a tutela dos direitos fundamentais (compreendidos como 

valores, bens e interesses materiais e pré-políticos que fundam e justificam a 

existência do Direito e do Estado (2000, p. 29)) somente poderia acontecer mediante 

a minimização do exercício do poder, evitando-se a atuação discricionária (mediante 

a imposição de regras de limitação e controle), e da maximização das garantias e 

liberdades individuais. 

Para tanto, propõe como critério metodológico o uso irrenunciável da razão nos 

sentidos epistemológico, axiológico e normativo (PINHO; ALBUQUERQUE, 2017, p. 

38). 

O sentido epistemológico versaria sobre a racionalidade das decisões penais, 

que deveriam se fundamentar em vínculos de conhecimento e não de autoridade. As 

decisões precisariam ser devidamente justificadas para que fosse demonstrada a 

                                                             
75 Salo de Carvalho teria feito a distinção entre ilustração e iluminismo. O primeiro deveria ficar circunscrito 
exclusivamente a uma corrente de ideias que floresceram durante os oitocentos, enquanto o Iluminismo seria 
um modelo crítico de produção do saber, questionador de todos os valores transcendentes e combatente as 
instancias que provocariam a infantilização do homem (2001, p. 81-82). 
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utilização de critérios jurídicos e a valoração de todas as provas eventualmente 

produzidas (PINHO; ALBUQUERQUE, 2017, p. 39). 

Com esse direcionamento, Ferrajoli busca demonstrar que as decisões 

legislativas e jurisdicionais precisariam estar fincadas em critérios de máxima 

racionalidade e certeza possíveis, se tais aspectos não fossem observados, poderia 

ser verificado o favorecimento ao autoritarismo e o arbítrio. Tal afirmativa se embasa 

na ideia de que quanto mais incerteza e obscuridade houver nas esferas de poder, 

maior será a insegurança do cidadão, comprometendo com isso seus direitos 

fundamentais. 

Nas palavras de Pinho e Albuquerque: “O garantismo trabalha, então, com 

claros limites baseados na racionalidade: uns impostos ao Juiz e outros, ao legislador” 

(2017, p. 40). 

No momento em que o magistrado utilizasse preleções pessoais para julgar 

determinada demanda como erradas, estaria violando o princípio da reserva legal que 

Ferrajoli atribui ao postulado nulla poena et nullum crimen sine lege, não podendo 

haver crime sem que exista prévia definição em lei; logo, tal decisão não poderia se 

manter (FERRAJOLI, 2000, p. 34-35). 

Na criação de leis pelo legislativo, a carga de racionalidade deveria estar 

presente no ato de criação dos direcionamentos legais incriminadores, devendo serem 

observadas a taxatividade e a precisão empírica na criação legal. Além disso, este 

deveria produzir conteúdo voltado para fatos que efetivamente gerem danos a bens 

jurídicos relevantes à sociedade, não para pessoas. 

O sentido axiológico, consideraria a palavra razão como designação da justiça 

penal, logo, as justificações ético-políticas da pena e dos delitos. Trata-se da 

fundamentação externa ou política do Direito Penal que, invariavelmente, encerraria 

juízos de valores feitos (PINHO; ALBUQUERQUE 2017, p. 38). 

Ferrajoli pondera que o Direito Penal sempre representaria um custo, pois 

determinaria a restrições de direitos à determinados indivíduos (o preço da justiça, 

corresponderia à um alto custo de injustiça (FERRAJOLI, 2000, p. 210)). Por isso, a 

aplicação de uma norma penal deveria se dar de forma bem justificada. Uma 

legitimação externa se daria mediante a constatação de princípios normativos 
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externos ao direito positivo (critérios de valoração moral, política ou de utilidade) 

(FERRAJOLI, 2000, p. 214). 

O sentido normativo, considera que a razão designaria o tema da validade ou 

coerência lógica interna de cada sistema penal positivo. Seria, então, a legitimação 

interna do Direito Penal, ou seja, da conformação das normas inferiores com os 

princípios de grau superior (FERRAJOLI, 2000, p. 22-23).  

Haveria a necessidade de também indicar uma legitimação interna 

compreendida como a existência de princípios normativos interiores ao ordenamento 

jurídico constitucional de cada território. Aqui, seriam buscadas justificações ao Direito 

Penal à luz de preceitos normativos internos já existentes.  

Conforme alerta Ferrajoli, os direitos fundamentais poderiam ser considerados 

como direitos contra a maioria (a lei dos mais fracos), na medida que funcionariam 

como um catálogo de fontes de proteção para todos os indivíduos contra a intervenção 

abusiva estatal ou de particulares (2001, p. 362). 

A concepção pensada por Ferrajoli poderia ser considerada como adequada 

para esta tese. Quando consideramos a relação entre a aplicação da norma penal por 

representantes do Estado, assim como a intervenção feita pelo mercado na estrutura 

das sociedades, não seria difícil verificar quem ocuparia o papel de hipossuficiente. 

Seria contra o marginal que a vingança pública se depositaria. Por isso, as 

homologações deste poder exercido pelo Estado, deveriam se dar mediante controle 

e com base em técnicas de minimização para que a seletividade não se fosse uma 

realidade e discursos de minorias abastadas não fossem considerados como 

legitimados pela atuação jurisdicional e legislativa.   

 

5.3 – A DEMOCRACIA COMO RESISTÊNCIA 

 

Nilo Batista reflete sobre a existência de uma cidadania negativa no Brasil, a 

partir do final do século XIX. Esta poderia ser compreendida como a restrição ao 

conhecimento e exercício dos limites formais à intervenção coercitiva do Estado e de 

estruturas privadas. Estes setores vulneráveis, ontem escravos, hoje seriam pobres 

marginais ocupantes dos espaços urbanos, só conheceriam uma cidadania do 
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avesso, na “trincheira auto-defensiva” da opressão dos organismos do sistema penal 

e de estruturas de mercado (BATISTA, 2014, p. 102). 

Conforme Vera Malaguti Batista leciona, ao final do ciclo do autoritarismo 

militar, o país teria se aprofundado no caráter genocida dos regimes denominados de 

democráticos, nas políticas de controle social. Para a autora, seria um projeto de 

aniquilação social em andamento (BATISTA, 2014, p. 103). 

Analisando a manipulação do medo social e a crescente do mercado de 

segurança privada, bem como a conexão que atesta não serem estes fatos isolados, 

mas o primeiro representando um meio para que o segundo fosse alcançado. Isso 

tudo em conjunto com campanhas midiáticas de pânico social e a retirada de um 

Estado social, teria legitimado um aumento sem precedentes da internalização de um 

autoritarismo.  

Dessa forma, para que os pontos negativos apresentados neste trabalho 

possam ser, se não aniquilados, reduzidos o máximo possível, defendemos que além 

da alternância legislativa sobre a segurança privada e a aplicação de um modelo 

garantista na homologação das leis pelo judiciário e legislativo, também seria 

necessária a retomada da cidadania daquelas parcelas excluídas socialmente. 

Conforme leciona Pastana, o exercício e a afirmação de direitos deveriam ser 

considerados como ações coletivas visando redefinir relações sociais e o próprio 

espaço público dentro da ordem democrática. Sendo através do exercício da 

cidadania que massas apavoradas poderiam constituir novos vínculos e identidades, 

descobrindo formas inovadoras de solidariedade (2003, p. 126). 

Com a possibilidade de usufruir de uma cidadania plena, questões sociais que 

seriam tidas como as verdadeiras direcionadoras das agendas políticas. 

Boaventura de Souza Santos leciona que haveria duas formas de democracia: 

uma “democracia de baixa intensidade” e outra “democracia de alta intensidade” 

(2003). A primeira seria o modelo hegemônico de democracia liberal representativa, 

“a democracia liberal é uma ilha democrática num arquipélago de despotismos.” 

(2000). A segunda poderia ser compreendida como uma modelo da democracia 

participativa. Nesse sentido, o autor adverte que: 
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(...) o modelo hegemônico de democracia (democracia liberal, 
representativa), apesar de globalmente triunfante, não garante mais que uma 
democracia de baixa intensidade baseada na privatização do bem público por 
elites mais ou menos restritas, na distância crescente entre representantes e 
representados e em uma inclusão política abstrata feita de exclusão social 
(2003, p. 32). 

  

Boaventura faz a distinção entre seis espaços onde, se fosse desejado 

alcançar uma democracia de alta intensidade, seria necessário alcançar todos eles: 

família, produção, comunidade, mercado, cidadania e mundo. Atualmente, governar 

democraticamente significaria governar contra a corrente, já que as sociedades 

nacionais estariam sujeitas a um duplo constitucionalismo: o constitucionalismo 

nacional, que garantiria os direitos dos cidadãos e as instituições democráticas, e um 

constitucionalismo global das empresas multinacionais, dos tratados de livre-comércio 

e do capital financeiro. Para que uma democracia de alta intensidade fosse alcançada, 

seria necessária a articulação social e de movimentos sociais interessados em 

aprofundar a democracia e dispor de meios de comunicação próprios que rivalizem 

com a mídia corporativa em geral subordinada aos ditames do constitucionalismo 

global (2017). 

Defende-se, então, que locais de fala e, principalmente, de escuta perante os 

espaços de governança deveriam ser estimulados para que a cidadania pudesse ser 

alcançada por todos mediante um processo de democracia de alta intensidade.  

Conforme leciona Bauman, a reflexão crítica seria a essência de toda a 

autenticidade política, ou seja, aquela exercida por aqueles que não estão no poder 

(2000, p. 90). 

Quanto maior a sensação de insegurança, possivelmente, menor será a 

possibilidade de parcelas serem ouvidas em sociedade ou de apelos por autonomia e 

independência individual serem considerados (principalmente por parcelas 

consumidoras). Conforme leciona Bauman, seriam apenas pessoas que se sentissem 

seguras que poderiam se mostrar mais abertas ao diálogo e ao ato de ouvir direções 

opostas as propostas de padronização e homogeneização social (1999, p. 91). 

Com isso não negamos a necessidade de uma reforma profunda da condição 

existencial, mas percebemos que a chave para a autonomia e a redução de danos 
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sociais estaria nas mãos também da regulação inicialmente estatal, mediante 

direcionamentos democráticos e populares, concomitantemente.  

Em conjunto com uma mudança normativa e uma forma garantista de aplicação 

desta, defende-se a retomada da valorização individual da pessoa como cidadão, ou 

seja, como detentor de um local de fala e de condições de ser ouvido.  

Dessa forma, a democracia e a sua manutenção deveriam ser consideradas 

como um local para a realização desta reflexão crítica, pois seria deste espaço 

sensível que a própria democracia extrairia sua essência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

CONCLUSÃO 

 

 

1- Este estudo foi desenvolvido com objetivo de demonstrar que a difusão do 

medo seria um mecanismo indutor e justificador da expansão da segurança nas mãos 

de empresas constituídas para a comercialização de serviços de segurança privada. 

1.1- A imagem do medo vem sendo trabalhada desde a visão colonizada de 

América, mediante a inclusão de um modelo colonial escravista e na formação de uma 

República que incorpora se utilizando de técnicas de exclusão pautadas em um forte 

viés autoritário. 

1.2- A sociedade receberia uma carga de informações diárias que fariam com que 

suas subjetividades e necessidades fossem formadas dentro das possibilidades 

autorizadas e comercializadas pelo mercado. 

1.3- Socialmente não seriam tão temidas questões relacionadas a possíveis lesões 

geradas por forças da natureza ou por seres biológicos, mas a figura humana daquele 

que poderia afrontar a ordem e desconfigurar uma padronização social representaria 

a principal fonte de temor. 

1.4- O medo depositado na figura deste indivíduo caracterizado como marginal não 

seria aleatório, mas um direcionamento estimulado pelo mercado que perceberia no 

excito a este uma fonte de comércio tecnológico em nível global. 

1.5- Frente o temor da insegurança, os indivíduos aceitariam abrir mão de seu 

direito à liberdade para pagar por prisões e limitações que supostamente teriam como 

finalidade a preservação de seus direitos. 

1.6- O concubinato entre a liberdade e segurança seria percebido de forma diferente 

a depender da situação econômica e social que o indivíduo ocupa. A chance de 

desfrutar da liberdade sem pagar o preço de uma consequente insegurança, seria 

uma regalia para poucos. 

1.7- A mídia seria uma ferramenta ímpar quando se intenta propagar uma tendência 

à homogeneização universalizante e reducionista da subjetividade. 

1.8- As imagens de violência e terror divulgadas diariamente pelos meios de 

comunicação, normalmente, seriam expostas com a escopo de produzir no 
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subconsciente popular um medo de que as classes subalternas ocupariam as matrizes 

constitutivas da formação ideológica, imputando, assim, uma fantasia de “caos social” 

onde estas seriam as responsáveis. 

1.9- Influenciados fortemente pela mídia, a população se submeteria a verdades 

adulteradas ou selecionadas por estas expostas, pautando suas vidas nessas meia 

verdades apreendidas. 

 

2- Frente a verificação de que um dos principais medos existentes em sociedade 

versaria sobre o temor gerado pela insegurança social, verificou-se que a 

compreensão sobre uma conceituação do que seria a segurança privada não seria 

algo rapidamente realizável. 

2.1- Os autores que refletem uma conceituação, em sua maioria, destacam dois 

fatores que quando existentes poderiam configurar uma segurança privada: as 

atividades desempenhadas em um espaço privado voltadas para a preservação 

individual e a relação contratual existente entre o cliente e a formação empresarial que 

disponibiliza tal serviço. 

2.2- A concretização na vida das pessoas de condutas penalmente previstas como 

crimes seria uma realidade nacional em larga escala, mas não da forma como é 

divulgado pela mídia. 

2.3- A existência desta realidade criminosa é financeiramente significativa tanto para 

o público quanto para o privado, pois em gastos públicos (considerando tanto gastos 

diretamente realizados pelo Estado, quanto no que este deixa de recolher) e em 

gastos privados (mediante a aquisição de aparato limitador da intervenção não 

autorizada de terceiros) representariam valores expressivos, representado um dos 

maiores mercados do mundo e um dos que possuí uma das maiores expectativas de 

aumento. 

2.4- Apesar do espaço que a segurança privada ocupa na vida e no orçamento da 

população e do Estado, a legislação sobre o tema no Brasil é extremamente antiquada 

(seu texto base é datado de 1983) e insuficiente, pois não prevê a complexidade de 

tecnologia, investimentos e agentes inseridos nas mais diversas áreas de proteção de 

bens e pessoas possíveis  de serem atualmente contratados. 
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2.5- Pela redução do Estado em uma responsabilidade social em conjunto com a 

ausência legislativa que regulasse a segurança privada no país, as lacunas que 

surgem na prática são preenchidas por direcionamentos de uma minoria que 

comandaria esta seara do mercado. 

2.6- A ausência de controle estatal e de uma regulação suficiente gerariam diversos 

problemas sociais, entre os quais se destaca: a existência de mercenários; a 

quantidade de armas desviadas deste setor; o incremento da desigualdade social; e 

a seletividade de indivíduos em sociedade. 

2.7- Resta aos indivíduos tentar encontrar soluções individuais para problemas 

produzidos em nível global. Na ausência de um conforto existencial, as pessoas 

tenderiam a optar não pela proteção, mas pela aparência de proteção. 

 

3- A sociedade disciplinar pensada por Foucault teria sido gradativamente 

substituída por outra estruturação que o Deleuze denominou de “sociedade de 

controle”. 

3.1- Nessa nova ordem, estratégias de privatização e desregulamentação junto à ideia 

de preservação de uma elite consumidora, produziriam exigências políticas 

contraditórias, mas complementares: por um lado haveria a necessidade de 

incremento das liberdades dos consumidores e, por outro, o discurso de “lei e ordem” 

para as vítimas do processo de privatização e desregulamentação, àqueles 

considerados como consumidores falhos. 

3.2- Parcelas que socialmente existiriam dentro de determinados limites considerados 

como marginais passariam a ser vistas como perigosas e ocupantes de uma categoria 

separada do restante da sociedade “trabalhadora”/“de bem”/”consumidora”. Tal 

criação de estereótipos teria sido estudada pela “teoria do etiquetamento” ou “labelling 

approach”. 

3.3- A demonização de parcelas de pessoas colocadas como fontes de todo o possível 

mal social faria com que estas passassem a ser vistas como inimigos da sociedade, 

o que legitimaria a supressão de seus direitos; 
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3.4- Tal seletividade seria homologada pelo próprio Estado, no momento que seus 

agentes públicos aplicam a lei penal existente de forma estereotipada nas demandas 

judiciais que versam sobre possível ilícitos. 

3.5- Uma das finalidades principais desta segregação seria manter acessa a chama 

do consumo no setor da segurança privada. Quanto mais medo as parcelas 

consumidoras tiverem das não consumidoras, mais tentarão se munir de aparatos 

tecnológicos que separem espacialmente tais indivíduos. Sem contato entre as 

parcelas e com a demonização dos corpos pobres, a demanda por serviços de 

segurança privada estaria sempre ativa.  

3.6- A esfera da segurança teria sido progressivamente despida de mecanismos 

institucionais de apoio e garantias pelo Estado, deixando aberta às incertezas do 

mercado e transformada em um playground das forças globais, operando em um 

espaço de fluxos que iria além do controle político e da capacidade de defesa de suas 

vítimas. 

3.5- Para solucionar os problemas apresentados se propôs três alterações que 

deveriam ser feitas em conjunto: a realização de uma alteração legislativa, mediante 

a criação de uma nova lei sobre o tema; o zelo a um modelo garantista para a 

aplicação da legislação nacional; a retomada da cidadania, mediante um modelo de 

democracia de alta intensidade. 
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