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Hoje, é possível identificar uma série de elementos medievais na arquitetura contemporânea
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inda no século IV a.C., o filósofo grego 

Aristóteles observou que o homem é o 

único animal desprovido de um siste-

ma instintivo suficientemente desenvol-

vido para garantir, por si só, sua sobrevivência 

enquanto espécie, como aponta a professora do 

Departamento de História da PUC-Rio Flávia Sch-

lee Eyler. A consciência aguda da própria mor-

talidade é outra característica que separa a raça 

humana dos demais animais e, quando aliada 

a um aparelho sensorial debilitado, dá origem à 

sensação de insegurança inerente à humanidade 

e ao mundo contemporâneo. A fim de preservar 

sua integridade física, o homem tende a construir 

ao seu redor um aparato de segurança que o pro-

teja. No Rio de Janeiro de hoje, este esforço deixa 

marcas visíveis sobre o cenário urbano, além de 

movimentar uma indústria  de segurança priva-

da em crescimento acelerado. 

Em sua pesquisa para o trabalho Arquitetura da vio-

lência: morar com medo nas cidades, a arquiteta Sônia 

Ferraz, professora da Universidade Federal Flumi-

nense (UFF), identificou, no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, tendências da arquitetura residencial que pri-

vilegiam a segurança. Para que se sintam mais se-

guros perante a violência dos centros urbanos, mo-

radores de zonas nobres investem na construção de 

muros hostis e incorporam uma série de elementos 

medievais e carcerários a seus imóveis. Entre eles, es-

tão artifícios como arames farpados, fossos, seteiras, 

lanças, frestas para entregas e torres de vigia. 

Segundo Flávia Eyler, especialista em história 

medieval, é possível traçar um paralelo entre os 

fatores que configuravam a arquitetura defensiva 

na Idade Média e as razões que levam ao retorno 

desta, no atual cenário urbano. De acordo com a 

professora, elementos como as grandes muralhas 

e os fossos tinham como objetivo garantir, mini-

mamente, a proteção da vida humana, numa so-

ciedade dispersa, na qual o conceito vigente de li-

berdade tinha guerreiros armados como alicerce. 

Estima-se que a indústria dos sistemas de vigilância eletrônica movimentou cerca de US$ 1,2 bilhão, no Brasil, em 2007
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– Podemos pensar, talvez, na “medievalização” 

de nosso mundo ocidental contemporâneo, na 

medida em que o poder público, com suas fun-

ções de zelar pela paz, segurança, educação e 

saúde, aparece como propriedade particular de 

poucos – diz Flávia. 

No livro Confiança e medo na cidade (Editora 

Jorge Zahar, 2009), o sociólogo polonês Zygmunt 

Bauman argumenta que “os medos modernos ti-

veram início com a redução do controle estatal (a 

chamada desregulamentação) e suas consequên-

cias individualistas”. Perante este processo de pri-

vatização, muitos moradores de grandes centros 

urbanos optaram por tomar as rédeas da própria 

segurança, que deixou de ser uma responsabili-

dade exclusivamente do Estado. Aqueles que se 

sentem ameaçados por seus arredores, e podem 

arcar com os custos originados por este medo, se 

deslocam para condomínios murados e apostam 

nos serviços oferecidos pelas empresas de segu-

rança privada. 

Em artigo publicado na edição de março de 

2009 da Revista Brasileira de Segurança Pública, o 

cientista político e pesquisador da Universidade 

de São Paulo (USP) André Zanetic explica que o 

Os arames farpados e as cercas elétricas estão entre os elementos carcerários que já são usuais nos centros urbanos

Para incrementar a já mencionada 

deficiência humana no quesito 

instintivo, os profissionais 

da segurança privada são 

complementados por novas 

tecnologias em proteção e vigilância
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crescimento acentuado do setor de serviços parti-

culares de proteção teve início na segunda meta-

de do século XX, em diversos países do mundo. No 

Brasil, o mercado teria expandido em ritmo mais 

acelerado nos anos 1990, “notado pelo número 

de empresas de vigilância, de vigias de rua e pela 

disseminação de tecnologias voltadas à indústria 

da segurança eletrônica”. 

De acordo com os números de 2005 da Fede-

ração Nacional das Empresas de Segurança e 

Transporte de Valores (FENAVIST), haveria cerca 

de 557,7 mil vigilantes particulares trabalhan-

do no país – total que só inclui os trabalhadores 

ativos, formais e licenciados. Em 2008, dados da 

Coordenação de Controle da Segurança Privada 

da Polícia Federal registraram que o número de 

profissionais da vigilância privada atuantes no 

Brasil superou em 5% o total de policiais milita-

res em serviço. 

Segundo Moisés Fabiano Moura, gerente geral 

da Abir, agência carioca de segurança privada, 

pessoal e patrimonial, os serviços particulares de 

proteção preenchem uma lacuna deixada pelo 

Estado: 

– Hoje, temos um grande apoio da segurança 

pública, mas, infelizmente, não é possível que ela 

esteja em todos os lugares, ao mesmo tempo. A 

segurança privada é uma extensão da segurança 

pública.

Moura diz, ainda, que a ação da Abir, e das 

demais agências particulares do ramo, se limita 

ao espaço privado, onde a polícia não costuma 

entrar. A autonomia da empresa em relação às 

forças públicas é anunciada em seu site, que res-

salta: “Devido à falta de segurança por diversos 

motivos, não podemos esperar que o Estado faça 

algo por nós. O mesmo, porém, não pode nos co-

agir de tomar nossas próprias providências que 

sejam, claro, cabíveis por lei”. Entre os contratan-

tes mais célebres da empresa, estão a joalheria 

Natan, a produtora de cigarros Souza Cruz e o 

exclusivo Gávea Golf & Country Club. 

Apesar de reconhecer que o quadro da seguran-

ça no Rio de Janeiro “não é dos melhores”, para 

o gerente geral da Abir não há necessariamente 

uma relação direta entre os índices oficiais da vio-

lência e o crescimento no setor da segurança pri-

vada. De acordo com dados de 2010 do Instituto 

de Segurança Pública (ISP), divulgados em abril, 

o número de homicídios registrados na cidade do 

Rio de Janeiro  no mês de fevereiro foi o menor 

desde 1991, apresentando uma queda de 14,3% 

em relação ao mesmo mês, em 2009. Embora o 

número de assassinatos na cidade venha dimi-

nuindo com o passar dos anos, o mercado dos ser-

viços particulares de proteção vem se mostrando 

cada vez mais próspero. 

Para incrementar a já mencionada deficiência 

humana no quesito instintivo, os profissionais da 

segurança privada são complementados por no-

vas tecnologias em proteção e vigilância – área 

em constante inovação. Os limites humanos são 

estendidos por equipamentos que vão de armas 

de fogo a cercas elétricas. De acordo com Moisés 

Moura, atualmente, o mercado está de olho no 

barateamento das armas taser, que lançam dar-

dos capazes de dar choques paralizantes. Segundo 

ele, as câmeras eletrônicas de vigilância também 

As cercas distanciam os diferentes segmentos sociais das 
grandes cidades e compõem um cenário marcado por uma 
“arquitetura da violência”.
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são componentes essenciais para o trabalho dos 

seguranças, por serem capazes de reduzir o efe-

tivo de homens e de alcançar locais onde o olho 

humano não chega. 

Segundo dados da ABESE (Associação Brasileira 

das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Seguran-

ça), 50% dos consumidores de sistemas de vigilân-

cia eletrônica são formados por comércio e a outra 

metade por residências e condomínios. A ABESE 

estima que existam aproximadamente 450 mil 

imóveis monitorados por câmeras de segurança 

no Brasil. Entre 1998 e 2007, o mercado cresceu, 

em média, 13% ao ano. Em 2007, a indústria mo-

vimentou cerca de US$ 1,2 bilhão, tendo crescido 

15%, em relação ao resultado referente a 2006. 

Entre as características mais alardeadas pela Abir 

está o uso da “filosofia israelense de combate”, que 

serve como alicerce para as “soluções ativas em se-

gurança” oferecidas aos “VIP’s”, sigla que, em in-

glês, significa “pessoa muito importante”. 

– Nós sabemos que o berço da segurança é Is-

rael. Sempre ouvimos falar de conflitos naquela 

região, mas os conflitos são externos, não são 

dentro da cidade. Nós esperamos que a violência 

seja sempre externa e atuamos de forma preven-

tiva. Fazemos de tudo para que nossos homens e 

clientes nunca sejam escolhidos como alvos por 

um meliante – explica Moura. 

No método israelense, o medo é um compo-

nente-chave. Os seguranças, contratados por 

clientes que temem por sua integridade física ou 

patrimonial, devem suscitar o medo em agresso-

res em potencial, inibindo suas ações antes que 

estas se concretizem. A mera presença de um se-

gurança armado muitas vezes basta para evitar 

um conflito, e as chamadas “soluções ativas” 

acabam envolvendo muito menos ação do que o 

próprio termo sugere. 

A manutenção da segurança a partir da 
dissuasão é uma metodologia capaz de 
ir muito além da vigilância privada. No 
cenário internacional, as relações tensas 
entre os atores globais são largamente 
estabilizadas pelo medo, como 
defende Antonio Ruy da Silva, mestre e 
doutorando em Relações Internacionais 
pelo Instituto de Relações Internacionais 
da PUC-Rio (IRI): 
– O medo definitivamente contribui 
para a guerra, mas também pode, 
sem dúvidas, ajudar a manter a paz. 
Até hoje, os países que possuem armas 
nucleares não entraram em guerra 
entre si. 
Ao discutir a indústria movimentada 

pelo medo, é importante citar a 
movimentação causada, a nível 
global, pela compra e venda de 
armamento bélico. Assim como o 
mercado brasileiro de segurança 
privada, a indústria mundial de armas 
está em expansão, apesar da crise 
que acometeu a economia mundial. 
Segundo dados do SIPRI (sigla, em 
inglês, para Instituto Internacional 
de Estocolmo de Pesquisa para a 
Paz), nos últimos cinco anos, a venda 
de armas cresceu cerca de 22%, no 
mundo todo. 
Para Silva, o medo e a insegurança a 
nível mundial são os principais entre os 
fatores que movimentam a indústria 

do armamento bélico. Segundo o 
especialista em segurança internacional, 
os dilemas de segurança estão na base 
da questão: 
– Um determinado país decide comprar 
armamentos para a sua defesa. Uma 
nação vizinha observa a movimentação 
e se sente coagida a comprar material 
equivalente, ou superior. Finalmente, é 
por causa do medo e da necessidade 
de defesa. A indústria de armamentos 
precisa se viabilizar e, por isso, também 
faz propaganda, lança novos produtos e 
induz as Forças Armadas a comprá-los. 
É uma tendência um país pensar em 
possuir armas semelhantes às dos seus 
vizinhos.     

O papel do medo no cenário global

Segundo dados do SIPRI (sigla, em inglês, para Instituto Internacional de Estocolmo de Pesquisa para a Paz), nos últimos 
cinco anos, a venda de armas cresceu cerca de 22%, no mundo todo 


