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INTRODUÇÃO 
 
 
O indivíduo se situa no espaço e lhe confere 

sentidos, que são, no tempo, permanentemente 
ressemantizados. É nele que o homem estabelece suas 
relações intersubjetivas, atribui valores sociais e regula suas 
práticas cotidianas. A ação social desenvolvida no espaço 
produz imagens e discursos sobre ele que, de forma 
relacional, atribui interpretações e significados aos atores 
que o ocupam. Nesse sentido o espaço, enquanto produto 
e produtor de identidades, deve ser concebido como um 
permanente processo.  

Especificamente no que diz respeito à temática da 
violência, os centros urbanos e suas dinâmicas 
comunicacionais têm revelado um forte sentimento de 
insegurança da população, aparentemente vinculado ao 
medo generalizado da criminalidade. Apesar de sistemas de 
segurança cada vez mais abrangentes e sofisticados, 
remanesce uma incômoda sensação de alerta constante, que 
deposita no outro – no estranho, no estrangeiro, no 
desconhecido – a iminente representação do mal. A 
sensação de insegurança parece intimamente ligada ao 
esmorecimento da confiança acerca dos comportamentos 
alheios e da capacidade dos poderes públicos em gerir essa 
conflitividade e estabilizar expectativas normativas dos 
cidadãos.    

Não surpreende que esse quadro provoque reflexos 
nas relações intersubjetivas mantidas entre os indivíduos, 
na sua avaliação sobre a efetividade das instituições estatais 
e na formulação espacial dos usos da cidade. O tema avoca 
relevância na medida em que as representações sociais 
acerca da questão da violência assumem um papel de 
controle, gestão, autoridade e domínio na regulação da vida 
citadina e no uso do espaço urbano pelo indivíduo. Por 
isso, “trabalhar a espacialidade urbana, a violência e o medo 
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equivale a trabalhar a concretude da criminologia e da 
política criminal.”1  

Por conseguinte, o presente estudo radicou-se em 
três problemas de partida:  

A) como são formuladas as representações sociais acerca da 
violência?, B) de que maneira elas intervém na construção e usos do 
espaço urbano e na relação entre os indivíduos situados nesse espaço?,  
C) quais as formas de estabelecimento de uma nova relação com a 
cidade, a partir de práticas e usos sócio-espaciais que propiciem a 
experiência de ressignificação do espaço urbano e ruptura com os efeitos 
do imaginário do perigo?. 

Para enfrentar essas questões, propôs-se a elaborar 
uma pesquisa composta por duas dimensões: uma teórica, 
através de revisão bibliográfica, e outra empírica, por meio 
de estudo de caso com observação participante, entrevistas, 
diálogos informais e análise de documentos relativos ao 
Bairro Floresta.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa – CEP, de acordo com as diretrizes previstas na 
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 
vinculado ao Ministério da Saúde (CAAE nº 
31120514.3.0000.5336), e também pela Comissão Científica 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS (parecer nº 001/2014). Para a realização desta 
pesquisa foram seguidas as recomendações éticas previstas 
pela comunidade científica, tomando-se especial cuidado 
com a confidencialidade das informações individuais.  
 
Por que o Bairro Floresta 

 
Em um primeiro momento, a ideia de trabalhar 

junto a uma região específica da cidade surgiu com a 
finalidade de viabilizar a observação empírica de dinâmicas 

                                                 
1 BATISTA, Vera Malaguti. O Medo na Cidade do Rio de Janeiro: 
dois tempos de uma história. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 203. 
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urbanas, criminalidade e percepção do risco. Isso seria 
possível, em certa medida - ao menos no que tange ao uso 
dos espaços públicos, às intervenções urbanas, ao 
funcionamento do comércio, à disposição das áreas de 
trabalho, lazer e residência, aos dispositivos de segurança e 
mecanismos de controle adotados nessas áreas, ao nível de 
vigilância informal exercida nas ruas, aos comportamentos 
cotidianamente regulados pelo medo da violência e ao tipo 
de políticas públicas exercidas pelas autoridades 
governamentais no combate ao crime e no incentivo da 
vida pública.  

Além do mais, a hipótese de trabalho com uma 
região da capital se coadunava à ideia de municipalização da 
política e descentralização do governismo nacional, que 
vinha ganhando vulto no estudo de políticas públicas de 
segurança. Ou seja, o contato com a realidade das 
representações de uma área pequena, embora não 
estritamente definida pelos marcos geográficos, permite 
elaborar o debate sobre a questão da segurança a partir de 
uma ótica microssocial, mais atenta às especificadades 
territoriais. Ainda que jamais se deva olvidar o fato de que a 
segurança é uma questão pertencente a uma esfera de 
experiência ampla, o que se acredita é que o debate sobre o 
repasse de recursos e competências na área pelo governo 
federal aos municípios, assim como o incentivo à 
participação popular na gestão urbana, precisa ser 
fomentado. 

Um dos objetivos elencados no projeto de 
dissertação era apontar para formas de enfrentamento do 
problema da insegurança em nível microssocial, através do 
engajamento popular e não do isolamento, ao contrário da 
tendência que se tem observado. Em razão disso, chamou a 
atenção que, recentemente, a comunidade do Bairro 
Floresta vinha se articulado em torno de diversas propostas 
de no sentido de revitalizar o bairro de maneira ampla, 
tornando-o atrativo desde o ponto de vista comercial, 
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consolidando-o como polo de empreendorismo criativo e 
fortalecendo os laços de amizade e vizinhança.  

Desde 2012, o Bairro sofreu várias mudanças. 
Primeiramente, instalou-se na Rua São Carlos, uma das 
principais, o Porto Alegre Hostel Boutique, incrementando 
as opções culinárias e acomodativas e introduzindo, assim, 
novo movimento ao Bairro. Logo foi fundada a associação 
Refloresta, grupo composto por empresários, moradores e 
outros representantes locais. Dentre os projetos 
promovidos pelo Refloresta, destaca-se o brechó de rua 
que se instalou também na São Carlos, nas tardes de 
domingo. Ainda na Rua São Carlos, em agosto de 2013 foi 
inaugurada uma versão da tradicional Feira Modelo do 
município, aberta todas as terças-feiras até as 20h30, no 
espaço conhecido por Praça Florida. 

As ações são legítimas e trazem uma série de 
benefícios ao bairro, pois estimulam a ocupação e 
fortalecem os espaços de socialização, empoderando a 
comunidade com relação ao seu espaço e fortalecendo as 
relações vizinhais. Não obstante, pela perspectiva de um 
outro olhar, é de se ter em conta que o referido logradouro, 
palco de diversas transformações desde 2012, é também 
onde se encontra uma das maiores concentrações de 
prostituição de travestis e mulheres cisgênero na capital, 
sendo amplamente conhecido por esta atividade (que, aliás, 
já é tradicional do Bairro, uma vez que remonta à 
proximidade da zona portuária). Não se deve deixar 
escapar, portanto, que apesar de serem autênticas formas 
de engajamento popular, há por trás delas o conflito da 
ocupação (legítima) do espaço. A ideia de ocupar a rua com 
feiras e brechós, realizados e utilizados pelos próprios 
moradores, não se destina apenas a solidificar uma 
característica muito particular do Bairro Floresta, que é a 
proximidade das relações pessoais locais, mas também, de 
uma maneira mais sutil, a demarcar uma fronteira de acesso 
à rua. Essa fronteira se mostra pelo estabelecimento de um 
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horário em que a prostituição fica indiretamente 
impossibilitada de acontecer e, por isso, em que uma 
determinada categoria de pessoas fica impossibilitada de 
fazer o seu uso da rua.   

Além desse conflito, o local é atravessado por 
outras circunstâncias importantes. O Bairro Floresta faz 
parte de um projeto mais amplo previsto para revitalização 
do 4º Distrito de maneira geral, com apoio da Prefeitura 
Municipal. É de se ter em conta que a região já foi, décadas 
atrás, uma das mais atrativas de Porto Alegre: central, 
plenamente industrializada, habitada por proprietários de 
fábricas e operários, e à beira do que havia de mais 
moderno em via asfáltica – a Avenida Farrapos. No 
entanto, o Plano Diretor vigente de 1959 estabelecia 
exigências cuja (limitada) flexibilidade acabou por arrefecer 
um pouco a industrialização do lugar, que era conhecido 
como Bairro das Chaminés. Além disso, por se tratar de 
região relativamente baixa no plano geográfico, o 4º 
Distrito sofreu diversas enchentes ao longo dos anos, 
sendo a mais drástica no ano de 1941, fatos estes que 
levaram os empresários a transferir suas indústrias  para as 
regiões metropolitanas e a se mudar para os terrenos 
imediatamente mais altos, como o Bairro Moinhos de 
Vento. Várias unidades industriais ficaram desocupadas, 
como aliás muitas permanecem até hoje. Por fim, ao longo 
dos anos o tombamento de vários prédios locais também 
dificultou a manutenção dos imóveis, que gradualmente 
foram sendo abandonados. 

Assim, em pouco tempo, a região foi-se esvaziando. 
Com a evasão das indústrias e, correlatamente, de 
empresários e operários, o 4º Distrito, em especial o Bairro 
Floresta, transformou-se em um local menos movimentado 
e repleto de enormes construções industriais vazias. 
Concomitantemente, a Avenida Farrapos sofreu a 
intervenção dos dois corredores de ônibus que a percorrem 
integralmente, e a prostituição se intensificou. O conjunto 
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desses fatores veio a transformar um dos primeiros bairros 
de Porto Alegre, então elitizado, em uma área considerada 
degradada de ocupação pouco planejada. 

Após um longo período de abandono comercial e 
público, o 4ª Distrito tem voltado à cena dos investimentos 
mobiliários, depois que grandes incorporadoras passaram a 
projetar edifícios no local. As construções ainda não foram 
erguidas, mas já prometem modificar a estrutura do local, 
na medida em que preveem bares, shoppings, conjuntos 
habitacionais e outros tipos de atrações arquitetônicas.  

Por tais motivos, o Bairro Floresta se mostrou um 
locus privilegiado de análise.  

 
A pesquisa empírica 

 
A partir dessa escolha, foram elaboradas entrevistas 

dirigidas a três grupos básicos de amostragem: 
comerciantes/empresários, prostitutas e moradores. Ainda, 
deveriam ser ouvidas pessoas específicas cuja importância 
da troca dialogal sobreviesse ao longo da pesquisa empírica.  

Os indivíduos foram selecionados de forma 
aleatória dentro da cada grupo de amostragem, e 
convidados a participar voluntariamente do estudo, sobre o 
qual receberam as informações correspondentes (finalidade 
das entrevistas e o objetivos do trabalho, também expostos 
no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Optou-
se por incluir as entrevistas no trabalho através de menções 
específicas, com referência às expressões literais utilizadas 
pelos entrevistados, e também de forma genérica, como 
expressões contidas dentro de discursos gerais. Nesse caso, 
nem todas as entrevistas realizadas são citadas de forma 
individualizada no texto. Com o objetivo de proteger o 
sigilo dos dados, os nomes utilizados neste artigo são 
fictícios, à exceção dos entrevistados que possuem cargo 
público ou figuram como líderes de associações e projetos 
de empreendedorismo. 
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É de se ressalvar que as entrevistas realizadas não se 
pretendem representativas do pensamento da totalidade do 
Bairro Floresta, inclusive porque a região é composta de 
vários “eixos” muito diferentes entre si. Basta que se 
compare, sumariamente, o ambiente entre as avenidas 
Voluntários da Pátria e Farrapos, em decadência pela 
ausência de urbanização e movimento, com a região do 
entorno do Shopping Total, plenamente arborizada e em 
franca atividade econômica e de lazer, onde aliás se 
encontra situada a rua que recentemente se tornou 
patrimônio ambiental da cidade em razão da beleza das 
suas centenárias Tipuanas, a Gonçalo de Carvalho. A 
pequena representatividade da amostra analisada e as 
peculiaridades locais não permite, assim, qualquer espécie 
de análise de natureza quantitativa, mas sim qualitativa.  

A função das entrevistas, portanto, é tripla: 
primeiro, a de aventar questões imprevistas ou pouco 
exploradas pelo projeto de pesquisa, mas que se afiguram 
de extrema relevância na esfera microssocial do Bairro. Ou 
seja, representações, causos, histórias e conflitos específicos 
que só podem ser auferidos adequadamente pelo contato 
direto com a realidade local. Segundo, a de demonstrar 
empiricamente algumas linhas de pensamento e ação que, 
embora não possam efetivamente representar a região, 
devem ser consideradas pertinentes por serem 
demonstrativas daqueles enunciados que são tomados 
como legítimos e daqueles que não o são. Por fim, em 
terceiro lugar, a de propiciar o confronto entre discursos 
que se apresentam conflitantes em um dado momento, 
justapondo dialeticamente os medos, anseios, imaginários e 
esperanças de pelo menos três grupos de amostragem.    

É de se ressaltar, ainda, que o estudo do Bairro 
Floresta não se adstrita aos marcos geográficos definidos 
oficialmente pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Lei 
2.022/59, com recentes propostas de alteração de limites 
territoriais). No plano da existência local não há fronteiras 
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físicas cuja estabilidade se sobreponha à contingência do 
fator humano. De fato, os próprios nomes de bairros são 
antes designações topográficas populares ancoradas na 
memória e na experiência coletiva do que uma consagração 
oficial. Por isso, os bairros se apresentam como lugares 
reais e imaginados, mas intrinsecamente articulados uns aos 
outros através de pequenos nós de práticas sociais. Assim, 
especialmente em pesquisas na área das ciências sociais, 
lugares são mais bem localizáveis que definições geográficas 
de bairros cuja identidade é dificilmente abarcável pela 
delimitação de suas fronteiras.2 Portanto, aqui, quando se 
refere ao Bairro Floresta, está-se fazendo menção a um 
lugar identificável, porém permeável; a um território social 
aproximado, cuja definição pertence ao domínio da 
tradição e dos discursos produzidos endógena e 
exogenamente.  

 
Por que representações sociais 

 
A opção pela pesquisa qualitativa, utilizando-se de 

entrevistas semiestruturadas, possibilitou auferir das 
pessoas investigadas dados sobre suas representações 
acerca do espaço a que denominam Bairro Floresta, 
englobando concepções sobre dinâmicas locais de 
vizinhança, conflitualidade e segurança, ação social e 
atuação pública. A utilização de análise de representações 
sociais na pesquisa procura ressaltar a expressiva 
interferência que crenças, valores, e ideologias, tomados em 
sua condição de interpretações individuais ou coletivas 

                                                 
2 CORDEIRO, Graça Índias; COSTA, Antônio Firmino da. Bairros: 
contexto e intersecção. In: VELHO, Gilberto (Org.). Antropologia 
Urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2012, p. 60. 



Paula Helena Schmitt  19 
 

 

 

acerca das coisas do mundo, importam ao conhecimento 
do social.3 

A violência é não só um conceito ambíguo per se, 
mas uma realidade social de abordagem complexa. Sobre 
ela confluem mensagens ambivalentes, retóricas 
desencontradas, experiências emotivas e memórias 
ressentidas. Não basta, portanto, analisar mapas e 
estatísticas. É indispensável que se leve em conta a 
dimensão subjetiva contida no real, e, para isso, a 
metodologia das representações sociais é interessante.   

Parece infrutífera a tentativa de estabelecer níveis de 
correspondência entre uma suposta realidade dos números 
da violência e uma supostamente abstrata interpretação 
íntima acerca dela. Isso porque, efetivamente, a concretude 
das políticas públicas, das práticas sociais e dos usos 
espaciais não são senão reflexos dos significados que se 
produzem acerca de uma determinada questão. O 
conhecimento é obtido assim, não pela análise de dados 
estatísticos, mas chega-se a ele interrogando a realidade por 
meio do que se pensa sobre ela.4 No caso, ao invés de 
centrar a análise nos dados brutos da violência, interrogam-
se as figuras imaginativas que gravitam em seu entorno, sob 
o argumento de que as interpretações produzidas 
interferem nos comportamentos desenvolvidos frente à 
violência.  

Desse modo, ao invés de se pensar o grau de 
“verdade” ou de “realidade” contido nas representações 
sociais, o que se propõe é analisar até que ponto elas atuam 
no condicionamento de condutas cotidianas e na 
constituição e reprodução de ideologias e, 
institucionalmente, de políticas públicas. A ideia, portanto, 

                                                 
3 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 83. 

4 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 67. 
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é atentar para a relevância dos aspectos subjetivos acerca da 
questão da violência e da segurança. 



 

PERCURSOS DA 
INSEGURANÇA: 

medo, representações e 
confiança 

 
 
Ainda que muito controvertida a questão 

terminológica, a segunda metade do século vinte é 
considerada um marco referencial de uma reorganização 
social que não pode passar em branco, e que é caracterizada 
essencialmente pela expansão do consumo e da 
comunicação de massa, pela ampliação da esfera da 
autonomia subjetiva, pelo processo de individualismo, pela 
consagração do hedonismo, pela perda de fé nas promessas 
da modernidade e, acima de tudo, por uma nova concepção 
do espaço e do tempo – em outras palavras, por uma 
“temporalidade que transgride a linearidade histórica dos 
acontecimentos segundo 'um centro' que os ordena e os 
nomeia”5.  

Revela-se o paradoxo: em que pese o processo de 
individualismo, diferenciação e subjetivação que 

                                                 
5 GADEA, Carlos A. Paisagens da Pós-Modernidade: cultura, 
política e sociabilidade na América Latina. Itajaí: Univale, 2007, p. 29. 
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protagonizamos (a personalização de Lipovetsky6), estamos 
cada vez mais sujeitos a dispositivos de controle. A 
liberdade pessoal, a autonomia do sujeito privado, tão 
exaltadas pelo duvidoso “multiculturalismo” pós, é também, 
e mais e melhor do que nunca, vigiada. Numa sociedade do 
risco, tudo precisa ser conhecido, antecipado, controlado – 
inclusive, e essencialmente, o próprio medo. 

A esse fenômeno combina-se um indeterminado 
grau de desestabilização social decorrente da progressiva 
perda de confiança nos marcos identitários e referenciais 
comportamentais, bem como na capacidade dos poderes 
soberanos de regular as expectativas normativas dos 
cidadãos e processar conflitos resultantes da frustração 
dessas expectativas. Com efeito, o desapontamento com 
respeito às instituições públicas e aos grandes sistemas 
(governamentais ou não) de administração da vida coletiva, 
diante de sua impotência em promover a justiça social e 
garantir o conforto do bom funcionamento da res publica, 
desemboca num movediço terreno onde a interação social 
e as relações sociais são postas diuturnamente à prova. 
Nesse campo tão volúvel, interpretações subjetivas do 
mundo são formuladas com base em diálogos, experiências 
pessoais, comunicação audiovisual e associações mentais. 
Representações sociais são elaboradas num plano que 
transcende a dicotomia racional/irracional, constituindo 
pautas de ação política e postura individual, tendências 
culturais e práticas sociais. Num contexto de medo, 
expectativas frustradas e falta de confiança, o espaço 
público é fortemente afetado pela abstenção do contato 
com o outro – este que se apresenta como desconhecido, 
como uma aposta, e, portanto, com um perigo em 
potencial.  

 

                                                 
6 LIPOVETSKY, Gilles. Os Tempos Hipermodernos. São Paulo: 
Bacarolla, 2004.   
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1.1 O medo na cultura ou o inferno são os outros 

Como toda emoção, o medo pode emergir mais ou 
menos intensamente conforme as situações e circunstâncias 
a que forem expostos os indivíduos (individual ou 
coletivamente). Trata-se de uma espécie de ansiedade 
diante da antecipação de um perigo, tangível ou não7. Isso 
importa dizer que a sensação de medo pode decorrer de um 
fato preciso e concreto, presente, iminente, delineável; mas, 
por outro lado, também pode fazer frente a tudo que é 
obscuro, ininteligível, abstrato e incorpóreo.  

Delumeau faz uma diferenciação entre a ansiedade 
baseada em fatos tangíveis e objetivos, a que chama de 
medo, e aquela que representa “uma espera dolorosa diante 
de um perigo tanto mais temível quanto menos claramente 
identificado”8, ou seja, a angústia. Conforme o autor, essa 
angústia, aniquiladora do eu, só é superada quando se 
consegue objetificá-la, encontrando-lhe uma origem a que 
fazer frente; ou seja, a angústia só é vencida quando se 
fabricam os medos objetivos.  

Pelo viés psicanalítico, Maria Rita Kehl assinala que 
o ser humano é o único animal para o qual, graças à 
simbolização, a própria morte pode ser pensada. Referindo-
se às fobias frequentemente desenvolvidas pelos pacientes, 
a autora explica que elas representam uma tentativa de 
solução para o pânico decorrente da consciência da morte, 
pois ligam um medo desconhecido e sem objeto a uma 
representação qualquer – geralmente inofensiva -, tornando 
possível ativar mecanismos de defesa e evitar o objeto 
fóbico qualquer custo, como se a morte fosse9. Assim, 

                                                 
7 TUAN, Yi-Fu. Paisagens do Medo. São Paulo: Unesp, 2005, p. 10. 

8 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente 1300-1800: 
uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 33.  

9 KEHL, Maria Rita. Elogio do Medo. In: NOVAES, Adauto (Org.). 
Ensaios Sobre o Medo. São Paulo: Senac: Sesc, 2007, p. 96.  
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diante da insustentabilidade de se encarar o rosto 
descoberto da morte, que petrifica tal como a face da 
Górgona, sobrevém a necessidade de simbolizá-la, 
transferindo seu significado a outro objeto. 

Enquanto se mantenha difusa e indistinta, a 
angústia se revela suscetível à proliferação perigosa do 
imaginário – seu vazio de significação fundado na falta de 
uma fonte de ameaça específica precisa ser preenchido. É 
necessário, então, que o medo seja representado, que à sua 
gênese sejam atribuídos sentidos comuns – conhecer e 
controlar o medo é um imperativo, já que, nas palavras de 
Bauman, ele se faz sentir muito mais assustador “quando a 
ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda 
parte, mas em lugar algum se pode vê-la”10.  

Ao longo da experiência histórica, essa 
representação gravitou entre vários centros de emanação 
do risco. Como exemplifica Delumeau11, desde a 
Antiguidade até princípios da Idade Moderna, o mar 
permaneceu ocupando, real e metaforicamente, o lugar do 
medo por excelência. Convém mencionar que um dos 
maiores romances épicos da história, A Odisséia, de 
Homero, é a narrativa da tortuosa volta de Ulisses, herói da 
Guerra de Tróia, a Ítaca, em viagem que se estende por dez 
anos de desafios a bordo de sua nau. Assim também em Os 
Lusíadas, de Camões, a clássica epopeia que relata o 
descobrimento das Índias através dos caminhos marítimos.  

A transitoriedade e até mesmo a não rara 
intangibilidade do medo, todavia, não significam que ele 
circule de maneira errante pelo corpo social. Na verdade, 
pelo contrário, ele está sempre delimitado pelas 
circunstâncias contextuais, culturais e históricas, políticas, 

                                                 
10 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2008, p. 8. 

11 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente 1300-1800: 
uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 54 – 70. 
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sociais e geográficas, mais ou menos evidentes e 
percebidas12. O medo, se pode ser concebido como 
ontológico porque parte do ser, instintivamente destinado a 
evitar a morte, deve também ser analisado à luz da história 
social a fim de se identificar que suas diferentes fontes são 
produtos culturais, podendo variar em diferentes contextos.  

Não obstante se possa inferir que o domínio de 
técnicas marítimas e geográficas tenha sido medular à 
superação do medo envolvendo o mar, é pouco preciso 
afirmar que ele possa ser mais e melhor controlado a partir 
da “domesticação” do mundo, ou seja, a partir da pretensa 
onipotência cultural do homem sobre as forças selvagens e 
imprevistas da natureza. Enquanto sufoca antigos terrores, 
o desenvolvimento tecnológico produz uma diversidade de 
novas preocupações de ordem natural, social e ética. É nas 
grandes cidades, nos meios urbanos que representam 
soberbamente o triunfo da racionalidade e da civilização, 
onde o medo se torna um fator espasmódico, beirando as 
raias do que há de mais rudimentar na origem humana. A 
organização e o poder não produzem, automaticamente, a 
sensação de segurança. Se cidades medievais outrora foram 
inteiramente assoladas por pragas e pestes, as de hoje 
convivem com o risco iminente de violência urbana, 
acidentes nucleares, guerras atômicas e degradação 
ambiental.13  

Outrossim, em razão dos avanços tecnológicos 
desenvolvidos durante a Modernidade, que, apenas 
relativamente, resguardaram a fragilidade humana diante da 
insegurança provocada pela força da natureza (criando, por 
outro lado, novas condições para esse assujeitamento), o 

                                                 
12 NOGUEIRA DIAS, Fernando. O Medo Social e Os Vigilantes da 
Ordem Emocional. Lisboa: Instituto Piaget, 2 007, p. 75. 

13 DOUGLAS, Mary; WILDAVSKY, Aaron. Risco e Cultura: um 
ensaio sobre a seleção de riscos tecnológicos e ambientais. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012.  
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medo mais comumente se voltou para as questões da 
cultura, da política e mesmo da razão. Veja-se os exemplos de 
Hiroshima, em que a destruição de milhares se deu através 
da tecnológica Litte Boy, e de Auschwitz, maior referência 
da obediência politicamente inconsequente à racionalização 
burocrática moderna, como mostrou Hannah Arendt em 
seu relato sobre o julgamento de Eichman em Jerusalém14.  

Primo Leví, escritor italiano que sobreviveu à 
Auschwitz-Birkenau, infere sobre o advento nazista:  

Acima de nossas experiências individuais, fomos 
coletivamente testemunhas de um evento 
fundamental e inesperado, fundamental justamente 
porque inesperado, não previsto por ninguém. 
Aconteceu contra toda previsão; aconteceu na 
Europa; incrivelmente, aconteceu que todo um 
povo civilizado, recém-saído do intenso 
florescimento cultural de Weimar, seguisse um 
histrião cuja figura, hoje, leva ao riso; no entanto, 
Adolf Hitler foi obedecido e incensado até a 
catástrofe.15  

 
A razão moderna progrediu em direção à verdade, 

liberdade, segurança e felicidade sem se perguntar, no 
entanto, em que grau essas formas eram adequadas para se 
tornarem propriedades humanas universais16. E a despeito 
de todo investimento na ciência, ela se mostrou 
evidentemente incapaz de alcançar a felicidade, causando o 

                                                 
14 ARENDT, Hanna. Eichman em Jerusalém: um relato sobre a 
banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

15 LEVI, Primo. Os Afogados e os Sobreviventes: os delitos, os 
castigos, as penas, as impunidades. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004, 
p. 172. 

16 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2008, p. 88. 
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que Freud denominou mal-estar da civilização17. O discurso 
freudiano, que inicialmente era marcado pela euforia com 
um determinismo científico capaz de curar as perturbações 
do espírito, posteriormente “indica como a racionalização 
do mundo pela ciência e o correlato esvaziamento dos 
deuses que encantavam o mundo produzem, no sujeito, um 
desamparo originário e inevitável”18. Para Freud, com o fim 
das utopias instaura-se o mal-estar na civilização. A 
condição trágica do homem moderno se refere ao fato de 
que o próprio ideal de felicidade foi subjugado ao nível 
daquilo que pode ser apreendido e conduzido pelo homem 
por meio da ciência.   

Para Ricardo Timm o medo não guarda relação 
proporcional inversa com a cultura, já que estaria enraizado 
nas entranhas do primitivo e do ancestral. De acordo com 
ele, a ideologia hitleriana jamais foi sofisticada, do ponto de 
vista da elaboração intelectual. Na verdade, ela remeteria a 
um estilo de racionalidade prosaica, mas certeira, porque 
elementar. Quer dizer, no centro do hitlerismo o verdadeiro 
embate não se daria no topo civilizatório, mas nas bases 
primigênias da genealogia do pensamento, pois “é ali que 

                                                 
17 O desamparo do sujeito moderno devia-se à doença nervosa 
provocada pelo ideal de uma moral sexual civilizada, no sentido de uma 
ordenação civilizada das pulsões. É dizer, se inicialmente Freud 
sustentou a cura das doenças nervosas e a conquista da felicidade pelo 
logos científico, depois da segunda teoria das pulsões e da enunciação da 
pulsão de morte o discurso freudiano explicou o desamparo como 
contraponto à ideologia do progresso cientificista. A obra Mal-Estar na 
Civilização, de 1930, é a inferência de um Freud confrontado com “a 
devastação destruidora da guerra conduzida pelos três maiores representantes da 
civilização ocidental, isto é, Alemanha, França e Inglaterra”. (BIRMAN, Joel. 
Mal-Estar na Atualidade: a psicanálise e as novas formas de 
subjetivação. 7ª ed, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 135 - 
140). 

18 BIRMAN, Joel. Mal-Estar na Atualidade: a psicanálise e as novas 
formas de subjetivação. 7ª ed, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2009, p. 143. 
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tudo se decide ou já foi decidido, e não em torno de uma 
mesa racional que não percebe estar situada na ponta 
extrema de desdobramento particular da ideia de 
civilização.”19  

A malignidade fundamental, séculos atrás atribuída à 
natureza e ao seu impiedoso poder de destruição, passa a 
ser percebida mais como característica do ser, um atributo 
não mais ligado à Natureza, mas à natureza humana. Com 
efeito, as pessoas são a nossa maior fonte de segurança, 
mas também de medo. Frequentemente, nossos 
sentimentos com relação às outras pessoas são ambíguos: 
gostamos e precisamos dos outros, mas também 
secretamente desejamos a sua ausência. Cada indivíduo só 
sobrevive física e psiquicamente em aliança com seus 
semelhantes, pois eles representam uma constância, uma 
projeção segura de quem é o outro e o que se pode esperar 
dele, e, portanto, de quem somos e o que podemos esperar 
de nós. Essa expectativa diz respeito a uma confiança, a 
uma espécie de crença - segundo Giddens, a “crença que a 
maioria dos seres humanos tem na continuidade de sua 
autoidentidade e na constância dos ambientes de ação 
social e material circundantes”.20  

 
1.2 A liberdade dos outros: confiança como capital 
social 

Podemos dizer que a confiança está associada à 
estabilidade e “à previsibilidade das relações, à expectativa 
generalizada de validade de certas normas sociais que 

                                                 
19 SOUZA, Ricardo Timm. Levinas e a Ancestralidade do Mal: por 
uma crítica da violência biopolítica. Série Filosofia nº 215. Porto Alegre: 
Edipucrs, 2012, p. 20. 

20 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 104-105. 
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servem de referência à conduta de cada indivíduos.”21 Mas 
ela não é senão uma face da moeda cujo outro lado é o 
risco. Não existe confiança sem risco. Ela se estabelece ali 
onde acreditamos que resultados inesperados serão 
contidos ou minimizados.  

Margareth Levi e Valerie Braithwaite explicam que a 
confiança não é, a priori, boa ou ruim. Embora 
teoricamente se aborde o assunto pelo seu viés positivo, a 
depender da situação a falta de confiança pode ser uma 
resposta apropriada, revelando-se uma atitude necessária 
que produz resultados benéficos.22 Entretanto, as 
expectativas com relação às instituições e aos atores sociais 
incidem sobre o comportamento dos cidadãos na esfera 
pública e privada.  

O sentimento de segurança advindo da confiança 
depositada nos outros é um fenômeno que pode ser 
percebido no quadro amplo da interação social, e constitui 
um recurso fundamental nas sociedades contemporâneas, 
onde a complexidade e o risco são fatores expressivos. A 
confiança pode ser vista como um relevante elemento na 
constituição do capital social, ou seja, no ambiente 
colaborativo de agentes que compartilham de normas e 
valores semelhantes (isto é, situados em uma base mínima 
de referenciais comuns) e geram redes sociais para atingir 
seus interesses e manter o benefício mútuo23. Isso porque 
“o capital social está centrado no argumento de que quanto 

                                                 
21 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 67. 

22 BRAITHWAITE, Valerie; LEVI, Margareth. Trust and 
Governance. New York: Russel Sage Fundation, 1998, p. 81. 

23 SÁNCHEZ, César David Mariñez. La Confianza: aproximaciones 
teóricas y propuesta sistémica para su abordaje em las ciências sociales. 
Século XXI - Revista de Ciências Sociais.   Vol. 2, n. 1, jan-jun 2012. 
Santa Maria: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Santa Maria, pp. 168-199.   
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mais confiáveis os indivíduos, mais predispostos estes 
estarão para a cooperação voluntária e a participação social 
e política”.24 Giddens, referindo-se a Berger e Luckmann e 
a Winnicott, também argumenta que confiar nos outros 
(emoção cuja primeira experiência remonta ao ambiente 
familiar na infância) é uma necessidade psicológica de 
percepção da estabilidade e durabilidade das relações. 
Assim, a par da avaliação situacional sobre sua negatividade 
ou positividade, a confiança é vital ao relacionamento 
humano, porque constitui um dos fundamentos mais 
elementares da sociabilidade e da saúde psicossocial.  

Cada indivíduo conta, certamente, com um 
horizonte de possibilidades e deve ser relacionar com 
outros ciente de que eles também dispõem da mesma 
infinidade de escolhas, que deverão ser selecionadas ou 
negadas. Nesse sentido, a confiança vem a ser o fator que 
permite aceitar o risco de que a outra parte cumpra (ou 
não) com as expectativas normativas. Existe aí uma 
contingência decorrente da chance de serem selecionadas 
pelos outros (e pelo próprio indivíduo) opções imprevistas 
ou indesejadas. Nessa perspectiva, os sistemas psíquicos de 
consciência se mostram relevantes na medida em que 
permitem a realização de um “cálculo” a respeito das 
condições e circunstâncias dos riscos, isto é, das 
probabilidades de escolhas. A confiança implica, portanto, 
em tolerar a incerteza do futuro, e depositar na história as 
experiências de êxito ou frustração25. Em outras palavras a 

                                                 
24 ASSUMPÇÃO E LIMA, Mírian. Confiança na Polícia: experiência, 
informação e reflexão como fatores intervenientes. 2003. 89 f. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado da Escola de Governo 
da Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, 2003, p. 32. 

25 SÁNCHEZ, César David Mariñez. La Confianza: aproximaciones 
teóricas y propuesta sistémica para su abordaje em las ciências sociales. 
Século XXI - Revista de Ciências Sociais.   Vol. 2, n. 1, jan-jun 2012. 
Santa Maria: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Santa Maria, pp. 168-199, p. 187.   
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confiança é uma forma de lidar com a liberdade dos 
outros26.  

Numa concepção luhmanniana, a confiança não 
tem apenas a função de gerar segurança num ambiente de 
contingência, mas essencialmente de realizar uma avaliação 
de vantagem e risco em circunstâncias cujo conhecimento é 
insuficiente ao indivíduo. Portanto, a confiança importa 
uma relação conflituosa com o tempo, porque se dá no 
presente como forma de antecipação do futuro, de 
comportar-se como se ele fosse certo27. Na abordagem de 
Niklas Luhmann, em sua perspectiva funcionalista-
sistêmica, a confiança é um mecanismo redutor de 
complexidade, porque soluciona problemas em situações de 
risco. Essa posição indica que, para o autor, a confiança 
perfaz uma análise de alternativas a partir da qual a pessoa 
contempla conscientemente cursos alternativos de ação. 

De outro lado, também se pode sustentar que 
confiar em alguém é, substancialmente, uma crença, um ato 
de fé28. Nesse sentido, José Luiz Ratton Marcela Zamboni-
Ratton apontam para uma contribuição pouco explorada na 
sociologia da confiança: aquela trazida por Georg Simmel. 
De acordo com Simmel, em seus estudos sobre a filosofia 
do dinheiro, a confiança envolve um elemento quase 
religioso, associado à fé, que estaria presente na economia 
do crédito que substituiu a tradicional troca material da 
moeda; com efeito, a utilização de objetos simbólicos como 

                                                 
26 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 44. 

27 LUHMANN, Niklas. Confianza. Santiago de Chile: Instituto de 
Sociologia: Pontifícia Universidad Católica de Chile, 1996, p.15. 

28 NOGUEIRA DIAS, Fernando. O Medo Social e Os Vigilantes da 
Ordem Emocional. Lisboa: Instituto Piaget, 2007, p. 69 
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dinheiro indicam uma manifestação de confiança na ordem 
sócio-política29.  

Mas o terreno da fé é um solo acidentado. A 
expectativa a respeito do outro, entendido não só como o 
indivíduo mas também como a política, o sistema 
econômico, o governo e as instituições, pouco corresponde 
à realidade de suas práticas e comportamentos. O outro 
passa a ocupar o lugar do desconhecido e, portanto, do 
perigo em potencial - num centro de disputa onde uma 
relação deve ser construída.30 Nesse cenário, parecem 
fragilizadas as possibilidades de estabelecimento de relações 
sociais de colaboração e de laços comuns de identidade e 
pertencimento, e habitual que as interações humanas 
terminem meramente instrumentalizadas.31 Conforme 
Margareth Levi e Valerie Braithwaite, a confiança padece 
dessa fragilidade: difícil construir, fácil destruir.32 

Bauman possui uma vasta obra a respeito do que 
chamou de liquidez dos laços contemporâneos. Segundo o 
autor, os vínculos humanos tornaram-se frágeis, 
provisórios, precários, com pouca ou nenhuma expectativa 
de durabilidade; essa nova condição humana implicaria uma 
experiência constante de morte e de ressurreição. 

                                                 
29 RATTON, José Luiz; ZAMBONI-RATTON, Marcela. Confiança, 
Normalidade e Interação: aproximações entre Simmel e Goffman. 
XXX Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais – ANPOCS. 24-28 out. 2006. Caxambu. Disponível 
em: 
<file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/JRatton_MRatton_C
onfianca%20(1).pdf> Acesso em 13 nov. 2014. 

30 RANCIÉRE, Jacques. Do medo do terror. In: NOVAES, Adauto 
(Org.). Ensaios Sobre o Medo. São Paulo: Senac: Sesc, 2007, p. 60. 

31 ISLA, Alejandro; MÍGUEZ, Daniel. Entre la Inseguridad y el 
Temor: instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós, 2010, 
p. 72. 

32 BRAITHWAITE, Valerie; LEVI, Margareth. Trust and 
Governance. New York: Russel Sage Fundation, 1998. (tradução livre) 
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Habituamo-nos com a morte das relações33, mas o 
esvaziamento da expectativa de permanência, tão querida 
ao conforto psíquico, cobra seu preço no âmbito das 
relações sociais. 

Diante do esmorecimento da referência do outro, 
perdemos a orientação sobre o próprio eu. De acordo com 
Bauman, não há dúvidas de cada um de nós poderia tornar-
se, potencialmente, um monstro. Para ele, a lição mais 
devastadora de Auschwitz, do Gulag e de Hiroshima foi 
não que uma bomba pudesse ser lançada sobre nossas 
cabeças, mas que nós pudéssemos lançá-las sobre as cabeças 
dos outros. Sim, as vítimas de Eichman eram pessoas como 
nós, mas também o eram os seus subordinados diretos, os 
executores.34 Ainda segundo o autor, é em decorrência de 
fatores como este que vivemos um período de crise de 
confiança. Para ele, a percepção de que o “mal” pode estar 
em qualquer lugar, de que não tem rosto e não se destaca 
na multidão, de que não porta marcas distintivas ou cédula 
de identidade, coloca a confiança em um nível dificilmente 
sustentável. 

De acordo com Giddens, “a fé na integridade de 
um outro é uma fonte primordial de um sentimento de 
integridade de e autenticidade do eu”35. De fato, o outro se 
apresenta como princípio organizador do campo 
perceptivo, do próprio eu.36 Laços de solidariedade podem 
ser negativamente afetados pela desconfiança em relação 
aos outros; “as ‘redes’ de vínculos humanos se 

                                                 
33 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2008, p. 63. 

34 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2008, p. 89-90. 

35 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 127. 

36 CAIAFA, Janice. Aventura das Cidades: ensaios e etnografias. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007, p.93. 
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transformaram em territórios de fronteira em que é preciso 
travar, dia após dia, intermináveis conflitos de 
reconhecimento”37. Em ambientes marcados pela ausência 
de confiabilidade, isto é, de expectativa com relação a 
comportamentos, ou, ainda, onde há expectativa inversa de 
que as normas serão violadas, os indivíduos se sentem 
desmotivados em aderir a iniciativas coletivas, o que 
favorece o isolamento.38 De outro lado, também soa 
acertado inferir-se que “o medo e a insegurança podem 
levar a que todas as diferenças e suas manifestações 
relativamente à matriz cultural e social sejam vistas e 
sentidas como ameaças e perigos constantes.”39 Ao invés de 
conforto espiritual, o contato o outro parece ter se tornado 
fonte primária de ansiedade e opressão.  

A insegurança difusa que pode advir de uma 
posição individual ou coletiva, dentro de um amplo 
paradigma cultural, facilmente é canalizada no medo do 
outro. De acordo com Maria Rita Kehl, o que há de mais 
insólito nas circunstâncias atuais não é a presença da 
insegurança em si, mas o fato de que uma enorme 
dimensão de emoções geradoras desse sentimento restou 
encoberta pela sua face mais opressiva: o medo com 
relação aos nossos semelhantes.40 

A despeito de todas as abordagens que é possível 
traçar a respeito do fenômeno da confiança na atualidade, 
parece que suas circunstâncias propícias de consolidação 
tem se fragilizado diante das variáveis impostas pela 

                                                 
37 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2008, p. 93. 

38 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 68. 

39 NOGUEIRA DIAS, Fernando. O Medo Social e Os Vigilantes da 
Ordem Emocional. Lisboa: Instituto Piaget, 2 007, p. 143. 

40 KEHL, Maria Rita. Elogio do Medo. In: NOVAES, Adauto (Org.). 
Ensaios Sobre o Medo. São Paulo: Senac: Sesc, 2007, p. 89. 
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conjuntura social contemporânea, mais voltada ao 
individualismo, ao interesse privado e a uma lógica que faz 
uma opção política de isentar-se dos assuntos coletivos e da 
participação política da polis para viver o cotidiano privado 
do oikos.  
 
1.3 Representações sociais da violência em moradores, 
comerciantes prostitutas do Bairro Floresta 

As representações formuladas em torno do outro e 
de sua violência são diversas e, como tais, possuem 
diferentes origens e produzem diferentes reflexos. No 
entanto, numa esfera destacada é possível identificar alguns 
percursos que tomam no meio social. No caso, analisa-se as 
representações formuladas pelos moradores, comerciantes 
e profissionais da noite do Bairro Floresta, a respeito da 
interpretação que possuem dessa região e daqueles que dela 
se utilizam para os mais diversos fins.  

Desde meados da década de 70 as Ciências Sociais 
têm se debruçado sobre o tema da violência pelo viés 
sociológico, a partir de perspectivas que, embora diferentes 
entre si, incluem ambientes de pobreza, subculturas 
desviantes, construção social de personagens, 
estigmatização, menoridade infratora e organização 
institucional.41 Estudos dessa natureza têm apontado para o 
giro paradigmático no padrão da criminalidade no Brasil a 
partir do final dos anos 70.  

Nesse sentido, não apenas a criminalidade sofreu 
esse giro, mas também as representações sociais sobre ela.  
As representações em torno da figura do fora-da-lei na 

                                                 
41 ADORNO, Sérgio; MISSE, Michel; MIRANDA, Ana Paula Mendes 
de. Violência, Criminalidade, Segurança Pública e Justiça 
Criminal no Brasil: uma bibliografia. Revista Brasileira de Informação 
Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB. Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS. Rio de Janeiro, 
nº 50, 2º semestre de 2000, pp. 45-123, p. 49. 
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primeira metade do século XX foram tratadas de maneira 
mais romanesca, rendendo contos e narrativas a respeito do 
bandido anti-herói, que mais despertavam curiosidade que 
indignação42. Só a partir das décadas seguintes, com o 
incremento da criminalidade violenta, o recrudescimento da 
repressão estatal e as peculiaridades dos anos de chumbo é 
que se constata ter havido uma mudança de perspectiva 
sobre a publicidade veiculada a respeito do crime e do 
criminoso, que de anti-herói passa a ser representado como 
desumano. Esclarece Sérgio Adorno que 

...a criminalidade cresceu e mudou de padrão. Em 
lugar do assaltante soturno, solitário, maneiroso, 
hábil no manejo das mãos e das palavras, que 
pulava de telhado em telhado, que jamais apelava 
para a violência gratuita e, quando submetido 
surpreendido pela autoridade policial, negociava sua 
prisão, emergem figuras e cenários distintos. O 
“bandidão” vem substituí-lo. Nascido na periferia 
das grandes cidades, envolve-se desse cedo com a 
delinquência. Aprende com destreza o manejo de 
armas de fogo. Impõe, pela força, sua vontade e 
caprichos pessoais. Estabelece o “negócio” – em 
geral, às voltas do tráfico de drogas -, 
arregimentando outros pares, inclusive mulheres e 
crianças. Compra proteção policial e a 
cumplicidade, mediante o silêncio imposto, 
daqueles que tudo sabem, mas não vêem e não 
falam.43  

 

                                                 
42 ALVAREZ, José Maurício; BITTAR, William Seba Mallmann; 
VERÍSSIMO, Francisco Salvador. Vida Urbana: a evolução do 
cotidiano da cidade brasileira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001, p. 66-67. 

43 ADORNO, Sérgio. A Gestão Urbana do Medo e da Insegurança: 
violência, crime e justiça penal na sociedade brasileira contemporânea. 
2006. 282 f. Tese (livre-docência) - Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2006, p. 129. 
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A literatura da navalha, típico instrumento do 
malandro e símbolo de um passado que se perdeu, é 
substituída por aquela da arma de fogo, símbolo de um 
presente que se teme. A publicidade correlata, é claro, 
acompanhou essa mudança literária ao noticiário dramático, 
com seus relatos de horror e crueldade, depoimentos 
anônimos e tragédias assombrosas.   

A imagem de um país “cordial” – que não tinha o 
sentido de bondade para Sérgio Buarque -, 
abençoado por Deus, habitado por um povo 
pacífico, fruto da famosa fusão das três raças, 
começou a ser desmontada na década de 1960, 
quando o cinema revolucionário de Glauber Rocha 
trouxe à tona a violência no cenário nacional. Tema 
que se tornou mais presente nos anos 80, quando 
passou a dominar a mídia, ao deixar as colunas 
policiais e passar para as manchetes das primeiras 
páginas.44   

 
Precisamente, a publicidade que fazem os meios de 

comunicação - aí inclusos jornais, revistas, literatura, 
programas radiofônicos e televisivos, etc. -, quando 
acompanhada das experiências pessoais, das conversas 
interpessoais e dos valores e tradições individuais, 
formulam novas interpretações a respeito dos fatos e 
artefatos culturais, incidindo assim diretamente na estrutura 
destes, isto é, influenciando as suas maneiras produção e 
reprodução e, portanto, a própria realidade. Essas 
interpretações são o que chamamos de representações 
sociais. A linguagem é o lugar privilegiado desde onde 

                                                 
44 ADORNO, Sérgio; MISSE, Michel; MIRANDA, Ana Paula Mendes 
de. Violência, Criminalidade, Segurança Pública e Justiça 
Criminal no Brasil: uma bibliografia. Revista Brasileira de Informação 
Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB. Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS. Rio de Janeiro, 
nº 50, 2º semestre de 2000, pp. 45-123, p.60. 
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construímos as imagens do mundo, e subjaz à nossa 
própria identidade. Por isso devemos ter em conta que 
papéis desempenhados pela comunicação na estruturação 
da subjetividade, e qual a sua contribuição às práticas 
cotidianas. 

Tema circunscrito na área de saber da Sociologia da 
Violência, no dizer de Maria Stela Grossi Porto as 
representações sociais podem ser descritas, basicamente, 
como expressões de visões de mundo e saberes fundados 
essencialmente sobre crenças e valores, elaboradas pelos 
indivíduos a fim de explicar e atribuir sentido aos 
fenômenos dos quais se ocupam45.  É preciso entender, 
portanto, que representações sociais não são nem racionais 
nem irracionais, mas existenciais46, pertencentes a uma 
lógica que atribui sentidos às coisas e aos fenômenos e 
interpreta o ser no mundo. A pertinência de uma análise 
das relações entre os fenômenos e suas representações não 
é a de dar azo a elucubrações acríticas e fantasiosas, nem, 
de outro lado, a de admitir que as representações sejam 
sinônimas do real, mas sim a de assumi-las como um dado 
constitutivo desta realidade.  

É claro que a percepção individual sobre a violência 
é sempre subjetiva, mas seria pretensiosamente ingênuo 
reduzi-la à sua desconformidade com uma suposta 
“realidade” definitiva sobre as taxas reais de risco47. Pelo 

                                                 
45 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 164. 

46 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 83. 

47 De acordo com Young, é irrelevante saber se, de fato, os riscos 
aumentaram ou diminuíram em consonância com as taxas, pois que a 
reflexão deve ser mais profunda: o que passa é que aumentamos, isso 
sim, a demanda por direitos civis e diminuímos, por consequência, a 
tolerância com relação a comportamentos violentos, intensificando a 
vigilância sobre eles. (YOUNG, Jock. A Sociedade Excludente: 
exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade recente. Col. 
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contrário, é preciso compreender que essa esfera subjetiva 
faz parte do real, não só porque existe em si, de maneira 
abstrata, mas porque, concretamente, orienta práticas e 
usos que são matéria-prima da construção da realidade. 
Portanto, a subjetividade das representações e a 
objetividade das práticas são duas faces de uma mesma 
moeda; “as ideologias, discursos e crenças do senso 
comum, as normatizações legais e a cultura institucional das 
agências de controle do crime se entrelaçam, definindo as 
orientações do campo penal.”48  

Ora, representações, enquanto interpretações de 
mundo, circulam entre os discursos e cristalizam na forma 
de posturas diante dele, regulando condutas em nível 
individual, coletivo e institucional. As representações 
funcionam, então, como “situação, condição e ambiente 
para as ações sociais, podendo facilitá-las, dificultá-las, 
inviabilizá-las, ou ser apenas um dado que o sujeito precisa 
levar em consideração no agir social.”49 Como tais, são em 
si matéria constitutiva dos fenômenos representados. 

Numa perspectiva muito semelhante, Durand 
afirma que “todo pensamento é uma re-presentação, isto é, 

                                                                                              
Pensamento Criminológico nº 07. Rio de Janeiro: Revan: Instituto 
Carioca de Criminologia, 2002, p. 120). Para Barry Glassner, ao 
contrário, é evidente que tememos cada vez mais o que deveríamos 
temer cada vez menos, ou seja, a percepção dos riscos é exagerada em 
comparação com a realidade das ameaças, e só serve para abafar as 
preocupações genuínas e sua verdadeira natureza (GLASSNER, Barry. 

Cultura do Medo. São Paulo: Francis, 2003) 

48 FREIRE, Christiane Russomano. As Representações Sociais da 
Punição entre os Policiais Civis, Policiais Militares e Gestores 
Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. 2014. 251 f. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Ciências Criminais, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2014, p. 160. 

49 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 73. 
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passa por articulações simbólicas”50. O autor, que trabalha 
com a concepção do imaginário, sustenta que as 
representações decorrem da necessidade humana de reduzir 
sua angústia existencial, refletindo-a numa face mais 
objetiva e suportável, através de imagens simbólicas. Para 
ele, as representações individuais acerca de uma questão 
acabam por gerar, em nível coletivo, um imaginário; é dizer, 
um conjunto de trocas simbólicas que tem o objetivo de 
interpretar o mundo. A partir do momento em que as 
representações são apropriadas por um coletivo, ganham 
autonomia dos indivíduos, não pertencem mais a eles, 
constituem um imaginário. A eficiência da atuação das 
representações simbólicas coletivas é que elas passam, 
então, a estruturar a realidade.  

Maffesoli51, no resgate da tradição de Durand e 
Bachelard, entende que a realidade é construída também 
pelo imaginário. Para o sociólogo francês, o imaginário, 
como estado de espírito ou aura de uma comunidade, grupo, 
país, etc., é que produz um conjunto de imagens, e não o 
contrário. Assim, explica que no momento em que as 
tecnologias como o cinema, a mídia e a internet 
reproduzem imagens, não estão de fato criando 
imaginários, mas reforçando e manipulando uma atmosfera 
que já envolve uma respectiva sociedade, ainda que de 
forma menos visível ou destacada. Isto é, nenhum meio de 
comunicação tem a capacidade de criar figuras imaginativas, 
mas, como toda interação social, apenas de recombiná-las e 
reinterpretá-las, conferindo-lhes maior ou menor 
relevância. Nesse sentido, vale referir o entendimento de 
Barry Glassner no sentido de que o “sucesso de um 
pânico” não depende apenas de quão bem ele é expresso, 

                                                 
50 DURAND, Gilbert. O Imaginário: ensaio acerca das ciências e da 
filosofia da imagem. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998, p. 41. 

51 MAFFESOLI, Michel. O imaginário é uma realidade. Revista 
FAMECOS, Porto Alegre, n. 15, agosto de 2001, pp. 76 – 81. 
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mas de quão bem ele expressa ansiedades culturais mais 
profundas.52 

Xiberras parece complementar essa assertiva ao 
assinalar que “a mídia em geral, mas sobretudo aquela 
fundada sobre a imagem, é própria para revelar o poder do 
imaginário e, no caso da modernidade ocidental, a violência 
de um imaginário recalcado”53. Segundo Grossi Porto, aliás, 
“as mídias constituem, nas modernas democracias 
contemporâneas, um dos principais produtores de 
representações sociais, as quais, para além de seu conteúdo 
como falso ou verdadeiro, têm função pragmática como 
orientadoras de condutas dos atores sociais.”54 Não há 
dúvida, portanto, que os meios de comunicação são peça-
chave na construção de sentido dos fenômenos sociais, 
orientando crenças, interações e práticas.   

Em resumo, representações sociais, ou, num 
semelhante horizonte, o imaginário, são alimentadas pela 
experiência e pelas trocas simbólicas, todas produzidas e 
reproduzidas pelos sujeitos entre si através de discursos, 
comentários, conversas, reportagens, publicidades, etc. 
Algumas representações são estáveis, decorrem de lentos 
processos de formação da identidade pessoal e transmissão 
de valores geracionais, e são vinculadas às tradições sócio-
culturais. Outras efêmeras, delineadas por contextos 
específicos, geralmente mais vinculadas a questões de 
grande apelo popular, ao alcance do interesse das massas e 

                                                 
52 GLASSNER, Barry. Cultura do Medo. São Paulo: Francis, 2003, p. 
329. 

53 XIBERRAS, Martine. As Teorias da Exclusão. Porto Alegre: 
Instituto Piaget, 1993, p. 87. 

54 PORTO, Maria Stela Grossi. Mídia, Segurança Pública e 
Representações Sociais. In: II Encontro Brasileiro do Fórum de 
Segurança Pública, 2008, Recife. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/12599/14376>. Acesso 
em 10 jul. 2014. 
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potencialmente polêmicas. Estas últimas espalham-se de 
forma imprevisível e desordenada, potencializadas 
comumente pelos meios de comunicação.55 Não obstante 
seu caráter passional, causam impacto direto nas ações 
políticas. É o caso, por exemplo, das “epidemias” de 
punitivismo.  

Sobre o Bairro Floresta gravitam diversas 
representações. Na posição externa, a maioria das pessoas 
acredita se tratar de um lugar perigoso, quando não 
extremamente violento, essencialmente nos eixos entre as 
avenidas Cristóvão Colombo - Farrapos e Farrapos - 
Voluntários da Pátria. Informalmente, muitos habitantes de 
outros bairros da cidade relataram já terem precisado 
caminhar pela região – para chegar até a Secretaria Estadual 
de Segurança Pública56 (SSP/RS), por exemplo -, e terem 
sentido insegurança naquele ambiente.  

Especialmente à noite, de um modo geral essas 
áreas praticamente não possuem atrativos que não estejam 
ligados ao negócio sexual. Há alguns bares nas imediações, 
mas que costumam ser concebidos como mal-
frequentados. Muitas pessoas entendem que esses 
estabelecimentos, geralmente situados na Av. Farrapos, 
acabam constituindo reduto de pequenos delinquentes, 
bêbados contumazes, prostitutas e usuários de drogas. 
Assim, para os visitantes, o Bairro Floresta, ao menos nos 
seus maiores eixos (Cristóvão Colombo – Farrapos, 
Farrapos – Voluntários da Pátria), não oferece a vida 
noturna que demandam. E, considerando que as figuras da 

                                                 
55 FREIRE, Christiane Russomano. As Representações Sociais da 
Punição entre os Policiais Civis, Policiais Militares e Gestores 
Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. 2014. 251 f. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Ciências Criminais, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2014, p. 159. 

56 Avenida Voluntários da Pátria, nº 1358.  
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prostituta e da travesti, assim como a própria noite em si, 
são elementos desde sempre habitantes do imaginário, 
grande parte das pessoas que não possuem contato estreito 
com aquele local tende a concebê-lo como um lugar ermo e 
sujeito aos perigos da noite. A escuridão em si não é a 
causa desse perigo, mas é o habitat natural da incerteza e, 
portanto, do medo57. 

Já o eixo da Avenida Cristóvão Colombo – 
Marquês do Pombal, divisa com o vistoso Bairro Moinhos 
de Vento, onde se situam o Shopping Total e uma série de 
outras atrações de média e alta demanda financeira, a 
presença de frequentadores é abundante e menos marcada 
pelo medo. Mesmo à noite, este eixo não costuma abrigar 
(ao menos relativamente) prostituição, catadores de 
material reciclável ou pessoas em situação de rua, 
personagens comuns nas demais regiões do Bairro.  

De outro lado, na posição interna, a representação 
que os moradores fazem do local definitivamente não é a 
de um bairro violento. A maioria remonta a um certo 
saudosismo dos tempos em que o Bairro possuía acesso 
direto ao Lago Guaíba, hoje cercado, em que se tomava 
chimarrão na calçada, em que se tinha a vizinhança como 
família e a Praça Florida como quintal. A mencionada 
praça, formalmente chamada Bartolomeu Gusmão, já 
sediou uma série de eventos, como campeonatos 
esportivos, natais e festas juninas organizados pela 
comunidade. Ainda hoje os moradores ressaltam a 
qualidade de possuírem muitos amigos e conhecidos no 
Bairro, o que evidentemente lhes aumenta a sensação de 
segurança e conforto. Nesse ponto, cumpre ressaltar que as 
redes vizinhais de confiança, a despeito de qualquer 
influência concreta na realidade do crime e da violência, 
incide diretamente no foro privado de cada sujeito, 

                                                 
57 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
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consolidando uma teia de conforto psicológico 
indispensável à interação social.  

Com efeito, a maioria das pessoas se sente segura 
tanto dentro de casa quanto na rua. Embora, sem exceção, 
os entrevistados entendam que se trata de um lugar 
particularmente degradado para uma zona central tão bem 
localizada, eles não têm especiais reclamações sobre a 
violência e não deixam de fazer nada em suas vidas 
cotidianas pelo medo – ou, ao menos, nada que não 
deixariam de fazer em outros bairros e cidades. Todos têm 
alguma experiência com o crime – ou sofreram, ou sofreu 
um amigo, ou um parente, ou um vizinho... -, mas ninguém 
parece considerar que o Bairro é particularmente mais 
perigoso que qualquer outro lugar da cidade.  

Impõe-se, portanto, o desafio de se definir 
semanticamente a palavra violência. 

Para Salo de Carvalho, o conceito no mais das vezes 
é percebido apenas na dimensão de crime, pois “na 
sociedade do risco fundada na ideia de medo, todos os 
tipos de lesão, independente da qualificação do bem 
jurídico, e de conflitos, para além de sua dimensão pública 
ou privada, acabam sendo de algum modo abarcados pelo 
controle penal.”58 Com razão, Loïc Wacquant sustenta que 
no nível das palavras e dos discursos existem deslizes 
semânticos de aparência inofensiva, mas que comprimem o 
espaço do pensável e, portanto, do factível, contribuindo 
para banalizar o tratamento punitivo das desigualdade 
sociais; como, por exemplo, a limitação arbitrária do 
sentido da palavra segurança à esfera criminal, 

                                                 
58 CARVALHO, Salo. Observações Sobre as (dis)funções do controle 
penal da sociedade contemporânea. In: MENEGAT, Marildo; NERI, 
Regina (Orgs.). Criminologia e Subjetividade. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 32. 
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desconectando-a da segurança do emprego, da moradia, da 
saúde, da renda, etc.59  

Num contexto de expansão do direito penal, de 
inflação da malha normativa e de populismo punitivo, 
parece acertado inferir que existe uma demanda pela 
criminalização de uma série de condutas atentatórias aos 
mais diversos bens jurídicos, combinada à uma ideologia de 
reforço à rigidez da atuação dos órgãos de justiça criminal. 
Mas, para além de ser um conceito teórico ambíguo per se, a 
própria violência, enquanto fenômeno empírico, é 
percebida através de múltiplas perspectivas pelos 
indivíduos. Assim, as representações a respeito da violência 
podem mudar de acordo com a forma e o contexto em que 
são questionados os sujeitos.  

A bem da verdade, na maioria das vezes o termo 
“violento” é usado para descrever locais onde a 
criminalidade é um fator relevante. Não obstante, ele 
também pode designar espaços marcados por uma 
sociabilidade conflitiva não regulada pela esfera penal, ou 
seja, que não chega a ser cenário de crimes propriamente 
ditos. Nesse caso, parece acertado falar em espaços onde as 
estruturas se apresentam como propícias à consecução do 
crime, ou seja, onde não é necessário que crimes 
efetivamente ocorram de forma constante ou frequente, 
mas sim que ofereça condições sociais e estéticas tais que 
produzam um imaginário representativo desse tipo de 
violência. Violento, portanto, pode ser um lugar onde 
crimes poderiam acontecer, de acordo com o imaginário 
representativo dessa violência, que associa o ilícito penal a 
determinadas condições urbanas, culturais e sociais - a 
despeito de efetivamente acontecerem de forma destacada 
ou não. 

                                                 
59 WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos 
Estados Unidos. 3ª ed. Col. Pensamento Criminológico nº 06. Rio de 
Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2003, p. 467. 
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Em seu estudo sobre bairros de São Paulo na 
década de 90, Tereza Caldeira, em Cidades de Muros, analisou 
os efeitos do que chamou fala do crime. Trata-se de “todos 
os tipos de conversas, comentários, narrativas, piadas, 
debates e brincadeiras que têm o crime e o medo como 
tema.”60 Para a autora, são esses intercâmbios informais do 
cotidiano que acabam por formar opiniões e moldar 
percepções, formulando uma interpretação toda própria 
sobre o espaço, os vizinhos, a casa, a cidade, etc. No Bairro 
da Mooca, por exemplo, os migrantes nordestinos 
frequentemente eram vistos como a imagem de tudo que 
havia de ruim e reprovável, e representavam não apenas o 
crime, mas a própria degradação humana.  

Especificamente os moradores do Bairro Floresta não 
o consideram particularmente violento. No entanto, a 
maioria classifica a região como intranquila e degradada. 
Melhor dizendo: em um primeiro momento, questionados, 
muitos participantes podem responder que sim, o seu bairro 
é violento; mas, em seguida, afirmar nunca (ou 
isoladamente) ter sofrido alguma espécie de violência 
criminal ou ter vivido alguma situação real de medo e de 
perigo. O que explicaria esse fenômeno? 

Alguns fatores são potencialmente capazes de 
provocar o tipo de representações às quais a violência e o 
crime estão associados – como a degradação social e espacial, 
a falta de diálogo e o abandono público. No Bairro, essas 
representações estão ligadas ao abandono público, à 
desocupação de prédios industriais e ao esvaziamento 
habitacional, e também a algumas figuras em particular: o 
morador de rua, o papeleiro e a prostituta. Quando não são 
francamente considerados sujos, indolentes ou imorais, o 
melhor sentimento que despertam é tolerância. São, 

                                                 
60 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 27. 
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evidentemente, categorias essencializadas61 ou mesmo 
caricaturais, destinadas a encarnar os problemas amplos do 
Bairro e desconfortos pessoais. 

Não é que a aparência seja tudo, mas é tudo o que 
as pessoas têm para se basear, já que a massiva maioria 
nunca teve contato pessoal com aqueles com quem hesitam 
dividir as ruas. Portanto, a partir de alguns aspectos visuais, 
indivíduos são automaticamente enquadrados em categorias 
genéricas de julgamento. Trata-se de um comportamento 
comum. Nesses casos, a diferença radical parece impor 
uma barreira interlocutória entre os sujeitos sociais, e o 
desconhecimento cria um vazio que precisa ser preenchido 
– fresta por onde penetram toda espécie de interpretações. 

Pesquisas em geral costumam revelar desvios com 
relação ao projeto. O estudo empírico é, nesse sentido, 
extremamente fecundo em lançar luz a elementos novos 
com os quais não se trabalhava antes da execução 
propriamente dita da pesquisa. Foi um tanto quanto 
surpreendente constatar que, para os moradores, 
comerciantes e empresários do Floresta, a intolerância para 
com as prostitutas concorre com a conflitualidade a 
respeito de outros personagens: os catadores de material 
reciclável e as pessoas em situação de rua.  

Dentro do Bairro está localizado o Loteamento 
Santa Terezinha, reconstruído através de financiamento 
público após um grande incêndio ocorrido no ano de 2005, 
quando então a região era conhecida como Vila dos 
Papeleiros. Lá vive e/ou trabalha um expressivo percentual 
de pessoas ligadas à reciclagem de todo tipo de resíduos. 
Não é incomum, portanto, vê-las conduzindo carrinhos 
e/ou carroças em busca do lixo deixado nas ruas para 

                                                 
61 YOUNG, Jock. A Sociedade Excludente: exclusão social, 
criminalidade e diferença na modernidade recente. Col. Pensamento 
Criminológico nº 07. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de 
Criminologia, 2002. 
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recolhimento municipal, ou vendendo o material coletado 
às cooperativas de reciclagem. Mais do que um local 
associado ao lixo, a Vila dos Papeleiros também costuma 
pontuar reportagens e estudos acerca do consumo de crack 
na cidade. Assim por exemplo, as matérias jornalísticas 
intituladas “Lixo e tráfico voltam às ruas de loteamento na Capital: 
moradores da antiga Vila dos Papeleiros temem incêndios e a ação de 
traficantes” – Zero Hora62, e “Do Gasômetro à Vila dos 
Papeleiros, o crack manda: Brigada Militar mostra os pontos nos 
quais acontecem as maiores apreensões” – Diário Gaúcho/RBS63.  

Ruan, empresário recente no local, reformou um 
prédio antigo de quatro andares para locações ligadas à 
economia criativa, e abriu uma passagem em sua 
propriedade, situada no meio da quadra, que liga a Avenida 
Cristóvão Colombo à Alberto Bins, rua que leva 
diretamente ao Centro da cidade. A obra, simples, possui 
acesso liberado a quaisquer transeuntes, o que facilitou 
muito a locomoção de pedestres dentro do Bairro, e 
principalmente de idosos. No entanto, durante a reforma 
do imóvel Ruan sofreu uma série de furtos de materiais de 
construção, vendo-se impelido a instalar câmeras de 
vigilância na obra. Segundo acredita, os papeleiros, por 
trabalharem com o recolhimento de resíduos, possuem 

                                                 
62 ZERO HORA. Lixo e tráfico voltam às ruas de loteamento na 
Capital: moradores da antiga Vila dos Papeleiros temem incêndios e a 
ação de traficantes. Caderno ZH Notícias [versão eletrônica]. 2012.  
Disponível em: 
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2012/10/lixo-e-trafico-
voltam-as-ruas-de-loteamento-na-capital-3905148.html> Acesso em 27 
jul. 2014. 

63 DIÁRIO GAÚCHO. Do Gasômetro à Vila dos Papeleiros, o 
crack manda: Brigada Militar mostra os pontos nos quais acontecem 
as maiores apreensões. Caderno O que há de novo [versão eletrônica]. 
2009. Disponível em: 
<http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/11/do-
gasometro-a-vila-dos-papeleiros-o-crack-manda-2726991.html> Acesso 
em 27 jul. 2014. 
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uma posição privilegiada quanto à observação da rotina de 
casas e de obras em andamento.  

Eu acho que eles têm uma ponte com os 
delinquentes. Tu acha que essa ponte é de informação? 
Ponte de informação, de observação. Eles têm, as 
lixeiras é um negócio de muita informação, tu tá 
fazendo uma reforma, tu tá despejando coisas na 
rua; ‘ó, o pessoal ali tá com a casa em obra, ela tá 
meia mal fechada e tal’, ou estaciona um caminhão 
de equipamento elétrico, eletrônico, para abastecer 
um lugar que tá sendo refeito, o pessoal tá de 
olho.64 

  
Muitos moradores queixam-se da necessidade que 

sentem de atravessar a rua ou evitar alguns lugares do 
Bairro em função dos catadores de material reciclável, os 
papeleiros, e também os acusam de espalhar o lixo na frente 
das suas casas. Nesse ponto, notável que um morador 
tenha responsabilizado por isso os próprios condôminos, 
por não separarem o lixo orgânico do seco.  

Eu acho assim, eu acho que os papeleiros fazem 
assim, eles são discriminados mas eles fazem um 
trabalho muito importante que é a reciclagem de 
lixo. Essencial, né? Essencial, eu acho que é 
fundamental a reciclagem de lixo, tá. Só que assim, 
a pessoas tem que se conscientizar e separar o lixo, 
porque assim, geralmente eles levavam tudo; hoje 
em dia com o negócio das carroças e carrinhos que 
não pode mais agora, que tão querendo acabar com 
isso, hoje em dia eles tão selecionando mais, então 
dá mais sujeira.65 

 

                                                 
64 Ruan, entrevista realizada em 07 de julho de 2014, 29’10’’. 

65 Miro, entrevista realizada em 07 de maio de 2014, 3’36’’. 
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Gislaine66, proprietária de uma padaria aberta há 14 
anos, também referiu que o Bairro é sujo por falta de 
cuidado, pois há manutenção pública.  

Quanto à população em situação de rua, muitos 
entrevistados explicam que o Bairro é vizinho ao Centro e à 
Rodoviária, e também acomoda um Albergue Municipal, 
fatores que os acabam atraindo. A maioria deixou de usar a 
Praça Florida, uma das únicas áreas de lazer da região, 
porque, mesmo cercada, costuma ser frequentada por 
moradores de rua, antes de entrar ou depois de sair da casa 
de acolhimento. Cândida vê nessa situação o maior 
problema do Bairro, diretamente associada com segurança, 
estética e higiene, como se pode bem auferir de sua fala. 

Desmontam o latão pra ver o que tem e já ficam 
dormindo ali. Junto com eles vem a droga, vem o 
álcool... à vezes eles fazem cocô em tudo que é 
lugar, fica muito sujo. (...) O que eu faço pra limpar: 
quando os moradores de rua dormem aqui na 
frente eu levo sabonete, toalha, roupa, tênis, calça, 
dou um bom banho de mangueira, e nunca mais 
dormiram aqui. Três eu já fiz isso. Tá, mas e tu 
pergunta pra eles se eles querem? Não, ‘tu levanta, ó, vai 
lavar a cara, (...) tá aqui o sabonete, toalha’, e dou 
um banho neles... Mas eles não ficam brabos? Se ficar 
eles não voltam pra dormir na frente da minha 
casa.67    

 
Para quem vive no Bairro há décadas, às vezes 

gerações, como é o caso de muitos moradores do Floresta, 
figuras como as da prostituta, do morador de rua e do 
papeleiro são potencialmente provocadoras do imaginário, 
e estão sujeitas a toda sorte de representações fantásticas. E 
não convém ignorar o fato de que todos estes personagens 

                                                 
66 Gislaine, entrevista realizada em 02 de abril de 2014. 

67 Cândida, entrevista realizada em 22 de março de 2014, 4’33’’. 
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habitantes do imaginário estão situados na rua, que, ao 
contrário da familiaridade da casa, é lugar do imprevisível. 
Na rua, eles são ou dividem espaço com “os malandros, os 
meliantes, os pilantras e os marginais em geral – ainda que 
esses mesmos personagens em casa possam ser seres 
humanos decentes e até mesmo bons pais de família”.68  

Essas representações em torno de “categorias” 
inteiras de pessoas que fluem no Bairro acabam por gerar, 
no âmbito do imaginário, um cenário de degradação moral, 
social e estética. Afinal, as crenças, valores, ditados 
populares e ideologias são o conteúdo por excelência das 
representações sociais.69  

A perspectiva, portanto, é de um espaço em que, 
potencialmente, a violência, se não acontece, poderia 
acontecer. A violência não é, em si, um fenômeno isolado; 
ela depende de condições, de ambientes, de pessoas, de 
circunstâncias, e esses fatores estão inelutavelmente 
associados. Isso porque, nas palavras de Vera Malaguti, “o 
medo é um projeto estético, que entra pelos olhos, pelos 
ouvidos e pelo coração.”70 Afinal, para Grossi Porto, 
“definir algo ou alguém como violento implica captar as 
relações entre objetividade e subjetividade da violência, 
estratégia que o enfoque das representações sociais tem se 
mostrado apto a possibilitar”.71 Por essa razão, 
reconhecendo uma estreita relação entre a percepção 
semântica da palavra violência e a associação com o cenário 
em que ela, imaginariamente, pode e deve acontecer, a 

                                                 
68 DAMATTA, Roberto. A Casa e a Rua: espaço, cidadania, mulher e 
morte no Brasil. Rio de Janeiro, Rocco, 1997, p. 51. 

69 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 72.  

70 BATISTA, Vera Malaguti. O Medo na Cidade do Rio de Janeiro: 
dois tempos de uma história. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 75. 

71 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 76. 
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representação social do Bairro como um local degradado e 
não particularmente violento não deixa de estar inserido no 
que chamamos de representações sociais da violência.  

Numa outra ponta, as prostitutas possuem 
representações diversificadas a respeito do seu espaço de 
trabalho, da sua segurança pessoal e dos moradores locais. 
Algumas vezes as prostitutas, quando questionadas sobre a 
sua segurança, passavam a explicar que tomavam muitos 
cuidados – o que de início poderia surpreender, não fosse a 
continuação -, como o uso de preservativos e a submissão periódica a 
exames. Ironicamente, esse tipo de resposta indica a 
ausência de políticas de segurança dirigidas às prostitutas. 
Talvez porque a atividade ainda não foi reconhecida 
juridicamente como profissão, mas apenas como uma 
ocupação. O direito constitucional à segurança, de tão mal 
distribuído, não possui outra representação para as 
prostitutas que não o acompanhamento de saúde. Por 
experiência pessoal junto ao Núcleo de Estudo em 
Prostituição (NEP-RS), foi possível perceber que as únicas 
ações estatais voltadas às profissionais do sexo são de 
cunho médico, invariavelmente restritas a doenças 
sexualmente transmissíveis – prevenção e catalogação de 
casos. Trata-se de um controle necessário, diga-se, mas 
também excludente, na medida em que afasta outros tipos 
de iniciativas que visem à segurança contra a violência e que 
não se estende à totalidade da população. Nesse sentido, as 
voluntárias do NEP argumentam que, na verdade, pelo 
descuidado da vida íntima cotidiana, as pessoas em suas 
rotinas comuns estão ainda mais sujeitas à contração de 
doenças do que as mulheres que trabalham com o sexo de 
maneira profissional, porque confiam nos seus parceiros e 
deixam de tomar os cuidados necessários, enquanto as 
prostitutas, sabendo-se vulneráveis a todos os tipos de 
pessoas e situações, não dispensam o uso de preservativo. 
O que aponta para o fato de que esse intenso controle 
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médico sobre as prostitutas constitui, nesse caso, uma 
forma de institucionalização do preconceito. 

Mas, a partir disso, a dúvida que se coloca é sobre 
como as profissionais da noite tratam da sua segurança, se 
o estado é omisso em políticas públicas específicas para 
esse fim e, mais, se a noite costuma ser o turno do dia 
considerado mais perigoso? Em uma rápida análise, é 
possível elencar alguns elementos como fato de que uma 
prostituta dificilmente trabalha só. Há sempre várias 
profissionais em torno de uma quadra, divididas entre 
“pontos”, e comumente se conhecem e conversam tal 
como qualquer profissional em seu ambiente de trabalho, 
exercendo assim uma vigilância informal umas sobre as 
outras. Ademais, o fato de estarem sempre em grupos faz 
com que ocupem a rua, ou seja, que haja muito movimento 
ali, de modo a afastar um pouco as iniciativas delitivas 
como roubos, estupros ou sequestros, que mais se dirigem 
a vítimas que não estão sob os olhos de outras pessoas.  

Mas, além disso, há uma segurança muito mais 
discreta que é praticada pela atividade dos chamados 
secretários – uma espécie de intermediário entre as 
prostitutas e os “donos dos pontos”. Pouco se fala sobre 
isso – para manter a privacidade da identidade deles e, no 
mais, porque a exploração do comércio sexual alheio é 
considerada criminosa pelo Código Penal Brasileiro, 
embora a prostituição em si não o seja. Os cafetões 
costumam possuir estes secretários contratados, que têm a 
função de recolher o dinheiro auferido não propriamente 
pelo trabalho das prostitutas, mas pelo aluguel dos seus 
pontos. Eles estão em constante circulação e chegam a 
fazer amizade com os comércios noturnos, embora não 
prestem muitas informações sobre seu ofício. Também há a 
presença dos gigolôs. Manuela, que ressaltou ser a única no 
local (Rua São Carlos) que não precisa pagar o pedágio 
(aluguel do ponto), porque está ali há onze anos, relatou 
que muitas mulheres que trabalham naquela rua possuem 
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maridos que agenciam seus programas, permanecendo no 
local assim como elas. 

De outro lado, há também a relativa segurança 
proporcionada pelos traficantes de drogas. Infelizmente, 
não se trata de novidade: há casos em que o tráfico de 
drogas, a atividade criminosa que mais prende no Brasil 
atual, garante a segurança de muitos cidadãos, ali onde o 
Estado não está presente para fazê-lo. O caso do Bairro 
Floresta não é de falta de policiamento. Há rondas 
periódicas e patrulhamento ostensivo. Mas são poucas as 
situações em que a polícia precisa e deve intervir. 

 O comércio de drogas, tal qual o álcool e o cigarro, 
sempre acompanha de alguma forma a noite. Na 
prostituição não é diferente. Muitos clientes (da 
prostituição ou dos bares/bordéis das redondezas), e 
mesmo algumas prostitutas fazem uso de drogas. E, para 
atender a essa demanda, há quem oferte. Como se sabe, 
pontos de tráfico costumam ser locais estritamente 
controlados, já que o eventual cometimento de outros 
crimes pode atrair a atenção da polícia. Andiza, que trabalha 
há 29 anos à frente de um bar onde é possível contratar 
programas a baixo custo, referiu que “aqui pra mim 
ninguém faz nada por causa que eu me dou tudo com os 
traficantes tudo.”72 Musa, vinculada ao mesmo bar, assim 
afirmou: “uma coisa que não rola aqui é assalto. (...) 
assaltou, não chegou na esquina. (...) nesse ponto assim não 
posso falar do tráfico, ao menos pra isso serve, porque eles 
não deixam ninguém fazer nada pros moradores (...) eles 
cuidam de todo mundo.”73 

De um modo geral, não é como se as garotas de 
programa desprezassem totalmente a polícia. Elas 
reconhecem sua importância e efetividade em alguns 
assuntos, e afirmam que não hesitariam em acioná-la em 

                                                 
72 Andiza, entrevista realizada em 08 de abril de 2014, 2’06’’. 

73 Musa, entrevista realizada em 25 de abril de 2014’. 
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caso de necessidade, mas também temem a brutalidade e 
arbitrariedade com que podem agir. No fim, parece-lhe 
mais fácil aproximar-se dos traficantes e estabelecer com 
eles uma relação pessoal e horizontal que garanta sua 
proteção do que da polícia. Evidentemente, se o comércio 
de drogas pode proporcionar segurança, também não se 
despreza os conflitos e mazelas sociais que pode gerar, 
essencialmente por se tratar se atividade ainda criminalizada 
e que, por isso, precisa ocorrer à revelia de qualquer 
controle formal, acabando por se alinhar a outros crimes 
como o uso de armas. 

Mas, se garante a sua própria segurança, a 
prostituição também realiza a segurança dos moradores e 
comerciantes locais. É claro que as prostitutas compõem 
uma rede de segurança muito particular no Bairro Floresta, 
mais especificamente na Rua São Carlos. Em conversa 
informal, um funcionário noturno do Porto Alegre Hostel 
Boutique comentou que, certa feita, não pode exercer suas 
atividades no hostel por motivo de doença, assim que, na 
noite seguinte, ao retornar à função, foi questionado por 
uma garota o porquê da falta: ela havia reparado que o 
sujeito não passou por ela na rua no horário em que 
costumava passar. 

Com respeito aos moradores e ao seu espaço, 
inicialmente é preciso ressaltar que o Bairro Floresta possui 
diversas sub-áreas, todas marcadas por dinâmicas urbanas 
muito específicas. Profissionais do sexo que trabalham na 
Rua Garibaldi e Voluntários da Pátria, por exemplo, têm 
ciência de que aquela região é considerada particularmente 
degradada dentro do Bairro, por uma série de motivos. O 
local fica próximo à Vila dos Papeleiros e junto à 
Rodoviária, e possui uma estética devastada e deteriorada. 
As prostitutas reclamam do que dizem ser resultado do 
abandono público, mas também reconhecem, assim como 
fez um morador de outra sub-área (Miro), que os próprios 
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usuários do local são responsáveis pela sujeira, porque não 
zelam pela conservação da rua.  

Andiza trabalha na Rua Garibaldi há 29 anos. Ela 
reclama que as pessoas jogam seu lixo pessoal no chão, 
inclusive das janelas dos hotéis onde se realizam os 
programas, sem preocupação com o ambiente.74 Stephanie 
atua há 20 anos na prostituição na mesma rua. Seu ponto 
fica há poucos metros do bar de Andiza, na soleira da porta 
de um hotel. Ela começa seu expediente por volta das 9h e 
se estende até por volta das 17h, quando busca sua filha no 
colégio e vai para casa, no Bairro Humaitá – “eu nunca fui 
da noite, sempre trabalhei de dia”. Desde o início, ela 
afirma que a característica que mais lhe incomoda no Bairro 
é a sujeira. E a imputa aos recicladores:  

Mas tu acha que as pessoas que fazem sujeira ou porque não 
vem caminhão de lixo? Não, é as pessoas mesmo, as 
pessoas dos depósitos que fazem sujeira. Ah, dos 
depósitos dos papeleiros? Isso. 75 

 
De fato, ressalvadas algumas “amizades funcionais”, 

em que os catadores realizam pequenos serviços às 
prostitutas, tal como os moradores elas também guardam 
um determinado grau de antipatia para com papeleiros. Nas 
suas interpretações, a degradação emana desta categoria. De 
outro lado, quando questionada sobre o que mais lhe 
agrada no Bairro, Stephanie refere justamente a relação com 
os moradores – “a gente até se visita nas casas”. Grande 
parte das mulheres da Rua Garibaldi trabalham naquele 
endereço há cerca de vinte anos, às vezes mais. São 
mulheres que, portanto, muito provavelmente já tenham 
passado da casa dos quarenta anos. Os fatores “cotidiano” 
e “idade” tornam-se então essenciais para entender porque 

                                                 
74 Andiza, entrevista realizada em 08 de abril de 2014, 0’15’’. 

75 Stephanie, entrevista realizada em 08 de abril de 2014,0’25’’. 
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ali a relação com os moradores é pacífica. Ademais, as 
prostitutas da Garibaldi mencionam que a situação da Rua 
São Carlos, distante apenas algumas quadras dali, é 
diferente porque inclui travestis.  

Musa, que atua na prostituição juntamente com o 
marido, é dessa opinião. Segundo ela, há conflitos entre 
moradores e prostitutas na Rua São Carlos em função das 
travestis, e também porque “eles acham que atravessou a 
rua pra lá eles são ricos, que eles são mais importantes.”76 
De fato, pôde-se notar que existe uma animosidade muito 
maior entre moradores, comerciantes e profissionais da 
noite quando estas últimas são travestis ou transexuais, e 
isso ocorre especialmente na Rua São Carlos, onde há uma 
divisão entre a atuação de mulheres cis e travestis, ao 
contrário da Rua Garibaldi, onde trabalham praticamente 
apenas mulheres cis .  

A Rua São Carlos é uma sub-área muito importante 
no Bairro. Ela se situa perpendicularmente entre as 
avenidas Cristóvão Colombo e Farrapos, e atravessa o 
Bairro de uma ponta a outra. A rua é antiga e possui muitos 
casarios tombados, inclusive o complexo arquitetônico Vila 
Flores, projetado por José Lutzenberger na década de 20, 
pai do conhecido ativista ambiental de mesmo nome. A rua 
possui alguns pequenos comércios, mas é essencialmente 
residencial, e há décadas é palco da prostituição, que 
possivelmente remonta ao fato de se tratar de zona 
portuária.  

Manuela77, mulher prostituta da São Carlos há onze 
anos, enfatizou que conhece poucas colegas de trabalho e 
que não costuma se envolver nos assuntos da noite, mas 
também comentou que as travestis possuem uma postura 
mais voltada ao confronto. Miro, residente exatamente na 

                                                 
76 Musa, entrevista realizada em 25 de abril de 2014, 11’55’’ 

77 Manuela, entrevista realizada em 10 de julho de 2014. 
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frente do ponto onde trabalha Manuela, salienta que se 
sente constrangido pela prostituição na sua rua:  

Às vezes, assim, faço festa aqui de noite, agora com 
os travestis aqui tu até tem vergonha, com as 
mulheres passa né, mas agora com travesti... nada... 
não quero ser homofóbico, mas bá, todo mundo 
fica chato né, o pessoal fica comentando daí ‘ó, bá 
olha só onde é que ele mora’.78  

 
Janete reside no Bairro Floresta, onde também 

trabalha no bar de sua propriedade. Durante uma reunião 
comunitária, ela declarou: 

Eu não consigo mais dormir com aquela turma de 
travestis que tem ali. Eu tô sem voz porque há três 
dias eu tô correndo gritando com eles. Eles não 
deixam mais a gente dormir. Eu falo com amor e 
carinho direto, mas tem dias que eu me estresso. 
(...) Eu tenho quatro filhos, (...) eu tenho medo de 
ficar denunciando eles, entendeu?79 

 

Com relação aos empresários e comerciantes locais e as 
travestis, Carlos, o proprietário do Hostel que se instalou 
na Rua São Carlos em 2012 residia no interior e relatou 
que, desde a época da compra do imóvel, em 2010,  

...o grande problema nosso sempre foi a 
prostituição, os travestis.  (...) Já vi de tudo, já vi 
travesti dar surra em cliente que não pagou, que 
travesti é homem forte, nossa, bate porta (...) já vi 
gente com extintor de incêndio jogar nelas a 
espuma... ah, dá de tudo, e a travesti é muito 
desaforada né, eles mexem e  ela responde na hora 

                                                 
78 Miro, entrevista realizada em 05 de maio de 2014, 8’07’’. 

79 Janete, reunião comunitária realizada em 29 de agosto de 2014, 30’58”. 
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(...) ‘tu que queria estar aqui, tu tá louco pra dar o 
cú’.80 

 
Jorge Piqué, ligado ao empreendedorismo criativo 

na região no 4º Distrito, reflete que parece haver uma 
ausência de representação política das prostitutas, o que 
acaba por inviabilizar o diálogo na esfera civil-pública. Ele 
infere que esse vazio interlocutório fomenta medos 
infundados baseados no preconceito, e dificulta o debate de 
conflitos que seriam de fácil resolução, como a questão do 
barulho. Reconhece, nesse sentido, que “tem prostituta na 
verdade que às vezes é melhor ser humano que muito 
velhinho”81, e que elas oferecem muita segurança à rua. 
Jorge argumenta que o diálogo, quando precariamente se 
viabiliza, é tratado de maneira muito animosa e formal, e 
acredita que atitudes mais simples e informais podem 
concretizar uma comunicação mais horizontal. Ele entende, 
no entanto, que “o travesti também é uma outra historinha 
(...) a prostituta ela é quieta, entendeu, por natureza, o 
travesti ele é meio escandaloso.”82  

Os empresários/empreendedores mais atuantes no 
Bairro preocupam-se em elaborar questões como os 
conflitos com a prostituição, com a criminalidade e com os 
moradores de rua, promovendo eventos e reuniões as quais 
veremos mais adiante. Não obstante, a maioria dos demais 
comerciantes não integra esses eventos e reuniões, e não 
frequenta o Bairro fora do horário de expediente, isto é, à 
noite ou finais de semana, pois reside em outros locais. 
Como consequência, eles não chegam a travar conflitos ou 

                                                 
80 Carlos Augusto Silveira Alves, entrevista realizada em 1º de julho de 
2014, 9’55’’ e 22’45’’. 

81 Jorge Ferro Piqué, entrevista realizada em 11 de abril de 2014, 
21’53’’. 

82 Jorge Ferro Piqué, entrevista realizada em 11 de abril de 2014, 
24’39’’. 
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buscar soluções com essas matérias, principalmente com a 
prostituição, que ocorre desde o entardecer até a 
madrugada.  

Como se observa, embora a São Carlos seja 
ocupada por mulheres (cis) e travestis, são estas últimas que 
mais frequentemente ocupam o lugar do conflito com a 
prostituição local nas representações dos moradores e 
empresários.  Na verdade, como visto, mesmo as mulheres 
(cis) prostitutas entendem que as travestis são mais 
“escandalosas” e “desaforadas”. 

Uma reclamação frequente, por exemplo, era sobre 
a “nova tendência” no Bairro de as travestis trabalharem 
parcialmente nuas, ou seja, mais precisamente, sem a parte 
de cima do vestuário. Em razão disso foi realizada uma 
operação de orientação pela Brigada Militar e outras 
instituições. Também a Secretaria Adjunta de Livre 
Orientação Sexual, vinculada à Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos, chegou a editar uma Cartilha de Ética 
Profissional dirigida a travestis e transexuais de Porto 
Alegre. O documento adverte que  

... ninguém pode ter a calçada e jardim do seu ilê 
(casa) invadidos, sua tranquilidade amealhada por 
profissionais do sexo bafão, que fazem suas 
necessidade fisiológicas na frente das residência 
nem jogar camisinha usada. (...) Gritar, fazer 
baderna em frente às residências é um grave 
desrespeito à tranquilidade pública, devendo ser 
rigorosamente evitado.83 

 
É importante destacar, com base no que foi 

exposto, que embora possam possuir origens comuns 
(como a mídia), as representações sobre a violência e a 

                                                 
83 SECRETARIA-ADJUNTA DE LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL. 
Ética Profissional para Travestis e Transexuais. Porto Alegre, p. 
02. 
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segurança no Bairro Floresta podem se afigurar 
completamente diversas a depender da ótica em que são 
analisadas. No caso, a perspectiva sempre única desde a 
qual os sujeitos interpretam as questões atinentes à pesquisa 
variam de acordo não apenas com a sua individualidade 
singular, mas com a posição social e espacial que ocupam – 
externa ou interna, da casa ou da rua, do comércio ou da 
residência, etc. Não é que todo locus social reproduza 
interpretações e valores próprios, mas sim que os articula 
em uma combinação sempre diferente. É muito difícil, 
portanto, definir quanto às categorias entrevistadas 
qualquer espécie de unanimidade - ressalvado o fator 
degradação, que é atribuído a diferentes fontes. 

É preciso, portanto, trabalhar a partir de 
“tendências”, ou seja, com as ideias-chave que subjazem o 
que é dito. Isso implica uma tarefa intrincada, porque 
significa dizer que é preciso trabalhar com aquilo que não é 
dito. Nessa linha orienta Maria Stela Grossi Porto que, 

... quando se trabalha com análise de representações 
sociais – nas quais as afirmações e a argumentação 
elaboradas pelos entrevistados estão permeadas por 
conteúdos valorativos (muito das afirmações do 
senso comum possuem essa característica) – o não-
dito, as lacunas, as fissuras conformam, tanto 
quanto o dito, o conjunto do material a ser 
analisado pois é do confronto entre as afirmações e 
os ‘esquecimentos’ que pode emergir um maior 
conhecimento acerca da realidade, objeto da fala. 
Entre o dito e interdito o pesquisador tem a tarefa 
de produzir suas análises, lembrando sempre que é 
no interior da própria formação discursiva (que 
abarca tanto o permitido quanto o proibido) que se 
encontram os não-ditos e os interditos.84  

                                                 
84 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 254. 
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É no campo simbólico que são formuladas as 

representações sociais; o importante nesse campo não são 
apenas os discursos e mensagens que expressam, mas 
também aquilo que ocultam. 

 
1.4 Instabilidade democrática e (o impacto na) 
confiança: o Estado entre a ausência e o excesso 

É claro que a violência e o crime não habitam 
apenas os imaginários e representações. Como já 
mencionado, desde os anos 70 pesquisadores têm apontado 
para a mudança no padrão da criminalidade no Brasil nas 
últimas décadas, principalmente nas capitais Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e essencialmente no 
que se refere à violência na ação criminal, ao tráfico de 
entorpecentes e ao incremento de organizações 
criminosas.85  No parecer de Adorno, o sentimento 
generalizado de insegurança e medo diante do crime possui 
bases materiais e concretas, não podendo ser analisado 
como uma histeria coletiva. Já Loïc Wacquant aponta mais 
especificamente não para o aumento da criminalidade em 
si, mas para o olhar que a sociedade dirige a certas 
condutas, isto é, “para as populações despossuídas e 
desonradas (...), para o local que elas ocupam na Cidade e 
para os usos aos quais essas populações podem ser 
submetidas nos campos político e jornalístico”86. O autor 

                                                 
85 ADORNO, Sérgio; MISSE, Michel; MIRANDA, Ana Paula Mendes 
de. Violência, Criminalidade, Segurança Pública e Justiça 
Criminal no Brasil: uma bibliografia. Revista Brasileira de Informação 
Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB. Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS. Rio de Janeiro, 
nº 50, 2º semestre de 2000, pp. 45-123, p. 49. 

86 WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos 
Estados Unidos. 3ª ed. Col. Pensamento Criminológico nº 06. Rio de 
Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2003, p. 29. 
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aponta, em última análise, para o aumento da criminalização. 
Nessa linha, vale ressaltar que a ampliação da criminalidade 
veio acompanhada do endurecimento generalizado das 
políticas policiais, judiciárias e penitenciárias, fenômeno que 
se irradiou dos países de primeiro mundo para aqueles em 
desenvolvimento. 

Mas, se é verdade que nas últimas décadas a grande 
maioria dos países desenvolvidos, inclusive o Brasil, 
experimenta de fato um aumento da criminalidade, essa 
realidade só acrescenta mais um item às inseguranças e 
ansiedades relacionadas à conjuntura cultural 
contemporânea. O crime é um acontecimento catalizador 
de tensões sociais e inseguranças gerais, que tende a 
mobilizar e centralizar as preocupações coletivas.87 Ou seja, 
se a probabilidade de vir a ser vítima de um crime promove 
o temor e a insegurança, esse fator não opera com 
exclusividade.  

E mais: admitir que efetivamente houve um 
incremento na criminalidade e entender que isso claramente 
se articula com a preocupação social em torno dessa 
questão é insuficiente para explicar porque ela ingressou 
com tamanho impacto na agenda pública. “De hecho, otras 
trangresiones cotidianas, como la violación a las normas de 
tránsito, producen cantidades mayores de víctimas – esto 
es, heridos y muertos -, y no por eso son contemplados con 
el mismo interés en la agenda pública.”88    

O essencial, contudo, é apontar para o fato de que a 
significação em torno do crime produz interpretações, dispõe 

                                                 
87 ADORNO, Sérgio. A Gestão Urbana do Medo e da Insegurança: 
violência, crime e justiça penal na sociedade brasileira contemporânea. 
2006. 282 f. Tese (livre-docência) - Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2006, p. 136. 

88 ISLA, Alejandro; MÍGUEZ, Daniel. Entre la Inseguridad y el 
Temor: instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós, 2010, 
p. 15. 
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a paisagem urbana, limita o espaço público e controla as 
interações sociais na cidade, moldando um cenário 
dominado pelo medo. O controle do crime passa a ser um 
dos assuntos centrais da cidade, para o qual os outros 
convergem, e assumem-se em seu nome diversas 
estratégias, mais ou menos conscientemente elaboradas. 

A intensificação do policiamento e a militarização 
urbana são opções políticas inseridas na esfera da segurança 
pública. Essas opções, a despeito de por vezes se 
constituírem em estratégias sérias de contenção da 
criminalidade, em geral acompanham histerias coletivas, 
demandas eleitoreiras e/ou processos institucionais de 
legitimação. Mais do que isso, elas são parte de um 
processo social intrincado que permeia todos os âmbitos da 
cultura. Espacialmente, escolhas como as referidas 
implicam a ocupação do território por forças do Estado em 
nome, justamente, da ausência de confiança que a 
população em geral tem com relação a ele.   

Em A Cultura do Controle, Garland89 descreve o 
sistema penal moderno como burocratizado, racionalizado 
e centralizado, estando baseado na confiança da soberania 
do Estado para gerir a questão criminal através de um 
corpo profissional especializado. Não obstante, as 
mudanças culturais vindas com a chegada da década de 60 
afetariam também, e seriamente, a administração do crime. 
Se de largada as críticas dirigidas à justiça penal moderna se 
referiam mais propriamente ao seu ideal reformador e 
correcionalista, sustentando que o delito não seria resultado 
de uma patologia individual ou social, mas sim de um 
desvio em relação a uma conduta considerada normal 
dentro de um grupo, e sugerindo, de outro lado, a 
minimização, individualização e humanização das penas, 
logo, no entanto, essa vanguarda crítica deu origem a uma 

                                                 
89 GARLAND, David. La Cultura del Control: crimen y orden social 
en la sociedad contempoánea. Barcelona: Gedisa, 2005.  
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prática completamente diversa, apologista de um controle 
(formal e informal) mais punitivo.  

Tratou-se de uma sensação generalizada de fracasso 
ou de efetividade limitada da justiça penal (“nada 
funciona”), marcada pela perda de confiança no sistema 
penal e em seus peritos. Essa frustração com as promessas 
não cumpridas da modernidade, que certamente não se 
restringiam apenas à justiça penal, culminou no que 
Lyotard chamou de “incredulidade diante dos metarrelatos”90. De 
acordo com Garland91, o caráter extremo que tomou a 
reação anticorrecionalista pode ter sido, em parte, efeito da 
frustração provocados pelos resultados decepcionantes de 
um ambicioso projeto moderno de reforma humana, que 
gerou expectativas grandes demais para serem 
correspondidas.  

A justiça penal é, enquanto instituição tipicamente 
moderna, um sistema abstrato de administração burocrática 
da vida como tantos outros dos quais nos tornamos 
inegavelmente dependentes e nos quais precisamos confiar 
para nos sentirmos em segurança. Trata-se do que Giddens 
denomina sistemas peritos, ou seja, “de excelência técnica ou 
competência profissional que organizam grandes áreas dos 
ambientes material e social em que vivemos hoje”92. A fé 
que depositamos nesses sistemas só pode existir conquanto 
nos mantenhamos relativamente leigos aos códigos de 
conhecimento que os estruturam e possamos concebê-los 
abstratamente (sem rosto e sem pessoalidade), muitas vezes 
ignorando se tratar de uma construção erigida por humanos e, 
por isso, arbitrária e potencialmente falível.   

                                                 
90 LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. 14ª ed. Rio 
de Janeiro: José Olympio, 2011, p. XV. 

91 GARLAND, David. La Cultura del Control: crimen y orden social 
en la sociedad contempoánea. Barcelona: Gedisa, 2005, p. 131. 

92 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 37-38. 
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Quando perdemos a confiança num sistema 
abstrato e desacreditamos seus especialistas, reputando-os 
operadores de um fracasso declarado93 (como é o caso da 
justiça penal, que jamais logrou cumprir suas promessas – 
ao menos as declaradas), abate-se um sentimento 
generalizado de insegurança que acrescenta mais 
desesperança às já expressivas instabilidades sociais e 
econômicas contemporâneas.  

No âmbito do controle do crime, vimos perderem-
se os ideais reabilitadores e inclusivistas e emergir uma 
“reapropriação” do discurso punitivo, outrora 
especializado, pela população em geral. Isso significa dizer 
que, atualmente, a discussão sobre as práticas da justiça 
criminal foi deslocada para a opinião pública e, 
consequentemente, para o âmbito de competência político-
eleitoreiro. A condução dessas práticas toma um viés 
claramente vingativo: a prisão, sim, funciona; se não para 
reabilitar, ao menos para castigar. Rapidamente, as frentes 
eleitorais encontram sucesso propondo mais policiamento e 
punição para uma “criminalidade descontrolada” que 
impõe a “guerra urbana”.  

A segurança é um fundamento de existência do 
Estado, e há ligação direta entre a sensação de insegurança 
e o papel do Estado frente ao monopólio legítimo da 
violência que detém – no qual está inserida a prerrogativa 
do combate à criminalidade. Para Giddens, podemos 
definir segurança como uma situação em que em um 
conjunto específico de perigos está neutralizado ou 

                                                 
93 Conforme Karam, não se pode deixar de classificar o sistema penal 
como absolutamente fracassado, uma vez se tratando de um sistema 
que, ao tomar para si o lugar sagrado de garantidor da segurança, após 
dois séculos de funcionamento ainda busca sua legitimação justamente 
“no anúncio de um aumento incontrolado do número de crimes” (KARAM, Maria 
Lúcia. Escritos Sobre a Liberdade: recuperar o desejo de liberdade e 
conter o poder punitivo. v. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 24).  
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controlado.94 A propagação epidêmica do medo da 
violência demonstra, inequivocamente, que a atuação 
estatal não tem sido percebida como eficaz nesse sentido. 
No entanto, o sentimento de insegurança também está 
vinculado à integração social e às redes de sociabilidade 
estabelecidas entre os indivíduos, e não necessariamente, ou 
não apenas, à experiência de vitimização criminal.95 

Segundo Luiz Eduardo Soares, a segurança pública 
envolve a estabilização de expectativas a respeito da ordem 
pública e da sociabilidade cooperativa. Essa estabilização é 
integrada por uma esfera objetiva, onde os fenômenos são 
faticamente vividos e enumerados, e uma esfera subjetiva, 
onde dominam as percepções, dinâmicas culturais e 
processos interativos. Na primeira, insta reduzir as 
ocorrências de práticas violentas consideradas criminosas;  
na segunda, importa a redução da sensação de medo de 
insegurança.96 Fazendo esta distinção, Luiz Eduardo Soares 
sustenta que se trata de duas dimensões relativamente 
autônomas entre si. Maria Stela Grossi Porto97, com outras 
palavras, entende que a objetividade das práticas e a 
subjetividade das representações sociais são duas faces da 
mesma moeda, porque ambas constituem a realidade. Ou, 

                                                 
94 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 46. 

95 ADORNO, Sérgio; MISSE, Michel; MIRANDA, Ana Paula Mendes 
de. Violência, Criminalidade, Segurança Pública e Justiça 
Criminal no Brasil: uma bibliografia. Revista Brasileira de Informação 
Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB. Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS. Rio de Janeiro, 
nº 50, 2º semestre de 2000, pp. 45-123, p. 59. 

96 SOARES, Luiz Eduardo. Segurança Municipal no Brasil – sugestões 
para uma agenda mínima. In: SANTO-SÉ, João Trajano (Org.). 
Prevenção da Violência: o papel das cidades. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005, p. 17-18. 

97 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010. 
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melhor dizendo, as duas dimensões são praticamente 
indistinguíveis, porque se atravessam mutuamente, 
impossibilitando uma análise adequada sobre o “real” sem 
que se perceba que, concretamente, ele é construído com 
aquilo que se encontra no plano abstrato das representações. 
Nils Christie, a sua vez, argumenta ser inviável aferir se a 
criminalidade sofreu aumento nas últimas décadas; para ele, 
“as estatísticas criminais são, elas próprias, fenômenos 
sociais. Indicam o que o sistema vê como crime e aquilo 
que se dispõe a – ou tem a capacidade de – enfrentar. 
Estatísticas criminais são um fato social muito necessitado 
de interpretação.”98   

É do senso comum – e não necessariamente 
equivocado, como vimos -, que o país vem assistindo a um 
aumento da criminalidade. Mas, se ele pode ser concebido 
como apenas um elemento a mais dentro de um complexo 
ciclo de ação institucional, planejamento urbano, 
participação política, desigualdade social, resistência à 
democratização, debilidade na proteção dos direitos 
individuais e instabilidade econômica, parece que todos 
esses fatores acabam sendo suprimidos em nome de um 
“afunilamento de fontes”. Isto é, diante da complexidade 
de fontes de risco, aquele mais facilmente percebido é o da 
violência contra a pessoa.  

No Brasil, inclusive, costuma-se tecer uma relação 
causal-temporal entre o aumento da violência e a reabertura 
democrática. Mesmo considerando-se os numerosos 
fatores que se combinaram para resultar nesse incremento, 
e ainda o fato auto-evidente de que durante seus vinte e um 
anos de poder o regime ditatorial não teve interesse na 
divulgação de dados a respeito da criminalidade (na 
verdade, dados em geral), muitos ainda acreditam que o 
crescimento da criminalidade violenta é um problema 

                                                 
98 CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Col. 
Pensamento Criminológico nº17. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 30. 
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decorrente (unicamente) de autoridade fraca, seja da escola, 
da família, da igreja, do governo, da polícia ou do sistema 
judiciário. A partir dessas concepções, o medo e a 
insegurança se transformam muitas vezes em uma firme 
resistência à doutrina de direitos humanos, à expansão de 
direitos civis e à ampliação da arena política, e o regime 
militar que governou o país por mais de duas décadas já 
não parece incomodar tanto.  

Trata-se do que Caldeira e Holston denominaram 
democracia disjuntiva: um processo contraditório de 
simultânea afirmação de direitos políticos e sociais e 
violação de direitos civis individuais. Nesse sentido, “opor-
se aos direitos humanos e concebê-los como algo ruim, 
mesmo reprovável, no contexto de uma democracia política 
é algo único”99. Como bem salienta Garland, a demanda de 
proteção do Estado se converteu em uma exigência de 
proteção pelo Estado, e “ya no parecen tener un lugar tan 
destacado en la preocupación del público el riesgo que 
representan las autoridades estatales sin control, el poder 
arbitrario y la violación de las liberdades civiles”100.     

Em perspectiva similar, na Argentina, que vivenciou 
um regime ditatorial mais curto em tempo porém mais 
repressivo e violento do que o Brasil101, “la participación de 
las agencias públicas de seguridad en la represión ilegal 
habría dejado sus huellas en uma cultura institucional 
autoritária que se expressa hoy no tanto en la 

                                                 
99 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 344.   

100 GARLAND, David. La Cultura del Control: crimen y orden social 
en la sociedad contempoánea. Barcelona: Gedisa, 2005, p. 48. 

101 PEREIRA, Anthony W. Ditadura e Repressão: o autoritarismo e o 
estado de direito no Brasil, no Chile e na Argentina. São Paulo: Paz e 
Terra, 2010.  
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discriminación ideológica sino en la estigmatización 
social.”102 

De acordo com o estudo dirigido por Sérgio 
Adorno a respeito da política e do poder no Brasil do 
século XIX, o liberalismo nacional, embora tenha se oposto 
ao colonialismo, não teve o mérito de concretizar a 
democracia. O projeto político significava, para as elites 
proprietárias, liberdade, progresso e civilização, mas 
paradoxalmente mantinha a propriedade escrava e o status 
quo de desigualdade política e social, assim como a 
indeterminação da fronteira entre o público e o privado, 
constituindo uma “flagrante contradição entre a propensão 
à democracia liberal e o exercício autoritário e aristocrático 
do poder.”103 Neste contexto, a defesa dos direitos civis 
nunca comprometeu privilégios hierárquicos e patrimônios 
familiares (patrimonialismo).  

Assim, até os dias atuais protagonizamos um 
curioso cenário jurídico-político em que as agendas sofrem 
uma bifurcação lógica no que se refere aos valores liberais. 
De um lado, despreza-se a mediação estatal quando o que 
está em jogo é a chamada livre-iniciativa (liberalismo de 
mercado). De outro, exige-se o mais pujante 
intervencionismo quando se trata da liberdade em sua mais 
simples acepção (totalitarismo penal), dirigida, por óbvio, 
àquele segmento populacional que não é cliente 
preferencial do mercado financeiro, mas da malha 
punitiva.104 Nessa via, a defesa da democracia converte-se 

                                                 
102 ISLA, Alejandro; MÍGUEZ, Daniel. Entre la Inseguridad y el 
Temor: instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós, 2010, 
p. 28. 

103 ADORNO, Sérgio. Os Aprendizes do Poder: bacharelismo liberal 
na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 35. 

104 DIVAN, Gabriel Antinolfi; ROSA, Alexandre Morais da. 
Neoliberalismo e cultura do medo: rápidas palavras sobre velhas servidões. 
In: BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da (Orgs.). 
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para a acepção da defesa do Estado, e o sistema de 
garantias do cidadão contra o arbítrio do Estado se 
transforma em um sistema de garantias da segurança do 
Estado. 

A insegurança está relacionada, então, à ausência do 
Estado no que diz respeito à contenção da violência, mas 
também ao excesso de Estado no âmbito da repressão 
ilegal, numa combinação complexa de atuação institucional. 
Nesse ponto, a maneira como são percebidas as agências 
estatais de segurança pública é vital à legitimidade do 
Estado de Direito e tem incidência direta na vitimização 
social. Não apenas o incremento da criminalidade projeta 
no meio social a sensação de insegurança, mas há também 
outros fatores associados a ela. 

Por ejemplo, la acción de los medios de 
comunicación o los niveles de confianza que 
generan las agencias del Estado encargadas de 
controlar la actividad delictiva y de proponer 
políticas que la prevengan: la policía, el sistema 
judicial y los organismos de gobierno. Así, los 
niveles de victimización, la acción de los medios, y 
la confianza en las agencias del Estado son fatores 
que confluyen en la gestación de una determinada 
sensación de (in)seguridad.105 

 

Esses fatores, combinados, lesionam o tecido social 
a ponto de obstruir a capacidade dos sujeitos sociais de 
estabelecer formas de interação em que todos vejam 
refletidos seus sistemas de interesses e percepções, pelo 

                                                                                              
Sistema Punitivo: o neoliberalismo e a cultura do medo. Goiânia: Kelps, 
2012, p. 93-104.  

105 ISLA, Alejandro; MÍGUEZ, Daniel. Entre la Inseguridad y el 
Temor: instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós, 2010, 
p. 14. 
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menos em um nível mínimo de satisfação. Evidentemente, 
esse quadro amplia a conflitividade nas relações sociais.106 
 

1.4.1 Polícia e Poder Judiciário 

A natureza das instituições contemporâneas está 
profundamente vinculada à confiança em sistemas 
abstratos, que proporcionam uma boa dose de segurança à 
sociedade moderna. É muito difícil – se não impossível – 
imaginar como viável a opção de sair completamente das 
estruturas governamentais sócio-econômicas107. E, no 
entanto, o crédito das instituições públicas tem chegado em 
uma situação de esgotamento.  

Conforme as conclusões do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública de 2014, a população confia pouco nas 
instituições do sistema de justiça: 33% do cidadãos confia 
na Polícia (civil, militar e rodoviária), enquanto apenas 32% 
confia no Poder Judiciário108. No Bairro Floresta, 
questionados se confiam muito, razoavelmente, pouco ou nada 
na Polícia, no Poder Judiciário e nos políticos – tidos aqui 
como representantes do Executivo e do Legislativo -, a 
esmagadora maioria respondeu as duas últimas opções para 
as três categorias apresentadas.  

É notável que, apesar dos baixíssimos níveis de 
confiança nas instituições estatais expressados pelos 
entrevistados, inclusive na polícia, as sugestões de solução para a 
questão da segurança se resumem basicamente em “maior 
policiamento”. Deve-se perceber que a palavra utilizada, 

                                                 
106 ISLA, Alejandro; MÍGUEZ, Daniel. Entre la Inseguridad y el 
Temor: instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós, 2010, 
p. 21. 

107 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991. 

108 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública. Ano 8, 156 f. São Paulo: 2014, p. 
123. 
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segurança, diferentemente do que poderia acontecer caso 
fosse usado o termo “crime”, por exemplo, não remonta 
necessariamente à polícia. Ainda assim, a primeira 
(massivamente, a única) resposta que imediatamente vem à 
mente é essa. A maioria das pessoas confia “pouco” ou até 
“nada” na polícia, mas a querem cada vez mais e mais 
perto. O que estaria por trás dessa tendência? 

Inicialmente, parece correto afirmar que, ao menos 
no âmbito da segurança, senão em todos os outros 
assuntos políticos, encontramo-nos no limbo entre a 
ausência de confiança, de um lado, mas a total alienação do 
outro. Quer dizer, em que pese não se atribua mais aos 
peritos estatais a credibilidade que outrora gozaram, a 
sociedade parece pouco empoderada a respeito do amplo 
leque de variáveis que afetam direta e indiretamente a 
gestão da segurança, de modo a reduzir sua resposta à única 
fórmula conhecida: mais polícia, mais prisão. Assim, “a 
ineficácia da resposta repressiva costuma reforçar a 
demanda punitiva, como se o problema estivesse na baixa 
dosagem do remédio”109. Renunciando-se ao esforço de 
buscar explicações complexas ao fenômeno criminal e 
compreender as diversas ordens de fatores inseridos na 
questão criminal, pouco resta que não o vislumbre da 
intenção maligna de atores isolados, contra os quais o único 
caminho é a punição; “ao invés de politizados, os 
problemas são ‘policializados’.”110 

Há, nesse ponto, uma séria deficiência política no 
que se refere ao debate e à informação pública. 
Informações a respeito da gestão da segurança costumam 
passar longe dos debates populares. Isso quer dizer que não 
só o gerenciamento da segurança, mas também das cidades 

                                                 
109 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 105. 

110 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 83-89. 
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como um todo não costumam ser pautadas pela 
participação popular, limitando-se a agendas institucionais 
internas especialmente vinculadas aos âmbitos nacional e 
estadual. A gestão das cidades em si é um debate altamente 
carente de popularização, e esse fato gera não apenas 
prejuízos drásticos para a democracia, mas também acarreta 
uma desinformação geral sobre a violência e a 
criminalidade. 

As políticas de segurança pública não estão voltadas 
à mobilização das esferas públicas visando ao 
enfrentamento racional e preventivo dos conflitos e 
das situações associados diretamente ou 
indiretamente ao sentimento de insegurança. O 
equívoco das políticas criminais revela-se, pelo 
contrário, na verificação de que as ‘soluções’ 
apresentadas convertem-se frequentemente em 
parte indissociável dos problemas.111  

 
A única “fórmula” de contenção da violência 

amplamente difundida é a polícia, alinhada ao 
endurecimento das leis. Ao que parece, as pessoas associam 
“maior segurança” a “menor criminalidade”, e “menor 
criminalidade” à “maior encarceramento”. No imaginário 
popular, é a polícia a responsável pelo encarceramento, 
quando muito sofrendo a interferência negativa do 
“garantismo” judiciário. Dificilmente o cidadão tem 
contato com a fase processual ou com o julgamento do 
processo penal que se dá no interior dos prédios judiciais – 
princípios, provas, artigos. No entanto, perseguições, 
prisões, perícias e investigações policiais estão sempre na 
pauta jornalística e televisiva. Por resultado, a polícia ocupa 
um lugar de destaque não só na contenção do crime, mas, 

                                                 
111 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 71.  
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em sentido mais amplo, na manutenção da segurança e da 
ordem. No entanto, 

... se no espaço da pena é feita uma leitura 
individualizada dos conflitos, é no espaço da 
política onde a sociedade deve confrontar-se com 
seus problemas e buscar soluções negociadas para 
os mesmos. A sociedade que não explica os seus 
conflitos por fora da linguagem da pena está se 
omitindo da reflexão acerca de suas próprias 
responsabilidades por tais conflitos, transferindo-as 
integralmente a indivíduos ou grupos isolados.112  

 
Mas essa alienação não se resume à 

desinformação e falta de participação política. Na verdade, 
as representações íntimas dos elementos que se relacionam 
à segurança constituem teias complexas bordadas de 
subjetividade, que são moldadas pelas experiências pessoais 
da violência e pelas concepções disseminadas pelos meios 
de comunicação. Assim, a fala do crime, as traumatizantes 
experiências pessoais, as representações sociais e o 
imaginário coletivo tendem a interpretar a questão da 
violência de maneira reducionista, reforçando a ideia de que 
ela deve ser resolvida com mais autoridade estatal. Como 
antes visto, especialmente no Brasil o aumento da 
criminalidade pode estar relacionado, no imaginário 
coletivo, à ausência de autoridade decorrente da reabertura 
democrática - e, afinal, “a polícia é sempre pouca nas 
sociedades violentamente hierarquizadas e verticais.”113 
Nesse sentido, para Vera Malaguti “a hegemonia 
conservadora no Brasil sempre trabalhou a difusão do 

                                                 
112 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 82. 

113 BATISTA, Vera Malaguti. O Medo na Cidade do Rio de Janeiro: 
dois tempos de uma história. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 182. 
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medo como mecanismo indutor e justificador de políticas 
autoritárias de controle social.”114  

A compreensão das representações sociais exige 
atenção aos processos através das quais elas foram 
construídas, mas, também àqueles que promovem sua 
difusão e propagação. É nesse ponto que a veiculação 
midiática de notícias relacionadas à segurança pública tem 
papel relevante. Segundo Álvaro Oxley da Rocha, uma 
notícia publicizada e repetida tem o condão de produzir 
uma significação social, elaborando assim uma realidade.  

A notícia produz a realidade social, enquanto a 
descreve, por dois mecanismos fundamentais: a 
seleção dos fatos que serão divulgados e, e do 
enquadramento que será dado aos mesmos. [...] E, 
pela repetição diária, esse processo se automatiza, 
deixando-se de lado a crítica à adequação de tais 
parâmetros.  

[...] 

Deste modo, os fatos de cunho negativo são 
altamente valorizados por esses agentes [os 
jornalistas], variando-se o interesse conforme 
envolvam grupos sociais ou pessoas já em destaque 
pela mídia (por exemplo, terroristas ou 
“celebridades”). O mais alto destaque, no entanto, é 
dado ao crime, por suas características de produção 
de um “culpado”(s), exposto à execração pública, 
e/ou de uma demanda de interesse por uma 
história que se desenvolve em capítulos.115    

                                                 
114 BATISTA, Vera Malaguti. Café Filosófico: medo, violência e política de 
segurança. 2011. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=sUABTP0w9oM>. Acesso em 
10 fev. 2014, 2’45’’.  

115 ROCHA, Álvaro Felipe Oxley. Criminologia e Mídia: os usos sociais 
do crime e da violência na luta por poder simbólico. In: FAYET JR, 
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Ao mesmo tempo em que difunde os valores 

hegemônicos do individualismo e do consumismo, 
incluindo toda a população dentro desse sistema de valores 
e excluindo boa parte dela de efetivamente vir a realizá-
los116, criando, assim, as possibilidades para a violência, a 
mídia também reproduz discursos de defesa social, 
incitando o combate da violência com ela mesma. De 
acordo com Souza,  

... a mídia, comumente, se encarrega de amplificar e 
retroalimentar o medo. O crime rende boas 
manchetes, o medo do crime vende jornais e 
encontra ampla audiência – da mesma forma que, 
cada vez, o medo do crime rende bons negócios (de 
carros de passeio blindados a armas, de 
“condomínios exclusivos” aos serviços de firmas de 
segurança particular) e promete render votos a 
candidatos a cargos no Executivo e no 
Legislativo.117  

 
O sistema gera uma necessidade estrutural por um 

inimigo. Guerras como as dirigidas contra ao tráfico ou 
contra o terrorismo são na verdade guerras contra uma 
abstração, o que traz a “vantagem” de nunca terminarem. 
“Encontrar bodes expiatórios, produzir e demonizar 
inimigos e inflacionar o teor das ameaças geram o medo 

                                                                                              
Ney; MAYA, André Machado (Orgs). Ciências Penais: perspectivas e 
tendências da contemporaneidade. Curitiba: Juruá, 2011, p. 119. 

116 BEZERRA Jr., Benilton. Pobreza, agressividade e consumo: três 
observações sobre a violência no Brasil. In: LEMGRUBER, Julita et al 
(Orgs): Reflexões Sobre a Violência Urbana: (in)seguranças e 
(des)esperanças. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006, pp. 43-60, p. 49. 

117 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a 
militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, 
p. 30. 
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que autoriza a drenagem de recursos para o poço sem-fim 
do desejo militar-corporativo.”118  

Para Zaffaroni, os meios de comunicação de massa 
são as únicas instituições pelas quais é possível difundir a 
cultura do medo, despejando discursos de defesa social e 
mantendo a ilusão dos sistemas penais. Sem a mídia, a 
confrontação com a realidade social permitiria que se 
percebesse a falácia dos discursos justificadores119. 
Conforme o autor, o discurso punitivo midiático é 
autoritário, mas cool – e exige dos políticos alienação 
suficiente para fazê-los aderir aos postulados da publicidade 
da repressão, e dos juízes que adequem suas decisões à 
opinião já assentada do público.120  

Fica claro, assim, que o controle policialesco das 
pessoas e dos espaços urbanos é uma frente política de 
sucesso entre a população amedrontada. Conforme 
Malaguti Batista, “os territórios não controlados são 
classificados como Eixo do Mal, territórios a serem 
ocupados a partir da legitimação produzida por duas 
categorias fantasmáticas: o traficante e o terrorista”.121 Por 
isso, o discurso sobre a violência é uma espécie quase 
performática de profecia: para um medo generalizado, 
difuso e abstrato, propõe uma cultura de defesa social 
muito concreta, glorificando grupos de extermínio, 

                                                 
118 STAM, Robert. Quem tem medo de Donald Rumsfeld? In: 
NOVAES, Adauto (Org.). Ensaios Sobre o Medo. São Paulo: Senac: 
Sesc, 2007, p. 79.  

119 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em Busca das Penas Perdidas: a 
perda de legitimidade do sistema penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Revan. 
2001, p. 128. 

120 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Buscando o inimigo: de satã ao 
direito penal cool. In: MENEGAT, Marildo; NERI, Regina (Orgs.). 
Criminologia e Subjetividade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 
03-40, p. 26. 

121 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à Criminologia 
Brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 28. 
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justiceiros urbanos, redução da maioridade penal e maior 
severidade das penas – ou seja, ampliando a atuação do 
sistema penal e reproduzindo a violência, essa ainda mais 
sediciosa porque institucionalizada122. 

Os cidadãos deixam de habitar a rua para habitar 
programas televisivos desde o isolamento hermético de 
suas residências, onde são informados a respeito da vida 
vitimizada do lado de fora. Na verdade, as próprias 
agências penais não judiciais eventualmente lançam mão de 
campanhas midiáticas de lei e ordem para se relegitimarem. 
Essas campanhas produzem no senso comum o medo e a 
indignação moral necessários para que nelas novamente 
sejam depositados investimentos financeiros e a fé na 
dissipação do mal por meio do estabelecimento de uma 
“paz armada”.123 Basta atentar para audiência que tem 
atraído os populares programas televisivos que 
acompanham o dia-a-dia da polícia nas grandes cidades, 
mostrando situações reais de operações de combate ao 
crime.  

O discurso da segurança pública cumpre hoje esse 
papel de legitimação à repressão estatal. Trata-se de 
discurso sustentado por símbolos mutantes – 
drogas, terrorismo, crime organizado, imigração 

                                                 
122 Para Muniz Sodré, costuma-se utilizar o termo “força” para 
descrever a violência institucional (invisível), em contraposição ao uso 
escancarado da palavra “violência” quando ela parte dos outros 
(visível). Assim, é prática comum ler artigos de jornal como “a polícia 
teve que empregar a força para retirar os ambulantes da rua”, enquanto “os 
manifestantes agiram com violência” (SODRÉ, Muniz. Violência, Mídia e 
Política. In: LEMGRUBER, Julita et al (Orgs): Reflexões Sobre a 
Violência Urbana: (in)seguranças e (des)esperanças. Rio de Janeiro: 
Mauad X, 2006, p. 33-41). 

123 O tema é abordado com loquacidade por Vera Malaguti Batista, em 
sua recente obra intitulada Paz Armada: criminologia de cordel. (BATISTA, 
Vera Malaguti. Paz Armada: criminologia de cordel. Rio de Janeiro: 
Revan, 2012).  
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ilegal – mas que invariavelmente enfatiza a 
necessidade de fortalecimento dos poderes 
repressivos do Estado como condição de 
coexistência social pacífica.124  

 
Não raro agentes de polícia são convidados a 

comentar na mídia casos nos quais atuam, o que pode 
conferir visibilidade à instituição em detrimento do 
andamento legal do Inquérito Policial ou de uma possível 
condenação antecipada.125 Nesse sentido, veja-se a 
reportagem veiculada pela Zero Hora na edição de 06 de 
junho de 2014, a respeito de uma operação realizada na 
ERS-400, Vale do Rio Pardo, para deter um assalto a carro-
forte em execução. Na ocasião, três dos quatro assaltantes 
foram alvejados e morreram em tiroteio com a polícia. 
Entrevistado, um dos Delegados que participou da 
operação resumiu: “o que aconteceu hoje é o suprassumo 
pra qualquer policial.”126 É evidente que a prevenção de um 
crime é rara no âmbito policial, que no mais das vezes atua 

                                                 
124 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 74. 

125 Sobre o assunto importa mencionar o destacado Caso Escola Base, 
do município de São Paulo. A escolinha de ensino infantil foi fechada 
em 1994, após acusações de abuso sexual sobre as pessoas dos 
proprietários contra os alunos, fatos que no curso do Inquérito Policial 
se mostraram inverídicos. O caso foi uma combinação ímpar de 
irresponsabilidade midiática não só dos meios de comunicação, mas do 
próprio Delegado de Polícia responsável pela apuração dos fatos, que 
forneceu diversas entrevistas no sentido de imputar a autoria dos 
supostos delitos aos investigados, emitindo publicamente o célebre 
comentário de que “o Inquérito é a prova”.   

126 ZERO HORA. “Achei que ia morrer, nunca ouvi tanto tiro”, 
conta o delegado. Caderno ZH Notícias [versão eletrônica]. 2014.  
Disponível em: 
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/06/achei-que-ia-
morrer-nunca-ouvi-tanto-tiro-conta-delegado-4520119.html>. Acesso 
em 04 ago. 2014. 
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apenas depois da sua consumação, de forma reativa, e que 
isso é um fator positivo. No entanto, uma operação que 
resulta em três mortos dificilmente pode ser percebida 
como “o suprassumo” da ação policial se essa perspectiva 
não é cotidianamente reforçada no meio social. E, de outro 
lado, parece evidente que se não se tivesse obtido tal 
“êxito” a polícia seria brutalmente criticada.   

Por um lado, representa-se como violenta a atuação 
policial. Por outro, espera-se e cobra-se da polícia 
que seja mais eficiente, mais presente, mais ágil para 
controlar e manter a lei e a ordem, mesmo que com 
violência e em detrimento da observância aos 
direitos humanos. Se bem sucedido nessa tarefa, o 
policial é aplaudido como herói, se fracassa, sua 
imagem é assimilada à do bandido, como no caso 
de repressões policiais que ‘degeneram em 
desordem’.127  

 
Deve-se considerar que as atuações policiais não 

são independentes das normas de convivência em vigor na 
sociedade. A violência não é uma característica inerente às 
corporações policiais enquanto tais, mas um 
desdobramento da cultura nas quais elas estão inseridas. A 
polícia apreende, internaliza e reproduz essa violência. A 
ação policial vai assim sendo transformada em espetáculo. 
Trata-se do que Loïc Wacquant denominou pornografismo da 
segurança, uma nova gestão da lei e ordem marcada pelo 
teatro burocrático-midiático “que reduz a luta contra a 
delinquência a um espetáculo ritualizado”.128 

                                                 
127 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 105-106. 

128 WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria 
nos Estados Unidos. 3ª ed. Col. Pensamento Criminológico nº 06. Rio 
de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2003, p. 467. 
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Comumente, a polícia precisaria recorrer menos à 
força física propriamente dita do que à força simbólica, ou 
seja, à representação da força. No entanto, foco do policial 
acaba por se resumir à prisão de delinquentes da lei e a 
grandes operações e apreensões. A atuação cotidiana e 
pouco glamurosa da ação preventiva, micropontuada, é 
deixada de lado.   

As demandas públicas parecem contraditórias. Na 
reunião comunitária realizada no Bairro Floresta, Janete 
levantou-se da cadeira e iniciou seus protestos a respeito da 
segurança dirigindo ao Comandante da Brigada Militar o 
seguinte questionamento: “por que que o policiamento 
sumiu das ruas?” No entanto, logo em seguida, a 
participante mostrou indignação com o fato de que a 
polícia “fez uma batida” no seu estabelecimento comercial. 
Segundo ela,  

... a nossa freguesia lá em casa, na nossa lancheria, 
ela é selecionada. (...) Tinha advogado, tudo gente 
de bem, e botaram todo mundo na parede. (...) Se 
vocês forem ali agora na nossa lancheria, é só 
pessoas boas. (...) Eu acho errado, quando a polícia 
faz uma batida faz no lugar errado. Claro, eles não 
sabem, eles não são adivinha né? Mas se a gente tá 
dizendo que não tem bandido é porque não tem!129 

 
Se de um lado a população tem mostrado baixa 

confiança nas agências de controle social, ao mesmo tempo 
legitimam (e até exigem) o tipo de postura que conduz a 
essa descredibilidade.   

No que diz respeito à violência policial, a hipótese 
que parece prevalecer aponta processos que 
potencializam uma relação perversa e um círculo 

                                                 
129 Janete, reunião comunitária realizada em 29 de agosto de 2014, 
33’07”. 
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vicioso: em busca de legitimidade e de 
reconhecimento social, o policial intensifica a 
violência e a repressão com o objetivo de 
demonstrar competência e eficiência; ao fazê-lo, no 
entanto, compromete sua busca por legitimidade, 
intimamente associada aos processos de construção 
de sua identidade.130  

 
É certo que esse caráter ambíguo com que são 

formuladas as representações em torno da figura do policial 
repercute fortemente na construção identitária desses 
sujeitos, interferindo na sua concepção sobre o seu papel 
profissional e social. As práticas autoritárias que 
remanescem no bojo da atuação policial tornam dificultosa 
a alteração da imagem da instituição, não só para sociedade 
civil, mas para os próprios policiais que, “mesmo quando 
envolvidos na tarefa de pensar na reformulação 
institucional, deparam-se com a ameaça de desconstrução 
da própria identidade e com a incerteza dos resultados.”131 

Representações sociais não apenas justificam e 
orientam práticas dos atores sociais acerca de um 
fenômeno, mas também, a depender de como são 
apropriadas pelas instâncias institucionais, podem justificar 
e orientar políticas públicas. Por isso, tanto do ponto de 
vista pessoal quanto profissional, é de extrema relevância 
que o agente policial possa desenvolver sobre (a limitação 
do) seu papel institucional representações ajustadas. 

                                                 
130 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 98. 

131 FREIRE, Christiane Russomano. As Representações Sociais da 
Punição entre os Policiais Civis, Policiais Militares e Gestores 
Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. 2014. 251 f. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Ciências Criminais, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2014, p. 163. 
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Conforme pesquisa apresentada no 8ª Encontro 
Anual do Fórum Brasileiro Segurança Pública (FBSP), em 
São Paulo, 73,7% dos policiais que responderam aos 
questionários apresentados se mostraram favoráveis à 
desmilitarização da polícia, com desvinculação ao Exército, 
e 93,6% se disseram favoráveis à modernização dos 
regimentos e dos códigos disciplinares.132 Mas o tema da 
segurança pública tem ganhado relevância no Brasil apenas 
nas últimas décadas. Para Luiz Eduardo Soares, a 
criminalidade nas grandes cidades, que hoje se tornou 
assunto grave, foi por muitos anos negligenciada pelo 
poder público, principalmente em razão da dualidade entre 
as concepções que o concebiam.  

À direita, a convicção de que bastaria mais fazer 
mais do mesmo, isto é, bastaria equiparar melhor as 
polícias, tolerando sua brutalidade e corrupção para 
manter os focos do crime na periferia, circunscritos 
pela cordão sanitário que protegeria as elites; à 
esquerda, a certeza de que, sendo as causas do 
problema socioeconômicas, não faria sentido 
apostar em políticas específicas.133  

 
Em Porto Alegre, o Capitão Ezequiel Roehrs 

atuava como comandante da 4ª Companhia do 9º Batalhão 
de Polícia Militar, sendo responsável pelo policiamento da 
região dos Bairros Floresta, São Geraldo e ilhas (Pavão, 
Marinheiros e Flores). O policial participou das reuniões 

                                                 
132AEZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Reforma das Polícias: a 
visão dos policiais. Sul 21. 18 ago. 2014. Disponível em: 
<http://www.sul21.com.br/jornal/reforma-das-policias-a-visao-dos-
policiais/>. Acesso em 19 ago. 2014. 

133 SOARES, Luiz Eduardo. Segurança municipal no Brasil: sugestões 
para uma agenda mínima. In: SANTO-SÉ, João Trajano (Org.). 
Prevenção da Violência: o papel das cidades. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2005, p. 25. 
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promovidas pela Associação Refloresta, e disse acreditar 
que a grande maioria dos problemas locais não são 
passíveis de intervenção policial (ao menos em um primeiro 
momento), mas sim de debates comunitários e soluções 
pontuais.  

Perceptivelmente, o policiamento na região 
integrada pelo Bairro Floresta, sob responsabilidade da 4ª 
Companhia, adotou uma perspectiva de trabalho mais 
“branda” do que o comum, isto é, menos repressiva. Além 
da participação em reuniões de bairro, o comandante 
também relata a realização de um trabalho pautado pela 
orientação de populares e prostitutas, e por uma patrulha 
comunitária, cujo número do telefone celular funcional é 
fornecido. 

Por exemplo, no ano de 2012, após reclamações 
sobre o fato de que prostitutas – principalmente as travestis 
– estariam trabalhando nuas na área residencial do Bairro 
Floresta, a Brigada Militar realizou uma ação na Rua São 
Carlos, juntamente com um sociólogo e secretarias 
municipais. A intenção, conforme o Capitão Ezequiel 
Roehrs, era orientar que as profissionais se mantivessem 
adequadamente vestidas. O policial ressalvou que a ação se 
deu pela necessidade de se “fazer um trabalho não de 
policiamento, mas sim de uma orientação; é um trabalho 
educacional. Num primeiro momento foi feito isso. 
Porque, entendo eu, primeiro tu tem que demonstrar aquilo 
que tu quer. Depois, se a pessoa não entender, aí sim, aí a 
gente vai agir.”134  

Há alguns anos, prostitutas e pessoas em situação 
de rua denunciavam com frequência supostos abusos 
sofridos pela polícia, principalmente pelo popular jornal 
Boca de Rua e pelas declarações públicas do Núcleo de 
Estudos em Prostituição. O Núcleo, que atua desde 1989 
como espaço amplo de acolhimento e orientação de 

                                                 
134 Ezequiel Spacil Roehrs, entrevista realizada em 09 de julho de 2014. 
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mulheres prostitutas no Rio Grande do Sul, consolidou sua 
força ao intervir em favor das prostitutas que sofriam 
detenções gratuitas e agressões por parte da Polícia Militar. 
Atualmente, conforme informam a Presidenta Nilce da 
Silva Machado e a Secretária Tina Taborda Rovira, não se 
enfrentam mais problemas como este, o que permite que a 
organização execute ações voltadas à cidadania, autoestima 
e prevenção a doenças sexualmente transmissíveis135.    

A desvinculação da pauta policial promove a 
criatividade social para novas possibilidades de 
interpretação e gestão dos conflitos136, até porque um 
modelo que se queira preventivo - e não meramente reativo 
- não deve estar estruturado apenas em torno do eixo 
policial. Em uma reunião comunitária realizada no dia 28 
de agosto de 2014, na Paróquia Santa Terezinha, esquina 
das ruas São Carlos e Ramiro Barcellos, muitos moradores 
dirigiram ao militar, presente na ocasião, reclamações sobre 
as quais a atuação da polícia é limitada pela ausência de 
tipificação penal. Silvia queixou-se, por exemplo, dos 
agrupamentos formados pelas pessoas em situação de rua 
quando da saída do Albergue Municipal. “É mais de 
oitenta, cem homens ali. Eu me apavorei, (...) só indo pra 
ver. É do albergue que saem de manhã ali, é um batalhão!”. 
Quando questionada pelo Comandante da Brigada Militar 
se eles estariam praticando assaltos, a moradora respondeu 
que “não, tão ali parados.”137 

Trata-se, evidentemente, de uma situação geradora 
de sensação de insegurança à moradora. Inobstante, os 
indivíduos, nesse caso, nada fazem que provoque qualquer 
ameaça concreta à integridade física e/ou material de 

                                                 
135 Informação auferida durante a convivência como voluntária no 
Núcleo de Estudos em Prostituição, através de diálogos informais. 

136 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 109. 

137 Silvia, reunião comunitária realizada em 29 de agosto de 2014, 28’15” 
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outrem, e a moradora lamenta que não possam sofrer uma 
espécie de remoção forçada. Nesse sentido, como se lê, a 
própria moradora admitiu que eles não praticam assaltos, 
mas ainda assim se incomoda pelo fato de estarem ali, 
provocando o sentimento associativo de que, se o assalto 
não acontece, poderia ou deveria acontecer. 

Além disso, como já visto, os moradores de rua 
que transitam pelo Bairro em função do Albergue 
Municipal e, eventualmente, da Vila dos Papeleiros, são 
tidos por moradores, empresários e prostitutas como fonte 
de sujeira e degradação. Com Mary Douglas aprendemos 
que o problema da sujeira, essencialmente, é que ela ofende 
a ordem. Se a evitamos não é por temermos as doenças, ou 
em função de valores estéticos, mas porque precisamos 
organizar o ambiente segundo uma ideia de ordem. Para a 
autora, “ideias sobre separar, purificar, demarcar e punir 
transgressões, têm como sua função principal impor 
sistematização numa experiência inerentemente 
desordenada. (...) sujeira, então, não é nunca um 
acontecimento isolado. Onde há sujeira há sistema.”138 

Ilustrativamente, Mary Douglas usou-se do famoso 
exemplo dos sapatos na mesa de jantar: eles não são sujos 
em si, mas é sujeira colocá-los ali, porque ali não é o seu 
lugar. Portanto, a noção ocidental contemporânea de 
sujeira não está apenas associada à razão e à ciência médica, 
mas principalmente a um simbolismo, na medida em que 
ela representa a desordem inconveniente de um sistema. 
Em arremate, Vera Malaguti observa que o estranho 
representa a síntese da sujeira, sendo por isso que as 
sociedades tendem a classificá-los, separá-los, confiná-lo e 
exilá-los. Afinal, os estranhos “não se encaixam no mapa 
cognitivo, moral ou estético do mundo, eles poluem a 

                                                 
138 DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 
2012, p. 15 e 50.   
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alegria com a angústia, embaralham as fronteiras e por isso 
produzem mal-estar e insegurança.”139 

Embora não faça a merecida referência a Douglas, 
Zygmunt Bauman também se debruça sobre o tema, 
argumentando que a pureza é uma visão de ordem contra 
as coisas móveis que trocam de lugar por vontade própria, 
cruzando fronteiras demarcadas. No entanto, segundo o 
autor, há coisas para as quais não foi reservado qualquer 
“lugar certo” na ordem humana, isto é, estão “fora do 
lugar” em toda parte.140 Esse parece ser o caso dos 
moradores de rua. Para muitos, também o das prostitutas.  

Janete afirma: “eu não tenho nada contra a 
prostituição, pra ser bem franca, cada um ganha a vida do 
jeito que quer, mas por que a Brigada Militar não tira eles a 
força dali? (...) Tem que ser proibido, porque não 
transferem a prostituição lá pra Voluntários?”141. Também 
Miro entende que as prostitutas precisam ser removidas. 
“Aqui no Brasil não tenho notícia, mas na Europa eu sei 
que tem, tem porque eu conheço, né? Colocar a 
prostituição num Bairro afastado. (...) seria melhor tanto 
pros profissionais ali da área quanto pros clientes.”142 
Cândida também se manifestou nesse sentido. Ela, que se 
aborrece por ver as profissionais nuas perto da Igreja, 
acredita deveria haver uma “rua especializada”, onde as 
prostitutas estariam atrás de vitrines, devidamente 
cadastradas e recolhendo impostos.143  

Na etapa final de coleta dos dados da pesquisa, 
durante reunião comunitária antes mencionada, ocorreu 

                                                 
139 BATISTA, Vera Malaguti. O Medo na Cidade do Rio de Janeiro: 
dois tempos de uma história. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 78-80. 

140 BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-Modernidade.  Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 14. 

141 Janete, reunião comunitária realizada em 29 de agosto de 2014.  

142 Miro, entrevista realizada em 05 de maio de 2014, 20’27”. 

143 Cândida, entrevista realizada em 22 de março de 2014, 25’39”. 
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uma espécie de inversão dos discursos até então ouvidos. 
Nela, foram relatadas severas situações de vulnerabilidade 
ao crime. Diversas pessoas manifestaram-se no sentido de 
estarem surpresas com o aumento de roubos e furtos nos 
últimos dois a três meses – mais especificamente, desde a 
Copa do Mundo FIFA no Brasil. É preciso considerar, 
nesse ponto, que a reunião foi convocada para tratar do 
tema da segurança no Bairro, fato que naturalmente atrai 
aqueles que estão insatisfeitos com ela, mantendo em casa 
os que nada ou pouco desejam protestar. Ademais, como 
afirmou na ocasião o Capitão Roehrs, a criminalidade pode 
ser vista como migratória, e, no caso, após um período de 
baixos índices de violência e sensação de segurança 
estabilizada, o policiamento passou a priorizar outras áreas 
de maior fragilidade. A própria Copa exigiu modificações 
no planejamento estratégico da polícia, fatores estes que 
podem ter influenciado na onda de crimes.  

Em entrevista concedida em data anterior à referida 
reunião, o militar havia consignado que 

... a gente entende os anseios da comunidade, pra 
pessoa que sofreu, que foi vítima de algum crime, 
ela não quer saber o todo, ela quer saber de resolver 
o problema dela. Mas quem tá numa função num 
órgão estatal, quem tá numa função de comando 
tem que ter uma visão macro da criminalidade. Não 
podemos atingir, solucionar a comunidade daquele 
cidadão, aquele ali serve para que a gente possa 
fazer o mapeamento do fato que tá ocorrendo 
naquele local, mas não tem como se preocupar tão 
somente com aquele fato em si. Porque se assim 
fosse nós estaríamos fazendo policiamento 
privado.144   

 

                                                 
144 Ezequiel Spacil Roehrs, entrevista realizada em 09 de julho de 2014, 
7’52’’. 
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Vale lembrar que, se bem a frequência de episódios 
delitivos na zona urbana do Bairro Floresta pode ser igual 
ou até menor à de diversas outras regiões metropolitanas, é 
natural que o seu impacto sobre os moradores seja sentido 
de maneira significativa, tornando-se insistentemente 
presentes nos discursos dos atores que habitam esses 
espaços. Muitas vezes, uma só experiência de vitimização 
pessoal é suficiente para demarcar uma ruptura drástica na 
relação do indivíduo para com o mundo. 

Outro fato que se destacou na reunião foi a 
perplexidade presente nos relatos sobre a ocorrência de 
crimes “em plena luz do dia”. Com efeito, as pessoas se 
impressionam que a violência aconteça durante o dia, 
afirmando que o crime “não tem mais hora”. Esse 
fenômeno parece remontar novamente à ideia de que 
existem certas condições e circunstâncias representacionais 
que circundam o crime, e os cidadãos se mostram 
surpresos quando essa associação sofre uma ruptura – a 
noite é o lugar do medo, os bares, a prostituição e os lugares 
degradados são os ambientes da criminalidade. 

Muito embora a falta de elementos suficientes para 
uma análise mais conclusiva, não convém ignorar que, se 
aumentou a sensação de insegurança durante o dia, isso 
pode se dever ao fato de que a noite é ocupada e segurada 
pela prostituição. As profissionais da noite, além de 
também zelarem pela sua segurança pessoal, não tem 
interesse em que o seu local de trabalho seja conhecido 
como perigoso ou violento. Isso afasta os clientes, 
naturalmente.  

Embora o modelo policial adotado na região do 
Bairro Floresta seja mais marcado pelo engajamento dos 
agentes com comunidade, essa característica ainda está 
longe de alcançar os modelos de polícia comunitária cuja 
implantação tem ganhado relevância no debate acadêmico e 
político. Há patrulhamento ostensivo intenso no Bairro, 
mas, excetuando-se as lideranças locais, assim entendidas 
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como personalidades cuja atuação merece destaque no 
Bairro, poucos têm conhecimento sobre qual companhia 
ou batalhão atua no local e quais os nomes dos policiais 
que a integram.  

Com efeito, a moradora Cândida se mostrou 
saudosa dos tempos em que os moradores 
confraternizavam com os policiais em festas organizadas 
pela comunidade. “Cada um trazia um prato, um 
refrigerante, e se fazia uma reunião com a vizinhança e a 
Brigada.” Segundo ela, naquela época os moradores 
formavam um Conselho que colaborava financeiramente 
com a polícia, oferecendo um valor semanal destinado à 
“gasolina” e, assim, mantinham um contato pessoal e 
tranquilo.145 Essa situação, evidentemente, caracteriza a 
privatização ilegal de um serviço que é público, e nenhuma 
construção que se pretenda fazer para alcançar a melhoria 
da relação entre sociedade civil e polícia deve cogitar a 
contribuição econômica direta aos órgãos de controle 
social. No entanto, esse apontamento é muito relevante por 
demonstrar a nostalgia de um tempo em que se conhecia os 
vizinhos e os agentes da lei, e, em última análise, em que os 
serviços públicos eram mais acessíveis à comunidade 
daquele Bairro.  

Manuela146 trabalha há onze anos no ponto em 
frente à Praça Florida. Em razão desse tempo, é a única 
prostituta no local que não paga o pedágio (aluguel do 
ponto). Ela confirmou a ação de orientação policial 
realizada em torno da nudez das travestis, apoiando-a. 
Manuela se destaca por ser uma das únicas pessoas 
entrevistadas que disse confiar “muito” na polícia. A 
maioria costuma oscilar entre “pouco”, “nada” e, às vezes, 
“razoavelmente”. Mesmo Diogo147, gerente de uma loja 

                                                 
145 Cândida, entrevista realizada em 22 de março de 2014, 19’16”. 

146 Manuela, entrevista realizada em 10 de julho de 2014. 

147 Diogo, entrevista realizada em 05 de abril de 2014. 
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situada na Rua São Carlos que possui como segurança 
privado um policial militar, disse confiar apenas 
“razoavelmente” na polícia. 

A desconfiança e o descrédito muitas vezes 
atribuídos à polícia dizem respeito também à falta de 
contato que se tem com a pessoa do policial. Num 
contexto político-estrutural em que as instituições como a 
polícia têm perdido a credibilidade enquanto sistemas 
abstratos, ninguém se sente particularmente protegido 
quando a segurança é efetivada por um sistema sem rosto, 
mas sim por agentes concretos que atuam através dessa 
instituição. De outro lado, policiais se sentem mais 
reconhecidos pessoalmente e vinculados a uma ação mais 
escrupulosa quando podem vislumbrar as pessoas a quem 
resguardam, e não apenas a vaga entidade chamada 
“sociedade”. A polícia parece carecer, nesse sentido, de 
personificação.  

Nesse entendimento, retomando a tese de Giddens 
sobre a confiança em sistemas abstratos de administração 
da vida, deve-se destacar o termo “reencaixe”, ou seja, e 
que pese essa confiança dependa diretamente de um nível 
de ignorância a respeito dos métodos técnicos do sistema e 
de um desconhecimento acerca de seus operadores, ela 
também pode ser fortemente influenciada pelo contato 
com os chamados “pontos de acesso”. Isto é, pontos de 
conexão entre os sujeitos leigos e os sistemas abstratos, seja 
pelo contato direto com as pessoas que os manejam ou 
pelo conhecimento reflexivo sobre suas técnicas específicas. 
Os pontos de acesso, se representam flancos de 
vulnerabilidade para os sistemas (pela consciência de sua 
falibilidade), também podem constituir junções de reforço e 
manutenção da confiança. Para Giddens, essa conexão 
pode adquirir o caráter de amizade, intimidade, e, portanto, 
de confiança (típico de profissionais como o médico o 
dentista, o advogado, etc).   
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Atitudes de confiança, de falta de confiança, para 
com sistemas abstratos específicos são passíveis de 
ser fortemente influenciadas por experiências em 
pontos de acesso – em como, é claro por 
atualizações de conhecimento que, através dos 
meios de comunicação e de outras fontes, são 
proporcionadas tanto para os leigos como para os 
peritos técnicos148.  

 
De outro lado, também o Poder Judiciário sofre de 

falta de crédito junto aos cidadãos. Vale, nesse ponto, 
resgatar o contraste destacado por Sérgio Adorno entre a 
imagem idílica que as agências de controle social fazem de 
si e a concepção negativa quem têm junto ao imaginário 
social.149 De fato, há um inegável sentimento coletivo de 
que a justiça penal – pra não falar da justiça em geral – é, 
senão ineficaz, no mínimo mal distribuída. Entre as classes 
populares não é incomum que o apelo às instâncias 
jurídicas seja tão acessível quanto férias em Punta del Este. 
Existe, aí, uma incapacidade estatal de travar um diálogo 
horizontal com uma enorme parcela da população, 
provavelmente por situar-se em um local de fala inaudível 
pelo interlocutor. 

Trata-se de um problema complexo de 
acessibilidade, que se manifesta na impenetrável esfera 
técnica que envolve o direito. Como qualquer campo 
profissional de conhecimento, ele estabelece entrâncias de 
expertise específicas, produzindo um efeito de hermetismo 
cujo alcance é obstaculizado aos leigos150. Isso implica um 

                                                 
148 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 103. 

149 ADORNO, Sérgio. A Criminalidade Urbana Violenta no Brasil: 
um recorte temático. BIB - Revista Brasileira de Informação 
Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 35, pp. 03-24, 1993. 

150 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002. 
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transtorno significativo quando se está a tratar de um 
campo cuja premissa de existência é a igualdade.    

Para o cidadão comum, o judiciário vai geralmente 
associado à indulgência com a criminalidade e 
condescendência com os criminosos. Muitos se revoltam 
com a concessão da liberdade dos indivíduos presos pela 
polícia, e não compreendem a lógica que subjaz essas 
decisões. Cândida, moradora do Bairro, demonstrou 
preocupação a respeito do que chamou de desmotivação dos 
policiais e da população em geral, a qual reputa à ineficácia 
do Sistema Judiciário. Segundo pensa, “não adianta tu 
prender aqui, se daqui a cinco minutos eles tão solto, e 
ainda saem debochando da cara da gente. (...) o Judiciário 
que tá errado.”151  

Ademais, a burocracia e a lentidão que envolve 
qualquer processo judicial contrasta com a agilidade da 
atuação das forças policiais. Parece correto inferir que essa 
morosidade, unida à impenetrável clausura técnica, leva os 
cidadãos a uma indignação poderosa pela sua capacidade de 
orientar políticas e práticas institucionais, e os agentes 
policiais a um desânimo por verem seu esforço (e risco de 
vida) não compensado. Não raro, a ação policial passa a se 
desenrolar por outros meios, mais escusos e subterrâneos. 
Cândida comentou sobre o relato feito por um agente 
penitenciário conhecido, que teria dito: “eu levo duas horas 
fazendo uma parte pro cara que chega, e chega o advogado 
aqui em quinze minutos solta, então eu bato, porque pelo 
menos ele levou uma surra.”152  

Jacques Ranciére, referindo-se à “Guerra ao 
Terror”, fornece contribuição essencial nesse sentido:  

 

Uma só justiça triunfa aqui: a justiça privada, a 
justiça secreta, para a qual ser justo e se enganar de 

                                                 
151 Cândida, entrevista realizada em 22 de março de 2014, 20’55”. 

152 Cândida, entrevista realizada em 22 de março de 2014, 21’15’’. 
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culpado tempo pouca importância, uma vez que 
não se trata do caso de um crime a ser punido ou 
da garantia de um julgamento imparcial, mas de um 
caso de doença que não tem começo nem fim. Ao 
encadeamento do medo se opõe a lógica do trauma 
que suprime a diferença entre inocente e culpado, 
como entre a vítima e o justiceiro.153  

 
Pode se concluir que há, portanto, uma amalgamada 

relação entre excesso e ausência do Estado, traduzida na 
efetividade limitada das agências públicas, as quais, 
carecendo de credibilidade diante da população, sofrem 
também com a falta de correspondência e diálogo entre as 
demais instituições das quais são direta e indiretamente 
dependentes (como é caso das polícias civil e militar e do 
poder judiciário). Esse cenário pode resultar na consecução 
de práticas ilícitas para atingir aos fins visados ou tão 
somente para extravasar a frustração profissional diária. 
Esse ciclo é um circuito que se retroalimenta, ampliando as 
dinâmicas de violência, desconfiança, corrupção e 
ilegalidade. De acordo com Caldeira,  

Apesar de o judiciário nunca ter desfrutado de um 
alto grau de legitimidade, recentemente ele perdeu 
ainda mais credibilidade em razão de sua 
incapacidade de punir os responsáveis pelo número 
crescente de crimes violentos, de conter execuções 
sumárias extralegais cometidas pela polícia e a 
vingança privada dos justiceiros e esquadrões da 
morte, e porque as pessoas tendem a ignorá-lo e a 
resolver conflitos pessoalmente ou por acordos 
privados.154 

                                                 
153 RANCIÉRE, Jacques. Do medo do terror. In: NOVAES, Adauto 
(Org.). Ensaios Sobre o Medo. São Paulo: Senac: Sesc, 2007, p. 57. 

154 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 206. 
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Entretanto, quanto às políticas e práticas judiciárias, 

convém impor obstáculos (legitimantes) à multiplicação de 
mecanismos que tendem a ampliar a rede penal, propondo-
se alternativas de ordem educacional, social e econômica, e 
reconhecendo-se que cada uma dessas áreas de aplicação 
prática tem influência direta nas raízes da questão criminal. 
Assim, o quadro parece se constituir em torno de um 
cenário onde os cidadãos se veem na tensão de requerer a 
assistência de instituições sobre as quais nutrem profundas 
desconfianças, o que talvez reflita numa complexa forma de 
fragmentação social. Porque, se no plano subjetivo essa 
desconfiança sugere uma fratura na relação entre sociedade 
civil e Estado, de outro lado, no plano objetivo, essa 
sensação não pode se expressar na forma de uma ruptura 
absoluta de relações.155 

A confiança em uma determinada instituição é uma 
medida entre as expectativas normativas sobre como essa 
constituição deveria funcionar e as experiências a respeito 
de como ela realmente desempenha seu papel. Nesse 
sentido, parece haver pouca correspondência entre o que os 
cidadãos esperam do Poder Judiciário, do Poder Legislativo 
e das Polícias como sendo uma atuação voltada à 
concretização da justiça penal, e o que eles percebem do 
cotidiano dessas instituições. 

Embora diversas melhorias estruturais e de 
desempenho possam ser recomendadas a essas instituições, 
é de suma importância estabelecer um canal comunicativo 
mais sólido a fim de que seja possibilitado também o Poder 
Público anunciar seus progressos, métodos, expectativas e 
suas próprias concepções acerca da concretização da justiça 
penal, as quais raramente coincidem com as da população 

                                                 
155 ISLA, Alejandro; MÍGUEZ, Daniel. Entre la Inseguridad y el 
Temor: instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós, 2010, 
p. 149 
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em geral, pautadas pelos critérios de “justiça” do mass media. 
Esse programa certamente deve vir associado a uma 
política de educação para os direitos e para a disseminação 
do conhecimento e compreensão das funções das 
instituições e os seus limites de atuação.  



 
REFLEXOS URBANOS: 
dos espaços de contenção 
aos espaços de contágio 

 
 
Tendo em vista a dificuldade de estabelecer relações 

de confiança com todos os indivíduos, ainda que falemos 
de confiança abstrata e não pessoalizada/concreta156, 
confia-se nas instituições como instâncias reguladoras de 
normas e mediadoras de conflitos. O Estado exerce esse 
papel de motivar (quando não juridicamente exigir) que 
todos sejam igualmente comprometidos com os sistemas 
sociais. Nessa linha, Margareth Levi e Valerie Braithwaite 

                                                 
156 Conforme Giddens, há uma diferença que se pode traçar entre a 
confiança construída a longo prazo em uma relação pessoal íntima 
(compromissos com rosto) e aquela confiança de que dependemos para 
sobreviver em um mundo de estruturas amplas, onde sistemas abstratos 
administram a vida de populações inteiras (compromissos sem rosto). 
De todo modo, a confiança em sistemas abstratos não pode substituir a 
pessoalidade dos compromissos com rosto, e não psicologicamente 
gratificante como confiar em pessoas: “a confiança em sistemas 
abstratos contribui para a confiabilidade da segurança cotidiana, mas 
por sua natureza ela não pode fornecer nem a mutualidade nem a 
intimidade que as relações de confiança pessoal oferecem”. 
(GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 95 e 126-127) 
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assinalam que o cidadão é mais propenso a confiar em um 
governo que garante que os demais cidadãos façam a sua 
parte – e citam, a título de exemplificação, que raros seriam 
aqueles que pagariam voluntariamente seus impostos diante 
de um Estado que não obrigasse os demais a fazerem-no 
também.157 De fato, trata-se do que Luhmann entende por 
segurança sistêmica, ou seja, o imperativo de que os 
sistemas sociais sejam capazes de reduzir a complexidade e 
estabilizar as incertezas (expectativas normativas) acerca da 
conduta alheia, solucionando problemas específicos de 
risco e processando as frustrações eventualmente 
decorrentes.158 

Recorrendo-se novamente a Levi e Braithwaite, 
pode-se dizer que a confiabilidade do Estado influencia a 
capacidade dos cidadãos de estabelecer e estabilizar níveis 
de confiança interpessoal, formulando capitais de 
cooperação social e produtividade econômica, os quais 
afetam, por sua vez, a capacidade de governança do 
Estado.159 Nas palavras de Giddens, as rotinas, as relações 
pessoais e os laços sociais também são estruturados por 
sistemas abstratos e se encontram com eles profundamente 
entrelaçados.  

A perda de confiança nas instituições e nos grandes 
sistemas de administração da vida coletiva, a desconfiança e 
o medo em relação ao outro e o reflexo dessa solidão 
existencial na auto-identidade de cada indivíduo constituem 
um quadro muito particular na história social. Mas, 
especificamente no que se refere à segurança e à violência 
nas cidades brasileiras, o que ocorre quando as instituições 

                                                 
157 BRAITHWAITE, Valerie; LEVI, Margareth. Trust and 
Governance. New York: Russel Sage Fundation, 1998. 

158 LUHMANN, Niklas. Confianza. Santiago de Chile: Instituto de 
Sociologia: Pontifícia Universidad Católica de Chile, 1996. 

159 BRAITHWAITE, Valerie; LEVI, Margareth. Trust and 
Governance. New York: Russel Sage Fundation, 1998. 
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públicas não obtém êxito na tarefa de reduzir índices de 
violência, comunicar-se adequadamente com a população 
e/ou estabilizar expectativas normativas, deixando assim de 
gozar da confiança dos cidadãos?   

 
2.1 Privatização da vida citadina: recursos de proteção 
e efeitos urbanos 

A falta de confiança da população no trabalho da 
polícia, assim como nas demais instituições estatais como 
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, que oscila 
entre o excesso repressivo e a leniência delitiva, encontra 
sua contrapartida nos comportamentos individualistas 
adotados em termos de segurança privada. Trata-se de um 
reflexo da ineficiência ou eficiência limitada do sistema 
público de segurança, que, aliado a representações como a 
impunidade e o caos da violência, impulsionam uma 
demanda por aumento de segurança que só pode ser 
suprida por pressão civil (através da mídia e dos períodos 
eleitorais) e soluções privadas. Na conclusão de Sérgio 
Adorno, o crescimento dos índices de crime violento e a 
perceptível incapacidade do poder público em contê-lo são 
fenômenos que, em cruzamento, desembocam num cenário 
de descrença do cidadão comum na eficácia das leis penais, 
bem como na própria razão de ser das instituições 
encarregadas do controle da criminalidade e da manutenção 
da ordem pública. Inseguro, pois abalado na sua confiança, 
ele se volta aos mecanismos defensivos de que pode dispor: 
equipamentos técnicos e “recursos humanos” oferecidos 
pelo sistema de segurança privada.160 Nesse sentido, 
podemos destacar dois movimentos reflexos: o aumento 

                                                 
160 ADORNO, Sérgio. A Gestão Urbana do Medo e da 
Insegurança: violência, crime e justiça penal na sociedade brasileira 
contemporânea. 2006. 282 f. Tese (livre-docência) - Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2006, p. 147. 
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estratosférico do uso de mecanismos de segurança privada 
e o progressivo desuso do espaço público.  

Em ambos os casos, impera a lógica do medo. 
Como anteriormente trabalhado, a veiculação midiática de 
um estado atual de bellum omnium contra omnes, as 
experiências pessoais de violência urbana, os discursos e 
demais representações sobre ele engendram um ciclo no 
qual o medo é reproduzido e comportamentos são 
moldados. Nas conversas, nos debates, nas experiências, 
nos valores e nas crenças, a opinião é moldada no sentido 
de formular estereótipos relativos a pessoas e a espaços 
urbanos, que passam a ser evitados. O cenário da cidade é 
assim adaptado por um comportamento quase fóbico com 
relação ao outro, conferindo um novo sentido à cidade no 
que tange às relações sociais.  

Quando se lança mão de expedientes privados de 
segurança, a defesa de interesses particulares vai beneficiada 
em detrimento dos coletivos. Nessa ótica, pagar pela 
autoproteção implica avocar interesses particulares diante 
de um conjunto de cidadãos que não podem fazê-lo por 
falta de recursos, enquanto todos pagam, com impostos, 
pela proteção da coletividade. Uma vez que as pessoas se 
voltam para maneiras privadas de lidar com a violência e o 
crime, eles não são removidos da esfera pública, mas sim da 
esfera na qual pode haver uma mediação legítima sobre eles 
(isto é, a do Poder Judiciário)161. Melhor dito, a “a 
autoproteção é a extensão de serviços de interesse geral, 
coletivo e universal á proteção de interesses particulares e 
indivíduos, com todos os riscos que podem daí decorrer. 
Configura, portanto, a privatização de um bem público.”162 

                                                 
161 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 205. 

162 PORTO, Maria Stela Grossi. Sociologia da Violência: do conceito 
às representações sociais. Brasília: Verbena, 2010, p. 246 
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De outro lado, “quando a unidade de risco se torna a sua 
chance de vitimização, a avaliação de responsabilidades 
individuais se torna cada vez menos relevante”163. 

Do desuso do espaço público e da utilização de 
segurança privada decorre a segregação espacial, expressada 
através de um distanciamento físico em relação a determinados 
outros e determinados lugares (considerados perigosos). 
Também implica um distanciamento simbólico, já que a 
privatização da segurança tende a descortinar a 
desigualdade social, diferenciando o tipo de segurança que 
cada grupo social tem acesso e conferindo uma espécie de 
status social ao isolamento e à exclusividade.    

O alcance de medidas particulares de segurança, 
restrito às classes mais prósperas, além de estar inserido 
dentro de um conjunto de artefatos materiais e simbólicos 
que priorizam a diferenciação econômica do indivíduo em 
detrimento de sua igualdade política, também contribui 
para que os diversos agrupamentos sociais que convivem 
na cidade dificilmente se encontrem ou precisem interagir.  

No Brasil, onde a distância entre as classes é 
imensa, onde as camadas trabalhadoras tem sempre 
sido o alvo e a principal vítima da polícia violenta, 
esse problema é especialmente agudo. Com a 
difusão da segurança privada, a discriminação 
contra os pobres pelas forças de “segurança” é 
dobrada. Por um lado, eles continuam a sofrer os 
abusos da polícia. Por outro, como os ricos optam 
por viver, trabalhar e consumir em enclaves 
fortificados usando os novos serviços de segurança 
privada para manter os pobres e todos os 
‘indesejáveis’ de fora, os pobres tornam-se vítimas 

                                                 
163 YOUNG, Jock. A Sociedade Excludente: exclusão social, 
criminalidade e diferença na modernidade recente. Col. Pensamento 
Criminológico nº 07. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de 
Criminologia, 2002, p. 106. 
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das novas formas de vigilância, controle, 
desrespeito e humilhação. Numa sociedade 
altamente desigual, a segurança privada irá apenas 
servir para aprofundar essa desigualdade.164   

 
Esse afastamento se manifesta na formação de 

enclaves urbanos: espaços monitorados e frequentemente 
privatizados de consumo, lazer, trabalho, residência, que 
oferecem segurança e garantem um público selecionado, e 
embora possam se situar fisicamente próximas de favelas 
ou áreas deterioradas, delas se separam definitivamente 
através de muros e tecnologias de segurança. Esses enclaves 
são vistos por muitos moradores da cidade como únicas 
alternativas de uso urbano, o que evidentemente reduz a 
livre circulação de pessoas nas ruas e deteriora 
significativamente o uso de espaços públicos, que passam 
então a ser considerados perigosos ou mal frequentados.         

A utilização de mecanismos de segurança privada 
também está fortemente vinculada à característica mais 
significativa das sociedades atuais: o consumo. O medo e 
uns é o negócio e o enriquecimento de outros. A criação de 
necessidades é indispensável à economia de consumo, já 
que ela “depende da produção de consumidores, e os 
consumidores que precisam ser produzidos para os 
produtos destinados a enfrentar o medo são temerosos e 
amedrontados”165. Esse fenômeno pode ser analisado como 
uma transformação do direito social à segurança em 
mercadoria de alcance privado. Não causa estranheza que 
muitos instrumentos destinados à segurança individual 
sejam pouco ou nada efetivos, porque são na verdade 

                                                 
164 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 204. 

165 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 2008, p. 15. 
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fetichizados, como tantas outras marcas e mercadorias. 
Atribui-se-lhes uma força simbólica, um poder mágico de 
estabelecer a segurança, que incide na esfera subjetiva da 
sensação de segurança166.  

Além disso, consumo é um indicativo de distinção. 
As coisas não vendem apenas segurança, luxo ou conforto, 
mas um estilo de vida. As coisas dizem algo a respeito das 
pessoas. Para Zîzêk,  

 
... mesmo os objetos e atividades mais prosaicos 
sempre contêm essa dimensão declarativa, que 
constitui a ideologia da vida cotidiana. Nunca 
deveríamos esquecer que a utilidade funciona como 
uma noção reflexiva: sempre envolve a afirmação 
de utilidade como significado. Um homem que 
mora numa cidade grande e possui um Land-Rover 
(para o qual obviamente não tem uso) não leva 
simplesmente uma vida despojada, prática; na 
verdade, ele possui um carro como esse para 
indicar que leva sua vida sob o signo de uma atitude 
despojada, prática. Usar jeans desbotados é indicar 
uma certa atitude em relação à vida. 167 

 
Observa-se, assim, certa colonização “dos espaços 

públicos pelos amplos processos de estetização da cultura, 
mediante a sujeição do planejamento urbano à lógica do 
mercado”168. Conforme Santos, o imponente papel que o 
consumo veio a representar na sociedade (desde a vida 

                                                 
166 FELETTI, Vanessa Maria. Vende-se Segurança: a relação entre o 
controle penal da força de trabalho e a transformação do direito social 
à segurança em mercadoria. Rio de Janeiro: Revan, 2014. 

167 ŽIŽEK, Slavoj. Como Ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 
25. 

168 LEITE, Rogério Proença. Espaços Públicos na Pós-Modernidade. 
In: FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogério Proença (Orgs.). Plural de 
Cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Edições Almedina, 2009, pp. 
187-204, p. 194. 
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coletiva até o caráter individual) seria a grande perversão do 
nosso tempo169. O medo, então, gerando uma necessidade 
imperiosa por segurança, estimula de um lado o aumento 
do controle social penal e, de outro, a reprodução do 
capital. 

Pelo menos desde os anos 90 os condomínios 
exclusivos de moradia tem se revelado um forte carro-chefe 
da economia de consumo da segurança. Sua popularidade 
entre as elites é espantosa e existem, atualmente, 
incorporadoras especializadas neles. São empreendimentos 
de múltiplas residências, cercados e fortificados, rodeados 
por guaritas de segurança e câmeras, que frequentemente 
oferecem diversos recursos de consumo e lazer internos, a 
fim de evitar que os moradores tenham que se deslocar pela 
cidade em busca de serviços. Eles contam não só com uma 
quantidade de casas de alto padrão, garantindo uma 
vizinhança elitizada, mas também com áreas verdes, 
playgrounds, quadras poliesportivas, espaços decorados, 
piscinas, espaços fitness e salões de festa. Alguns constituem 
verdadeiros “bairros planejados”, com quadras inteiras de 
ruas e avenidas projetadas, devidamente sinalizadas, e 
estabelecimentos comerciais como salão de beleza e 
mercearia. 

A estrutura demanda um amplo lote urbano, e, 
assim, os condomínios tendem a ser erguidos em áreas 
afastadas do centro da cidade, o que não chega a ser um 
empecilho para seus moradores, que dispõem de 
automóveis particulares para efetuar o deslocamento entre 
sua residência e outros ambientes. Veículos são 
imprescindíveis para o acesso aos condomínios na maior 
parte dos casos, ainda que não necessariamente 
particulares. Com efeito, deverá haver pelo menos uma 
linha de ônibus ligando o centro da cidade até o 

                                                 
169 SANTOS, Milton.  O Espaço do Cidadão. 7ª ed. São Paulo: 
EdUSP, 2007, p. 47. 
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empreendimento, para pessoas que neles trabalham possam 
acessá-lo. De todo modo, o acesso a pé é provavelmente 
inviável, não só pela distância, mas porque frequentemente 
os condomínios são ladeados por grandes avenidas ou vias 
expressas de difícil deslocamento para pedestres.  

No parecer de Caiafa, “nas áreas residenciais 
segregadas dependentes de automóvel, a eliminação do 
espaço urbano como meio ocupável coletivamente gera 
uma esterilidade ética e estética desse espaço”170. Mas esse 
efeito não deixa de ser conveniente: a ausência de atrativos 
nos arredores dos condomínios (mas apenas dentro deles) 
facilita a identificação de suspeitos: não há motivos para 
que pessoas transitem por ali, e quem o fizer atrairá olhares 
de suspeição. Condomínios fechados e bairros planejados 
posem se apresentar, então, como sociedades 
semiautônomas incrustadas no tecido urbano, alheias a 
heterotopia da cidade, constituindo verdadeiros guetos de 
afluência.171 

...os enclaves fortificados tendem a ser ambientes 
socialmente homogêneos. Aqueles que escolhem 
habitar esses espaços valorizam viver entre pessoas 
seletas (ou seja, do mesmo grupo social) e longe das 
interações indesejadas, movimento, 
heterogeneidade, perigo e imprevisibilidade das 
ruas. Os enclaves privados e fortificados cultivam 
um relacionamento de negação e ruptura com o 
resto da cidade e com o que pode ser chamado de 
um estilo moderno de espaço público aberto à livre 
circulação. Eles estão transformando a natureza do 
espaço público e a qualidade das interações públicas 

                                                 
170 CAIAFA, Janice. Aventura das Cidades: ensaios e etnografias. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007, p. 39. 

171 HARVEY, David. Spaces of Hope. Berkeley: University of 
California, 2000, p. 148-150 
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na cidade, que estão se tornando cada vez mais 
marcadas por suspeita e restrição.172  

 
A decadência do uso dos parques, dos encontros na 

rua e nas conversas de esquina ficam então evidentes. O 
trânsito das classes médias e altas pela cidade se restringe 
cada vez mais aos enclaves fortificados, variando entre 
condomínios fechados, conjunto de escritórios, shopping 
centers, restaurantes, hipermercados, etc, asfixiando a 
produção de heterogeneidade e a dispersão dos focos de 
identidade e familiaridade. Os enclaves são, portanto, 
opostos à cidade, que passa a ser representada como algo 
deteriorado no qual não apenas há poluição e barulho, mas, 
confusão e mistura, isto é, heterogeneidade social”173. 
Portanto, 

... a auto-segregação é uma solução escapista. [...] 
Como tal, não passa de uma pseudo-solução. Se, de 
uma parte, os “condomínios exclusivos” prometem 
solucionar os problemas de insegurança de 
indivíduos e famílias de classe média ou da elite, de 
outra parte deixam intactas as causas da violência e 
da insegurança que os nutrem. Pior: no longo 
prazo, colaboram para deteriorar a qualidade de 
vida, a civilidade e as condições de exercício da 
própria cidadania na cidade, sob determinados 
aspectos.174 

 

                                                 
172 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 258-259. 

173 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 265. 

174 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a 
militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, 
p. 73. 
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O Bairro Floresta, ainda bastante caracterizado pela 
horizontalidade residencial (muitos imóveis remontando à 
primeira metade do século XX), se insere na região ampla 
do 4º Distrito de Porto Alegre, que vem sofrendo os efeitos 
da popularização mundial não só dos prédios de 
apartamentos, mas de condomínios exclusivos. Por ser uma 
região com grandes lotes ocupados por construções já 
inutilizadas, relativas às antigas fábricas que funcionavam ali 
antes da evasão industrial, e, principalmente, com baixo 
preço do metro quadrado, construtoras e incorporadoras 
têm apostado financeiramente no local. No entanto, as 
repercussões desse tipo de investimento imobiliário na 
região ainda são desconhecidas, já que a maioria dos 
empreendimentos é extremamente recente, ainda na versão 
da planta ou em fase de construção.  

Atualmente, um dos pontos mais positivos do 
Bairro entre os entrevistados é justamente a familiaridade, 
isto é, a presença de vizinhos antigos, de conhecidos, de 
uma memória histórica e afetiva em torno daquele local, 
indiscutivelmente marcada pelo contato com a rua e a 
calçada, maiores facilitadoras da sociabilidade. O que se 
pode antever, portanto, caso se consolide a tendência 
imobiliária que começa a ser tecida no 4º Distrito, é uma 
mudança paradigmática do tipo de sociabilidade que ali se 
desenrola.  

Para Teixeira Netto, por exemplo, a vida em 
apartamentos sufoca um modo de vida que se desenrola em 
lugares abertos e horizontais. Segundo o arquiteto, é 
ilusório pensar que a proximidade física das pessoas que 
residem nesses prédios propicia uma maior intensidade nas 
trocas humanas, quando na verdade 

... a proximidade aparente dos vizinhos 
(frequentemente nada aparente, pois o vizinho 
penetra no espaço do outro com o som de seu 
aparelho de TV, sua vitrola ou mesmo sua voz, 
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através de paredes excessivamente finas e sem 
isolamento acústico, por indesculpáveis razões de 
rendimento econômico – e o canal sonoro é 
justamente aquele pelo qual mais se sente a invasão 
de um estranho, pois o homem não pode controla-
lo à sua vontade como faz com a visão, por 
exemplo) leva justamente a procurar um 
afastamento em relação a eles.175    

 
Nas grandes metrópoles é muito disseminada a 

ideia de que residir em casas não é mais seguro. A 
parafernália de segurança costuma produzir a sensação de 
que os “bandidos estão soltos e nós estamos presos”, e esse 
sentimento estraga “os prazeres que uma casa própria 
deveria oferecer. Como é possível desfrutar da mesma 
forma de uma casa [...] na qual a luz do quarto foi 
bloqueada pelo novo muro? Ou na qual a vista de todas as 
janelas é emoldurada por barras?”176. No entanto, e 
paradoxalmente, quando se trata de prédios de 
apartamentos e condomínios residenciais, essa parafernália 
é tão profundamente incorporada que produz a sensação 
contrária: muros, câmeras, guaritas, seguranças e vidros 
blindados são o que os moradores costumam chamar de 
liberdade. A segurança passa a ser sinônimo de liberdade, 
invertendo-se o preceito de que a liberdade é a maior das 
seguranças. Na verdade, a segurança, nesses locais, chega a 
elaborar uma nova estética177, uma nova arquitetura, quase 
um símbolo de status.  

                                                 
175 COELHO NETTO, J. Teixeira. A Construção do Sentido na 
Arquitetura. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 42-43. 

176 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p.  293. 

177 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 294. 
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Nesse viés, vale ressaltar que um dado pouco 
explorado nas discussões relacionadas à segurança pública é 
o impacto dos números da violência e/ou da sensação de 
insegurança em determinadas áreas sobre a sua capacidade 
de desenvolvimento econômico. Existe uma evidente 
queda nos investimentos em zonas de conflitos e violência.  

No caso, os meios de comunicação assumem um 
papel relevante de disseminação da insegurança, desde os 
clássicos noticiários e matérias jornalísticas até os mais 
tecnológicos aplicativos e softwares, como o conhecido 
WikiCrimes, que permite o registro e o acesso a ocorrências 
diretamente vinculadas a um mapa digitalizado, sem 
qualquer conexão necessária com os registros oficiais 
efetuados nas Delegacias de Polícia. Na verdade, é possível 
dizer que recursos como esse figuram como via alternativa 
ao registro de ocorrência oficial, figurando como opção 
mais rápida, prática e interativa, o que interfere 
negativamente no planejamento da atividade policial, a qual 
se baseia essencialmente nos dados registrados. Além disso, 
locais mais recorrentemente marcados como zonas de 
ocorrências de delitos passam a ser menos frequentados e, 
por consequência, menos vigiados. Assim, instrumentos 
como o WikiCrimes, longe de oferecerem maior segurança 
às pessoas em suas atividades cotidianas, contribuem para a 
formulação de um trágico imaginário a respeito dos lugares, 
estigmatizando espaços e, em última análise, intensificando 
seu potencial de insegurança.  

Mas não apenas os condomínios podem ser 
considerados enclaves urbanos, na verdade, eles são apenas 
versões residenciais dessa tendência. Também o são todos 
aqueles espaços de controle e monitoramento, de alguma 
forma isolados do meio urbano (seja por distância física ou 
cercamento), abertos a categoria(s) de pessoas e vedados a 
outra(s).  

De acordo com Marcelo Lopes de Souza, muitas 
favelas também podem implicar enclaves urbanos, 
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igualmente constituídos pela vontade de segurança, embora 
de uma forma reversa. O condomínio e os bairros 
planejados encontram seu contraponto na favela, onde a 
rua também pode ser evitada pelos próprios moradores e 
pela população externa. Os primeiros, porque conhecem o 
tipo de repressão que se exerce naquele local, e o tipo de 
representação que se faz sobre quem está na rua sem 
motivo justificado. O que se supõe sobre o jovem que se 
diverte na noite dos bairros de classe média não é o mesmo 
que se supõe do jovem que se diverte na noite da favela.  

Também não se deve olvidar que, especialmente 
nas metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, favelas 
podem se afigurar como espaços amplamente controlados, 
tanto pela polícia (exemplo das Unidades de Polícia 
Pacificadora – UPP’s ou mesmo das milícias) quanto pela 
criminalidade. Essas áreas, tal como os condomínios 
fechados, são capazes de estabelecer regras de exclusão e 
inclusão, e de consolidar, da mesma forma, práticas 
territoriais particulares e articulações internas de segurança 
privada (a exemplo do “toque de recolher”, ou da fixação 
de horários para o funcionamento do comércio). De 
qualquer modo, configura-se nesses guetos uma segregação 
análoga à observada nos condomínios exclusivos, porque a 
entrada de estranhos é dificultada e a articulação interna de 
segurança é privada.  

A segregação por opção das camadas 
economicamente mais favorecidas implica segregação 
forçada das classes mais humildes. Diante da ideologia de 
“mercado urbano” dos governos e do setor imobiliário, 
muitas vezes, para a população empobrecida, os únicos 
territórios da cidade financeiramente viáveis de se viver são 
as áreas periféricas, não raro pela via das ocupações 
irregulares, onde a atuação positiva do Estado é fraca ou 
inexistente. 
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Pode-se dizer que se está diante de um processo de 
segregação residencial de um grupo social por outro 
quando uma parcela da população é forçada ou 
induzida, em princípio contra a sua vontade, a viver 
em um local no qual, se pudesse escolher, não 
viveria – ou, pelo menos, não viveria confinada àquele 
local, ou ainda melhor, àquele tipo de local.178  

 
A configuração desordenada das favelas, assim, 

acumula não só o saldo negativo da sociedade 
(paradoxalmente essencial à política capitalista neoliberal), 
os pobres e marginalizados, mas também coleciona 
ausências. A carência de políticas públicas de educação, 
saúde e urbanização nessas áreas degradadas é óbvia. 
Quando essas assistências vêm a ser implementadas, no 
entanto, rapidamente a valorização imobiliária torna mais 
difícil a manutenção da habitação naquele local pela 
população pobre. É de se esperar que essas áreas, 
esquecidas pelo poder público assistencial mas sempre 
lembradas pela corporação policial militar, concentrem a 
grande maioria dos excluídos do mercado e marginalizados 
da sociedade, segmentos sociais que ainda podem estar 
estreitamente ligados ao passado colonialista e escravagista 
do país.    

No Brasil, após a promulgação da Lei Áurea, em 
1888, que aboliu a escravatura no país, um grande 
contingente da população negra, parcamente integrada no 
mercado de trabalho e socialmente excluída a um nível 
quase endêmico, viu-se obrigado a se radicar em terrenos 
periféricos nas cidades, em áreas ocupadas, construindo por 
conta sua moradia e formando, assim, o que veio a se 
denominar cortiços. Aos poucos, e ao contrário do que 
ocorreu nos guetos negros norte-americanos, onde a 

                                                 
178 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a 
militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, 
p. 56. 
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segregação étnica se perpetua fortemente até os dias atuais, 
outros segmentos sociais heterogeneizaram essas áreas: 
imigrante europeus, migrantes nordestinos, classes baixas 
desestabilizadas pelas crises econômicas sofridas ao longo 
do século XX e uma série de marginalizados do mercado e 
socialmente excluídos. Nesse viés, o estudo de Licia do 
Prado Valladares sobre a história das favelas no Brasil vem 
a contribuir com elementos relacionados à origem dos 
cortiços e ao momento em que eles atraíram a atenção 
negativa do Estado, especialmente no Rio de Janeiro. 
Conforme a autora, o cortiço, 

...considerado locus da pobreza, no século XX era 
local de moradia tanto para trabalhadores quanto 
para vagabundos e malandros, todo pertencentes à 
chamada “classe perigosa”. Definido como um 
verdadeiro “inferno social”, o cortiço carioca era 
visto como antro da vagabundagem e do crime, 
além de lugar propício ás epidemias, constituindo 
ameaça à ordem social e moral. Percebido como 
espaço propagador da doença e do vício, era 
denunciado e condenado através do discurso 
médico e higienista, levando à adoção de medidas 
administrativas pelos governos das cidades179.    

 
Para Sidney Chalhoub, o espetáculo de destruição 

dos cortiços cariocas torna difícil entender o sentido de 
tamanha demonstração de força, de capacidade de 
intimidação e de ódio de classe. Mas, conforme o autor, é 
ainda mais impressionante que a atuação governamental foi 
“a aclamação da imprensa, com suas metáforas de guerras e 
de masculinidade, e seu regozijo na eliminação de um 

                                                 
179 VALLADARES, Licia do Prado. A Invenção da Favela: do mito 
de origem a favela.com. Rio de Janeiro: FGV, 2005, p. 24. 
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‘outro’ tão unanimemente indesejado”180. Para ele, esse 
episódio é torturantemente contemporâneo, pois inaugurou uma 
concepção muito específica da gestão das diferenças sociais 
na cidade através de associação entre classes pobres e classes 
perigosas, e através da noção de que uma cidade pode ser 
apenas “administrada”, isto é, gerida de acordo com 
critérios técnicos. Segundo Chalhoub, a combinação dessas 
duas crenças teriam sido fundamentais em nossa história 
urbana para a inibição do exercício da cidadania, quando 
não para o genocídio de cidadãos. 

Muitos estudos sobre as reformas sanitárias e 
urbanas ocorridas no Rio de Janeiro demonstram como a 
demolição dos cortiços e a falta de adoção de quaisquer 
providências habitacionais às milhares de pessoas 
despejadas contribuíram para a formação das primeiras 
favelas brasileiras, situadas nos morros periféricos. As 
cidades contemporâneas são menos marcadas por essa 
polarização espacial. Atualmente, zonas nobres da cidade 
podem comportar diversas “comunidades” ou “vilas”, 
numa complexa teia de relações sociais. Isso não significa, 
em absoluto, mais heterogeneidade. A proximidade espacial 
entre “classes” antagônicas conduz ao refinamento das 
práticas de separação, e uma série de mecanismos de 
afastamento são arquitetados para a manutenção dos 
processos de segregação. 

Assim, as periferias ou as pequenas vilas incrustadas 
em bairros centrais se tornam também enclaves 
fortificados, excludentes e excluídas. Assim, parece 
acertado afirmar que a segregação espacial possui uma 
dupla face, pois constitui um movimento de reflexos 
recíprocos. Esse fenômeno diminui significativamente as 
interações sociais, reduzindo a mobilidade espacial intra-
urbana. Identidades demasiado homogêneas tendem a se 

                                                 
180 CHALHOUB, Sidney. A Cidade Febril: cortiços e epidemias na 
corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 19. 
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tornar também hegemônicas dentro de um círculo sócio-
econômico-espacial específico, asfixiando a produção de 
subjetividades. Trata-se do que o sociólogo e geógrafo 
Marcelo Lopes de Souza181 denominou fragmentação do tecido 
sociopolítico-espacial. Caldeira arremata: 

Moradores de todos os grupos sociais argumentam 
que constroem muros e mudam seus hábitos a fim 
de se proteger do crime. Entretanto, os efeitos 
dessas estratégias de segurança vão muito além da 
garantia de proteção. Ao transformar a paisagem 
urbana, as estratégias de segurança dos cidadãos 
também afetam os padrões de circulação, trajetos 
diários, hábitos e gestos relacionados ao uso de 
ruas, do transporte público, de parques e de todos 
os espaços públicos. Como poderia a experiência de 
andar nas ruas não ser transformada se o cenário é 
formado por altas grades, guardas armados, ruas 
fechadas e câmeras de vídeo no lugar de jardins, 
vizinhos conversando, e a possibilidade de espiar 
cenas familiares através das janelas? A ideia de sair 
para um passeio a pé, de passar naturalmente por 
estranhos, o ato de passear em meio a uma 
multidão de pessoas anônimas, que simboliza a 
experiência moderna da cidade, estão todos 
comprometidos numa cidade de muros. […] Os 
encontros no espaço público se tornam cada dia 
mais tensos, até violentos, porque têm como 
referência os estereótipos e medos das pessoas. 
Tensão, separação, discriminação e suspeição são as 
novas marcas da vida pública.182  

 

                                                 
181 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a 
militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

182 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p. 301 
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O medo costuma ser a maior justificativa para o 
isolamento nas cidades. O pânico difundido pelos meios de 
comunicação de massa criam no imaginário a forte 
sensação que cada minuto vivido fora dos muros e das 
câmeras de segurança representa um risco iminente e fatal 
de ser vítima do crime violento. Assustada, a elite se 
esconde, vendo na clausura dos condomínios a mais 
fantasiosa manifestação de liberdade, e nos shoppings centers o 
próprio retiro espiritual do consumo. Recuada, a periferia 
se torna pouco atrativa para não-moradores, quando não 
francamente hostil, ressalvados os casos de “turismo” que 
impulsionam a economia local. Vai-se estimulando, 
paulatinamente, uma arquitetura bunker. Mais do que 
espaço de reclusão, essa arquitetura impõe uma contenção, 
ou seja, estabelece “barragens” com forma de conter ou de 
redirecionar a circulação. Muros demarcam fronteiras não 
apenas para reprimir grupos marginalizados, mas 
principalmente para “autoconter” (proteger) os grupos 
hegemônicos.183   

De fato, a figura da fronteira não deve mais ser 
vista senão como inarredavelmente movediça e 
permanentemente redelineável. Não obstante, como 
dispositivo fundamental de demarcação, sua característica 
mais medular deixou de ser a definição do exterior, e, 
portanto, da exterioridade do perigo. Atualmente a 
fronteira, operador político por excelência184, age também na 
demarcação interna da produção de limites e inimigos.  

                                                 
183 HAESBAERT, Rogério. Territórios, In-Segurança e Risco em 
Tempos de Contenção Territorial. Disponível em: 
<http://iner.udea.edu.co/grupos/GET/Seminario_Geografia_Perla_
Zusman/12-Haesbaert.pdf >. Acesso em 10 mai. 2014. 

184 MARTINS, Rui Cunha. O Método da Fronteira: radiografia 
histórica de um dispositivo contemporâneo (matrizes ibéricas e 
americanas). Coimbra: Almedina, 2008, p. 17.  
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O fato de a fronteira não operar mais apenas no 
nível internacional, voltando-se para o interior do território 
nacional, implica um giro radical da política sobre o seu 
próprio eixo. Enquanto o objetivo da moderna soberania 
cingia-se a isolar a guerra fora do território - ou seja, entre 
Estados -, banindo assim o conflito do território civil, as 
atuais formas guerra adquiriram características muito mais 
sutis.  

Primeiramente, a política de defesa foi transformada 
em política de segurança. O paradigma da segurança é da 
maior relevância para se pensar a relação entre espaço e 
biopoder, já que “só um mundo ativamente condicionado 
pode ser considerado seguro”185. Além disso, essa mudança 
reforça a indiferenciação entre as fronteiras externas e 
internas, na medida em que, “enquanto a ideia de ‘defesa’ 
envolve o conceito de uma barreira de proteção contra 
ameaças externas, a de ‘segurança’ justifica uma constante 
atividade marcial, tanto no interior do país quanto no 
exterior”186. 

A ideologia da segurança é altamente difundida, 
desde o nível microssocial (nos bairros, pelo medo da 
violência local) até o global (nos continentes americano e 
europeu, pelo medo do terrorismo, por exemplo). O 
movimento de isolamento demarcado pela fronteira, ou 
melhor, antes de tudo, pelo medo contra o “inimigo” 
interno, ainda que bastante prejudicial para a cidade, é 
difícil de ser contido. É custoso manter as pessoas em seus 
territórios originais quando elas “parecem acostumar-se 
rapidamente com a vida num território que tenha ou uma 
cerca metafórica ou concreta, imaginando como tinham 

                                                 
185 HARDT, Michael; NEGRI, Antônio. Multidão: guerra e 
democracia na era do império. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 43. 

186 HARDT, Michael; NEGRI, Antônio. Multidão: guerra e 
democracia na era do império. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 43-44. 
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conseguido viver sem ela”187. Atualmente, gerações inteiras 
crescem cercadas por muros, dentro de condomínios tão 
bem servidos de todos os tipos de serviços necessários que 
a interação com o “mundo lá fora” se torna não só 
perigosa, mas desnecessária.  

Conforme Marcelo Lopes de Souza, em 
Fobópole, os espaços urbanos também (des)educam: no caso 
das segregações, ao invés de estimularem a solidariedade e 
o respeito à diferença, disseminam o ódio de classes, o 
preconceito racial, o elitismo arrogante e alienado e o medo 
dos outros188. O autor, já em sua obra anterior, A Prisão e a 
Ágora, professava que “uma sociedade profundamente 
marcada por prisões reais e metafóricas se reflete e, ao 
mesmo tempo, é condicionada por uma espacialidade 
correspondente (fragmentada sociopoliticamente), que, em 
vez de colaborar para ‘educar para liberdade’, estimula o 
individualismo e o privatismo.”189 

 
2.2 O espaço da identidade e a identidade do espaço 

Ao analisar o espaço urbano devemos considerá-
lo, além de meio de reprodução das relações sociais, 
produtor e produto de identidades. O lugar ocupado ganha 
os contornos do tipo de sociedade que o produziu, mas, 
enquanto condição sine qua non da reprodução social, ele 

                                                 
187 JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p. 51. 

188 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a 
militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, 
p.74. 

189 SOUZA, Marcelo Lopes de. A Prisão e a Ágora: reflexões em 
torno da democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, p. 168. 

189 COELHO NETTO, J. Teixeira. A Construção do Sentido na 
Arquitetura. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 29. 
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também influencia os processos sociais subsequentes. Os 
lugares e os indivíduos são, portanto, sujeitos de identidade, 
na medida em que atribuem, um ao outro, e 
relacionalmente, significados. Segundo Mouffe, 

...a criação de uma identidade infere o 
estabelecimento de uma diferença, diferença que é 
geralmente construída com base em uma 
hierarquia, por exemplo, entre forma e matéria, 
preto e branco, homem e mulher etc. [...] toda 
identidade é relacional e a afirmação de uma 
diferença é uma pré-condição à existência de 
qualquer identidade.190 

 
Assim, a identidade é um movimento reflexivo 

constituído pela existência do contraste, pois só pode ser 
concebida sob a lupa do que dela é exterior – seu exterior 
constitutivo. Não falamos todos do mesmo lugar, cada ser é 
dono de um universo particularíssimo, mas cuja totalização 
é constantemente impedida pela existência do outro. E é na 
esfera urbana, por excelência, que essa exterioridade afronta 
a identidade totalizante sem pudores. A heterogeneidade 
das cidades nega o conforto do previsível e do conhecido, 
porque joga com uma amalgamada profusão de 
subjetividades. 

Quando sustentamos que os espaços também 
possuem identidades, isso significar dizer que são dotados 
de subjetividade - porque são construídos, ocupados e 
semantizados. As práticas, usos e representações do espaço 
conferem-no, constantemente, ressignificações ligadas à 
experiência individual e à memória coletiva, desenvolvendo, 
assim, uma identidade territorial.   

                                                 
190 MOUFFE, Chantal. On the Political. London: Routledge, 2005, p. 
15. (tradução livre) 
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Lugares não existem por si mesmos. Embora se 
estruturem internamente através de experiências e 
subjetividades compartilhadas, eles mantêm sua 
singularidade e integridade identitária mediante a 
contraposição. Em outras palavras, embora os lugares 
signifiquem uma demarcação socioespacial que 
estria os espaços da cidade, eles precisam contrapor-
se a outros lugares, na afirmação pública do 
reconhecimento e da própria existência e 
singularidade.191  

 
De acordo com Coelho Netto192, professor da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Mackenzie, o 
espaço é semantizado através de duas dimensões: uma 
prática, relativa ao uso concreto do espaço, e outra 
imaginária. A semantização nunca é estática, pois está a todo 
tempo sendo soterrada por camadas de novas significações, 
novos discursos, novos usos. E essa constante 
ressemantização não só acrescenta signos ao espaço, mas, 
na mesma medida, deslocam-nos, removem-nos. Há vezes 
em que uma região sofre mudanças tais que seus 
significados modificam-se, e representações que antes lhe 
pertenciam são superadas ou substituídas (o que não 
significa que não existam no passado, como história).  

É o caso do Bairro Floresta, sede de processos 
concomitantes de evasão industrial e implantação de vias 
expressas e corredores de ônibus a partir da década de 60. 
Uma região que antes pertencia à zona nobre porto-
alegrense (próxima à saída cidade, ao cais do porto e ao 
centro), em pleno desenvolvimento, viu-se abandonada 
pelo processo civilizatório: as fábricas se mudaram para a 

                                                 
191 LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e 
espaço público na experiência urbana. 2ª ed. Campinas: Editora 
Unicamp: Editora UFS, 2007, p. 307. 

192 COELHO NETTO, J. Teixeira. A Construção do Sentido na 
Arquitetura. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 117-127. 



Paula Helena Schmitt  121 
 

 

 

região metropolitana, enquanto os proprietários passaram a 
residir massivamente no bairro vizinho, o hoje requintado 
Moinhos de Vento. Há um deslocamento semântico no 
caso concreto: a atividade humana que se projetava naquela 
região e lhe atribuía sentidos deixou de existir, 
permanecendo apenas nos registros históricos e nas 
narrativas dos moradores mais veteranos.   

Os espaços jamais poderão ser considerados 
neutros, pois há sempre pessoas atribuindo-lhes 
significados. São espaços vividos, semantizados, 
historificados, imaginados; jamais neutros. A ocupação 
ideologiza o espaço, pois a relação com o indivíduo o desloca 
para o plano das representações produzidas pelo homem 
com base nas suas condições reais de existência.   

De outro lado, quando afirmamos que o espaço 
produz identidades, estamos na verdade dizendo que o 
espaço semantizado, numa lógica reversa, também atribui 
signos aos indivíduos que o ocupam, seja pela habitação ou 
pelo uso funcional/recreacional. Como categoria do 
pensamento e como realidade prática, o espaço tem em si a 
ideia de referência para o ser humano, pois é sua condição 
de existência. Portanto, “ao mesmo tempo que o homem 
produz o mundo objetivo (real e concreto), produz 
igualmente uma consciência sobre ele, e é assim que o 
homem se produz no processo, enquanto humano, 
consciência, desejos”193. Isso significa que há uma relação 
dialética entre produção/reprodução da vida humana e 
produção/reprodução do espaço.  

A representação que o indivíduo faz de si mesmo 
e a representação que os outros fazem dele depende, 
diretamente, de sua localização no território. E aqui usamos 
a palavra território, e não espaço ou lugar, para ressaltar 
justamente a incidência de forças, poderes e cargas 

                                                 
193 CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Condição Espacial. São Paulo: 
Contextos, 2011, p. 33. 
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semânticas que o atravessam. Esses significados atribuídos 
pelo território são relativos à especificidade cultural do 
lugar e ao acesso (permitido o negado) a bens e serviços. 
Assim, no que concerne ao indivíduo, como ilustra Milton 
Santos, “enquanto um lugar vem a ser condição de sua 
pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento 
histórico, facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhe 
são teoricamente devidos, mas que, de fato, lhe faltam.” 194 

Se a cidade é o palco onde se desenrolam as 
relações sociais, é também na cidade onde as pessoas se 
organizam e interagem com base em afinidades e interesses, 
“menos ou mais bem definidos territorialmente com base 
na identificação entre certos recursos cobiçados e o espaço, 
ou na base de identidades territoriais que os indivíduos 
buscam manter e preservar.”195 De acordo com o geógrafo 
Rogério Haesbaert,  

... identidade territorial é uma identidade social 
definida fundamentalmente através do território, 
dentro de uma relação de apropriação que se dá 
tanto no campo das ideias quanto no da realidade 
concreta, o espaço geográfico constituindo assim 
parte fundamental dos processos de identificação 
social. (...) Não há território sem algum tipo de 
identificação simbólica (positiva ou negativa) do 
espaço pelos seus habitantes.196 

 
Mas os territórios não são apropriados de forma 

igual entre os indivíduos, e sim (ao menos frequentemente) 

                                                 
194 SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 7. ed. São Paulo: 
EdUSP, 2007, p. 107. 

195 SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do Desenvolvimento Urbano. 
6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 28. 

196 HAESBAERT, Rogério. Identidades territoriais. In: CORRÊA, 
Riberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Manifestações da 
Cultura no Espaço. Rio de Janeiro: Eduerj, 1999, p. 172. 
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de acordo com a posição que eles ocupam no mundo da 
produção197. Nem todos os espaços são acessíveis a todos 
os indivíduos. Neste contexto, o próprio espaço assume a 
característica de mercadoria, porque seu acesso está adstrito 
ao poder do capital, ou seja, pelo seu valor de troca, e não 
de uso. Assim, o lugar de cada indivíduo está, no mais das 
vezes, definido pela hierarquia que cada um ocupa na 
cadeira produtiva, e este se torna o critério definidor da 
legitimidade de apropriação.  

O espaço aparece e é vivido de forma distinta 
quando a habitação torna-se uma mercadoria, 
quando o ato de habitar passa a ser destituído de 
sentido, decorrente do fato de que os homens se 
tornam instrumentos no processo de reprodução 
social, e suas casas se reduzem à mercadoria, 
passíveis de ser trocadas ou derrubadas (em função 
das necessidades do crescimento econômico). 
Nessa lógica, a atividade humana de habitar, da 
reunião, do encontro, do reconhecimento com os 
outros e com os lugares da vida ganha uma 
finalidade utilitária.198  

 
Ora, a “relação entre o espaço e a desigualdade 

social deve ser pensada conforme as possibilidades de 
acessarem-se bens socialmente valiosos ou então posições 
sociais de prestígio, diretamente vinculados a relações 

                                                 
197 “No Brasil, ao menos de forma direta, a variável renda é a principal 
definidora dessa diferenciação. O que não quer dizer, contudo, que, 
indireta ou mediatamente, outros fatores, especialmente o fator étnico 
(“racial”), não estejam entrelaçados, historicamente, como fatores de 
renda (...)”. (SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do Desenvolvimento 
Urbano. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 66).  

198 CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Condição Espacial. São Paulo: 
Contextos, 2011, p. 65. 
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intersubjetivas ou de poder”199. Por conseguinte, quando o 
acesso a determinados valores simbólicos e serviços estatais 
é negado a determinado grupo de indivíduos, a exclusão 
social e material é mantida e reiterada.  

Muitos são os estigmatizados por habitarem 
determinados espaços. Não raro, esses grupos tendem a 
encontrar na elaboração de valores e instituições 
organizacionais relativamente autônomas o único modo de 
inclusão e interação. O espaço físico por eles habitado é 
constituído, então, pela condição comum de seus 
habitantes de se situarem socialmente distantes dos bens 
sociais.200 

Portanto, a identidade produzida pelo espaço não 
decorre apenas do sentido material e concreto de habitá-lo, 
mas também, e principalmente, do sentido simbólico das 
relações de poder projetadas no território e dos vetores 
culturais inscritos no espaço vivido201; é dizer, são as 
barreiras físicas e imaginárias que delimitam a identidade 
dos que têm acesso ou não a determinadas áreas. O espaço 
diz algo a respeito da pessoa que o ocupa, atribuindo um 
estilo de vida àquele que nele vive, compra, estuda ou se 
diverte. Conforme Henri Lefebvre202, ele deve ser encarado 

                                                 
199 RIPOLL, Joana Cavedon; SAAVEDRA, Giovani Agostini. Espaço 
Social e Estigmatização: um estudo de criminologia do 
reconhecimento. In: FAYET JR, Ney; MAYA, André Machado (Orgs). 
Ciências Penais: perspectivas e tendências da contemporaneidade. 
Curitiba: Juruá, 2011, pp. 177-194, p. 182. 

200 RIPOLL, Joana Cavedon; SAAVEDRA, Giovani Agostini. Espaço 
Social e Estigmatização: um estudo de criminologia do 
reconhecimento. In: FAYET JR, Ney; MAYA, André Machado (Orgs). 
Ciências Penais: perspectivas e tendências da contemporaneidade. 
Curitiba: Juruá, 2011, pp. 177-194, p. 182. 

201 SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do Desenvolvimento Urbano. 
6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 99. 

202 LEFEBVRE, Henri. The Production of Space. Trad. Donald 
Nichol-son-Smith. Malden: Blackwell, 1991, p. 80-84. 
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como algo que mente a respeito de si: dissimula a quantidade 
de trabalho social nele contido, o trabalho produtivo que 
incorpora e, principalmente, as relações sociais de 
exploração e dominação em que se funda.203   

Mas é importante perceber que, apesar de estar 
marcada pela hegemonia do capital, a produção e a 
apropriação do espaço não se restringe ao plano 
econômico, porque não está determinada, na sua totalidade, 
pelas relações de mercado. A atividade prática muda 
constantemente o espaço concreto e os significados a ele 
conferidos, recriando e renomeando seus traços, 
características e representações. A produção e a 
apropriação do espaço são, na verdade, atividades culturais, 
concretas ou imaginárias, de uso e representação humanas, 
ainda que fortemente influenciadas pela pauta 
mercadológica.  

E é nessa correspondência que há entre o espaço e 
o indivíduo onde residem também sérios conflitos urbanos. 
Para Antonio Arantes, a relação da sociedade civil com o 
patrimônio cultural urbano é construída por um complexo 
processo de atribuição de valores, baseados na participação 
dessa sociedade no âmbito político-administrativo da 
cidade204. Uma cidade sustentável, ou seja, que integre 
desenvolvimento social e econômico à preservação de seu 
patrimônio natural e material205, deve estar ciente de que “as 

                                                 
203 LUZ, Tiago Pires Fidelis da; SCHMITT, Paula Helena. Espaço e 
identidade: estigma, distinção, segurança. In: COSTA, Marli Marlene 
Moraes da; LEAL, Mônia Clarissa Hennig (Orgs.). Políticas Públicas 
no Constitucionalismo Contemporâneo. Curitiba: Multidea, 2014. 
pp. 151-170, p. 161. 

204 ARANTES, Antonio A. Patrimônio Cultural da Cidade. In: 
FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogerio Proença (Orgs.). Plural de 
Cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Edições Almedina, 2009, p. 
15. 

205 Nesse ponto, vale referir que os processos de “desenvolvimento” ou 
“progresso” urbanos, quando limitados apenas ao crescimento 
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culturas são realidades vivas e mutáveis, e sua produção, 
continuidade e mudança dependem de condições históricas 
e socioambientais específicas”206.  

Refletir concretamente o conjunto das 
manifestações simbólicas e atribuições de sentido entre 
espaço e população é uma das tarefas da administração 
urbana e dos cidadãos no espaço civil-público. A depender 
dos usos sociais a que vier a servir (ou a quem vier a servir), 
o patrimônio pode ser integrado às culturas locais ou ser 
recusado por elas. Conforme assinala Milton Santos, “o 
território em que vivemos é mais que um simples conjunto 
de objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, 
moramos, mas também um dado simbólico.”207 Nessa 
condição, “quando um homem se defronta como um 
espaço que não ajudou a criar, cuja historia desconhece, 
cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma 
vigorosa alienação”.208  

                                                                                              
econômico e à modernização tecnológica costumam cobrar um alto 
preço social. Outrossim, também não se deve cair na retórica das 
“cidades sustentáveis”, dando exagerada atenção à relação da urbe com 
a natureza e assim banalizando talvez as próprias relações sociais 
humanas, “subestimando o fato de que, para além das questões como a 
crescente poluição ambiental nas cidades, a formação de ilhas de calor e 
os problemas quanto ao destino do lixo urbano, ou como a 
contribuição das cidades para o aquecimento global, as cidades se 
tornam, também ou, acima de tudo, em um sentido estritamente social, 
cada vez mais insustentáveis [...].” (SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC 
do Desenvolvimento Urbano. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2011, p. 165).   

206 ARANTES, Antonio A. Patrimônio Cultural da Cidade. In: 
FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogerio Proença (Orgs.). Plural de 
Cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Edições Almedina, 2009, p. 
15. 

207 SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 7ª ed. São Paulo: 
EdUSP, 2007, p. 82. 

208 SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. 7ª ed. São Paulo: 
EdUSP, 2007, p. 81. 
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É no espaço local que a vida acontece; portanto, o 
desafio da arquitetura e do planejamento urbanístico atuais 
é precisamente encontrar os “pontos de amarração” nos 
quais é possível representar a diferença e, ao mesmo tempo, 
a sensação historicizada de pertencimento. Essa integração 
confere à cidade e às suas formas sempre uma nova 
significação, na medida em que relaciona os lugares com as 
pessoas, presenteando o espaço habitado com a história. 

A história atribui funções diferentes ao mesmo 
lugar. O lugar é um conjunto de objetos que têm 
autonomia de existência pelas coisas que o formam 
ruas, edifícios, canalizações, indústrias, empresas, 
restaurantes eletrificação, calçamentos -, mas que 
não tem autonomia de significação, pois todos os 
dias novas funções substituem as antigas, novas 
funções se impõem e se exercem.209 

 
Com efeito, de acordo com Marc Auge, a 

identidade e a relação estão no cerne de todos os 
dispositivos espaciais, mas também a própria história, 
porque todas as relações inscritas no espaço se inscrevem 
também no tempo, na duração. Por isso é preciso erguer 
altares aos deuses, monumentos aos heróis, tronos aos 
soberanos: para que não fiquem sujeitos às contingências 
temporais e permitam a manutenção de um lastro histórico-
geracional. O espaço social está repleto de monumentos 
concretos e simbólicos, sobre os quais cada indivíduo pode 
ancorar a sensação de uma preexistência e, por conseguinte, 
de superveniência ao seu próprio ser. Segundo o autor, 
“sem a ilusão monumental, aos olhos vivos, a história não 

                                                 
209 SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado: 
fundamentos teóricos e metodológicos da geografia. 6ª ed. São Paulo: 
EdUSP, 2008, p. 59. 



128 Espaço, sociabilidade e segurança 
 

 

 

passaria de uma abstração”210. Nesse viés, um espaço que 
não pode se definir como identitário, relacional e histórico 
só pode se definir como um não-lugar, destinado à hibridez, 
à passagem, ao transitório e ao efêmero, incapaz de dar 
forma a qualquer sentido histórico porque deslocalizado 
temporal e espacialmente. 

 
2.3 O espaço do outro: a crise do encontro e a falácia 
do multiculturalismo 

Se, como vimos, a identidade se constrói pela 
percepção relacional de uma exterioridade, devemos 
reconhecer que a cidade é o locus ideal de constituição do 
sujeito, porque é em si um eterno exterior. Por mais 
familiar que lhe pareça o meio urbano ao indivíduo, ele 
sempre é capaz de lhe revelar o novo, o desconhecido, o 
inexplorado. É, portanto, um infinito devir. Para melhor 
ilustrar o pensamento, podemos dizer que “o devir não diz 
respeito ao ser, à identidade, mas a um tornar-se, a uma 
experiência de alteridade e transformação.”211    

É na esfera urbana que o diferente aparece 
insistentemente, negando o mesmo e identificando o outro. O 
encontro com o inevitável contraste, o incomodativo 
contraste, é a crise da identidade própria, e na medida em 
que a desconstrói também viabiliza sua autorreflexão e 
autorreconstrução. É pela morte da sua totalidade 
anunciada pelo outro que a identidade (re)vive. Segundo 
Ricardo Timm, etimologicamente a palavra “crise” indica 
muito mais a tensão e a decisão do que a catástrofe dramática 
com a qual é frequentemente associada. Assim, a crise é 
“uma situação a respeito da qual uma determinada decisão 

                                                 
210 AUGÉ, Marc. Não-Lugares: introdução a uma antropologia da 
supermodernidade. 9ª ed. Campinas: Papirus, 2010, p. 58. 

211 CAIAFA, Janice. Aventura das Cidades: ensaios e etnografias. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007, p.119. 



Paula Helena Schmitt  129 
 

 

 

tem de ser tomada”212, pois implica o julgamento de uma 
lógica paralisada no passado e a interpretação das 
condições do presente. Vivenciar a crise até os limites 
significa, em última análise, obrigar-se a questionar, aguda e 
radicalmente, os parâmetros nos quais nossa realidade até 
então se referia e o próprio sentido do existir – ou seja, 
fazer filosofia por excelência.213 

Mas filosofia supõe obviamente o entrar e o sair da 
crise, através de sua transmutação em crítica, (...). 
Sem entrar na profundidade da crise, sem ver-se à 
voltas com a inquietação no novo, sem 
experimentar a espantosa dialética do thauma e do 
trauma, a dialética da admiração e do choque de se 
ver vivo, ninguém jamais filosofou propriamente 
(...).214 

   

De acordo com Janice Caiafa, “a evitação da 
alteridade é fatal para a potência criadora da 
subjetividade”215, e a aventura das cidades envolve, 
justamente, a produção de espaços de dispersão, onde os 
focos de identidade e familiaridade são superados pela 
introdução da variação nos processos de construção 
subjetiva. Podemos concluir, portanto, que o papel das 
cidades é chamar à exterioridade, provocar a crise, abater a 
totalidade do sujeito com a lâmina da diferença.  

                                                 
212 COELHO NETTO, J. Teixeira. A Construção do Sentido na 
Arquitetura. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 30. 

213 COELHO NETTO, J. Teixeira. A Construção do Sentido na 
Arquitetura. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 61-62. 

214 SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda Além do Medo: filosofia e 
antropologia do preconceito. Porto Alegre: Dacasa, 2002, p. 15. 

215 CAIAFA, Janice. Aventura das Cidades: ensaios e etnografias. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007, p. 39. 
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Mas transformar a crise em crítica e deixar-se 
inundar pela diferença constitutiva não é tarefa simples. A 
tentação de reduzir o complexo ao simples é uma tendência 
humana muito debatida por Edgar Morin216, em seus 
escritos sobre epistemologia. Na atividade automática de 
conhecer, identificar classificar, é grande a chance da 
essencialização. Isto é, em função de algum traço distintivo 
(gênero, classe social ou raça, por exemplo), atribuir ao 
outro características essenciais de uma ontologia imutável.  

Não raro, a essencialização de um indivíduo ou de 
um grupo/classe de indivíduos pode estar ligada à 
sua condição espacial: o sujeito está tomado até os 
ossos pelos significados sociais de seu espaço, 
imbuído pessoalmente do que significa ocupá-lo, e não 
pode disso se desfazer. Ocupar um lugar é carregar 
o estigma ou distinção que isso representa, é ser 
representado ou identificado através disso.217  

 
Ricardo Timm sustenta ser o preconceito uma 

questão fundamental, porque referente a fundamentos, a 
origens. Uma questão cujo tecido mais elementar é o medo, 
o pavor pelo diferente e a ânsia de reduzi-lo a uma 
identificação pessoal, negando e eliminando o assombro do 
diferente: “ao negar obsessivamente o diferente – aquele 
com quem a identificação não é evidente – o ato 
preconceituoso acaba por implodir em numa nulificação 
anti-vital”218. É dizer, ao negar o outro, o preconceito acaba 

                                                 
216 MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2010. 

217 LUZ, Tiago Pires Fidelis da; SCHMITT, Paula Helena. Espaço e 
identidade: estigma, distinção, segurança. In: COSTA, Marli Marlene 
Moraes da; LEAL, Mônia Clarissa Hennig (Orgs.). Políticas Públicas 
no Constitucionalismo Contemporâneo [livro eletrônico]. Curitiba: 
Multidea, 2014. pp. 151-170, p., p. 162. 

218 SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda Além do Medo: filosofia e 
antropologia do preconceito. Porto Alegre: Dacasa, 2002, p. 19. 
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por encerrar o sujeito em uma bolha autorreferente, óbvia, 
estática e totalizante. 

O interior hermético dessa bolha é o habitat de 
subjetividades egocentradas em seu narcisismo, mas 
paradoxalmente padronizadas, ou seja, individualidades 
iguais e individualizantes, desprovidas de uma consciência 
social mais ampla e impossibilitadas de admirar o outro na 
sua diferença. São, portanto, propulsoras de atritos e 
violências, na medida em que evitam o “outro” que não é 
igual ao “eu”.  Para Marc Augé, as imagens veiculadas na 
contemporaneidade demonstram suficientemente bem a 
mensagem tentadora e, mais do que isso, a lei comum de 
fazer como os outros pra ser você mesmo.219 É na literatura de 
Milan Kundera, em seu mais conhecido romance A 
Insustentável Leveza do Ser, que encontramos uma preciosa 
reflexão: 

Aquilo que o ‘eu’ tem de único se esconde 
exatamente naquilo que o ser humano tem de 
inimaginável. Só podemos imaginar aquilo que é 
idêntico em todos os seres humanos, aquilo que 
lhes é comum. O ‘eu’ individual é aquilo que se 
distingue do geral, portanto aquilo que não se deixa 
adivinhar nem calcular antecipadamente, aquilo que 
precisa ser desvelado, descoberto e conquistado do 
outro.220  

 
Este “eu” do outro precisa ser desvelado, mas não 

será jamais, permanecendo para sempre inalcançável, pois 
sua existência individual é “perfeitamente única, credora de 
um mundo particularíssimo, de uma perspectiva que nunca 
houve e que nunca se repetirá, (...) porque esta unidade, este 

                                                 
219 AUGÉ, Marc. Não-Lugares: introdução a uma antropologia da 
supermodernidade. 9ª ed. Campinas: Papirus, 2010, p. 98. 

220 KUNDERA, Milan. A Insustentável Leveza do Ser. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 200. 
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mundo, é cabalmente irrepetível, assumindo assim um valor 
inigualável, não reproduzível ainda que pelo ourives mais 
delicado”221. Para Jacques Ranciére, “diante da alteridade 
incontrolável, opõe-se a tensão estrutural entre o que é 
esperado e o que não é, o que é sabido e o que não é, o que 
é querido e o que não é.”222 O alteros, no entanto, é o que 
está para além da interpretação, da classificação e da 
identificação pessoal.  

A subjetividade só ganha sentido, neste mundo 
infinitamente plural, na medida em que se compõe 
pluralmente. O outro, como uma devastadora crise de 
sentido, é a expressão de um mundo possível. O que 
significa que a identidade se constrói pela consciência 
reiterada da diferença, através da via ética, e jamais pelo 
isolamento do sujeito solipsista.  O espaço (concreto ou 
simbólico) é ao mesmo tempo a expressão do preconceito 
e a condição de seu rompimento. 

O espaço humano, o mundo humano feito espaço, 
define-se pela interpenetração de campos de 
sentido afetivo-existencial. Humano é o ser que 
possui real ou potencialmente a capacidade de 
dilatar e contrair seu espaço de existência, de 
aproximar abismos e afastar intimidades, de 
redefinir e organizar continuamente seu horizonte 
de significação, seu sentido vital.223  

 

                                                 
221 SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda Além do Medo: filosofia e 
antropologia do preconceito. Porto Algre: Decasa, 2002, p. 32. 

222 RANCIÉRE, Jacques. Do medo do terror. In: NOVAES, Adauto 
(Org.). Ensaios Sobre o Medo. São Paulo: Senac: Sesc, 2007, p. 60. 

223 SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda Além do Medo: filosofia e 
antropologia do preconceito. Porto Alegre: Dacasa, 2002, p. 42. 
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Mas “o preconceituoso sacrifica tudo à segurança, 
inclusive a inteligência.”224 Nas cidades dispostas em torno 
da questão da segurança, a anulação da alteridade é física e 
simbolicamente sentida. A apropriação desigual do espaço, 
a formação de enclaves urbanos fortificados, de pseudo-
espaços-públicos e privatopias urbanas, expressadas através 
de grades, muros, câmeras de vigilância e uma série de 
aparatos de segurança representam uma violência 
biopolítica cotidiana. Nesses locais, marcados, no dizer de 
Massimo Canevacci225, pela virtualidade característica da 
contemporaneidade, o público se confunde com o privado 
e a exaltação do encontro e da alteridade é só aparente, 
porque pensamos perceber como múltiplo aquilo que na 
verdade é o igual. Transformamos o outro no mesmo. 
Toda a suposta polissemia de sentidos e valores, tão 
elogiada pela cultura pós, seria não mais que a minha própria 
imagem refletida em mil espelhos caleidoscópicos.  

Tal como Narciso que admira o próprio reflexo na 
água, a arquitetura contemporânea reveste de pele de vidro 
espelhado a concretude do tijolo, reproduzindo as imagens 
de fora ao mesmo tempo em que as repele, blindando o 
próprio prédio, visto que não se o vê realmente ao observá-
lo, mas sim às imagens distorcidas de tudo o que ele 
reflete.226 O próprio design arquitetônico seria marcado por 
esse desejo de espelho. Conforme Teixeira Netto, a repetição 
de determinados elementos em iguais intervalos de tempo, 
o chamado ritmo, permite ao indivíduo identificar uma 
padrão estético nas construções e, portanto, adivinhá-la. 

                                                 
224 SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda Além do Medo: filosofia e 
antropologia do preconceito. Porto Alegre: Dacasa, 2002, p. 66. 

225 CANEVACCI, Massimo. A Cidade Polifônica: ensaio sobre a 
antropologia da comunicação urbana. 2ª ed. São Paulo: Studio Nobel, 
2004, p. 16. 

226 JAMESON, Frederic. A Virada Cultural: reflexões sobre o pós-
moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 34. 
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Para ele, o ritmo “cria no homem a neurose da certeza e da 
tranquilidade, de que o homem tanto necessita e que ao 
mesmo tempo aniquila toda sua vida intelectual.”.227 Em 
algum momento, o receptor foge da imagem arquitetônica, 
isto é, fecha sua receptividade à mensagem transmitida, 
porque já a conhece, pode adivinhá-la. E a arquitetura, 
acrescento, não pode deixar de enviar mensagens, sob pena 
de não significar o espaço construído. Por isso, é necessário 
trabalhar com uma alternância entre previsibilidade e 
imprevisibilidade. 

Os espaços hologramáticos e palimpsestos, onde o 
ornamento e a arquitetura estética se fazem tão presentes, 
estariam a simular higienicamente a interação pessoal que 
se pretende heterogênea, ocultando o fato de serem na 
verdade espaços limitados de diversidade e amplamente 
condicionadores de comportamento, onde a presença e a 
postura do indivíduo são pensadas e reguladas de antemão 
a fim de que não sejam jamais acidentais228. Para Jacques 
Ranciére, “o medo trágico então não é a representação de 
uma condição marcada pelo encontro de uma alteridade 
irredutível. Ela é a própria sensação de uma construção 
ficcional, de uma redução das causalidades e das 
temporalidades.”229 

Conforme Frederic Jameson, o pastiche é a paródia 
do modernismo230, porque tal como ela constitui uma 
imitação, nada mais que uma máscara estilística ou um 

                                                 
227 COELHO NETTO, J. Teixeira. A Construção do Sentido na 
Arquitetura. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 139. 

228 VIRILIO, Paul. La Inseguridad del Territorio. Buenos Aires: La 
Marca, 1999, p. 127. 

229 RANCIÉRE, Jacques. Do medo do terror. In: NOVAES, Adauto 
(Org.). Ensaios Sobre o Medo. São Paulo: Senac: Sesc, 2007, p. 60-61. 

230 O uso do termo modernismo ou pós-modernismo se apresenta mais 
adequado quando nos referimos a movimentos ou a estilos no âmbito 
das artes, da literatura, do cinema e da arquitetura.  
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discurso em uma língua morta, apenas que desprovido “do 
motivo oculto da paródia, sem o impulso satírico, sem o 
riso, sem aquele sentimento ainda latente de que existe algo 
normal, em comparação com o qual aquilo que é imitado é 
cômico. O pastiche é uma paródia pálida, a paródia que 
perdeu seu senso de humor”. 231 Conforme o autor, a 
singularidade e a originalidade estilísticas estariam 
ameaçadas pelos séculos de arte durante os quais todos os 
modos já foram inventados, nada mais restando que não a 
imitação opaca que tudo que um dia foi novo e único. 
Também por isso o pós-modernismo já foi muito associado 
ao “fim da história”. 

Ora, a arquitetura deve ser pensada como inscrita, 
ela também, em um campo amplo de exercício de poder, 
ou melhor, no seio de um campo social ao redor do qual se 
articulam políticas e efeitos específicos232. O corpo social é 
administrado, calculado e controlado através do espaço. De 
acordo com Virilio233, o poder estatal é menos uma 
geografia humana do que uma geometria projetada espacial 
e temporalmente. O planejamento urbano e arquitetura, 
assim como a ocupação dos espaços em si, são também 
fenômenos inscritos dentro da produção biopolítica, e 
podem consolidar ou romper com a lógica do preconceito 
e da eliminação funcional e seletiva do outro.  

A arquitetura contemporânea possui paralelo com a 
espetacularização anunciada por Lipovestky. Basta atentar 
para o clean dos pisos da maioria esmagadora dos shoppings 
centers: claros e brilhosos, refletindo saborosamente a 
imagem da sofisticação (tudo incita ao consumo e logo as 

                                                 
231 JAMESON, Frederic. A Virada Cultural: reflexões sobre o pós-
moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 23. 

232 CAVALLETTI, Andrea. Mitología de la Seguridad: la ciudad 
biopolítica. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2010, p. 9. 

233 VIRILIO, Paul. La Inseguridad del Territorio. Buenos Aires: La 
Marca, 1999, p. 121. 
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centenas de pessoas que percorrem corredores não são 
mais vistas, porque as vitrines possuem brio maior, os bens 
de consumo que elas expõem exercem uma atração bem 
mais profunda). A sensação é de assepsia, de pureza, em 
contraste com o perigo que representa a sujeira. Os 
shoppings – verdadeiros retiros espirituais do consumo - são 
emblemáticos de uma arquitetura que expõe a ânsia de 
evitar a desordem inconveniente de um sistema que 
ansiamos em manter ordenado. Muitas pessoas também se 
cercam de aparatos de segurança ou passam a residir em 
condomínios afastados não só em nome de uma paradoxal 
“liberdade”, mas também de um “direito” asséptico de não 
serem interpeladas pelo barulho, pelo movimento frenético 
ou pelo encontro inevitável com moradores de rua.  

Mas assim como reforça e reproduz uma lógica 
narcísica, consumista e asséptica, o pós-modernismo 
também pode constituir-se ponto de resistência a ela. Para 
Jameson, essa dialética cultural está “além do bem e do 
mal”. Por exemplo, ao contrário dos projetos urbanos 
modernistas, a construção contemporânea firma sua 
inserção da malha heterogênea da cidade, renunciando em 
alguma medida à ordem e à disciplina da disposição 
rigorosa dos prédios.234  

Os meios urbanos são densos, podem facilitar o 
contato com a diversidade ou dispersá-lo, mas só o espaço 
verdadeiramente público é o lugar do encontro por 
excelência. O mero povoamento da cidade não tem a força de 
propiciar experiências de alteridade, mas esse é o grande 
triunfo dos entre-lugares, dos espaços de contágio com o 
estranho onde o imprevisível do encontro é o tônico. Para 
Maffesolli, a aceitação do estrangeiro “não é transformá-lo 
em clone de si mesmo, mas, ao contrário, admitir que sua 

                                                 
234 JAMESON, Frederic. A Virada Cultural: reflexões sobre o pós-
moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 60. 
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diferença tenha um efeito sobre a sociedade, que a 
alteridade perdure”235. 

Essa aceitação se traduz em vontade de alteridade, uma 
vontade que nega o presente eternamente paralisado no 
isolamento totalizante, pois 

... ao se estender para o futuro, ao se abrir para um 
amanhã que não decorre inexoravelmente como 
simples repetição do hoje que o antecede, o ego 
volitivo caminha no terreno do desconhecido, do 
ainda-não que é uma ausência-presença. (...) porque 
ele nega o seu agora, o que é dado, o que é ou ao 
menos o que foi.236  

 
Mas, como todas as vontades, ela anseia pelo seu 

próprio fim - quando a sua concretização dispensará o desejo 
de. É possível que se trate de uma utopia. Uma utopia 
concreta. Sua outra face é também uma utopia, mas 
neutralizadora: o falso encanto de um mundo sem outros 
que ameaçassem a totalização plena do eu. Mas a 
necessidade de “dividir o espaço, fonte de toda crise, de 
toda origem, nega a priori a plenitude, a onipotência, a 
rigidez do fechado”237.  

A questão que se impõe, portanto, é sobre os 
pontos de resistência incrustados no tecido rígido da 
homogeneidade, identificando-se quais as variáveis capazes 
de lhe provocar rasgos, fissuras, pequenas infiltrações, ou, 
melhor dito, que práticas e políticas podem se constituir em 

                                                 
235 MAFFESOLI, Michel. A Parte do Diabo: resumo da subversão 
pós-moderna. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 65. 

236 MARTINS, Sérgio. Poder, política, urbano e a caixa de pandora. 
Revista Cidades: formas espaciais e política(s) urbana(s). Vol. 7, n. 11, 
jan-jun 2010. Presidente Prudente: Grupo de estudos Urbanos, 2004, 
pp. 79-120, p. 95. 

237 SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda Além do Medo: filosofia e 
antropologia do preconceito. Porto Alegre: Dacasa, 2002, p. 15. 
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movimento centrífugo à lógica autorreferente de medo, 
identidade e produção do espaço, alicerçando, ainda que 
tímida e microssocialmente, o espaço verdadeiramente 
público. 

 



 
GESTÃO URBANA, 

POLÍTICA PARTICIPATIVA E 
AÇÃO SOCIAL: ressignficando 

a experiência urbana 
 
 
Uma combinação muito específica de fenômenos 

circunscritos nas atuação público-institucional, na 
instabilidade democrática, nas representações sociais e nas 
relações pessoais conduz a uma transformação estrutural na 
conjuntura política brasileira, refletindo-se em uma 
generalizada sensação de insegurança ligada à dramática 
perda dos sentidos de confiança. Nos cenários urbanos 
cada vez mais pautados pelo medo e pelo isolamento, a 
redução da superfície de contato das interações sociais se 
insurge na forma de limitação das relações humanas. Do 
espaço espontâneo das calçadas o convívio passa a ser 
estabelecido em espaços condicionados, monitorados e 
programados para recebê-lo.  

Para romper com esse circuito de abstenção urbana, 
ou, de forma mais despretensiosa, provocar pequenos 
rasgos no tecido homogêneo da sociabilidade citadina, 
algumas práticas devem ser discutidas. Inicialmente, pode-
se falar da necessidade de repasse de maiores recursos e 
autonomia às esferas municipais, mais capilarizadas e 
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atentas às peculiaridades das carências e conflitos regionais. 
Com efeito, a cessão de uma parcela do protagonismo 
político dos estados e do governo federal às instâncias 
municipais parece permitir uma ação pública mais 
específica e, além disso, incentivar a participação popular 
na gestão urbana, gerando efetiva condições de 
engajamento político.  

Apesar da existência de uma série de ameaças 
globais como desastres nucleares, guerras, terrorismo, 
fome, epidemias e outras tantas catástrofes que põem em 
risco a vida de milhões de pessoas, poucos indivíduos 
pensam em termos macroestruturais. Há um imperativo 
muito maior de ir em frente com as coisas práticas, a vida 
cotidiana, os problemas locais, nas esferas onde as coisas 
podem ser melhor controladas. É no espaço microssocial 
onde a vida se desenrola de maneira mais palpável. E, não 
obstante, os processos decisórios parecem se dar em escalas 
cujo alcance pelos sujeitos é vedado senão através de 
frágeis modelos políticos de representatividade eleitoral.  

Precisamente acerca da segurança pública, 
municípios tem competência, por ora, para criar secretarias 
especializadas, manejar a guarda municipal e se se articular 
em torno de propostas integradas com outras esferas de 
atuação política (urbanismo, habitação, educação, etc,). De 
fato, não se deve cometer o erro de subestimar a potencial 
capacidade que têm as cidades de contribuir para a redução 
da violência e da sensação de insegurança, e, é claro, sem 
esquecer que o repasse de competências não implica uma 
oposição ou concorrência com as esferas mais amplas de 
decisões políticas, mas sim um trabalho conjunto. No 
entanto, e este é um segundo elemento que precisa ser 
trabalhado, afigura-se imprescindível que os cidadãos 
também possam integrar esse trabalho, a partir da 
participação popular e da ação social cotidiana.        

No nível das representações sociais da violência, a 
sensação de insegurança pode ser mitigada através de 
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processos subjetivos de estabilização de expectativas 
normativas e de uma política urbana objetiva voltada ao 
incremento da qualidade de vida. A segurança, assim, 
pouco diz respeito a polícia e a prisões, mas, de uma forma 
muito mais sutil, por debaixo desse tecido punitivo, ao 
fortalecimento da cidadania, afirmação de direitos civis e 
consolidação de um espaço público de interação e debate. 
E, dentro dessa perspectiva, a composição entre poder 
público e sociedade civil exige uma relação fundada em 
bases mais consolidadas de confiança, de modo inverso às 
oscilações democrático-representativas que o Estado tem 
encabeçado. Tal relação deve ser buscada através de uma 
abertura participativa do Estado à população, com efetivo 
acesso aos serviços públicos, e pelo estabelecimento de 
canais de comunicação a fim de produzir diálogos e 
informações acerca da (limitação da) atuação das 
instituições públicas, especialmente as relativas ao sistema 
penal, além da criação de sistemáticos espaços de avaliação 
e controle da atividade estatal.  

Na esfera civil, a constituição de redes de 
solidariedade e comunicação podem se apresentar como 
importantes fatores na redução do medo da violência 
urbana. O conforto psíquico provocado pela consolidação 
de laços de familiaridade e senso de pertencimento incidem 
nas representações sociais a respeito das pessoas e dos 
espaços, possibilitando que a manutenção da segurança seja 
realizada de forma menos hostil e mais cooperativa. No 
mais, o engajamento comunitário em torno da solução de 
problemas locais implica um nível indeterminado de 
revitalização urbana e valorização do espaço, que pode 
reforçar suas características identitárias, mas não sem a 
ameaça de um excedente indesejável de enobrecimento 
urbano que coloca em risco essa mesma identidade.  

    Por fim, deve-se ter em conta que o 
fortalecimento de laços comunitários devem objetivar a 
responsabilização das pessoas pelos espaços, e não, ao 
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contrário, a apropriação excludente de um território cujo 
uso fica limitado ou vedado às identidades culturais 
consideradas indesejadas ou ilegítimas. No ponto, é preciso 
ponderar que o estabelecimento de um verdadeiro espaço 
público não dispensa a existência do conflito e do dissenso, 
já que é pela exterioridade da diferença que a democracia se 
consolida.  

 
3.1 Gestão urbana: o protagonismo do espaço local  

Talvez seja interessante aqui esclarecer o importante 
papel do contexto local para uma análise científica. Em 
razão das teorias em torno do fenômeno da globalização, 
com a maleabilidade inegável das categorias tempo e 
espaço, muito se tem debatido acerca do “fim do espaço”, 
ou seja, da decadência do espaço concreto enquanto 
conjuntura político-geográfica micro. Com efeito, não 
parece acertado inferir que as dinâmicas de larga escala (no 
sentido espaço-temporal) retiraram a atividade social dos 
contextos localizados. Trata-se de dimensões sócio-
espaciais diferentes, que não se anulam, mas coexistem.  

 A tendência homogeneizante de um espaço-
mundial fora do tempo não alcança a capacidade de sufocar 
a produção única de diferenças em todos os territórios, 
cada um dentro de um contexto temporal e histórico único 
e imprevisível. Isto é, em que pese se possa notar uma 
chamada ou “uniformização” da cultura em nível mundial, 
os contextos regionais ainda podem constituir locus de 
(re)produção muito específica de identidades. Portanto, 
embora muito se difunda a tese sobre o fim das bases 
geográficas concretas das relações cotidianas, com a 
consequente emergência de um espaço global ou um 
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ciberespaço onde dominariam as relações imateriais238 - a 
desterritorialização debatida, por exemplo, por Virilio, 
Deleuze e Guatarri, e até mesmo o desencaixe, de Giddens -, 
acreditamos que o território permanece sendo fator 
essencial de construção da identidade e, destarte, de 
subjetivação.239 Segundo Ladislau Dowbor, o que vem 
ocorrendo é uma necessidade de rearticulação entre os 
diferentes níveis de espaço, com a gradual reconstituição 
does espaços comunitários desmantelados por quase dois 
séculos de capitalismo.240  

A deslocalização desenvolvida pela globalização é um 
fenômeno fracionário, por não chegar ao nível de suprimir 
os espaços locais enquanto quadros relevantes de 
estruturação social241. Os lugares não desaparecem com a 
globalização, mas efetivamente parece lhes faltar 
consciência sobre a importância do seu papel no contexto 
de uma economia-mundo que faz crer que as únicas 
dinâmicas concebíveis se situam no fluxo, no fluido, nos 
não-lugares incapazes de dar forma a qualquer tipo de 
identidade.  Para Olivier Mongin, “contra a desrealização 
ligada às novas tecnologias do virtual, o corpo precisa 
reconquistar uma relação mínima com um ambiente, com o 

                                                 
238 HAESBAERT, Rogério. Identidades territoriais. In: CORRÊA, 
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real, com seu real, com seu sítio”242. Essas resistências 
corporais são significativas de uma falta de espaço, mais 
precisamente de uma falta de lugar, de uma falha da 
experiência urbana: o corpo resiste a um lugar que não o 
coloca em relação. 

Para Manuel Castells, o local e o global não são 
antagônicos, mas complementares, e isso exige mecanismos 
de democratização com base na administração pública 
descentralizadora e na participação cidadã na gestão 
municipal.243 Nas palavras do geógrafo Rogério Haesbaert, 
a região não se dá com um artifício metodológico do 
pesquisador, mas efetivamente uma construção social 
muito específica.244 Em termos culturais, o que parece mais 
adequado é falar de uma “multiterritorialização”. Essa ideia 
corresponde à concepção de todo território como 
atravessado por distintas representações sobre ele, o que 
tende a legitimar a “jurisdição” sobre seus 
habitantes/usuários, configurando uma teia de relações 
sociais entre as diferentes percepções de apropriação.245  

A sociedade contemporânea é um tecido complexo 
de diferentes atores sociais, assim, políticas globais ou 
macroestruturais são muitas vezes desajustas ao retirarem a 
competência regional para determinados assuntos pontuais 
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las ciudades em la era de la información. 7ª ed. Madrid: Taurus, 2004, p. 

33. 

244 HAESBAERT, Rogério. Regional-Global: dilemas da região e da 
regionalização na geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2010, p. 53. 

245 HAESBAERT, Rogério. Da Desterritorialização à 
Multiterritorialidade. Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR. Anais. Ética, 
Planejamento e Construção Democrática do Espaço. Rio de Janeiro, v. 
9, 2001.  
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e específicos. Nesse sentido, o que se coloca em xeque é o 
próprio conceito de grande estrutura central de poder, já 
que situações complexas e diferenciadas, e, mais que isso, 
dinâmicas, exigem intervenções particulares e maior 
participação dos atores sociais afetados por elas – exigem, 
em última análise, sistemas mais democráticos246.  

Por ser no espaço local onde os problemas se 
manifestam de forma mais direta na vida das pessoas, a 
dimensão micro pode ser o ponto de partida para 
mobilizações políticas de base247. Nesse ponto, cumpre 
assinalar, ainda que de forma superficial, as implicações 
políticas de se assumir o espaço regional como ator de sua 
própria construção. A regra geral é que o complexo 
processo de urbanismo seja concebido pela administração 
das cidades como uma ciência destinada a organizar tecnicamente 
espaços habitáveis a fim de melhorar a vida dos indivíduos e das 
comunidades. O protagonismo do projeto das cidades fica, 
portanto, ao encargo do protótipo do “operador 
especializado”, ou seja, do agente profissional que toma o 
urbanismo como objeto248 e fundamenta suas ações em 
nome da técnica e da eficácia, em detrimento da inexorável 
opção política que está contida em cada deliberação urbana. 
O resultado dessa lógica é a sujeição do planejamento das 
cidades à funcionalidade gerencial, à negociação do solo 
urbano, à cessão do espaço público às parcerias privadas249 

                                                 
246 DOWBOR, Ladislau. A Reprodução Social: propostas para uma 
gestão descentralizada. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 36. 

247 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 132. 

248 MARTINS, Sérgio. A neutralização do direito à cidade na 
(re)produção da metrópole antiurbana. In: CAMPOS, Andrelino; 
SILVA, Catia Anotnio da (Orgs.). Metrópoles em Mutação: 
dinâmicas territoriais, relações de poder e vida coletiva. Rio de Janeiro: 
Revan: Farperj, 2008, pp. 55-80, p. 60-61. 

249 O Estado pode delegar ao mercado a reponsabilidade pela execução 
de certos serviços, não se podendo menosprezar os benefícios que 
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e à circulação geral de mercadorias. Uma tal postura técnica 
diante da construção urbana, dissociada de sua face ética, 
acaba se revelando refratária ao debate público e insensível 
às demandas humanas, esvaziando o planejamento urbano de 
sua dimensão política. 

A crítica da “pseudociência do planejamento” já foi 
debatida por Jane Jacobs há mais de meio século, quando a 
autora da célebre obra Morte e Vidas nas Grandes Cidades a 
acusou de uma neutralidade impossível, e, portanto, apenas 
pretensa, e da falta de contato com a realidade social, que é 
inarredavelmente política:  

A pseudociência do planejamento urbano e sua 
companheira, a arte de design urbano, ainda não 
romperam com o ilusório conforto de desejos, 
superstições habituais, simplificações e símbolos, e 
ainda não se lançaram à aventura de experimentar o 
mundo real.250 

 
O geógrafo e cientista político Marcelo Lopes de 

Souza entende que as decisões sobre o planejamento e a 
gestão urbana cabem aos cidadãos, de forma direta, e, 
“nesse sentido, enquanto práticas sociais sobre as quais se 
debate e delibera livremente, o planejamento e a gestão são, 
essencialmente, políticos”.251 Pela mesma ótica, conforme o 
arquiteto e urbanista J. Teixeira Coelho Netto, o 
conhecimento científico a respeito do planejamento das 
cidades não é senão um corpo de noções rigidamente 

                                                                                              
podem advir de uma parceria privada. No entanto, é imprescindível que 
ele preserve suas funções de planejamento, regulamentação e 
fiscalização, juntamente com a população.  

250JACOBS, Jane. The Death and Life of Great American Cities. 
New York: Modern Library, 2011, p. 18-19. (tradução livre) 

251 SOUZA, Marcelo Lopes de. A Prisão e a Ágora: reflexões em 
torno da democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, p. 168. 
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organizadas em torno de um ponto de vista, envolvendo 
aspectos políticos, religiosos e estéticos e, portanto, 
marcando os espaços pela ideologia.252 Portanto,  

... o processo de desenvolvimento urbano não pode 
ser encarado como mero conjunto de estratégias 
assépticas e politicamente isentas, empregadas na 
formação da cidade. Há muito, diretrizes tecnicistas 
abissalmente distantes da realidade social têm 
formulado o urbano de acordo com uma ótica 
pretensamente neutra e puramente utilitária, 
resultando numa verdadeira abstração urbana, já 
que a cidade é, dessa forma, estruturada à revelia de 
hábitos, necessidades, usos e práticas da sua 
população, que não raro passa a habitar um espaço 
que não ajudou a construir e que representa não 
seus anseios, mas a manutenção e salvaguarda de 
paradigmas socioespaciais capitaneados pelo 
mercado.253 

 
O tecnocratismo urbano é marcado pelo excessivo 

depósito de expectativas em planos, leis e técnicas em si, 
relegando ao debate sobre as dinâmicas sociais um caráter 
meramente acessório Portanto, o planejamento tecnicista 
tradicional pode resultar num certo ranço burocrático-
regulatório e numa rigidez técnica que, na prática, 
subestima a questão humana da cidade. A técnica, per se, 
destituída de um significado social, não afeta 
verdadeiramente os fatores políticos e econômicos da 
estrutura social que tem, de fato, reproduzido um quadro 

                                                 
252 COELHO NETTO, J. Teixeira. A Construção do Sentido na 
Arquitetura. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 101. 

253 LUZ, Tiago Pires Fidelis da; SCHMITT, Paula Helena. Espaço e 
identidade: estigma, distinção, segurança. In: COSTA, Marli Marlene 
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de misérias citadinas. Sustentar que o planejamento urbano 
modificaria esse cenário seria algo como fetichizar a 
técnica, atribuindo a ela, “independentemente de seu 
conteúdo político-social, um poder imaginário de varinha 
de condão”.254 

A essa concepção empresarial de cidade, que 
mensura a qualidade de vida urbana por critérios de 
eficiência econômica e administrativa e não pela vitalidade 
de suas redes de comunicação social, relações culturais ou 
pela capacidade de processar politicamente seus conflitos, 
corresponde a imagem do cidadão que paga seus impostos, 
respeita as leis, comparece às eleições, administra seus 
interesses privados, mas que não se empenha na gestão do 
município”.255  

De outro lado, a democratização da gestão das 
cidades em sentido amplo é uma necessidade imperiosa. A 
crise representativa que atravessou o país, marcadamente nos 
protestos de junho de 2013, não instituiu essa premência, 
mas a escancarou. Essa crise não se referiu, por certo, à 
insatisfação contra um governo específico, notadamente o 
da então Presidência da República, mas com um sistema 
político que parecia não refletir a população.  

Num contexto em que os indivíduos estão 
prioritariamente dedicados a manter a sua posição 
econômica e social para reduzir ao máximo a 
incerteza, em que a luta pela acumulação de 
riquezas e pela ampliação do bem-estar material é 
incessante, como se poderá exigir que estejam 
disponíveis para decidir, com a regularidade 
necessária, as questões relevantes ao mundo à sua 

                                                 
254 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a 
militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, 
p. 94-95. 

255 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 58-59. 
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volta? A base social individualista, ao confiar os 
homens no círculo da privacidade, destrói as 
paixões públicas, a participação cívica, o Homem 
Político.256  

 
As pessoas se sentem distantes dos processos 

decisórios que afetam suas vidas, desconhecem os 
procedimentos políticos e não tem canais diretos de 
comunicação com seus governantes, além de não disporem 
de meios sistemáticos de avaliação de políticas 
governamentais. Seu poder de participação na construção 
das cidades é extremamente limitado, e, em sentido geral, a 
arma democrática do cidadão se resume ao voto. Os 
indivíduos desejam a liberdade, mas o isolamento e a 
privatização das relações sociais os transformam em 
ignorantes da coisa pública. Assim, a atualidade política 
resolve o desejo de autonomia através da 
representatividade, ou seja, da eleição sazonal de 
representantes públicos. 

Uma das maneiras mais promissoras de viabilizar a 
participação cidadã é a descentralização do poder político. 
Essa ideia tem sido frequentemente associada ao caminho 
da municipalização, já que a proximidade do centro 
decisório estimula a comunicação entre sociedade e Estado, 
ampliando as condições de gestão política da diversidade 
social. As cidades estão na linha de frente dos problemas, 
mas no último escalão das decisões administrativas. Isso 
envolve medidas operacionais a fim transferir recursos e 
competências da esfera nacional ou estatal para o âmbito 
municipal, principalmente no que se refere ao fator 
humano, como pode ser o caso do policiamento.  

                                                 
256 JASMIN, Marcelo. O despotismo democrático, sem medo e sem 
Oriente. In: NOVAES, Adauto (Org.). Ensaios Sobre o Medo. São 
Paulo: Senac: Sesc, 2007, p. 131. 
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Mas não apenas isso. Mais do que municipalização, 
descentralização de competências e recursos, é necessário 
que se opere uma verdadeira reforma dos processos 
decisórios do Estado e pela constituição de uma esfera 
pública local, visando à acessibilidade e à horizontalidade 
da relação entre governantes e governados. A criação e 
fortalecimento de canais de comunicação e acesso direto às 
instâncias estatais e instituições prestadoras de serviços 
públicos são, nesse sentido, essenciais.  

Pode-se recorrer, por exemplo, a ferramentas como 
formação de conselhos deliberativos, fóruns, conferências e 
ouvidorias. A competência do cidadão para deliberar não 
advém de seu conhecimento técnico especializado (em 
nome do que muitos governantes têm dirigido estados 
inteiros há décadas, levando-os, paradoxalmente, a uma 
completa catástrofe urbana), mas de sua experiência prática.  

Evidentemente, o subsídio técnico se mostra 
indispensável. Não há sentido em tratar o planejamento de 
uma cidade como “uma máquina perfeitamente controlável 
por um aparelho de Estado tecnicamente instruído pelos 
planejadores a seu serviço (racionalistas e tecnocráticos)” 257; 
mas, em contrapartida, saudar o improviso como norma 
seria arriscar-se no simplismo, na rejeição alienada do saber 
e na des-responsabilidade. Nunca estarão completamente 
ausentes da história o poder da vontade e ação deliberada e 
planejada. Nesse sentido, 

... se os cidadãos devem poder debater livremente 
sobre os fins concretos do planejamento e da gestão 
– debate esse que é, ao fim e ao cabo, um debate 
político -, assim como, em última análise, decidir 
sobre tais ou quais meios, conveniente e mesmo 
necessário se faz que as pessoas com experiência e 
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comprovada proficiência estejam disponíveis para, 
atuando como ‘consultores populares, auxiliar na 
seleção dos meios e, eventualmente também na 
própria discussão de fins específicos.258  
 

Deve-se ter presente que a adoção de práticas 
relativas à participação e gestão popular não é um 
paradigma político acabado, e muito resta que se pensar a 
respeito de sua implantação, a fim de opor barreiras à 
corrupção, à cooptação de pessoas e à privatização de 
recursos259. De todo modo, a introdução de instrumentos 
de democracia direta e de redistribuição de competências e 
recursos são alternativas ao planejamento técnico-
regulatório clássico, ainda que não representem em si 
mesmo a emancipação política.  No ponto, cumpre 
assinalar que conceber uma gestão popular como um 
conceito performático, que se realizada no próprio 
enunciado, não se afigura menos reducionista do que 
confiar ao tecnicismo urbanístico a solução das verdadeiras 
demandas humanas.  

A descentralização dos processos decisórios 
propicia intervenções pontuais e específicas, afeitas à 
realidade regional, com base em diagnósticos sensíveis à 
complexidade dos problemas e às peculiaridades de cada 
rua, cada bairro e cada comunidade, além de oportunizar 

                                                 
258 SOUZA, Marcelo Lopes de. A Prisão e a Ágora: reflexões em 
torno da democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, p. 170. 

259 Como já mencionado anteriormente, é grande a parcela da 
população que não possui acesso efetivo à justiça, situação que 
evidentemente se estende às outras instituições estatais, como é o caso 
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evidente o risco cooptação de populares, e de caricaturização da política 
participativa, limitando-se a engendrar parcerias público-privadas e 
encenar participações.  
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um espaço de exercício da cidadania, na medida em que 
cria canais de participação popular na política. A presença 
capilar das agências governamentais tende a facilitar a 
operação e o aperfeiçoamento dos instrumentos de 
controle externo democrático e a articulação com a 
sociedade260, e, mais do que isso, torna os cidadãos 
protagonistas do seu espaço, permitindo-lhes fiscalizar a 
ação pública. Por isso, “o espaço da vida local constitui o 
cenário privilegiado de um modelo de desenvolvimento 
direcionado ao fortalecimento da autonomia da sociedade 
civil”.261 

Não se descuida, entretanto, da crítica de que o 
localismo poderia constituir uma espécie de miopia 
intelectual e gerencial, na medida em que cegaria para o fato 
de que uma política urbana voltada a uma área específica e 
pequena, na margem de manobra de uma única cidade, 
jamais estaria em condições de promover transformações 
que transcendessem sua micro-espacialidade. Ainda assim, 
é de se reconhecer que a proposta de um enfrentamento 
político microssocial não tem a ambição de conduzir à 
transformação macroestrutural. Na verdade, além do seu 
grande mérito de ser efetiva na resolução dos problemas 
locais, a escala micro constitui, isso sim, uma importante 
base político-pedagógica cuja utilidade em nível amplo é 
imprevisível, mas promissora. Isso quer dizer que a 
experiência da conquista de autonomia local, via 
participação popular e resolução de conflitos, pode se 
tornar referência para o debate sobre a implantação de 
políticas congêneres, em outras espacialidades. Ainda, deve-

                                                 
260 SOARES, Luiz Eduardo. Segurança municipal no Brasil: sugestões 
para uma agenda mínima. In: SANTO-SÉ, João Trajano (Org.). 
Prevenção da Violência: o papel das cidades.Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2005, p. 29. 

261 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 57. 



Paula Helena Schmitt  153 
 

 

 

se ressaltar que “o ideal de participação não corresponde ao 
cenário idílico de uma ‘comunidade’ sem conflitos, mas de 
uma sociedade capaz de dar dimensão política aos seus 
conflitos e viabilizar a convivência democrática entre 
distintas expectativas de autonomia em um mesmo espaço 
territorial”.262  

Especificamente no que concerne à gestão da 
segurança pública, é preciso ter em mente que se trata de tema 
que, além de muito complexo (por advir de fontes 
múltiplas e exigir ações integradas), é também 
extremamente delicado por se referir sempre a direitos 
humanos e fundamentais. Atualmente, a gestão da 
segurança pública é atribuição dos poderes públicos 
nacional e estatal. A legislação constitucional é restritiva 
nesse sentido, atribuindo o protagonismo dos estados no 
comando das polícias, no desenvolvimento de estudos e na 
elaboração de estratégias de ação. Para justificar sua 
imobilidade diante do problema da violência, autoridades 
invocam o discurso da falta de competência para esta pauta. 

Alguns municípios, como Porto Alegre, criaram 
secretarias de segurança, que em articulação com outros 
aparatos da rede municipal podem se revelar eficazes na 
reversão do sentimento de insegurança da população. As 
secretarias especializadas ainda possuem um limitado poder 
de atuação real, mais adstritas ao manejo das guardas 
municipais e de questões que tangenciam aquilo que 
normalmente se discute como parte das estratégias de 
segurança pública.  

A segurança é uma matéria multidisciplinar, não 
apenas por envolver uma dimensão psicossocial e subjetiva 
muito relevante, mas também por exigir uma combinação 
muito complexa de atuações. A segurança, assim, pouco diz 
respeito a polícia e a prisões, mas, de uma forma muito 
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mais sutil, por debaixo desse tecido punitivo, ao 
fortalecimento da cidadania, afirmação de direitos civis e 
consolidação de um espaço público de interação e debate. 
E, dentro dessa perspectiva, a construção urbana e a 
atuação em nível regional tem papel fundamental.  

Em reunião comunitária realizada no Bairro 
Floresta, o Secretário-Adjunto da Secretaria Municipal de 
Segurança (SMSEG), João Hélbio263, argumentou que, ao 
menos na esfera de atuação municipal, algumas medidas 
indiretas de contenção da insegurança poderiam ser 
tomadas, como a poda de árvores que bloqueavam a 
iluminação pública. Ainda, sugeriu a atuação integrada da 
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (SMIC) e do 
Corpo de Bombeiros, a fim de proceder à fiscalização de 
estabelecimentos suspeitos nas imediações, isto é, sem 
alvarás e autorizações, os quais poderiam se revelar redutos 
da criminalidade, citando como exemplo os “inferninhos”. 
O Secretário-Adjunto ainda mencionou providências no 
âmbito comunitário, como a utilização de apitos ou sirenes 
para chamar a atenção dos locais para a ocorrência de um 
crime. Está claro que tais medidas se apresentam como 
cosméticas, não incidem de fato nas taxas de violência e, 
quanto ao âmbito subjetivo,  tendem a formular uma 
identidade de grupo paranoide. Não houve menção à 
Guarda Municipal, recentemente aparelhada pela Lei 
Federal nº 13.022, de 08 e agosto de 2014.  

Seria possível sugerir, de outro lado, dentro dessa 
proposta, a atuação de agências estatais como a Secretaria 
de Saúde do Esporte, da Juventude, da Mulher, da 
Educação e do Povo Negro, que a médio e longo prazo são 
capazes de modificar as estruturas sociais que incentivam a 
violência de uma maneira geral. Com efeito, linhas de 
enfrentamento da violência podem e devem passar pela 
atuação municipal integrada, não necessariamente vinculada 
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às polícias civil e militar no que diz respeito à intervenção 
direta (ainda que o diálogo e a troca de informações com a 
instituição seja sempre valiosa).  

 
3.1.1 Ação social e ação estatal: espacialidades da 
segurança 

O efetivo crescimento da criminalidade desde as 
últimas décadas,264 a alteração representacional sobre o 
crime, o aumento da criminalização, a falta de credibilidade 
das agências públicas na contenção da violência e o 
deslocamento das pautas criminais para a esfera político-
eleitoreira são fatores cuja combinação conduziu a um 
cenário de erosão do monopólio estatal de manutenção da 
ordem pública. Para bem ou para mal, o âmbito no qual 
ações podem ser tomadas contra a violência se diluiu, 
escorrendo também para esferas não-estatais, mais ou 
menos articuladas com os serviços públicos e os espaços 
oficiais de deliberação sobre a segurança pública. É preciso 
trabalhar com alternativas viáveis nesse contexto. 

Uma das primeiras reações diante desse quadro é a 
aquisição de segurança privada. Isso pode ocorrer através 
da contratação de guardas particulares, de empresas 
especializadas no ramo da segurança de casas, carros e 
pessoas, da instalação de câmeras, circuitos de alarme, 
grades e muros, e, ainda, da formação de ilhas de 
isolamento, privatopias urbanas e pseudo-espaços-públicos. 
Paradoxalmente, quanto mais vazias as ruas e mais 
desocupados os espaços públicos, mais fértil o terreno da 
expansão da criminalidade violenta da qual as pessoas 
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buscam fugir justamente criando situações para que ela 
aconteça.  

Para Jane Jacobs, as ruas e as calçadas, como 
espaços públicos de circulação por excelência, são os 
órgãos vitais da cidade.265 São a elas que se referem as 
pessoas quando dizem que uma cidade é perigosa ou 
insegura. Assim, o esvaziamento da rua pelos movimentos 
de segregação urbana tendem a retroalimentar em nível 
coletivo aquilo que procuram reduzir na esfera particular: a 
violência. Esse modelo de segurança esvazia o espaço 
público e político das cidades, eliminando a segurança do 
âmbito onde alguma medida pode ser tomada de modo 
efetivo e em favor de toda a comunidade. Trata-se, 
portanto, de um movimento contrário à cidade.  

De outro lado, uma segunda reação propõe um 
movimento contrário, afeito à exaltação do público em 
detrimento do privado. Esse modelo é voltado à prevenção, 
mas através do aumento da qualidade de vida das pessoas e 
à consolidação de espaços de debate e participação pública 
– se estabelece, portanto, não pelo isolamento, mas pelo 
engajamento.  

De acordo com Jacobs, é inútil tentar esquivar-se da 
questão da insegurança urbana tentando tornar mais 
seguros outros elementos como pátios internos ou áreas de 
recreação cercadas, porque o espaço público é que deve 
prevalecer sobre o espaço privado. Chega-se assim ao 
conceito elaborado pela autora de olhos para a rua, dinâmica 
fundamental de manutenção da segurança nas cidades. Não 
apenas as ruas precisam de habitação, ocupação e fluxo, 
mas também a arquitetura das cidades deve se voltar ao 
espaço público. Por exemplo: janelas voltadas para o 
movimento das ruas, comércios com portas diretamente na 
calçada, espaços abertos de interação e lazer, 

                                                 
265 JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 29. 
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aproveitamento de espaços vazios ou subutilizados, 
infraestrutura de acesso rápido e circulação de pedestres, 
com vias de transporte coletivo e cicloviário, além de 
composição e uso misto dos espaços de forma a atrair 
diversidade e heterogeneidade. Alternativas eficazes 
incluem um número substancial de estabelecimentos e 
outros locais públicos dispostos ao longo das calçadas, 
especialmente de fluxo noturno. Lojas, bares, restaurantes e 
espaços culturais atuam de forma bem variada e complexa 
para aumentar a segurança nas calçadas, e dão às pessoas 
motivos concretos para utilizá-las.   

Essas e outras tantas disposições arquitetônicas 
garantem um contínuo e espontâneo monitoramento da 
população sobre a cidade. Uma característica conjuga a 
outra: uma rua movimentada se torna mais interessante, 
atraindo mais olhares e tornando-se mais segura. A 
segurança das ruas é tanto mais efetiva quanto mais 
informal, “e envolve menos traços de hostilidade e 
desconfiança exatamente quando as pessoas as utilizam e 
usufruem espontaneamente e estão menos conscientes, de 
forma geral, de que estão policiando”.266 

Voltar os olhos para a rua é uma postura que inclui, 
portanto, uma série de políticas e práticas que, ao 
responsabilizar as pessoas pelos espaços que ocupam e 
incentivar o senso de pertencimento e identificação para 
com eles, resulta no aumento da segurança e 
essencialmente da qualidade de vida das pessoas nas 
cidades. Ocupar e percorrer a cidade significa fazer dela um 
cenário permanentemente móvel; movimentar-se pelas ruas 
é ser esse cenário movediço e protagonizar o teatro volúvel 
da dinâmica urbana. Envolve a geografia das ruas, a 
arquitetura dos prédios, a relação com o trânsito de 
veículos e de pessoas, os estímulos das luzes, das lojas, das 

                                                 
266 JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 37. 
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vozes humanas.267 Esse é um processo de experiência com a 
cidade, através do qual bolhas herméticas convertem-se em 
espaços de contágio.  

Uma cidade preocupada em lidar com os 
desconhecidos que por ela circulam alcança uma interação 
mais heterogênea e cria as condições de segurança 
necessárias para a movimentação livre das pessoas. Não é a 
polícia, no entanto, o elemento essencial de manutenção da 
segurança nas ruas, mas sim o próprio uso dela pelas 
pessoas, formulando uma “rede intrincada, quase 
inconsciente, de controles e padrões de comportamento 
espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por ele 
aplicados”268. Nenhum aparato policial tem o poder de 
conter a violência e manter a civilidade em locais onde 
regras elementares de convivência social começam a ser 
rompidas e, portanto, se tornam temidos e não 
frequentados. Em locais marcados por essa fragmentação, a 
falta de canais legítimos de mediação institucional que 
garantam normas de convivência pode vir a se constituir 
um fator de reforço à conflitividade.  

Deve-se admitir, é claro, a relevância do papel da 
administração da cidade nessa empreitada. De fato, os 
cidadãos se sentem desmotivados em assumir 
responsabilidades sociais quando o Estado não 
desempenha de maneira satisfatória suas funções mais 
básicas ou quando subestima seu caráter público para 
favorecer interesses setoriais. Ao mesmo tempo, não se 
deve esperar eficiência governamental em locais onde os 
cidadãos não se sentem responsáveis pelo respeito às regras 

                                                 
267 CAIAFA, Janice. Aventura das Cidades: ensaios e etnografias. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007, p. 57. 

268 JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 32. 
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sociais e jurídicas.269 A Administração Pública Municipal é 
responsável, por exemplo, por oferecer mobiliário urbano, 
por fiscalizar o cumprimento do Plano Diretor, por garantir 
a função social da propriedade, por empreendimentos que 
ajudam a construir a diversidade urbana – com parques, 
museus, escolas, etc. -, e também por fornecer serviços 
básicos. Um bom sistema de iluminação pública, por 
exemplo, é imprescindível. A luz se constitui, nesse caso, 
em condição elementar do fluxo noturno, e possibilita não 
só que se ande pelas ruas, mas que elas sejam olhadas. 
Todavia, na ausência de movimento humano a iluminação 
pública é inútil.  

A diversidade urbana é constituída não só pela 
prestação de serviços estatais, mas essencialmente pelos 
atores sociais não-institucionalizados, pela iniciativa civil, 
pelas organizações privadas, que planejam e criam fora do 
âmbito formal da ação pública.270 Mas os esforços 
cooperativos iniciados por atores no seu interesse local tem 
maior probabilidade ser tornarem organizações mais 
abrangentes e inclusivas quando a política governamental 
intervém reforçando esse comportamento. Nesse sentido, 
uma sociedade civil bem articulada possui uma capacidade 
elevada de aumentar os níveis de postura cívica, 
empoderamento político e qualidade de vida dos cidadãos, 
quadro que tem incidência direta na diminuição da 
sensação de insegurança.  

Ao ser possibilitado à população o acesso aos 
recursos, às decisões, à produção da cidade e à 
representação da própria identidade, criam-se vínculos que 
não são os do consumo, as engrenagens de uma cidade 
passam a integrar a vida de seus habitantes. O mérito desse 

                                                 
269 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 69. 

270 JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 285.  
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paradigma é o de redirecionar o debate da segurança para 
além do marco da penalidade, viabilizando uma alternativa 
de gestão da segurança pública que afeta, por tangência, o 
status quo do sistema penal. Isto é, na dinâmica de interação 
com outras propostas de intervenção na seara da segurança, 
consequentemente o sistema penal deverá passar um 
processo de modificação de suas estruturas e revisão de 
suas premissas.  

A experiência da rua tem sido insistentemente 
reinventada no Bairro Floresta, na tentativa consciente de 
se produzir novas interpretações sócio-espaciais que 
substituam as representações do Bairro como lugar 
degradado e inseguro. Afinal,  

... sinais de degradação física do espaço urbano 
contribuem para enfraquecer os mecanismos 
internos de controle social informal e, 
consequentemente, minar o senso de 
responsabilidade da população pela preservação da 
área. Cria-se um ambiente favorável ao isolamento 
físico e psicológico do indivíduo, ao esvaziamento 
das iniciativas coletivas e à adoção de estratégias de 
auto-defesa (...).271 

 
A polícia, no Bairro Floresta, procura se abster de 

atuar de forma repressiva a não ser diante de condutas 
tipicamente previstas como criminosas, preservando seus 
limites de atuação e incentivando a comunidade a lidar com 
seus conflitos internos de uma maneira dialogal. Muitas 
vezes os conflitos não exigem qualquer espécie de reação 
policial, mas prevenção política e social baseada na 
orientação, na educação, no senso de cooperação, na 
prestação adequada de serviços públicos e no uso 
responsável dos espaços. 

                                                 
271 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 112. 
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3.2 Sociabilidade e cooperação na superação do 
isolamento pelo engajamento 

Conforme se viu, a sensação de segurança está 
intimamente relacionada ao conforto psíquico de uma 
estabilidade mínima de expectativas a respeito das coisas do 
mundo, especialmente sobre o ambiente de convívio e o 
comportamento dos outros. Por isso, uma política criminal 
efetiva, sensível à complexidade das representações 
subjetivas, deve buscar promover não apenas a diminuição 
das taxas de criminalidade em si, mas investir nas 
representações dos indivíduos a respeito de seus ambientes, 
produzindo-se novas interpretações sobre a criminalidade, 
a violência, os espaços públicos, a diferença, a prevenção e 
a repressão. Mais do que isso, é necessário que os 
indivíduos se constituam como verdadeiros sujeitos políticos, 
atores na produção dos seus espaços e na geração de um 
bem imaterial comum que é a arena democrática. A difusão 
de conhecimento em torno da questão criminal coloca os 
indivíduos em uma posição de responsabilidade sobre ela, 
seja para demandarem, junto aos Órgãos Públicos, ações 
voltadas à área, ou para construírem, no âmbito civil, níveis 
de organização social.  

No primeiro caso, vale remontar às iniciativas 
municipais de participação popular. No segundo caso, 
torna-se necessária a formulação de um capital cooperativo, 
no sentido de uma vitalidade das organizações civis 
baseadas em relações horizontais de reciprocidade. O 
estabelecimento de um elo de confiança entre os cidadãos é 
fundamental, sendo moldado cotidianamente através do 
contato pessoal e das experiências coletivas em busca de 
objetivos mais ou menos comuns. Se toda diferença é uma 
demanda por reconhecimento, esse é o núcleo comum a 
partir do qual a confiança pode ser erigida. Ou, em outras 
palavras, jamais haverá consenso absoluto sobre os 
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propósitos específicos de uma coletividade que não o 
consenso absolutamente comum de se ver reconhecido 
enquanto sujeito.  

Por certo, nada seria mais ingênuo do que confiar 
que essa igualdade abstrata é capaz, por si só, em estado 
bruto, de concretizar um capital cooperativo em qualquer 
interação humana. Mas, deve-se compreender que é essa a 
única igualdade passível de ser estabelecida a priori entre os 
locais de fala, e, por isso, constitui o núcleo-duro sobre o 
qual algo pode ser feito. Transferir a cidadania para níveis cada 
vez mais amplos e cada vez mais distantes do cidadão é 
transferir um significativo quinhão de poder para as mãos 
de algumas poucas agências privadas e representantes 
políticos gerais, e, especialmente, é diluir a cidadania no 
anonimato – fundamentalmente em um país das dimensões 
geográficas e regionais como o Brasil. Não há solidariedade 
com o anonimato. Ninguém sente empatia por números. A 
humanização do desenvolvimento passa pela 
reconstituição, então, dos espaços comunitários, onde se 
materializam sentimentos comuns de pertença e de 
identidade.272 

De outro lado, para a antropologia, o anonimato na 
cidade pode ser concebido como um resguardo do sujeito 
entre a turba e a solidão, na preservação de sua própria 
intimidade. Com efeito, seria preciso fazê-lo para não 
sucumbir à perda fatal das referências, já que o cenário 
citadino pode ser visto como um palco teatral onde 
corremos o risco de nos extraviar ao multiplicarmos as 
identidades ao infinito273. Para Janice Caiafa, “estar entre 

                                                 
272 DOWBOR, Ladislau. A Reprodução Social: propostas para uma 
gestão descentralizada. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 44. 

273 MONGIN, Olivier. A Condição Urbana: a cidade na era da 
globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 77. 
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estranhos é livrar-se em algum grau de sua identidade ou 
sua definição”274. 

Por exemplo, a figura do flâneur, de Walter 
Benjamin e Charles Baudelaire, voyeur citadino que domina a 
arte de andar pela cidade, observando-a incognitamente, 
caminhando solitário entre multidões, vagabundeando com 
inteligência, sem tempo e sem destino, detendo-se nos 
prazeres dos detalhes e dos pormenores, reparando em 
lugares e objetos já despercebidos pela banalização dos 
trajetos cotidianos. Não se olvida ainda da atitude defensiva 
descrita por Georg Simmel como blasé,275 postura de 
individualidade ou indiferença adotada pelo sujeito isolado 
no meio da multidão.  

A divisão do espaço com um número excessivo de 
desconhecidos representaria uma intimidade intimidadora, 
ou, em certa medida, uma violência, uma proximidade física 
que só pode ser compensada com um distanciamento 
social. Richard Sennet, em sua crítica à tirania da 
intimidade, procura desconstruir o que acredita ser o mito 
de que a personalidade de cada sujeito é formada a partir da 
experiência de aproximação íntima e pessoal com os 
outros. Para ele, essa crença produz expectativas de 
confiança e afeto que não podem ser supridas em um 
mundo fundado na injustiça, o que acaba por enfraquecer a 
vida pública. Por isso, de acordo com o autor, a civilidade é 
a ferramenta “que protege as pessoas umas das outras e 
ainda assim permite que elas tirem proveito da companhia 
uma das outras”, e, por isso, “usar máscara é a essência da 

                                                 
274 CAIAFA, Janice. Aventura das Cidades: ensaios e etnografias. Rio 
de Janeiro: FGV, 2007, p. 94. 

275 SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, Otávio 
Guilherme (Org.). O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Ed. 
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civilidade.” 276 Entre o privado sufocante, porque solitário e 
aburguesado, e a multidão arriscada, porque opressora e 
labiríntica, o espaço público é o lugar das incertezas.277 
Sábio Fernando Pessoa: a solidão desola-me; a companhia 
oprime-me.278  

A cidade permite aos indivíduos criar comunidades 
ou até mesmo afastar-se dos outros, travar conflitos, 
demarcar diferenças. A questão que importa, aqui, é sobre 
quais são os espaços em que o sujeito exerce sua 
familiaridade e seu anonimato - ambos papéis essenciais à 
vida citadina -, na escala espacial e nas esferas sociais. 
Impõe-se, portanto, o desafio de  

... fazer com que permaneçam juntos num espaços 
unificado (graças a regras, a uma identidade, a um 
pertencimento histórico) indivíduos naturalmente 
diferentes e todos vindos de lugares diversos. A 
cidade tem por missão espacial conciliar 
concordância e discordância, discórdia e consenso. 
Longe da sociedade tradicional onde cada um 
pertence a um grupo hierarquizado, a cidade 
moderna é inseparável das interrogações 
sociológicas do fim d século XIX a respeito da 
relação social. A rítmica da cidade participa de um 
processo igualitário e democrático, mas também de 
formas de ‘solidarismo’ que podem acompanha-
lo.279  

 

                                                 
276 SENNETT, Richard. O Declínio do Homem Público: as tiranias 
da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 318 e 323. 

277 MONGIN, Olivier. A Condição Urbana: a cidade na era da 
globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 74-75. 

278 PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego. 3ª ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011, p. 83. 

279 MONGIN, Olivier. A Condição Urbana: a cidade na era da 
globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 77. 
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Espaços comunitários representam para os 
indivíduos uma identidade partilhada, decorrente de terem 
em comum o fato de habitá-lo. Mas esses espaços 
reduzidos de sociabilidade frequentemente colocam os 
indivíduos diante de uma condição de incômodo frente a 
qualquer coisa específica – abandono público, ausência de 
recursos, enchentes, buracos na via pública ou crescimento 
da criminalidade. Essas situações, se eventualmente podem 
conduzir ao isolamento dos atores sociais, podem também 
constituir motivação suficiente para sua organização ou 
reorganização. Em termos especulativos, pode-se arriscar 
dizer que, quanto maiores as adversidades enfrentadas 
pelos indivíduos de um grupo, potencialmente maior a 
tendência à união.280  

Portanto, pode-se dizer que a base da ação reativa é 
o espaço compartilhado no cotidiano. No Bairro Floresta, a 
função unificadora pode ser atribuída, dentre outras coisas, 
à prostituição. Como mencionou um dos fundadores do 
grupo Refloresta, “o grande problema nosso sempre foi a 
prostituição, os travestis.”281 Com efeito, antes mesmo de se 
instalar no Bairro, em 2010, Carlos foi advertido por 
amigos de que o casario que pretendia adquirir para a 
instalação do hostel estava a bom preço porque a área era 
“zona de prostituição”. Quando se iniciaram as atividades 
do hostel, a ideia era de que o movimento de mochileiros e 

                                                 
280 Há estudos que demonstram, por exemplo, que bairros 
empobrecidos costumam erigir um capital social muito maior entre os 
moradores do que aqueles considerados elitizados, mesmo que essa 
sociabilidade inclua muitas discussões e desacertos. Isso porque nesses 
locais, diferentemente do que ocorre nas zonas nobres onde a maioria 
dos problemas pode ser resolvida com dinheiro e boas influências 
(creche, babá, emprego, transporte, saúde, alimentação, etc.), os 
vizinhos precisam um dos outros para atender às suas necessidades 
imediatas, cenário que cria uma dinâmica cooperativa.  

281 Carlos Augusto Silveira Alves, entrevista realizada em 1º de julho de 
2014, 9’55’’ e 22’45’’. 
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a realização de eventos engendrassem uma nova dinâmica 
no local, que acabaria por afastar a prostituição e, nas 
palavras de Carlos, “oxigenar” o Bairro. Logo se constituiu 
o grupo Refloresta, cujas primeiras reuniões contaram com 
mais de cem pessoas, e das quais participou a Polícia Militar 
e alguns representantes das Secretarias Municipais – como a 
de Governança Local e a de Direitos Humanos (integrada 
pela Secretaria Adjunta de Livre Orientação Sexual). 
Algumas ações foram encaminhadas desde então; dentre 
elas, a realização de eventos, caminhadas, reuniões, brechó 
semanal e Feira Modelo.  

As mudanças não esvaziaram a antiga atividade de 
prostituição, no entanto. E, como causa ou consequência 
disso, a própria perspectiva dos integrantes do Grupo 
Refloresta parece ter mudado. Com efeito, Carlos afirmou 
que a Rua São Carlos é muito segura, e seus hóspedes 
podem caminhar livremente à noite pela região, assim 
como estacionar seus veículos com segurança. Segundo ele, 
as prostitutas também constituem entretenimento no 
sentido de serem “marca registrada” do hostel em redes 
sociais e sites de hospedagens.  

Por exemplos como esse nota-se que o 
reconhecimento dos moradores e comerciantes de que o 
Bairro Floresta é também o bairro da prostituição pôde se 
dar, então, pelo canal da funcionalidade. Na visão de 
grande parte dos moradores e funcionários, as profissionais 
do sexo representam um certo nível de degradação do 
ambiente – possivelmente pelo barulho noturno e pela 
inafastável circulação de drogas e bebida alcoólica -, mas, 
de outro lado, tornam a rua mais segura. Há quem não veja 
nessa dialética uma solução, como Miro, favorável à 
remoção da prostituição a outro local. Segundo ele, “não 
vamos combater um problema com outro problema”.282  

                                                 
282 Miro, entrevista realizada em 05 de maio de 2014, 21’52”. 
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  De todo modo, mesmo diante do risco da 
solidificação de uma intolerância pautada pelo medo da 
diferença, isto é, de um bairrismo totalitário, parece correto 
afirmar que iniciativas populares podem, sim, cumprir a 
importante função de aproximar pessoas em torno de 
objetivos comuns e legítimos, impulsionando a produção 
de significados, a tomada de atitudes e a assunção de 
responsabilidades sobre seu espaço. Nesse processo, 
identidades e sentidos são elaborados, modificando as 
interpretações a respeito de uma série questões relativas ao 
lugar.  

Através do engajamento popular, pequenos 
conflitos podem ser enfrentados, principalmente pelo viés 
da prevenção, mas também de forma reativa. Demandas 
que geram fragmentações nos laços de sociabilidade e 
solidariedade podem ser abordadas desde outra perspectiva, 
afastando a necessidade de se recorrer, sempre, à polícia. 
Conforme Nils Christie, 

Se me relaciono com os vizinhos e disponho de 
alguma rede social próxima de mim, tenho mais 
facilidade para agir se alguns jovens me criam 
problemas na porta de casa. Posso chamar alguém 
que os conheça, ou o vizinho forte que mora no 
andar de cima, ou – melhor ainda – posso pedir 
ajuda à senhora baixinha que sabe lidar bem com 
conflitos locais. 

Mas sem uma rede, e influenciado por todas as 
notícias sobre aumento da criminalidade, eu teria 
trancado a porta e chamado a polícia. Com essas 
atitudes, teria criado condições tanto para que se 
repetissem esses atos indesejados quanto para que 
se lhes atribuísse o significado de crime.283  

                                                 
283 CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Col. 
Pensamento Criminológico nº 17. Rio de Janeiro: Revan: Instituto 
Carioca de Criminologia, 2011, p. 109. 
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Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública de 2014284, o barulho e outras espécies de 
perturbações com vizinhos figuram entre as maiores causas 
de acionamento da Polícia Civil pelos cidadãos. Mas em 
sistemas sociais onde há comunicação interna as pessoas 
podem recorrer umas às outras ao invés de invocar sempre 
a intervenção das agências de controle. Essa dinâmica 
estimula a vitalidade das relações sociais e das redes de 
comunicação, primando pela capacidade da sociedade de 
processar politicamente seus conflitos.  

Nessa linha, ganham relevância propostas como o 
Distrito Criativo, projeto de inovação social sem fins 
lucrativos com a finalidade de transformar o 4º Distrito de 
Porto Alegre – território no qual está inserido o Bairro 
Floresta – em referência no âmbito da economia criativa. O 
Distrito C, projeto da UrbsNova, é formado por diversos 
empreendedores locais ligados à arte, à inovação e ao 
trabalho colaborativo, e atua com base numa orientação 
ampla de requalificação do espaço regional do 4º Distrito, 
articulando demandas de cunho estatal e ações 
comunitárias. Muito já foi feito, como a organização do 
Passeio das Artes, estimulando o turismo criativo na região, 
e a implementação do Plano de Economia Criativa (PEC), 
que direciona recursos do mercado imobiliário para o apoio 
a empreendedores de economia criativa, oferecendo 
descontos na alienação de imóveis àqueles que mantenham 
as características originais do imóvel e trabalhem na área da 
inovação social. Além desses progressos, os objetivos do 
projeto do Distrito C são a ampliação das obras de micro-
drenagem da região, que se situa à beira do Lago Guaíba; a 
melhoria da iluminação pública e privada e das condições 
de limpeza das ruas; a implementação de um sistema 

                                                 
284 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública. Ano 8, 156 f. São Paulo: 2014. 
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cicloviário conectado ao transporte público e a áreas de 
comércio e lazer; a proteção e valorização do meio 
ambiente, em especial áreas verdes, arborização de ruas, 
árvores frutíferas, jardins nas calçadas, tetos verdes e hortas 
comunitárias; e a defesa do patrimônio histórico, como 
bem cultural inestimável e insubstituível para o bairro e 
para a cidade.285 

Além dos objetivos listados, com relação à 
segurança o Distrito C também ostenta outras propostas 
muito interessantes do ponto de vista da relação entre 
espaço e identidade. Pouco afeito ao contato policial e aos 
aparatos de segurança privada, um dos métodos de 
abordagem dessa questão é a confecção de materiais e 
equipamentos urbanos úteis ao cotidiano citadino ou 
esteticamente agradáveis, com a publicidade característica 
do projeto, numa espécie de design de território marcado pela 
criatividade.  

O idealizador do Distrito C, Jorge Piqué, acredita 
que ações como essa, além de divulgar o projeto, criam 
sobre o ambiente uma impressão de zelo e personalidade, 
como se expressassem às pessoas que aquele local é 
cuidado. Trata-se, portanto, de um projeto de 
fortalecimento da identidade local por meio da demarcação 
de uma diferença, qual seja, a da referência ao polo criativo. 
Essa perspectiva confere novos sentidos às representações 
sociais elaboradas pelos moradores e trabalhadores 
(inclusas aí as profissionais do sexo) da região, cuja 
identidade estão a (re)construir.  

A vizinhança se situa entre a casa e a rua, é um 
espaço intermediário “nem tão impessoal quanto a cidade e 
nem tão particular quanto a casa, é a expressão de uma 
relação de proximidade, de cotidianidade, com mecanismos 

                                                 
285 Distrito C: distrito criativo de Porto Alegre: criatividade, 
conhecimento e experiências. Disponível em: 
<http://distritocriativo.wordpress.com>. Acesso em 12 out. 2014.  
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particulares de ação”.286 Essa acepção refere-se não à rua 
em si, como artéria viária e espaço de trânsito, mas à 
experiência da rua enquanto suporte de sociabilidade, à rua 
como lugar de permanência e encontro, e não apenas de 
passagem. 

Pertencer a um bairro, a uma comunidade ou a uma 
vizinhança em particular significa dispor de uma referência 
identitária concreta. Para existir, é preciso ter um lugar: “o 
corpo resiste enquanto corpo, ele não pode se furtar a uma 
relação com o real, com um mundo; ele não pode viver em 
um real que se parece com ‘qualquer coisa’, em um lugar 
que é ‘qualquer lugar’, um ‘lugar qualquer’”.287 Efetivamente 
encarnar a sociabilidade que se insere nesse espaço implica, 
mais do que ostentar sua identidade, ser reconhecido pelos 
outros e, como consequência, consolidar responsabilidades 
no cumprimento de determinadas regras de convivência, 
formulando uma espécie de “código de credibilidade” que 
serve como uma moeda de troca nas interações sociais. 

 Essa dinâmica é erigida sobre trocas simbólicas 
vinculadas a um capital cooperativo, na qual funcionam 
mecanismos compensatórios. Isto é, eventuais serviços ou 
favores prestados, se não de revestem da expectativa de 
contraprestação imediata, baseiam-se na expectativa de uma 
relação contínua de trocas e obrigações em que um 
benefício eventualmente concedido será, em algum 
momento e de alguma forma, retribuído288. Em sociedades 

                                                 
286 OLIVEIRA, Tiara Alessandra; RIBEIRO, Tatiana Costa. 
Vizinhança e Solidariedade. In: ESPINHEIRA, Gey (Org.). Sociedade 
do Medo: teoria e método da análise sociológica em bairros populares 
de Salvador: juventude, pobreza e violência. Salvador: Edufpba, 2008, 
p. 177. 

287 MONGIN, Olivier. A Condição Urbana: a cidade na era da 
globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 242. 

288 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 68. 
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relativamente abertas e igualitárias, o controle é 
parcialmente baseado na reciprocidade289. 

No Bairro Floresta, Gislaine290 narrou um 
acontecimento em que uma criança havia ficado em casa 
sob os cuidados do irmão mais velho, que por um motivo 
qualquer foi até uma lancheira próxima. A criança, no 
entanto, acabou se trancando do lado fora da casa, entre a 
porta da residência e o portão de acesso à rua. 
Rapidamente, vizinhos perceberam a situação e acionaram 
os responsáveis. Em outra situação, Júlio291 comentou que 
um morador do Bairro havia saído de casa e esquecido as 
chaves do lado de fora da fechadura. Quando retornou, 
prevendo o desastre anunciado, encontrou a porta trancada 
com as mesmas chaves, que lhe foram entregues por uma 
prostituta que trabalhava no local. Vale ressaltar que, ao me 
referir à vizinhança, não deixo de equacionar nessa esfera 
aqueles que trabalham ou participam de maneira mais 
intensa das dinâmicas locais, categoria esta em que estão 
incluídas as prostitutas. Com efeito, trata-se de pessoas 
sujeitas aos mesmos riscos e igualmente interessadas na 
segurança e na boa qualidade de vida do Bairro. 

As redes comunitárias situadas em torno da 
sociabilidade vizinhal e familiar desempenham um 
importante papel por estabelecerem vínculos de 
intercâmbio e reciprocidade, consolidando relações de 
confiança que aumentam a sensação de segurança. A 
incidência recorrente de crimes e atos violentos em meio a 
essas redes podem fortalecê-las, pela existência de uma 
adversidade em comum, ou desagregá-las, fragmentando o 
tecido o social. Vale destacar, aqui, a dificuldade de se fazer 

                                                 
289 CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Col. 
Pensamento Criminológico nº 17. Rio de Janeiro: Revan: Instituto 
Carioca de Criminologia, 2011, p. 158. 

290 Gislaine, entrevista realizada em 02 de abril de 2014. 

291 Jorge Ferro Piqué, entrevista realizada em 11 de abril de 2014. 
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um prognóstico a respeito dos resultados concretos da 
ampliação das redes de solidariedade comunitárias com 
relação à violência. É provável que as taxas de 
criminalidade se mostrem reduzidas, mas é preciso atentar 
especialmente para o fato de que o incremento qualitativo 
da sociabilidade incide na esfera das representações sociais, 
ou seja, no âmbito subjetivo dos sentimentos de segurança 
e confiança.    

Cumpre ressaltar, no ponto, que o sucesso em 
relação a projetos pensados e implantados pela comunidade 
reforça a autoestima coletiva e o sentimento de pertença, 
revalorizando o espaço e consolidando práticas de 
engajamento popular e dinâmicas de solidariedade, o que 
torna a sociabilidade local mais cooperativa, dialógica e 
estável. A confiança pessoal é um projeto a ser trabalhado; 
ela não pode ser controlada por códigos normativos fixos e, 
portanto, é uma relação que precisa ser conquistada, um 
processo mútuo de autorrevelação.292 Nessa linha, relações de 
confiança podem ser alcançadas, mesmo em situações 
adversas (ou em razão delas), por meio de um processo 
combinado de interesse próprio, bem-estar coletivo, 
participação popular, política governamental e accountability.  

 
3.2.1 Apropriação espacial e familiaridade vizinhal: os 
riscos da identidade de grupo 

Para aqueles que têm o privilégio de usufruí-lo, o 
território inspira identificação positiva e uma efetiva 
“apropriação”293. O sujeito intimamente identificado com 

                                                 
292 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São 
Paulo: Unesp, 1991, p. 134. 

293 HAESBAERT, Rogério. Da Desterritorialização à 
Multiterritorialidade. Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR. Anais. Ética, 
Planejamento e Construção Democrática do Espaço. Rio de Janeiro, v. 
9, 2001. 
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seu espaço cria com ele uma relação de pertencimento – 
aquele é o seu lugar. Mas desse pronome possessivo vertem 
duas espécies de posturas cujo limite, como todo limite, é 
tênue e de difícil demarcação. 

O estímulo de um senso de pertencimento da 
coletividade em relação ao espaço público viabiliza 
múltiplas possibilidades uso coletivo dos espaços, 
minimizando, por meio de um monitoramento espontâneo, 
as chances de cometimento de delitos294. Contudo, como 
ideia e como discurso, essa perspectiva pode ser 
negativamente subvertida. Diante disso, cumpre advertir 
sobre a necessidade de se controlar o risco de que o 
discurso por uma “democracia local”, orientada à 
transformação do cotidiano microestrutural a partir da 
participação popular (na esfera pública) e do engajamento 
comunitário (na esfera privada), adquira conotações 
nostálgicas, anacrônicas e autoritárias, incompatíveis com 
as exigências de uma sociedade pluralista e cosmopolita.  

Para Richard Sennett, existe uma perversão da 
fraternidade na experiência comunal moderna, na medida 
em que os traços compartilhados pela comunidade tornam-
se cada vez mais exclusivos: 

A fraternidade se tornou empatia para um grupo 
selecionado de pessoas, aliada à rejeição daqueles 
que não estão dentro do círculo local. Esta rejeição 
cria exigências por autonomia em relação ao 
mundo exterior, por ser deixado em paz por ele, 
mais do que exigências para que o próprio mundo 
se transforme. (...) É uma versão da fraternidade 
que leva a fratricídio.295 

                                                 
294 SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a 
militarização da questão urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, 
p. 202. 

295 SENNETT, Richard. O Declínio do Homem Público: as tiranias 
da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 325. 
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De fato, não convém descuidar da hipótese de que 

a postura de engajamento popular contra uma situação 
adversa qualquer (que pode ser, também, a sensação de 
insegurança), ao invés de desembocar na luta pelo 
estabelecimento da solidariedade vizinhal, solidificação dos 
laços comunitários e coibição da violência pela via dialogal, 
cristalize-se numa ideologia que se expressa como uma 
variante xenófoba da identidade grupal, subvertendo a 
natureza emancipatória da iniciativa popular a uma face 
meramente repressiva. 

Há que se diferenciar, portanto, entre o cenário 
desejável da sociedade civil organizada em rede 
para discutir os seus problemas, promover valores 
civis e propiciar o uso pacífico e coletivo de 
espaços públicos e o cenário arbitrário de uma 
cidade privatizada pela imposição coativa de uma 
ordem de valores e da segregação ou exclusão de 
indivíduos ou grupos com padrões de conduta 
tidos como “desviantes”.296 

 
Modelos microssociais que adotam estratégias de 

engajamento comunitário e prevenção, dentro da esfera de 
múltiplas ações cuja finalidade é qualificar a experiência 
coletiva nas cidades, devem, basicamente, refletir sobre três 
pontos nevrálgicos. O primeiro, o de precaver-se sobre a 
possibilidade de uma apropriação autoritária e excludente 
do seu espaço, que implicaria restrições absolutas de acesso 
e uso ao invés de responsabilização e solidariedade. No 
caso específico do Bairro Floresta, essa situação poderia se 
refletir, por exemplo, em atitudes que implicassem uma 
vedação à prostituição no local, ainda que de forma sutil, 
como a manutenção de viaturas de polícia estacionadas nas 

                                                 
296 NETO, Theodomiro Dias. Segurança Urbana: o modelo da nova 
prevenção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 129. 
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ruas onde a atividade se desenrola, fator este que viria a 
intimidar a clientela de maneira tal a inviabilizar por 
completo o exercício desta prática profissional.   

Segundo, o de zelar para que suas atividades não 
ultrapassem os limites do monopólio estatal da força 
legítima. No Bairro Floresta, essa hipótese seria estampada 
na eventual formulação de uma “patrulha comunitária” 
destinada ao “policiamento” local, inclusive competente 
para aplicar penalizações a desvios cometidos, hipótese que 
alguns moradores já aventaram.  

Por fim, terceiro, o de acautelar-se sobre a 
tendência que grupos particularmente mais organizados 
assumam uma liderança exacerbada, reproduzindo em nível 
microssocial a relação hierárquica e vertical que se 
desenrola no âmbito estatal. No caso, este seria o risco 
tocante às lideranças que indiscutivelmente se destacam 
dentro da organização comunitária, por idealizarem e 
executarem projetos de revitalização. É necessário entender 
que estas lideranças atuam no presente e planejam o futuro 
do 4º Distrito e do Bairro Floresta, mas elas também contam 
seu passado, através de memórias, reminiscências, entrevistas, 
fotografias, documentos. Este é um serviço de importância 
fundamental à região, por diversas razões de interesse 
histórico, geográfico e social; mas a história é uma narrativa 
da experiência que se traduz no texto do historiador, e, 
portanto, é sempre parcial e interpretativa. É possível que a 
história dos bordeis, da prostituição e de sua clientela, das 
suas relações com o cais do porto e as trajetórias de vida 
das prostitutas não possuam relevância nesta “narrativa 
oficial” da região, por constituir uma caricatura marginal, 
memória secundária, tangente da esfera onde estão 
inseridos aqueles que são vistos como protagonistas da 
história do Bairro. E, no entanto, é uma imagem irrecuperável 
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do passado que ameaça desaparecer em cada presente que não se sinta 
visado por ela.297   

Enfim, os três pontos mencionados resultam da 
perspectiva de que as experiências de organização 
comunitária e de participação política popular não devem 
procurar a defesa do seu território visando à segurança298, 
mas sim buscar o incremento da qualidade de vida, com 
base na consolidação de redes de comunicação social, da 
cooperatividade, da confiança, da solidariedade e da 
ocupação dos espaços. A segurança é um fator que decorre 
desse incremento. É essencial, ainda, desenvolver 
mecanismos de internos de accountability, a fim de que as 
associações e comunidades possam prestar contas de suas 
atividades e possam ser mutuamente controladas. Com 
efeito, as estruturas sociais funcionam de formas distintas, 
fazendo com que os atores sociais ajam também de formas 
particulares com relação a elas, gerando graus de confiança 
desiguais e, portanto, aumentando os riscos fragmentação 
do capital social cooperativo299.  

                                                 
297 MATE, Reyes. Meia-Noite na História: comentários às teses de 
Walter Benajmin sobre o conceito de história. São Leopoldo: Unisinos, 
2011. 

298 Em uma análise comparativa, pode-se discutir o êxito ou o fracasso 
de modelos urbanos de prevenção criminal no âmbito internacional. 
Efetivamente, diversos países se esforçam na formulação dos 
chamados safe spaces ou defensible spaces. Todavia, acredita-se que modelos 
como esse se tornam, no tempo, mais propensos à apropriação 
excludente e potencializadores de uma determinada “paranoia coletiva”. 
Além disso, trata-se de um paradigma bastante vinculado ao desenho 
urbano, exigindo portanto técnicos especializados, um nicho político 
específico e maiores recursos, fatores esses que, ao menos no Brasil, 
um país marcado por problemas graves de ordem muito mais 
premente, essa alternativa acabe se tornando inviável na prática.   

299 ASSUMPÇÃO E LIMA, Mírian. Confiança na Polícia: 
experiência, informação e reflexão como fatores intervenientes. 2003. 
89 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado da Escola de 
Governo da Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, 2003, p. 33. 
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 No Bairro Floresta a organização comunitária foi 
fortemente impulsionada pela presença da prostituição. Os 
moradores visavam então recuperar aquilo que consideram 
o uso legítimo do espaço, representado pela limpeza ética e 
estética das ruas. A reinvindicação daquele local como 
espaço que lhes cabe de direito é válida no sentido em que 
valoriza a experiência com os espaços públicos da cidade e 
o senso de pertencimento, mas, principalmente, porque o 
direito à rua acarreta também obrigações sobre ela, no 
sentido de conferir uma responsabilidade em nível coletivo. 
É imperioso perceber, no entanto, que por detrás das 
atividades comunitárias, existe um escopo delimitar 
parcialmente horários e locais em que a prostituição (não) 
pode acontecer.  

Um exemplo disso é o Brechó de Rua Solte Suas 
Roupas ao Vento, instalado todos os sábados na calçada da 
Rua São Carlos. O brechó é organizado pela comunidade e 
os próprios moradores montam suas bancas e expõem os 
objetos que desejam vender ou trocar, e funciona entre o 
início e o fim da tarde. A existência de uma atividade como 
essa na rua que é referência da prostituição na cidade de 
Porto Alegre não é apenas coincidência. O brechó serviu 
para dinamizar as relações vizinhais e integrar a 
comunidade em torno de um projeto criativo, mas também 
tem a função de estabelecer uma restrição do uso daquela 
rua para a prostituição. A prostituição não fica impedida de 
acontecer, mas restrita aos horários a partir do fim da tarde, 
quando o brechó é desmontando e o movimento 
correspondente se esvai, dando lugar à dinâmica do 
comércio sexual.  

Um segundo exemplo é a Feira Modelo que ocorre 
nas noites de terça-feira na Praça Florida, também na Rua 
São Carlos. A pracinha é um ponto muito relevante de 
amarração da memória social no Bairro, citada na maioria 
dos diálogos em um tom nostálgico. Atualmente, ela é 
cercada, e recorrentemente ocupada pela população em 
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situação de rua ou pelas prostitutas que aguardam seu turno 
de trabalho, esperam clientes ou simplesmente descansam. 
Muitos moradores se ressentem por não se sentirem mais à 
vontade para fazer uso de uma das únicas áreas de lazer do 
Bairro. A Feira Modelo representa uma atitude no sentido de 
reconquistar a Praça Florida, fazendo dela um ambiente 
que pode ser novamente frequentado, ainda que para 
adquirir frutas e verduras nas terças-feiras. Novamente, a 
feira não impede que moradores de rua ou prostitutas 
ocupem a praça, mas esse uso fica muito mais restrito, 
delimitado, supervisionado; nesses momentos são eles, e 
não os moradores, que não se sentem à vontade para 
ocupar aquela área.  

É claro que a prostituição também estabelece 
restrições de usos, embora nem expressa nem 
materialmente os impeça, assim como ocorre com as 
atividades executadas pelos moradores. Existe, portanto, 
uma disputa “tácita” pelo uso do espaço pelas identidades 
de grupo, conforme o que cada uma considera ser o uso 
legítimo da rua. 

Nesse sentido, Rogério Proença Leite é enfático: 

Quando essas identidades urbanas operam recortes 
no espaço e delimitam seus próprios territórios, elas 
estão, de fato, criando fronteiras e estabelecendo 
critérios de pertencimento, o que implica restrições 
reais de acesso e usos. Seria uma ingenuidade 
política imaginar que a cidade pode manter-se 
aberta para qualquer uso: ela é o resultado de 
práticas sociais e ações simbólicas que politizam seu 
cotidiano e cartografam seus usos. (...) Nesse 
sentido, as fronteiras dos lugares seriam não apenas 
socialmente legítimas como politicamente 
necessárias. O que não é legítimo, embora seja 
compreensível e explicável do ponto de vista 
político, é o estado participar preferencialmente de 
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qualquer demarcação política e simbólica do espaço 
urbano.300  

 
No caso do Bairro Floresta, a situação concebida 

pelo autor como ilegítima poderia tomar forma no 
patrocínio da polícia a interesses privados de grupos 
específicos, como por exemplo dispersando a prostituição. 
Afinal, nenhuma espécie de documento ou 
encaminhamento oficial seria necessário para isso: bastaria 
que a Brigada Militar passasse a realizar abordagens 
reiteradas às prostitutas e aos seus clientes, ou, ainda mais 
simplesmente, que mantivesse estacionada na Rua São 
Carlos uma viatura e/ou agentes em patrulhamento 
ostensivo, constrangendo a clientela sem qualquer 
intervenção direta e reduzindo drasticamente a renda das 
profissionais do sexo. Vale lembrar que a atividade da 
prostituição é basicamente caracterizada pelo desejo de 
discrição dos usuários desse serviço.  

A 4ª Companhia do 9º Batalhão da Brigada Militar, 
responsável pelo policiamento da região, parece ser 
consciente dos direitos das prostitutas de exercerem suas 
atividades naquele local, e não mantém qualquer linha de 
atuação repressiva especificamente dirigida a esse grupo. 
Na verdade, o patrulhamento ostensivo realizado no Bairro 
Floresta, embora rotineiro, limita-se ao controle e 
contenção de condutas tidas como criminosas, e a Brigada 
Militar tem progredido no sentido de conscientizar os 
cidadãos, através de reuniões comunitárias, que muitos dos 
problemas aventados naquela região não são passíveis de 
abordagem policial, mas sim de organização social. A 
despeito do fenômeno de expansão do direito penal, uma 
conduta não necessita ser classificada como criminal para 

                                                 
300 LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e 
espaço público na experiência urbana. 2ª ed. Campinas: Editora 
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ser considerada problemática. Com efeito, a prostituição 
demanda o olhar estatal sob diversas perspectivas: a do 
trabalho, da saúde, da segurança, da assistência social, etc. 
Entretanto, os conflitos comumente associados a essa 
atividade são de ordem extrapenal, como ruídos, pequenos 
distúrbios, desvalorização econômica da área, etc. - à 
exceção, é claro, das situações em que condutas 
eventualmente perpetradas pelas prostitutas e seus clientes 
são de fato previstas como criminosas pela lei.  

Situações conflitivas entre identidades 
relacionalmente demarcadas, longe de esvaziarem o espaço 
como locus social, reforçam sua condição política e de 
espaço público. Todos os dias e noites, o Bairro Floresta 
tem seu cenário subvertido por diferentes identidades de 
grupo (moradores, empresários, população em situação de 
rua, catadores de material reciclável e prostitutas), que 
demarcam sua diferença e com isso delimitam identidades 
de forma relacional. Ora, identidades são fronteiras que 
precisam ser constantemente reafirmadas, pois desejam 
sempre o reconhecimento, e são elas, aliadas às práticas, 
usos e representações sociais cotidianas, que atribuem 
sentidos ao espaço. Na verdade, o próprio espaço, como 
singularidade identitária local, ou seja, como lugar, só existe 
em função de uma necessária diferenciação, ou seja, de um 
contraste que o torna socialmente reconhecível.  

Claramente, essa diferenciação  

... implica a existência de representações que podem 
ser antagônicas: o que torna um espaço um lugar 
para uns pode ser exatamente o que possibilita, 
para outros, a construção contrastiva de seus 
próprios lugares. É nesse sentido que um lugar é 
sempre um espaço da construção da diferença: nele se 
inscrevem as marcas que caracterizam as diferentes 
demandas de pertencimento a uma coletividade. É 
também através dessa diferenciação que um lugar 
pode vir a ser um espaço de cidadania: através dele 
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podem ser demarcadas, social e espacialmente, as 
confluências ideológicas ou dissensões que se 
traduzirão na tentativa de uma reivindicação de 
diferentes valores culturais, interesses políticos, 
visões de mundo e necessidades materiais.301 

  
Práticas cotidianas como os modos de se vestir, de 

comer, de percorrer certos itinerários urbanos, de ocupar 
certos espaços e transformá-los em lugares nos quais os 
indivíduos se reconhecem e afirmam suas diferenças, 
representam formas simbólicas de demarcar configurações 
específicas pertencimento.302 Para aqueles que têm o privilégio 
de usufruí-lo, o espaço inspira identificação positiva e uma 
efetiva “apropriação”. Nessa perspectiva, tanto mais 
funcionalizado é um espaço, ou seja, quanto mais 
dominado por uma unicidade de sentido, menos ele se 
presta à apropriação, na medida em que se coloca fora do 
tempo vivido, do tempo complexo.303   

 
3.2.2 Gentrificação como excedente da revitalização  

Segundo estudo empreendido por Caldeira304 na 
cidade de São Paulo, há pouco mais de uma década, a 

                                                 
301 LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e 
espaço público na experiência urbana. 2ª ed. Campinas: Editora 
Unicamp: Editora UFS, 2007, p. 298. 

302 LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e 
espaço público na experiência urbana. 2ª ed. Campinas: Editora 

Unicamp: Editora UFS, 2007, p. 67. 

303 HAESBAERT, Rogério. Da Desterritorialização à 
Multiterritorialidade. Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR. Anais. Ética, 
Planejamento e Construção Democrática do Espaço. Rio de Janeiro, v. 
9, 2001.  

304 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros: crime, 
segregação e cidadania em São Paulo. 3ª ed. São Paulo: Editora 34; 
EdUSP, 2011, p.  230-240. 
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dinâmica de moradia urbana tende a se transformar ao 
longo dos anos. A pesquisadora concluiu, por exemplo, que 
a partir dos anos 70, com a abertura política de um governo 
democrático recém liberto de um extenso período de 
ditadura militar, muitos movimentos sociais foram 
engendrados pela população pobre das periferias, então 
sindicalizada e politizada, a fim de exigir da administração 
municipal os serviços e equipamentos necessários à 
urbanização da área. As melhorias conquistadas, no 
entanto, tiveram o condão de valorizar os imóveis e elevar 
o custo de vida no local. O amplo oferecimento de recursos 
obtidos graças aos movimentos, como saneamento básico, 
iluminação pública, asfaltamento e linhas de ônibus 
reverteram as tendências demográficas da periferia, porque 
a tornaram alvo da especulação imobiliária. A manutenção 
da moradia aos poucos se tornou, para a população pobre 
local, inviável, porque a valorização da área não 
acompanhou o poder aquisitivo de que dispunham.  

Assim, a urbanização da periferia a enobreceu, 
forçando grande parte dos moradores a migrar para 
cortiços ou favelas, ao passo que transformou locais antes 
degradados em áreas bastante visadas pelas classes médias, 
que fizeram das antigas periferias seus novos bairros. Nesse 
sentido, o rápido processo de urbanização e crescimento 
demográfico faz a cidade expandir, a partir do centro, 
englobando áreas outrora consideradas periféricas, e 
expulsando a população pobre para áreas mais degradadas. 

Fenômenos como esse são chamados gentrificação, 
isto é, o enobrecimento de uma área a partir de sua 
transformação em ponto atrativo a investimentos públicos 
e privados, capaz de elitizar os usos e a identidade local e 
atribuir àqueles que o disfrutam um significado simbólico 
de distinção. Na gentrificação as pessoas se movem mais 
em torno da valorização do que da segurança, e não há 
obstáculos concretos aos usos do espaço por quem quer 
que seja. Essa seletividade acaba se moldando como um 
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“produto natural” da relações sociais e econômicas locais. 

305 
Um clássico projeto de desenvolvimento urbano 

tido como exemplo de gentrificação (não sem críticas) é o 
modelo haussmanniano, implementado na Paris de 1850, 
que destruiu as ruas antigas, pequenos comércios e casebres 
para dar lugar a quartiers bem demarcados, longas avenidas e 
largos boulevards, criando a sensação de um lugar limpo, 
geometricamente impróprio aos levantes populares e 
barricadas. Nesse caso, pode-se inferir a arquitetura 
haussmanniana conciliou técnica e beleza na forma de uma 
organização espacial voltada à segurança, tendo a abertura 
dos bulevares e avenidas a explícita finalidade de controlar 
as massas e assegurar o poder urbano.306  

No Brasil, merece destaque a Reforma Passos, 
encabeçada pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira 
Passos, que protagonizou o despejo de mais de vinte mil 
pessoas em áreas centrais da cidade a partir de 1903, 
demolindo os cortiços que representavam toda sorte de 
epidemias, doenças, vagabundagens e crimes - 
possivelmente dando origem ao que hoje conhecemos 
como favelas brasileiras. Tratava-se, sem dúvida, de um 
projeto de higienização sanitária, mas também social, moral 
e estética. Enquanto os despejados precisaram se alojar em 
áreas periféricas (principalmente os morros), o centro do 
Rio de Janeiro sofreu uma significativa intervenção 
urbanística, capitaneada pela construção de largas avenidas 
ladeadas prédios de escritórios, armazéns, cafés, teatros e 
cinemas. A velha e acanhada cidade colonial cedeu lugar a 
uma cidade renovada, urbanizada e sem a presença 

                                                 
305 RUBINO, Silvana. Enobrecimento urbano. In: FORTUNA, Carlos; 
LEITE, Rogério Proença (Orgs.). Plural de Cidade: novos léxicos 
urbanos. Coimbra: Edições Almedina, 2009, pp. 25-38, p. 33. 

306 MONGIN, Olivier. A Condição Urbana: a cidade na era da 
globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 71. 
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incômoda das classes perigosas – uma “cidade 
maravilhosa”.307 

Revitalizações urbanas são amplamente criticadas 
pelos teóricos acadêmicos pela sua natureza 
inevitavelmente gentrificadora, que apontam para a 
institucionalização do capital (especialmente imobiliário) na 
formação urbana e pra a defesa governamental de 
interesses elitistas. As iniciativas desenvolvidas no Bairro 
Floresta são orientadas no sentido de devolver à região 
qualidades consideradas perdidas, como a vitalidade das 
relações sociais e a sua relevância econômica. Trata-se, 
portanto, de um processo de reafirmação identitária 
baseado no retorno às tradições em “um sentido positivo”308, 
mas que vai se combinando também a uma intenção de 
produzir novos sentidos, principalmente pelo prisma da 
economia criativa, da inovação social e da diversidade de 
usos. Por fim, as iniciativas também visam à melhoria da 
infraestrutura urbana, como mobiliário, serviços públicos e 
pequenas obras. Articuladas, essas iniciativas perfazem um 
projeto integrado de reabilitação, renovação e 
requalificação urbana, respectivamente. Atualmente, esses 
termos quase não subsistem individualmente, a todo 
momento confundidos. A questão que se impõe é 
mensurar em que nível, no Bairro Floresta, os projetos 
revitalizadores acarretam um excedente indesejável de 
enobrecimento da área.   

                                                 
307 VALLADARES, Licia do Prado. A Invenção da Favela: do mito 
de origem a favela.com. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

308 De acordo com Giddens, longe de constituir um vazio “amor ao 
hábito”, a tradição perfaz um relevante elemento de estabilidade das 
coisas do mundo de um indivíduo, e contribui, dessa maneira, para a 
segurança ontológica, “na medida em que mantém a confiança na 
continuidade do passado, presente e futuro, e vincula esta confiança a 
práticas sociais rotinizadas.” (GIDDENS, Anthony. As 
Consequências da Modernidade. São Paulo: Unesp, 1991, p. 117-
118). 
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Cumpre esclarecer que no Bairro não existe um 
projeto de revitalização, no sentido de ser considerado 
central ou oficial. Na verdade, coexistem diversas iniciativas 
em torno da proposta de requalificar a área. Nesse sentido, 
há agências cujo maior objetivo é o oferecimento de um 
espaço de debate e articulação dos planejamentos 
concebidos para o Bairro Floresta, constituindo-se um 
catalisador multidisciplinar de ideias. 

A título de exemplificação, podemos destacar 
diversas linhas distintas de propostas: uma elaborada pela 
Prefeitura Municipal, mais se referindo à estrutura viária e 
serviços públicos; a segunda engendrada por um grupo de 
pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
PUCRS, voltada ao subsídio técnico-acadêmico da 
requalificação sócio-espacial; uma terceira, desenvolvida 
por agências de economia colaborativa e empreendedores 
privados, especialmente a UrbsNova - Distrito C, no 
intuito de consolidar o Bairro como polo de economia 
criativa, incentivando o mercado artístico e o 
empreendedorismo inovador; e ainda uma quarta, 
capitaneada pela associação de moradores e amigos 
Refloresta, que promove eventos ocasionais ou 
permanentes, como é o caso do Brechó da Rua São Carlos, 
da Feira Modelo da Praça Florida. 

Paralelamente, mais ou menos articulados com 
essas propostas, deve-se mencionar ainda o Projeto 
Vizinhança, com a finalidade de ocupar espaços ociosos e 
incentivar o convívio e a interação entre vizinhos, 
promovendo eventos como o Café na Calçada; o Projeto 
Simultaneidades, organizando eventos multiartísticos de 
revalorização dos espaços e trocas de experiências; La Casa 
de Pandora, ambiente gratuito de trabalho e convivência, 
que promove eventos como o Festival da Boa Vizinhança; 
o Projeto Vila Flores, visando implementar no complexo 
arquitetônico projetado por Joseph Lutzemberger um 
centro de cultura; a Nós Coworking, ambiente colaborativo 
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de trabalho que constitui um espaço de encontro e atua 
como catalisador de ideias; o CC100, casario reformado 
destinado ao aluguel para a Economia Criativa; além de 
outras inumeráveis iniciativas. A maioria dos projetos não 
tem fins lucrativos. 

Algumas abordagens a respeito da revitalização do 
Bairro se inspiram no exemplo dos projetos concretizados 
em outras regiões, como a cidade de Recife/PE309, no 
Brasil, e Copenhagen, Bogotá, Washington e Barcelona no 
exterior. O projeto Porto Digital, responsável pela 
revitalização do Bairro do Recife Antigo pela via da 
Tecnologia de Informação e Comunicação, é especialmente 
estudado para fins de comparação com o 4º Distrito. 
Inclusive, desde 2013 o Porto Digital trabalha também na 
área da Economia Criativa, com o projeto Porto Mídia. 

A revitalização impulsionada pela economia criativa 
pode reativar produção indenitária do Bairro, atendendo a 
uma demanda diferenciada de mercado e de sociabilidade, e 
atraindo assim novos frequentadores, o que propicia a 
atividade de bares, lojas, espaços de lazer e circulação 
humana em geral. Esse tipo de projeto deve incorporar, é 
claro, um alto nível de espaços destinados à moradia, a fim 
de evitar a subutilização dos imóveis e a insegurança. Na 
verdade, qualquer projeto que pretenda requalificar a região 
deve se adequar à dinâmica tradicional da moradia no 
Bairro, cuja identidade está amplamente ligada o caráter 
familiar e geracional. A ocupação mista, ou seja, aquela que 
envolve a possibilidade de usos simultâneos, como 
moradia, instituições públicas, serviços, comércio e lazer, 
propicia uma disposição mais otimizada dos espaços, 

                                                 
309 Uma crítica aprofundada acerca da revitalização do Bairro do Recife 
Antigo pode ser aferida da pesquisa realizada pelo arquiteto e urbanista 
Rogério Proença Leite, cfe. LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da 
Cidade: lugares e espaço público na experiência urbana. 2ª ed. 
Campinas: Editora Unicamp: Editora UFS, 2007. 
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equilibrando a oferta de habitação e emprego, vitalizando a 
dinâmica urbana e garantindo territórios mais seguros, 
porque constantemente habitados.  

As atividades revitalizadoras sem dúvida culminam 
em algum nível de gentrificação, porque valorizam o espaço 
do ponto de vista estético e, consequentemente, 
mercadológico. Mas, claramente, existe um nível aceitável e 
até interessante, do ponto de vista da vitalidade urbana, de 
enobrecimento de uma área decorrente de sua revitalização. 
Um limite talvez tênue em que o desenvolvimento 
econômico, alinhado ao político e ao social, constitui um 
fator importante na produção dos espaços. Isto é, a 
construção da identidade de um espaço passa também pelo 
viés econômico.  

A necessária articulação entre diferentes níveis 
espaciais – global, nacional, regional, local, etc. – exige que 
cada uma dessas esferas represente capitais intercambiáveis, 
ou seja, que possua recursos, insumos, referências, práticas, 
técnicas, usos, enfim, pequenos know-hows que se 
afiguram interessantes objetos de trocas sociais. O mercado 
não é só consumo e exclusão, ele opera também em um 
nível sócio-cultural positivo, gerando e estimulando 
recursos capazes de produzir sentidos de lugar e de 
diferença. Ou seja, o consumo é uma troca simbólica e, 
como tal, produz e demarca singularidades.310 Claramente, 
no Bairro Floresta, lideranças locais trabalham para que 
esse know-how local seja o da economia criativa. 

A incidência do capital econômico nos espaços 
urbanos é também um vetor de manutenção e resgate do 
patrimônio arquitetônico, cultural e histórico de um lugar, 
e, portanto, também se constitui como um importante 
elemento de sociabilidade pública. Tornar os espaços 

                                                 
310 LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e 
espaço público na experiência urbana. 2ª ed. Campinas: Editora 
Unicamp: Editora UFS, 2007, p. 66.     
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atrativos do ponto de vista do mercado não significa, em 
absoluto, submeter esses mesmos espaços à lógica do valor 
de compra, mas garantir sua inclusão dentro de um 
contexto urbano onde trocas materiais e simbólicas são 
cotidianamente efetuadas. 

Práticas de revitalização operam relocalizando as 
tradições, o que permite articular os aspectos tradicionais 
da cultura com as demandas de mercado e, a partir disso, 
legitimar a reinvenção de uma centralidade, restabelecendo 
os nexos entre identidade e lugar no contexto da sociedade 
contemporânea.311 Existe, é claro, uma fronteira entre a 
revitalização urbana e o ponto em que ela afeta 
indesejavelmente as estruturas sociais. Essa linha tênue 
pode ser assinalada no momento em que são impostas às 
pessoas limitações dos usos pela via da restrição 
econômica. Quando cidadãos têm reduzido o seu direito de 
usufruir de um lugar porque ele não lhe reserva atrações 
(habitacionais, recreativas, etc.) de viabilidade financeira, 
por exemplo, exigindo para todo e qualquer uso uma 
contraprestação em dinheiro, às vezes muito superior ao 
que seria razoável, estamos diante de um espaço que se 
tornou mercadoria e não mais atribui sentidos às pessoas 
que dele se utilizam, mas os vende.  

Nesse caso, podemos falar com mais incisividade 
sobre a formações de paisagens de poder, pois 

... práticas de gentrification não se referem apenas a 
empreendimentos econômicos que visam otimizar 
o potencial de investimentos em áreas centrais, 
referem-se sobretudo à afirmação simbólica do 
poder, mediante inscrições arquitetônicas e 
urbanísticas que representem visualmente valores e 

                                                 
311 LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e 
espaço público na experiência urbana. 2ª ed. Campinas: Editora 
Unicamp: Editora UFS, 2007, p. 290.    
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visões de mundo de uma nova camada social que 
busca apropriar-se de certos espaços da cidade.312  

 
A partir do momento em que a propriedade privada 

passa a orientar políticas globais de organização e uso dos 
espaços, a mundialização da economia atinge diretamente o 
acesso à ocupação dos lugares. No contexto, o próprio 
espaço assume a condição de mercadoria, e seu uso fica 
condicionado às relações de produção do capital. A 
identidade do lugar passa então a perder os contornos de 
um espaço vivido historicamente para adquirir formas 
econômicas, que por sua vez reproduzirão outras 
experiências de vida calcadas na ótica do consumo do 
espaço. 

Conforme Milton Santos, “a chegada do novo causa 
um choque. Quando uma variável se introduz num lugar, 
ela muda as relações preexistentes e estabelece outras. 
Todo o lugar muda.”313 Os reflexos da revitalização do 
Bairro Floresta, inclusive com o eventual sucesso da 
empreitada de se transformar o 4º Distrito em referência da 
economia criativa, certamente produz reflexos sobre os 
moradores, pequenos comerciantes e também sobre a 
prostitutas, a população em situação de rua que se abriga 
no Albergue Municipal, os catadores de material reciclável 
que vem e vão da Vila dos Papeleiros e das cooperativas de 
reciclagem. Trata-se de reflexos cuja mensuração é bastante 
difícil, especialmente neste trabalho voltado às dinâmicas 
de segurança, porém parece possível afirmar que os efeitos 
prováveis são a valorização imobiliária e o consequente 

                                                 
312 LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e 
espaço público na experiência urbana. 2ª ed. Campinas: Editora 
Unicamp: Editora UFS, 2007, p. 63. 

313 SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado: 
fundamentos teóricos e metodológicos da geografia. 6ª ed. São Paulo: 
EdUSP, 2008, p. 107. 
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aumento dos custos de vida, provavelmente dificultando a 
manutenção de pequenos comércios familiares e moradias 
humildes, ou incentivando a venda de imóveis por uma 
série de moradores; e a intensificação do trânsito e o 
correlato incremento viário, como o asfaltamento e 
alargamento de ruas avenidas, exigindo recuos das calçadas 
e supressão de jardins, o que pode descaracterizar o Bairro.  

A depender de como esses fatores podem modificar 
a estrutura do Bairro Floresta, é possível que os novos 
significados produzidos por essa revitalização/gentrificação 
venham a desorganizar os sentidos de identidade 
característica, como a familiaridade e a horizontalidade 
habitacional. Vale lembrar que uma das características 
positivas mais citadas nas entrevistas foi a da familiaridade 
(vizinhos antigos, comércios familiares, e inclusive pontos 
tradicionais de prostituição), e não há dúvidas de que essa 
memória histórica e afetiva, por certo facilitadora da 
sociabilidade, pode sofrer uma mudança paradigmática. 

Nesse viés, é válido ponderar que, se de um lado 
práticas de gentrification podem separar os lugares dos que 
nele vivem, “por outro é possível que esse mesmo processo 
amplie as possibilidades interativas (conflitivas ou não) 
entre aqueles que neles interagem.”314 Uma questão 
fundamental é saber em que medida essa desapropriação de 
sujeitos não corresponde também a uma reapropriação de 
outros sujeitos, novas memórias, novas histórias, novos 
pontos de amarração social, e, ainda, a práticas subversivas 
(contra-usos) que podem advir da demarcação de uma nova 
fronteira. 

Os reais efeitos de um projeto de revitalização são 
incertos. O limite entre a requalificação saudável da área, 
com as suas implicações positivas no senso de comunidade, 

                                                 
314 LEITE, Rogério Proença. Contra-Usos da Cidade: lugares e 
espaço público na experiência urbana. 2ª ed. Campinas: Editora 
Unicamp: Editora UFS, 2007, p. 214. 
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e o excesso dela, com o enobrecimento indesejado e 
desorganizador da identidade local, frequentemente só 
poder se traçado a posteriori. De todo modo, é certo que 
empreendimentos exclusivos precisam dar lugar a 
empreendimentos inclusivos, ou seja, a projetos que, tais 
como aqueles que se debruçam sobre o Bairro Floresta, 
visam à construção de um espaço coletivo de interação 
social. A produção do espaço passa também, 
necessariamente, pela construção social de espaços 
improdutivos do ponto de vista estritamente econômico, 
que servem à experiência de ocupar e viver num lugar onde 
se ancora a história dos lugares e dos atores sociais. São 
espaços não destinados prioritariamente a uso 
mercadológico, mas a relações sociais e seus usos e práticas 
locais.   

 
3.3 Constituição do espaço público ou por uma 
política do encontro 

A condição espacial do indivíduo é fator essencial 
de sua subjetivação – impossível de ilhar, afastar, ignorar. O 
espaço é sempre locus político, onde coexistem dimensões 
sociais de capital, segurança e relações intersubjetivas de 
poder. Não existem ideias políticas sem um espaço ao qual 
sejam referíveis, nem espaços a que não correspondam 
ideias políticas.315 

No entanto, nem todo o espaço socialmente 
construído, isto é, produto e produtor de dinâmicas e 
subjetividades particulares, pode ser considerado um 
espaço verdadeiramente público, na acepção política da 
palavra. É preciso que ação social contida nesse espaço o 
qualifique como tal, pela capacidade de dispor de uma 
arena de encontro e dissenso. A existência per se de espaços 

                                                 
315 CAVALLETTI, Andrea. Mitología de la Seguridad: la ciudad 
biopolítica. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2010, p. 7. 
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sociais não garante a priori o seu sentido público, mas sim o 
que poderíamos chamar de espírito da polis.  

Essa essência, que não é propriamente territorial, 
não deixa de ser formulada pelo espírito de um povo, ao 
qual corresponde um espaço. A polis, nesse sentido, não 
pode ser vista como a cidade em sua localização física, pois 
“é apenas progressivamente que o construído se impõe, e o 
espaço mental é reforçado pelo quadro geográfico 
arquitetônico”316. A polis se desenrola na ágora, o centro da 
palavra é sua única cartografia. E, como representação da 
própria vida pública e da postura cívica, a ágora constitui 
palco do debate, onde a convergência de conflitos perfaz 
não necessariamente o consenso, mas possibilidade de 
entendimento.  

Dizer que espaços verdadeiramente públicos não 
resultam de consensos, mas de possibilidades de entendimento, 
“significa dizer que eles não são produtos originados 
posteriormente de ações sociais que se tornaram 
consensuais, mas processos de interação e qualificação 
simbólica e convergente que antecedem formas 
consensuais mais abrangentes.”317 É preciso ver o espaço 
como um processo, porque é socialmente construído e não 
cessa de receber e produzir significados. Enquanto 
identidade, receptor de subjetivação, jamais pode ser 
concebido como algo dado, mas em curso.  

O dissenso não elimina a prerrogativa política do 
espaço público, mas a anima. O sentido público 
dos espaços urbanos resulta também da confluência 
de diferentes lugares e sociabilidades que instalam 
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possibilidades de contestação e discordância, cuja 
igualdade de fala é constantemente desafiada.318  

 
Mas se torna difícil concretizar o espírito político de 

um espaço público quando o que se verifica é uma 
generalizada postura de abstenção social do encontro, isto é, uma 
difundida da recusa deliberada ao encontro com o outro. 
As classes médias e altas podem manifestar essa opção pelo 
estabelecimento de fronteiras de autocontenção espacial e 
pelo uso de dispositivos de segurança; as menos 
favorecidas pela formação de “guetos” ou espaços de 
acesso controlado. Conforme Rogério Proença Leite, uma 
questão que se coloca é saber em que medida um espaço 
público pode ser construído no interstício desses lugares 
que demarcam identidades e abstenções, nos entre-lugares 
onde se situam as disputas por capitais simbólicos, por 
reconhecimento, por comunicação. Ora, toda identidade 
implica uma busca por reconhecimento, que faz frente ao 
outro porque é dele que demanda sua própria afirmação 
com base na percepção de sua diferença319.  

O Bairro Floresta é fortemente marcado por uma 
característica muito particular, que é a demarcação da 
diferença. Com efeito, lugares onde se pode constatar a 
existência de traços culturais e sociais tão distintivos 
costumam ser áreas de intensa boemia, como é o caso da 
Cidade Baixa. O Floresta, de outro lado, não possui vida 
noturna voltada à juventude, mas quase tão somente aos 
programas sexuais. Durante o dia, a região é atrativa do 
ponto de vista comercial, mas os usos se restringem ao 
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consumo ou ao fluxo para outros pontos da cidade. Há 
poucas atrações que se façam suficientemente sedutoras a 
ponto de convencer alguém a se dirigir especificamente 
àquele Bairro. E, não obstante, a região é pontuada pela 
incrível constelação de usos e práticas que coloca tão 
radicalmente próximos e distantes moradores tradicionais, 
pequenos comércios, grandes empreendimentos, 
prostitutas, pessoas em situação de rua e catadores de 
material reciclável. A existência de todas essas “categorias” 
no Bairro é definida pela permanência, pela capacidade de 
produzirem realidades e experiências sobre o lugar. Trata-se 
de atores sociais, protagonistas da construção sócio-
espacial, do território afetivo, da memória e do 
pertencimento, do espaço público e político onde se 
articulam as inter-relações.  

Não restam dúvidas de que o Bairro Floresta, apesar 
de, ou justamente por causa de seus conflitos, é um lugar 
potencialmente oportunizador de uma arena política plural, 
onde se desenrolam trocas simbólicas sempre marcadas 
pelas disputas em torno de capitais sociais, culturais e 
espaciais. Não se trata da exalação do conflito per se, da 
afirmação da diferença pela diferença, mas do 
reconhecimento da importância do dissenso na disputa por 
reconhecimento identitário e pela legitimidade de suas 
práticas específicas e seus próprios usos da rua. É essa 
disputa que oportuniza o entendimento, a cooperação, o 
senso de pertencimento e responsabilidade e o aumento da 
qualidade de vida, conduzindo, em última análise, à 
diminuição violência e da sensação difusa de insegurança. 
Para Leite, a possibilidade de desentendimento é preferível 
à impossibilidade do encontro.320 
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Nessa perspectiva, convém destacar as palavras de 
Zygmunt Bauman quando afirma que “o modo como 
pessoas individuais definem individualmente seus 
problemas individuais e os enfrentam com habilidades e 
recursos individuais é a única questão pública 
remanescente.”321 De fato, o indivíduo pode ser concebido 
como o mais danoso inimigo do cidadão, uma vez que, 
isolada e artificialmente considerado, ocupa de tal maneira 
o espaço público que impede outros usos e os usos dos 
outros.322 A concretização de um espaço público em sua 
acepção política exige o resgate do uso das ruas, da 
sociabilidade vizinhal, do espaço para o dissenso, para a 
realização das competências do cidadão. Nas palavras de 
Nils Christie, “a interação entre cidadãos livres é o 
protótipo da vida civil”.323  

Com efeito, “indivíduos e sociedade configuram 
uma relação de mútua interdependência, dialeticamente 
conflituosa e alguns contextos e relativamente harmoniosa 
em outros”324. Nesse contexto, deve-se ter mente sobretudo 
que os atores sociais têm de ser concebidos na condição de 
agentes capazes de fazer escolhas e tomar decisões, mesmo 
que de modo limitado, tensionando questões existenciais e 
de convivência, na sua recusa a submergir ao peso das 
estruturas, a se verem como meros produtos das relações 
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sociais e culturais. Os indivíduos são responsáveis pela 
crise, mas também por problematizá-la até seu termo final. 
O outro, com sua multiplicidade de sentido e experiência, 
em sua contingência infinita, “é um convite, o estranho 
convite à interpenetração de mundos, de linguagens, o 
incômodo convite à abdicação da verdade plena.”325 

Espaços de interação civil costumam formular 
focos de identidade e familiaridade mais ou menos 
organizados, através dos quais os atores sociais se 
relacionam em níveis de coesão e cooperação a fim de 
garantir os interesses privados, o bem comum, a prestação 
adequada de serviços públicos e a tranquilidade da sensação 
de segurança que advém do conforto psicossocial resultante 
desse processo. Os sujeitos podem atuar especificamente 
visando à diminuição da violência, dos conflitos locais e das 
taxas de criminalidade, mas há limites nessa atividade que 
se impõem na medida da reserva legal de competência das 
instituições públicas da Justiça Penal e do risco de 
formação de um bairrismo xenófobo para o qual a 
possibilidade de conflito justifica a eliminação do diferente.  

Nesse sentido, a manutenção da segurança parece 
sempre mais adequada quando realizada informalmente, 
pelo uso das calçadas, pela solidariedade vizinhal, pelo 
cuidado com o ambiente; melhor dizendo, é mais efetiva e 
envolve menos hostilidade quando realizada de forma 
secundária. Mas iniciativas pontuais podem ser tomadas. 
Dentre elas, a produção e difusão do conhecimento no 
campo da segurança é uma atitude preventiva por si 
mesma, pois reorienta representações e práticas sociais para 
a realidade complexa da questão da violência. Além disso, 
se afigura importante a participação da sociedade e a 
capacidade dos poderes públicos em oferecer respostas 
diversificadas em torno do emprego de outros recursos 
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disponíveis para além da repressão punitiva. No mais, 
estratégias voltadas à redução das desigualdades sociais e do 
preconceito racial, e à ampliação dos espaços de 
socialização pública e recreacional, ao incentivo da 
educação escolar e à formação profissional se mostram, a 
médio e longo prazo, instrumentos muito eficazes de 
redução da violência. Por fim, necessário mencionar a 
prestação adequada de serviços públicos básicos como 
iluminação pública, controle de edifícios abandonados, 
coibição de obras sem cercamento, e patrulhamentos 
policiais preventivos.  

É imprescindível ponderar que  

...procurar a “segurança” mediante a construção de 
um mundo em que tudo esteja “pronto” e em que a 
evolução esteja estagnada significa procurar a 
segurança em um “não-mundo” (negação do 
mundo), que é a máxima da insegurança imaginável. 
O aforismo seria: “Como a segurança não é 
inerente a este mundo, devemos inventar um outro 
mundo, inexistente, e esquecer do mundo atual”.326 

 
A sociedade e os indivíduos devem encontrar um 

equilíbrio entre a liberdade e a segurança, e compreender 
que há um limite em que a busca febril por mais segurança 
já não reconforta e só reproduz angústias. Diante dessa 
constatação, “devemos nos defender da utopia de uma 
segurança generalizada, de uma assepsia universal, de uma 
imunização do corpo de do espírito contra todas as 
incertezas e todos os perigos.”327 
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NOTAS CONCLUSIVAS 
 
 
 
Em termos de pesquisa qualitativa, especialmente as 

que envolvem temas complexos como criminalidade, 
representações sociais e experiência urbana, resultados 
serão sempre parciais e conclusões sempre limitadas. 
Certamente, traçar epílogos de relações dinâmicas não é 
apenas uma atividade difícil, mas abandonada a priori. Isso 
não impede, no entanto, que se ofereça uma síntese das 
hipóteses confirmadas (ou não) ao longo da pesquisa.  

Inicialmente, partiu-se de um triplo problema. A) 
como são formuladas as representações sociais acerca da violência?, B) 
de que maneira elas intervém na construção e usos do espaço urbano e 
na relação entre os indivíduos situados nesse espaço?,  C) quais as 
formas de estabelecimento de uma nova relação com a cidade, a partir 
de práticas e usos sócio-espaciais que propiciem a experiência de 
ressignificação do espaço urbano e ruptura com os efeitos do imaginário 
do perigo?. 

Para investigar os questionamentos propostos, 
optou-se metodologicamente pelo estudo de caso no Bairro 
Floresta, e fez-se uso de uma combinação - que se revelou 
muito rica – de instrumentos de coleta de dados, mais 
especificamente de entrevistas formalizadas, diálogos 
informais, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Ao 
longo da pesquisa as entrevistas, semiestruturadas, 
acabaram se mostrando pouco eficazes no seu intuito de 
auferir elementos bastante subjetivos sobre as relações 
entre os entrevistados e os seus vizinhos e/ou colegas de 
trabalho, as instituições públicas, a violência e a experiência 
com o Bairro. Isso se deu por alguns motivos específicos: 
primeiro, porque algumas pessoas (especialmente as 
prostitutas) hesitavam diante da necessidade de assinar um 
documento – no caso, o termo de consentimento livre e 
esclarecido -, e principalmente de consentir com a gravação 
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da conversa. Houve também quem respondesse às questões 
discursivas de forma deveras objetiva, esvaziado o potencial 
de uma diálogo. Por fim, existe ainda um empecilho natural 
da entrevista documentada, assinada e gravada, que decorre 
da sua formalidade. Com efeito, nelas os entrevistados 
tendem a responder aquilo que concebem como 
politicamente correto, ou, melhor dito, o que supõem que o 
entrevistador espera ouvir. De fato, essa é uma lógica à qual 
o entrevistador também responde, na medida de sua 
tendência a escutar/fazer falar o que deseja ouvir. Isto é, 
mesmo com o cuidado tomado na formulação das 
perguntas e no modo de abordagem, é sempre preciso 
considerar que existem certos tipos de respostas que são 
mais adequados, razoáveis e socialmente aceitos para 
determinados contextos, assim como existem tipos de 
resposta que melhor se acomodam às hipóteses trabalhadas 
na pesquisa. Tal como uma infantil relação parental, o 
entrevistador possui expectativas de ouvir determinados 
discursos, e o entrevistado de proferi-los a contento.  

Então, de fato, foram realizadas 11 entrevistas 
formais nos moldes em que foi planejado, entre moradores, 
lideranças locais, comerciantes, prostitutas e o Comandante 
da 4ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar. 
Paulatinamente, esse modelo de entrevista foi 
redirecionado para diálogos informais, devidamente 
registrados mas não gravados e assinados. Neles, foram 
ouvidas outras prostitutas, entre mulheres cisgênero e 
travestis, o Secretário Municipal de Governança Local e 
moradores. Ademais, houve o acompanhamento a uma 
série de reuniões formais e encontros festivos, 
reconhecimento topográfico da área (por mapas e 
caminhadas), pesquisa em exemplares do jornal 
comunitário, e, finalmente, no âmbito teórico, pesquisa 
bibliográfica realizada especialmente nas áreas da 
sociologia, antropologia, criminologia, geografia e 
arquitetura e urbanismo.     
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 Os resultados surpreenderam pelo fato de se 
constatar, no Bairro Floresta, um número maior de 
conflitos do que aquele que se conhecia de antemão (a 
prostituição). Com efeito, a maior parte dos entrevistados 
possui um determinado “resguardo”, eufemisticamente 
falando, com diferentes agrupamentos identitários, a saber: 
moradores com prostitutas, prostitutas com travestis, 
moradores com papeleiros, prostitutas com papeleiros, 
moradores com pessoas em situação de rua. Vale ressaltar 
que moradores da rua que utilizam o Albergue Municipal 
local e os papeleiros que habitam a conhecida Vila dos 
Papeleiros, situada na periferia do Bairro, não foram 
entrevistados em razão da ausência de planejamento prévio, 
estratégia de abordagem e tempo hábil.  

Além disso, também se sobressaiu o fato de que 
esses conflitos, combinados à história específica do Bairro 
Floresta e ao sentimento de abandono público, produzem 
uma sensação mais ou menos generalizada de um ambiente 
degradado, que no caso do Bairro Floresta constitui 
motivação suficiente para a consecução de diversas 
tentativas de cooperação social, quando era possível que 
ocorresse o contrário. Não há dúvidas, portanto, que no 
locus da pesquisa os atores sociais tem agido em torno do 
engajamento social, e não do isolamento. 

De todo modo, essa ideia de degradação produz 
representações espaciais ligadas à violência, estando muito 
mais vinculada à sensação de insegurança do que está a 
experiência da criminalidade propriamente dita. Isso não 
quer dizer que não ocorram crimes no Bairro; como em 
todos os outros ambientes da cidade, condutas criminosas 
são empreendidas e podem resultar em experiências 
realmente traumáticas. No entanto, o que se percebe é que 
a ocorrência de crimes não é um fator fundamental ou 
exclusivo na formulação de representações sociais, mais 
precisamente na formulação de representações dos atores 
sociais do Bairro Floresta sobre se tratar de um local 
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inseguro. Frequentemente, não é o crime em si que produz 
medo, mas questões paralelas como a inoperância do poder 
governamental, o abandono dos espaços públicos e a 
corrosão da sociabilidade. Representações tem conteúdo 
valorativo, histórico, geracional e midiático, e como crenças 
interpretativas elas estão sujeitas à reconstrução na medida 
em que novos significados a respeito dos objetos 
representados são produzidos pelas experiência pessoal, as 
relações sociais e a comunicação de massa.  

Com efeito, desimporta aferir a equivalência entre 
medo (expectativa de violência) e taxas reais de risco, já que 
essa separação de dimensões objetiva e subjetiva é ilusória. 
Representações sociais, ou seja, interpretações pessoais e 
coletivas acerca das questões que envolvem criminalidade, 
punição e segurança orientam práticas correspondentes, 
isto é, interferem direta e indiretamente nos âmbitos da 
ação social, do debate político e das estratégias repressivas. 
A análise efetuada a partir dos dados relativos às 
representações sociais têm sua utilidade na capacidade que 
possui de indicar tendências sociais, ou melhor, direções 
para as quais apontam a interpretação pública a respeito de 
determinados fenômenos e, por conseguinte, o rumo 
possivelmente tomado pelas políticas públicas de 
segurança.  

Pesquisadores e autoridades públicas não se devem 
deixar enganar pela atenção excessiva nos números da 
violência enquanto negligenciam a relevância estratégica e 
emocional da percepção social. Se assim for, não serão 
capazes enfrentar, em sua complexidade multidimensional, 
os desafios da segurança pública no Brasil, correndo o risco 
de desperdiçar dinheiro, tempo e energias preciosas em 
batalhas inócuas – leia-se, contra pessoas. Aqui, portanto, 
respondeu-se ao primeiro problema.  

É sabido que o Brasil possui uma história marcada 
pelo autoritarismo político-militar, numa inusitada 
combinação entre patrimonialismo político e liberalismo 
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econômico, o que certamente não foi herdado da ditadura, 
mas nela se materializou. Atuações ambíguas do Estado na 
afirmação e violação de direitos civis são diárias e, em parte, 
constituem respostas às demandas igualmente ambíguas da 
população brasileira, mas acabam por gerar um senso 
difundido de descrença e perda de confiança na instituições 
públicas e representantes que compõem os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Trata-se de uma instabilidade própria da 
democracia brasileira, mas inserida em um contexto global 
de perda de fé na capacidade dos Estados em gerir a 
contento a vida dos cidadãos. A confiança em uma 
determinada instituição é uma medida entre as expectativas 
normativas sobre como essa constituição deveria funcionar 
e as experiências próprias e alheias a respeito de como ela 
realmente desempenha seu papel. Nesse sentido, parece 
haver pouca correspondência entre o que os cidadãos 
esperam do Estado como sendo um atuação voltada à 
concretização da justiça penal, e o que eles percebem do 
cotidiano das instituições. O quadro parece se constituir em 
torno de um cenário fragmentário no qual os cidadãos 
vivem o paradoxo de requerer assistência de instituições 
sobre as quais nutrem profundas desconfianças, sem 
instrumentos e condições de se alçarem a qualquer nível de 
emancipação com relação aos sistemas de administração da 
vida que elas representam.  

Essa frustração, que não deixa de estar inserida na 
esfera das promessas não cumpridas da modernidade, 
associada a representações amplamente difundidas acerca 
da violência e do medo, compõe um cenário sócio-espacial 
específico de dinâmicas urbanas. Fenômenos como a 
segregação espacial e a utilização massiva de mecanismos 
de segurança privada, não há dúvida, são os que mais se 
destacam pela sua capacidade de provocar o esvaziamento 
dos espaços públicos e uma extraordinária redução das 
possibilidades de contato com a diversidade. A interação 
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social, a participação política e o uso da cidade são 
competências do cidadão; nesse caso, o medo pode 
ressurgir então como próprio fundamento da verdadeira 
incivilidade, ou seja, na forma da generalizada abstenção do 
encontro, com consequentes processos de isolamento 
urbano, o esmorecimento do espaço público e desinteresse 
pela participação política.  

Os espaços urbanos, concebidos como produtos e 
produtores de identidades, são processos de semantização que 
recebem e atribuem significados àqueles que deles 
usufruem. Identidades são construídas, dessa forma, através 
de um viés relacional, porque não são senão a consciência 
reiterada da diferença, do contraste, do seu próprio 
exterior. Os meios urbanos são densos, e podem oferecer 
conjunturas marcadas pela heterogeneidade de 
manifestações culturais e identitárias. Mas fenômenos 
como os acima descritos tem por natureza característica a 
homogeneização, isto é, a esterilização subjetiva dos 
espaços, que em última análise é também uma opacidade 
ética e estética da cidade. O espaço, concreta e 
simbolicamente vivido, é ao mesmo tempo a expressão do 
medo (enquanto origem do preconceito) e a condição de 
seu rompimento.  

Especificamente, o Bairro Floresta é um dos mais 
antigos do município de Porto Alegre, e ainda possui uma 
habitação marcada pela horizontalidade e pela boa relação 
entre vizinhos. Mas ele também sofreu as mudanças 
trazidas pela sociedade contemporânea. Existe um claro 
saudosismo da qualidade de vida que representava a 
ausência de cercas nas casas, o acesso direto ao Lago 
Guaíba, o contato próximo e pessoal com a polícia, o 
franco crescimento econômico da área, enfim, a 
familiaridade e o senso de pertencimento com o lugar. 
Como passar dos anos, o claro arrefecimento econômico, o 
abandono público e a realização de obras viárias 
expressivamente interventivas, associados à modificação da 
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habitação em geral pelo confinamento e pela verticalidade, 
conduziram o Bairro Floresta a um quadro de 
fragmentação microssocial. Boa parte dessa “decadência”, é 
atribuída, como antes mencionado, à presença das 
prostitutas na área – especialmente as travestis. Mas, 
enquanto peças essenciais do quebra-cabeça identitário da 
região, parece que a categoria das profissionais do sexo está 
representativamente destinada a encarnar problemas 
amplos do Bairro e desconfortos pessoais dos habitantes. 
Considera-se respondido, pois, o segundo problema. 

O processo de reversão das imagens 
representacionais negativas do Bairro Floresta é uma 
realidade intrínseca ao potencial das pessoas que ali 
trabalham ou vivem – e isso inclui a prostituta, o morador, 
o empresário e pequeno comerciante, as lideranças locais, o 
papeleiro e o morador de rua -, isto é, ao capital humano 
que constitui a alma específica daquela região, tão 
marcadamente plural. Esse processo pode se assentar pela 
via endógena de produção de referências identitárias, a 
partir da experiência de pertencimento e do quadro de 
existência social dos atores sociais, e não propriamente 
pelos critérios de valoração do olhar exterior, que vai 
secundariamente afetado.  

Convém perceber que os dissensos identitários 
pulsantes no Bairro não são necessariamente nocivos à 
cidade, mas, pelo contrário, podem elaborar um saudável 
espaço de disputa por reconhecimento, cooperatividade e 
legitimidade, constituindo um rico capital social pautado 
pela afirmação cultural heterogênea. Nesse sentido, não 
apenas são possíveis e inevitáveis os entrecruzamentos de 
matizes tradicionais e sociais diversificadas, como essa 
coexistência alimenta a cultura. 

Associações de bairro, eventos festivos, culturais e 
gastronômicos, e, ainda, reuniões formais com agentes das 
secretarias municipais e com o destacamento policial 
responsável pela área são ações legítimas que contribuem 
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para a produção de significados afirmativos. Entretanto, 
deve ser tomada a devida cautela de que o senso de 
propriedade com o seu ambiente não deságue em um 
autoritarismo xenófobo, para a qual a diferença representa 
o perigo da desestruturação identitária. Efetivamente, pode-
se operar num sentido diametralmente oposto, ou seja, no 
horizonte de que o confronto com a diferença afirma a 
identidade relacionalmente, figurando como um exterior 
constitutivo. Nesse sentido, é recomendável que as 
associações comunitárias contem com mecanismos de 
accountability, isto é, de “prestação de contas” a respeito das 
suas atividades e diretivas, assim como que sejam sempre 
pautadas pela não-restrição dos usos pacíficos, pela não-
elitização das práticas locais, e pela não-repressão cultural. 

Mais do que reduzir taxas de criminalidade, uma 
política de combate à violência deve levar em conta as 
representações sociais acerca da segurança, percepção esta 
que advém de múltiplos fatores que não necessariamente a 
experiência pessoal e a vitimização criminal. A sensação de 
segurança pode ser aumentada através de instrumentos 
secundários, isto é, voltados a outras esferas da vida cidadã. 
Por exemplo, o incremento das relações de confiança 
(concreta ou abstrata), tanto nas relações pessoais 
cotidianas quando nas funções das instituições públicas; a 
recuperação de ambientes representados como degradados 
e perigosos, e, portanto, pouco frequentados; o aumento 
do sentimento de pertença e familiaridade com o espaço, o 
que resulta em uma ampliação do senso de 
responsabilidade sobre o local; a adequada prestação de 
serviços públicos como iluminação, policiamento, 
manutenção do mobiliário urbano e da estrutura viária e 
conservação dos bens públicos; a melhoria da comunicação 
entre população e Estado no que diz respeito às funções e 
limites de atuação dos poderes públicos; e ainda o 
engajamento e a participação popular nos espaços de 
deliberação política. De fato, desorganização social, 
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passividade política e ineficiência governamental são 
processos que se alimentam mutuamente, reproduzindo 
lógicas de desencontro. Como se percebe, trata-se de ações 
cuja perspectiva não é primordialmente a da redução da 
violência delitiva, mas à promoção da qualidade de vida nas 
cidades e ao incentivo do exercício das competências do 
cidadão.   

Ainda, parece possível reduzir as taxas de violência 
nas cidades através da implementação de uma política de 
segurança integrada, de caráter inteligente, voltada aos 
microcontextos peculiares das diferentes regiões brasileiras, 
sem prejuízo da contribuição absolutamente indispensável 
dos governos estadual e federal. Essa perspectiva de 
trabalho deve adotar um método de abordagem plural e 
multidisciplinar, atuando simultaneamente em projetos 
preventivos, de natureza política e social, e em atividades de 
controle formal e informal.  

Assim, as direções até aqui apontadas indicam o 
caminho de reversão da lógica segundo a qual as ruas e 
calçadas tem se transformado paulatinamente em não-
lugares, sem identidade, onde apenas se passa e não se fica, 
não se disfruta. Este caminho implica resgate dos usos 
espontâneos dos espaços públicos, da ocupação 
heterogênea da cidade e da interação social, quando então se 
tem por enfrentado o terceiro problema.  
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