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RESUMO 

O município de Anguera, no semi-árido baiano adotou no  ano de 2017 uma política de segurança 

pública  fundamentada  no monitoramento eletrônico  de todas as ruas da sede municipal, com 

sistemas de hipervigilância eletrônica em regime de funcionamento permanente, administradas  pelo 

poder público municipal e  diretamente  conectadas à atuação policial militar. Embora 16 destas 

câmeras estejam situadas  em locais previamente informados à população, quatro delas  têm 

endereço desconhecido. A medida figura  como dispositivo protetivo-defensivista  que responde a  

demandas de determinados  setores por ordem e segurança na cidade,  em que pese o fato de 

tratar-se de um dos  municípios com menores índices de violência do território nacional. O presente 

artigo analisa as implicações políticas desta estratégia de biocontrole generalizado  sobre   a propria 

ideia de cidade  como espaço de articulação da vida democrática, traçando considerações  sobre a  

força do medo coletivo como sentimento difuso indutor de políticas  de gestão territorial de corte 

autoritário, ao mesmo tempo que desnaturaliza o amplo consenso estabelecido  em torno  da  

política de segurança adotada, questionando sentidos disciplinares e pós-disciplinares do chamado 

urbanismo do panóptico  em contextos  de demanda por ordem e segurança, nem sempre em 

sintonia com as disposições da vida democrática. 
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Figura 1 

 

(Foto: autoria nossa) 

“O Grande Irmão zela por ti” ( Orwell, George) 

Quem se aproxima do Portal Cristo Redentor que dá acesso à entrada da cidade de Anguera, 

a 146 km da capital baiana depara-se com um informe do poder público municipal que 

anuncia ostensivamente o fato de que o visitante está penetrando num território 

eletronicamente vigiado 24 horas por dia. A medida, assumida como parte de uma demanda 

por segurança pública e ordenamento técnico-policial da vida insere-se num conjunto de 

disposições do poder executivo municipal1 que reflete a expansão de concepções 

                                                           
1 Decisão unilateral do poder público municipal que estabeleceu mediante adoção sem prévia consulta à 
comunidade um sistema de fiscalização eletrônica permanente baseado na implantação de um sistema de 
câmeras de máximo alcance que cobre todas as ruas do perímetro urbano municipal, com monitoramento em 
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urbanísticas calcadas em políticas verticalizadas de segurança, biocontrole e hipervigilância, 

escoradas nas práticas da chamada vigilância tentacular e integra respostas articuladas à 

disseminação de uma cultura do medo2 que se desenha no município a partir da expansão 

urbana vivenciada na última década, em sintonia com o aumento de episódios violentos que 

ganharam notoriedade local.3 

As repercussões deste ordenamento em sintonia com as variáveis do que compreendemos 

como arquitetura do perigo e urbanismo de panóptico, ao incidir diretamente na própria 

concepção de direito à cidade, no ideário de segurança socialmente compartilhado e nos 

impactos que daí se desdobram em diferentes escalas político-espaciais constituem objeto 

da presente análise enquanto esforço de compreensão que põe em xeque consensos 

voltados à naturalização das políticas de regulação territorial escoradas no defensivismo 

                                                                                                                                                                                     
tempo real realizado em pareceria com o Destacamento Policial Militar da 57° CIPM-CPR LESTE. São vinte as 
câmeras instaladas, sendo 16 delas posicionadas em locais informados à população e 04 nos chamados 
circuitos de dúvida, de modo a imperar na cidade a permanente sensação de vigilância real ou hipotética. 
Todas estas câmeras encontram-se conectadas a um projetor de controle interno da PM que pode acessar em 
tempo real todo e qualquer acontecimento em qualquer ponto localizado no espaço público da pólis. Como 
medida dissuasória de condutas violentas, estas últimas operariam em ritmo de uma fiscalização eletrônica 
“possível” ou “provável”, já que as pessoas jamais teriam certeza se de fato o ponto em que elas se encontram 
seria ou não coberto pelas chamadas “câmeras de pegadinha”. Exatamente como no panóptico de Bentham, a 
vigilância não precisa ser exercida como um controle efetivo, bastando a internalização da sensação de 
controle em face de sua previsibilidade.  
2 O conceito de cultura do medo inserido nas discussões sobre cidade, violência e imaginário do medo foi 
analisado pelos dois primeiros autores deste trabalho em recente artigo publicado nos anais do URBA 2016, 
intitulado “Se Essa Rua, se Essa Rua Fosse Minha: o Medo na Cidade Partida e as Novas Configurações 
Arquitetônicas. Recuperando as noções de arquitetura da violência, da arquiteta Sonia Ferraz e as análises de 
Vera Malaguti Batista sobre ordenamento urbano autoritário e o medo como balizador de políticas de controle 
territorial e gestão policial da vida, apontamos naquela produção acadêmica que “em meio às sucessivas crises 
que atravessam a segurança pública, ganha corpo a percepção de que o medo coletivo fornece catalisadores 
políticos substanciais para as novas demandas por lei e ordem, correspondendo, no plano da acumulação 
capitalista às polpudas investidas de reprodução da lucratividade do capital.” 
3 Embora os dados sobre violência urbana no município apontem para índices que destoam dos números 
presentes na realidade da maioria dos municípios brasileiros,  Anguera experimentou por  três  vezes  num 
intervalo de apenas dois anos ataques  com explosivos  a agências  bancárias situadas  em sua área central. 
Embora sem ocorrências letais ou pessoas  atingidas, os episódios, até por destoarem da experiência  cotidiana 
suscitaram  forte disposição do poder público e  de setores ligados  ao comércio local no sentido de 
reorientação das políticas  de  segurança pública e  ordenamento técnico-militar da  vigilância: 
<http://www.angueraonlineba.com/> Acesso em 10/07/17, http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1566511-
bandidos-explodem-caixa-eletronico-em-anguera . Acesso  em 10/07/17. 

http://www.angueraonlineba.com/
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1566511-bandidos-explodem-caixa-eletronico-em-anguera
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1566511-bandidos-explodem-caixa-eletronico-em-anguera
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generalizado e no sacrifício de direitos fundamentais, como a liberdade, a privacidade e a 

intimidade, em nome da utopia disciplinar da cidade segura.  

Localizado na mesorregião do Centro-Norte baiano, no território Portal do Jacuípe, o 

município de Anguera pertence à área de expansão metropolitana de Feira de Santana, 

município com o qual estabelece fronteiras ao Leste e ao Sul e situa-se no quadro dos 

municípios brasileiros com população inferior a 15 mil habitantes, contabilizando apenas 

4.500 habitantes na sede municipal e outros 6.000 distribuídos4 pelos sete distritos que 

compõem a zona rural. De economia marcadamente agrária e apresentando alguns dos 

índices de violência mais baixos do estado, atravessa, na presente década, um crescimento 

urbano considerável em seus eixos Leste e Sul. A atipicidade das políticas de segurança 

pública assumidas pelo poder público em franco descompasso com os dados disponíveis 

sobre diferentes modalidades de violência ofertam possibilidades de reflexão sobre o medo 

coletivo como elemento indutor de políticas preventivas de ordenamento e gestão policial 

da vida e a projeção de um imaginário perigosista como elemento que fornece respaldo e 

legitimação popular a políticas de biocontrole e hipersecuritização da vida, em nome de um 

temor urbano muito mais próximo do presumido que do experimentado propriamente.  

Embora o número de homicídios no município esteja situado em patamares sempre 

inferiores a cinco por ano nos últimos cinco anos analisados (ver tabela 01), o crescimento 

do comércio varejista de drogas, a expansão urbana vivenciada com os programas de 

moradias populares implementados pelo poder público municipal em parceria com o 

Governo Federal, nos últimos dois anos e a ocorrência de três assaltos com emprego de 

explosivos às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil na sede do 

município fomentaram crescente demanda popular por ordem, segurança e policiamento na 

cidade. Em entrevista à imprensa local, o então prefeito Mauro Selmo Vieira destaca 

demandas específicas dessa empresa pública atingida nas duas ocorrências, apontando a 

                                                           
4 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponíveis em 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=290150>. Acesso em 13/07/17. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=290150
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interrupção dos serviços da Caixa como pessoa jurídica de direito privado que se recusava a 

retomar sua atuação local caso medidas similares não fossem adotadas5. 

 Nesse sentido, a confluência de um interesse de agir do executivo municipal com demandas 

populares por ordem e segurança e as exigências de uma empresa que presta relevante 

serviço público resultaram na adoção da referida política. A empresa de segurança Torres 

Telecomunicações que venceu a licitação para a prestação do serviço desenvolveu em 

tempo recorde sua implementação, embora, curiosamente, apesar dos custos estimados em 

200 mil reais apenas na etapa de implantação, sem contar os custos de manutenção e 

funcionamento, até o momento da presente escrita os serviços da Caixa Econômica sequer 

têm previsão de retornarem ao município, embora o funcionamento do sistema de vigilância 

e sua conexão com a atuação policial se encontrem em plena atividade. 

Inventaria-se aqui os impactos dessa opção por segurança pública enquanto crônica de uma 

cidade vigiada, bem como a articulação deste projeto coletivo com ideais de segurança, 

ordem e controle técnico-policial e administrativo na cidade, sobretudo em se tratando de 

uma das menores e mais pacatas do semi-árido baiano, o que caracteriza a irrazoabilidade 

da medida administrativa e o seu descompasso com políticas de construção da segurança 

pública  como direito urbano essencial,  aprofundando reflexões sobre os impasses da 

vigilância tecnológica e apontando seu emprego como reflexo das ideologias do urbano-

perigoso tão em voga na cena brasileira contemporânea, além das implicações políticas de 

opções orientadas neste sentido.  

Recuperamos a título de comparação a análise desenvolvida por Sonia Ferraz( 2015) que 

investiga a emergência de uma arquitetura remedievalizada nas cidades brasileiras como 

reflexo direto  do medo  face ao crescimento das violências. Para ela, a difusão generalizada 

da sensação de insegurança urbana atua como responsável pelo aparecimento de uma 

                                                           
5 Na fala do chefe do Executivo presente em entrevista identificada no link abaixo fica evidente a preocupação 
em responder às exigências de uma das empresas atingidas. A medida de segurança adotada foi exatamente 
aquela demandada por uma agenda do setor privado. Não há referências textuais diretas à preocupação com a 
segurança da população do município. < http://www.angueraonlineba.com/2016/03/camaras-de-vigilancia-
em-anguera.html> Acesso em 09/07/17. 

http://www.angueraonlineba.com/2016/03/camaras-de-vigilancia-em-anguera.html
http://www.angueraonlineba.com/2016/03/camaras-de-vigilancia-em-anguera.html


 

6 

lógica arquitetônica que lembra as  fortalezas e  os castelos  medievais e aposta no modelo 

prisional de  ultrasegurança e protetividade, desenhando uma arquitetura  do perigo e do 

caos  que faz a  fortuna de uma crescente indústria do medo cuja lucratividade na venda de 

artefatos e dispositivos de segurança é proporcional à disseminação do pânico coletivo.   

Observamos que mesmo em se tratando de uma pequena cidade interiorana, na complexa 

relação que se estabelece entre a liberdade e a segurança, a população se mostra disposta a 

sacrificar a primeira e autorizar o uso político-policial permanente de suas imagens, 

submetendo-se ao controle institucional duplo, em nome de estratégias que apostem na 

recuperação do binômio lei e ordem.  

Ao mesmo tempo, procuramos oferecer outros repertórios investigativos sobre cidade, 

violência e urbanismo, com enfoques pautados na realidade de uma pequena cidade 

interiorana, distantes, portanto, das análises que classicamente privilegiam tal abordagem 

nas ambiências das grandes metrópoles brasileiras, embora reconhecendo proximidades 

interpretativas e conceituais.  

Neste sentido importa considerar num primeiro momento o fato de que o modelo de 

segurança que orienta tal projeto estrutura-se em um clamor por restauração da ordem 

respondido de forma unilateral. Ou seja, entre as diversas possibilidades de construção de 

uma política de segurança pública, fez-se uma opção por aquela fundamentada no binômio 

controle técnico-policial da cidade e lucratividade empresarial, em sintonia com perspectivas 

de ordenamento alicerçadas na vigilância difusa.  

Some-se a isto a natureza antidemocrática da iniciativa que subverte a lógica jurídica 

fundamental de que todos são inocentes até que se prove em contrário. Assim, a suspeição 

generalizada e a internalização do panoptismo no cotidiano urbano aparecem como 

sintomas conformadores de um ideal de cidade em que a pretendida minimização dos riscos 

autorizaria a produção, a averiguação, o esquadrinhamento policial e o consumo 

permanente de imagens de todos, indistintamente.  
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Antinomias do Controle e Suspeição Generalizada. 

Se pensarmos com Foucault (2013) que a vigilância não se limita a uma função inibitória, 

desestimulante, negativa do poder, mas a uma operação que atua também de modo a 

estimular, incitar ou mesmo induzir práticas e comportamentos coletivos, têm-se na 

situação em tela uma combinação de ingredientes paradoxais, de modo que embora por um 

lado se busque desestimular e dissuadir determinadas condutas, por outro investe-se na 

produção de um conjunto de comportamentos desejados, autorizados ou mesmo 

suscitados.  

Pensando a partir das análises foucaultianas sobre controle, monitoramento e vigilância na 

cidade disciplinar, lecionam Guandalini e Tomizawa: 

Nesta nova sociedade, a monitoração eletrônica pode ser reconhecida como um 

desenvolvimento tecnológico da antiga vigilância hierárquica, mas o poder punitivo não 

mais se manifesta por meio de uma sanção normalizadora, mas por um intricado sistema 

de registro e reconhecimento. (GUANDALINI; TOMIZAWA. 2013, p. 31) 

Assim, o poder se faz exercer informando não apenas o que não deve ser feito (ou o que 

deve ser evitado) na gramática urbana, mas buscando confirmar os comportamentos ideais 

e consagrando as condutas aceitáveis e desejáveis no interior da cidade disciplinar. Como 

traço de produção de subjetividades docilizadas, a atuação do poder público ao mesmo 

tempo que fornece a ilusão da segurança total, confirma sua presença imaterial no traçado 

da cidade, como olho invisível da instância administrativa em simbiose com as agências de 

penalização.  

Ora, a sociedade pós-disciplinar e o monitoramento eletrônico por circuitos de câmeras 

encontram-se amplamente disseminados na cena urbana contemporânea do Brasil e do 

mundo ocidental. Do mercadinho da esquina aos circuitos internos de condomínio, a 

vigilância eletrônica constitui a regra e não a exceção. O que singulariza a situação em 

análise, porém, é o descompasso entre os indicadores referentes às ocorrências violentas 
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escassas na vida social local e a agressividade da política de hipervigilância adotada. De 

acordo com levantamento nacional dos óbitos por homicídio a cada 100.000 (cem mil) 

pessoas elaborado pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade, SIM, do Ministério da 

Saúde, que cataloga a posição dos municípios nos rankings nacionais e estaduais, em 2013, 

por exemplo, Anguera situava-se na posição 5.393, dos 5.570 municípios que compõem a 

Federação Brasileira, além do Distrito Federal. Os próprios dados da Delegacia da Polícia Civil 

do município, por exemplo, permitem a construção da seguinte tabela classificatória 

considerando os principais registros de ocorrências relacionados a homicídios, furtos e 

roubos apenas na sede municipal6 nos últimos cinco anos: 

Tabela 1. 

Ano Homicídios Furtos e Roubos Notificados 

2013 00 05 

2014 01 03 

2015 00 04 

2016 01 04 

2017 03 06 

 

                                                           
6 Do ponto de vista da sistematicidade e operacionalidade da iniciativa, destaca-se que o município 

empreendeu ações experimentais em escala micro tendo como projeto-piloto a maior e mais antiga escola da 
rede municipal de ensino, Centro Educacional Professor Áureo de Oliveira Filho, na sede. Com um sistema de 
câmeras de potência média instalado em todas as dependências físicas da unidade, com exceção apenas dos 
banheiros, apesar das controvérsias suscitadas entre familiares, parte dos corpos docente e discente que viam 
na medida possibilidades de constrangimentos diversos, o sistema opera há pelo menos dois anos. Tal modelo 
apelidado de Big Brother Escola aparece nos relatos oficiais como um dos responsáveis pela redução das 
formas de depredação patrimonial no cotidiano escolar, apesar da inexistência de dados sistematizados 
apontando neste sentido. Do intramuros da escola para a ágora pública, prevaleceu o entendimento 
administrativo de que a disseminação das práticas de monitoramento e sua incorporação à cidade como um 
todo responderia adequadamente às questões colocadas no centro das demandas ordenatórias que o 
momento suscitava.  
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Embora não seja possível identificar subnotificações no primeiro deles (homicídios), é 

possível inferir que o número de ocorrências relacionadas ao item Furtos e Roubos possa 

destoar dos registros fornecidos, caracterizando a chamada cifra oculta, que corresponde 

segundo Flauzina (2008, p. 29), à “distância abissal (...) entre a criminalidade real e a 

efetivamente registrada em termos oficiais. É muito reduzido o número de casos em que se 

leva a cabo a formalização efetiva da denúncia a partir do fato delituoso”.  

Uma constatação curiosa é a que aponta para um aumento tanto no número de homicídios 

como nas ocorrências de furtos e roubos após a adoção do sistema de vigilância em análise. 

O ano de 2017, por exemplo, só no primeiro semestre já apresenta uma taxa de homicídios 

que supera a soma das ocorrências dos últimos quatro anos, levantando questionamentos 

sobre a eficácia dissuasória da política de monitoramento adotada. Outro dado que lança 

luzes sobre a eficácia dessa política é que nenhum dos homicídios ocorridos depois da 

implantação do projeto foi elucidado até agora, suscitando novas críticas quanto ao alcance 

da vigilância tentacular nas funções repressivas e preventivas que embasavam parte das 

justificativas desta iniciativa.  

Examinando-se as formas de agenciamento e mobilização das práticas de monitoramento 

difuso em Anguera, ganha corpo ainda a constatação de que o controle que se 

instrumentaliza na produção, exame e monitoramento permanente de imagens, embora se 

afirme como política de escopo preventivo e inibitório acaba se efetivando fora dos marcos 

que costumam caracterizar as chamadas políticas preventivas de segurança pública. Isso 

porque a ação do poder público administrativo e da atuação policial militar no trato das 

situações mapeadas pelo sistema de vigilância embora invista sua tônica autolegitimadora 

na força dissuasória que as revesteria só se põe em movimento de fato a partir da 

ocorrência consolidada, ainda que como modalidade tentada.  

Deste modo, identifica-se uma superposição de estratégias combinadas da esfera repressiva-

punitiva no campo prático com a força dissuasória exercida em tese, aproximando-se de 

uma definição que faz confluir repressão e prevenção como elementos que se imbricam e se 
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confundem nas malhas do biocontrole urbano, com seus agentes, dispositivos e engenharias 

específicas. Ganha força a análise desenvolvida pela socióloga Vera Malaguti Batista, para 

quem: 

Essa governamentalização [atua] produzindo racionalidades, programas e projetos 
que darão conta dos perigos que o tempo livre representa. A vitimização se realiza 
simbioticamente com a criminalização e seus projetos de neutralização política. 
Afinal, prevenção e repressão são a mesma coisa, sem nuances, sem disfarces. 
(2012, p.3). 

 

Da Ordem ao Caos, do Caos às Câmeras: O Consenso Autoritário na Cidade Esquadrinhada. 

Em que pese a constatação de que a implementação das políticas de controle territorial 

urbano ora analisadas não encontra respaldo justificatório nos dados locais sobre violência e 

segurança, o fato é que a construção de um amplo consenso favorável a estas iniciativas foi 

incisiva na promoção/naturalização dos procedimentos adotados. Em pesquisa realizada por 

iniciativa da organização não governamental Projeto Malungos de Educação Popular, de 

julho de 2017, de um total de 600 pessoas consultadas mediante técnicas de questionário 

individual, com idades entre 13 e 75 anos , todas elas residentes na sede do município, 

diante da pergunta “ em sua opinião como deve ser considerado o sistema de câmeras de 

vigilância adotado na cidade de Anguera?”, entre opções que iam do “desnecessário” ao 

“extremamente necessário” , passando por “em parte necessário”, 433 entrevistados ( isto 

é, 72,16 % ) consideraram a medida como “extremamente necessária”.  

À pergunta “você se sente incomodado com o monitoramento de câmeras 24 horas na sede 

do município?” 522 entrevistados (87% do total ) responderam não7. Já nas respostas à 

pergunta “Você se sente mais seguro após a implantação da política de monitoramento na 

cidade?” a maior parte dos entrevistados mostrou-se reticente, com 398 pessoas (66,33%) 

tendo optado pela resposta “em parte, apenas” escolhendo entre alternativas como “sim, 

                                                           
7 É possível inferir que mesmo parcela das pessoas que não compactuavam com a ideia de extrema 
necessidade das câmeras pode entender que a utilização delas não se traduz em desconforto ou incômodo 
propriamente dito. 
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completamente”, “sim, mas o monitoramento por si só é insuficiente”, “não” e “não, a 

violência piorou na cidade”.  

Ainda é cedo para a investigação dos efeitos deste tipo de política em sua incidência sobre o 

planejamento da segurança urbana, a policialização da técnica e a  tecnicização do controle 

social. Fato é, porém, que embora as pesquisas sobre o referido assunto tenham privilegiado  

experiências setoriais  de espaços específicos das grandes cidades brasileiras, a experiência 

aqui investigada mostra-se ambiciosa em suas pretensões  de biocontrole e  “segurança 

total”.  O que situa-se inequívoca, porém, é  a disposição coletiva  em fornecer balizas 

justificatórias à iniciativa do poder público, ainda que  a motivação imediata em torno do 

serviço suspenso  não tenha sido recuperada  e  as plataformas de segurança e ordem 

sinalizadas pela gestão municipal sejam mais filtradas  pela  difusa sensação de ordem 

recuperada que pela efetividade da segurança pública pretendida. 

Práticas sociais fundamentadas no controle, no monitoramento e na produção de 

subjetividades vigiadas constituem acenos que flertam com ideais autoritários  de 

organização social e sinalizam para uma gestão verticalizada da violência urbana com 

reflexos que podem reorientar concepções de segurança, individualidade humana e mesmo 

direito à livre circulação na pólis (cada vez mais) monitorada.  Ao mesmo tempo que importa 

reconhecer  que as técnicas de biocontrole e  normalização técnico- policial não constituem  

práticas sociais  inovadoras,  a  ideia  de uma cidade inteira  submetida  a circuitos de 

monitoramento e vigilância permanente, com uso de dispositivos de filmagens que nem a 

própria população pode saber   exatamente onde se localizam e como operam, constitui 

importante sinalizador  de distopia  urbana com repercussões sobre  o direito à  cidade que 

agenciam novas  modalidades de ordenamento  territorial vertical e controle populacional 

naturalizado.  

Se na distopia orwelliana que fornece a epígrafe citada no início deste artigo, todos  têm a 

obrigação de saber  que  “O Grande Irmão zela por ti”, no panóptico interiorano  que se 

afirma cada vez mais naturalizado  em Anguera, Bahia, teletelas  e outros circuitos parecem 
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confirmar apostas  em ideais de segurança pública que caminham na contramão do ideal de 

cidade democrática. 
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