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RESUMO 

 

Rompendo com a tradicional abordagem dos estudos criminais que se limitavam ao indivíduo 
e aos aspectos jurídicos, a dimensão espacial do fenômeno violento e criminoso revelou o 
papel do espaço na compreensão e prevenção do problema. Embora não seja determinate, esta 
dimensão é crucial e sua análise deve ir além da simples distribuição espacial das ocorrências  
criminais. Sendo assim, a triangulação de métodos,  aparece como a melhor forma de tentar se 
aproximar da totalidade do fenômeno. Nesta proposta, parte-se do método quantitativo que 
envolveu uma análise exploratória de dados com a criação do Índice das Características do 
Entorno dos Domicílios (ICED) gerado via Análise Fatorial, passando para uma análise 
qualitativa complementar e confirmatória. Utilizou-se a percepção do espaço geógrafico como 
uma fonte relevante para a compreensão do problema por considerar a participação das 
pessoas que lidam com o problema no dia a dia. Baseado em pressupostos de correntes dos 
estudos criminológicos que destacam o papel do espaço nos estudos sobre o crime como a 
Criminologia Ambiental, acredita-se que características espaciais além de intervirem no ato 
criminoso intereferem também na sensação de segurança das pessoas. Contudo, foi observado 
que esta intervenção se dá de forma indireta e que a gestão da segurança aparece como 
prioridade na percepção de segurança do público pesquisado.  
 

Palavras-chave: Espaço, Crime, Percepção, Segurança, Recife.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Breaking with the traditional approach of criminal studies that were limited to the individual 
and to the legal aspects, the spatial dimension of criminal phenomenon revealed the role of 
space in understanding, preventing and combating the problem. Although it is not determi-
nate, this dimension is crucial and its analysis should go beyond the simple spatial distribution 
of criminal occurrences. Thus, the triangulation method appears as the best way to try to ap-
proach the entire phenomenon. In this proposal, we start from the quantitative method that 
involved an exploratory data analysis with the creation of an index (ICED) generated through 
Factor Analysis, passing for a complementary and confirmatory qualitative analysis. It was 
used the perception of geographical space as a relevant source for understanding the phenom-
enon by considering the participation of the territory actors who deal with the problem daily. 
Based on assumptions of criminological studies that highlight the role of space in the occur-
rence of the phenomenon as Environmental Criminology, it is believed that spatial character-
istics not only intervene in criminal act but also intervene at the feeling of safety. However it 
was observed that this intervention occurs indirectly and that the safety management appears 
as priority in the security perception of the surveyed public. 
 

Key words: Space, Crime, Perception, Security, Recife city. 
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INTRODUÇÃO 

 

A violência e a criminalidade são problemas históricos, presente nas diversas formas 

de sociedade.  Existem muitas teorias que buscam explicar o comportamento criminoso em 

diferentes perspectivas. Algumas delas colocam a concentração de problemas econômicos 

como causa, outras associam a dificuldade de formação de laços sociais na comunidade e no 

seio familiar como preditivos do comportamento criminal. Há também as que enfocam ques-

tões relativas à ineficácia e seletividade do sistema de justiça, entre outros.  

Tradicionalmente os estudos criminológicos detiveram sua atenção ao entendimento 

do comportamento criminoso a partir do indivíduo e suas motivações, alguns estudiosos, no 

entanto, decidiram ampliar o foco explicativo do crime para além da vítima e do ofensor aten-

tando também para o contexto em que o crime ocorre. Só a partir do início do século XX o 

espaço passou a ser considerado uma dimensão importante para compreender e prevenir o 

fenômeno criminoso.  

Existe um infindável número de estudos sobre o crime e a violência em diversos ra-

mos do conhecimento, e os estudos espaciais despontam como um ramo promissor nesta área. 

Sendo assim, pesquisadores da geografia precisam assumir seu papel enquanto pensadores do 

espaço e contribuir de forma mais ativa e criativa na busca da compreensão e de soluções ao 

problema.  Entre os estudos de cunho geográficos poucos apresentam uma abordagem que vá 

além da distribuição espacial das ocorrências e de análises baseadas unicamente no uso de 

geotecnologias amparadas por dados secundários, limitando assim, a potencialidade de uma 

investigação espacial que possa elucidar questões como:  

• Que fatores podem estar associados a desigual distribuição da criminalidade no es-

paço? 

• O espaço geográfico interfere na gestão territorial da segurança?  

• Qual a percepção das pessoas (moradores e não moradores) sobre a segurança no 

lugar e na cidade? 

• Além das ocorrências, quais são os fatores que influenciam a percepção sobre a se-

gurança do lugar? 

• A dimensão espacial interfere nesta percepção? 

Refletindo sobre estas questões, este trabalho tem por objetivo compreender se (e 

como) o espaço geográfico interfere na ocorrência do crime, na gestão territorial da segurança 

e na percepção das pessoas sobre a segurança. Acredita-se no caráter ativo do espaço que ao 
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mesmo tempo em que é usado e transformado, atua como condicionante das ações humanas. 

A definição de espaço proposta por Santos (2008), como um conjunto indissociável de siste-

mas de objetos e de ações, conduzirá este trabalho por conseguir abarcar a complexidade das 

relações homem-meio ao considerar tanto a materialidade como a imaterialidade espacial. 

Entre os objetivos específicos estão: 

• Investigar se a infraestrutura urbana possui relação com as ocorrências do crime; 

• Avaliar a gestão territorial dos serviços de segurança pública e suas dificuldades; 

• Averiguar como o espaço é percebido pelas pessoas em relação a segurança; 

• Detectar se as características do entono dos espaços públicos interferem na 

sensação de segurança das pessoas.  

A hipótese aqui testada é a de que características espaciais, relativas a infraestrutura 

urbana, interferem não apenas na ocorrência do crime, mas também, na percepção espacial de 

segurança das pessoas, o que nos leva a crer que, muitas vezes, o temor ao crime pode estar 

associado ao espaço e não as ocorrências de crimes no espaço. E como consequência alguns 

espaços acabam sendo “criminalizados” ou “estigmatizados” no processo de construção dos 

mapas mentais sobre a cidade.   

O Brasil tem na questão da violência e da criminalidade um dos maiores entraves ao 

bem estar da população, o que requer vultosos investimentos financeiros na área da segurança 

pública.  

Na cidade do Recife, que já liderou o ranking das cidades mais violentas do país, a 

segurança é uma das principais reivindicações da população que vive atemorizada mediante 

as ocorrências de crimes violentos. Contudo, para pensar soluções para este problema é preci-

so conhecer as causas, efeitos e condições que levam ao comportamento criminoso e violento. 

Para isso, é necessária uma base de informações e pesquisas que possam elucidar questões e 

subsidiar políticas de prevenção na busca por soluções ao problema. Todavia, os dados ofici-

ais são insuficientes para traçar um perfil da violência urbana na cidade, uma vez que esses 

dados são apenas um retrato da notificação de crimes e não da realidade vivenciada nos espa-

ços onde estes ocorrem.  

Com isso, julga-se necessária a complementação de dados por meios que considere 

não apenas os números, mas também, a opinião e a percepção daqueles que lidam com as di-

versas formas de manifestação da violência e do crime no dia a dia.  

Sendo assim, acredita-se que o problema em questão deve ser pensado não apenas de 

cima pra baixo, mas também, de baixo para cima. E o intuito deste trabalho é servir como 
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fonte de evidências empíricas sobre as condições espaciais (aspectos físicos e humanos) da 

cidade de uma forma geral e investigar em campo a relação espaço-crime. 

Defende-se como proposta metodológica a triangulação de métodos, que utiliza tanto 

a abordagem quantitativa como a qualitativa, possibilitando uma análise mais consistente do 

problema. Embora esta proposta metodológica não garanta a compreensão da totalidade do 

fenômeno e ofereça alguns desafios, possibilita uma visão mais abrangente do fenômeno 

criminoso. 

Este trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro buscou-se definir concei-

tos chaves como violência e crime, passando para argumentações sobre o papel da mídia e do 

medo da violência e sobre a associação entre crime e pobreza, fazendo ao final um breve pa-

norama sobre a questão no país.  

No segundo capítulo foi feita uma abordagem sobre a Geografia nos estudos crimi-

nais, expondo a contribuição de correntes como a Ecologia do Crime e a Criminologia Ambi-

ental, passando para uma explanação sobre os métodos e técnicas adotados nos estudos espa-

ciais sobre o crime e, por fim, buscou-se demonstrar como as categorias de análise geográfi-

cas se relacionam ao problema e como a percepção do espaço pode servir de ferramenta para 

este tipo de estudo.  

No terceiro capítulo foi revelada a metodologia de pesquisa, cujos procedimentos fo-

ram iniciados com uma análise exploratória de dados do Censo Demográfico 2010, resultando 

na criação de um índice sobre as características do entorno dos domicílios (ICED). Na se-

quencia, foi averiguada a existência de correlações do índice com os dados criminais, cujos 

resultados levaram as técnicas qualitativas da pesquisa, por meio de observações de campo e 

aplicação de entrevistas, visando captar a percepção espacial das pessoas sobre a segurança.  

No quarto e último capítulo apresentou-se os resultados em diferentes escalas, da 

municipal a intrabairro. Com esta metodologia teve-se o intuito de demonstrar que a questão 

da segurança possui uma dimensão que vai além da localização e distribuição espacial das 

ocorrências, devendo considerar também aspectos físicos (infraestrutura) e humanos 

(percepções) presentes nos espaços. 
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CAPÍTULO I 

VIOLÊNCIA E CRIME: ALGUNS APONTAMENTOS 
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1 VIOLÊNCIA E CRIME: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Ao falar sobre o “estado da arte” da pesquisa a sensação que parece invadir os pes-

quisadores é a do não conhecimento acerca da totalidade dos estudos em determinada área de 

conhecimento (FERREIRA, 2002), especialmente ao tratar de um tema tão complexo e deba-

tido como o da violência e da criminalidade. Ciente das limitações do pesquisador neste pro-

cesso realizou-se uma seleção de trabalhos em diversas áreas do conhecimento a fim de entre-

ver as principais questões e abordagens sobre o tema que possibilite o entendimento da rela-

ção entre espaço, crime e percepção da violência.  

Neste capítulo, buscou-se esclarecer alguns conceitos e ressaltar algumas contribui-

ções de estudiosos do ramo, debatendo a associação entre crime e pobreza, que leva a crimi-

nalização dos espaços de pobreza, e o papel da mídia e do medo da violência diante da pro-

blemática. Por último, tem-se um breve panorama sobre a questão no país.  

 

 

1.1 VIOLÊNCIA E CRIME: DIFERENÇAS E DEFINIÇÕES 

 

Apesar da usual indistinção no uso dos termos, violência e crime possuem significa-

dos diferentes. Nem toda forma de manifestação da violência é considerada crime e nem todo 

crime é violento.  Por exemplo, o furto é um tipo de crime que não é considerado violento e o 

autoritarismo pode ser considerado uma forma de violência, no entanto, não constitui um cri-

me legalmente previsto. 

Uma definição de violência que merece menção é a sugerida por Arendt (1994), para 

quem a violência representa ausência de poder, um recurso ou ferramenta de controle para o 

exercício do poder não reconhecido ou legitimado. A abordagem de Arendt se torna interes-

sante para o entendimento de que a violência é antes um problema de ordem política, o que 

nos leva a uma forma de violência que é intangível e de difícil identificação, porém, de vital 

importância, pois como esclarece Santos (2000), a violência estrutural é a base da produção 

das demais manifestações de violência. Sob esta perspectiva Pedrazzine (2006) propõe a se-

guinte reflexão sobre a violência no espaço urbano:  
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Supomos que a hegemonia da metrópole, o processo de ultra-urbanização não pode 
seguir o seu curso sem exercer uma violência contra o território – contra sua “natu-
reza”, sua topografia, seu caráter – e contra seus habitantes.  Seria, portanto, correto 
pensar a violência de alguns habitantes apenas (para uma grande maioria) como uma 
resposta a violência da urbanização, da sociedade urbana, do território fragmentado, 
da economia, da desigualdade e da segregação? (PEDRAZZINE, 2006, p.54) 
 

Neste caso, a violência seria resultante de um processo dialético entre a violência es-

trutural e suas formas derivadas (os crimes). Embora reconheça a pertinência desta reflexão, 

Zaluar (1999) alerta que a principal dificuldade desse tipo de abordagem é que a violência 

torna-se sinônimo de desigualdade, exploração, dominação, exclusão, segregação, o que nos 

distancia de ações caracterizadas pelo excesso ou descontrole no uso da força física (ou de 

seus instrumentos) nas interações sociais. E assim, esta autora propõe a busca de uma defini-

ção da violência na etimologia do termo, que vem do latim “violentia” e que remete a “vis” 

(força, vigor, emprego de força física ou os recursos do corpo para exercer sua força vital), e 

esclarece que essa força “torna-se violência quando ultrapassa um limite ou perturba acordos 

tácitos e regras que ordenam as relações, adquirindo carga negativa ou maléfica” (ZALUAR, 

1999, p.8). 

Já o conceito de crime é menos abrangente restringindo-se as ações codificadas na 

legislação penal. Para o sociólogo Émile Durkheim o crime possui um caráter de normalidade 

por estar presente em todas as sociedades, sendo concebido como a transgressão de regras 

socialmente impostas (RATTON, 2009). Sob essa perspectiva são os valores coletivos que 

definem as regras, determinando o certo e o errado, por isso, fala-se em legalidade e legitimi-

dade do crime, ou seja, o crime é legítimo quando reconhecido socialmente como tal e legal 

quando previsto em lei. A convergência destes fatores varia de acordo com a sociedade e o 

contexto histórico.  

No Brasil, de acordo com o DECRETO-LEI 3914/41 em seu artigo primeiro, consi-

dera-se crime “a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isola-

damente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa”. Sendo assim, ao traba-

lhar com os dados oficiais de registros criminais estamos lidando com o crime, que pode apre-

sentar graus variáveis de violência como recurso. Por outro lado, ao lidar com a percepção das 

pessoas sobre o crime os termos se confundem, pois o grau de violência empregado pode ser 

mais relevante para as pessoas que a transgressão legal.  
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1.2 ASSOCIAÇÃO POBREZA E VIOLÊNCIA E A CRIMINALIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Mesmo sendo uma questão exaustivamente debatida e descredibilizada no meio aca-

dêmico, a associação entre crime e pobreza parece persistir no senso comum. Ainda que a 

hipótese que associa pobreza e violência não possua um defensor de autoria diretamente iden-

tificável (MISSE, 2006), ela continua a fazer parte do debate. 

De acordo com esta hipótese, a violência é consequência da urbanização acelerada, 

que acarretou uma série de problemas sociais como: desemprego, favelização, etc., deixando a 

margem um contingente populacional direcionado ao mundo do crime. Por este prisma, a po-

breza e a consequente exposição ao risco social são apresentadas como principais causas mo-

tivadoras da criminalidade rotineira nos centros urbanos, principalmente de crimes de maior 

potencial ofensivo e de crimes contra o patrimônio, que, por sua vez, compõem maioria dos 

delitos registrados (OLIVEIRA, 2008).  

Ao considerar a complexidade e abrangência dos termos, como discutido no tópico 

anterior, sabe-se que não se pode reduzir a violência e o crime a uma única causa, pois estes 

fenômenos estão atrelados a diversos fatores. Até mesmo a definição do que pode ser conside-

rado “pobreza” levanta controvérsias. 

Com o esclarecimento de que os entraves ao desenvolvimento humano residem nas 

relações desiguais de oportunidade de escolhas, mais do que na pobreza propriamente dita, 

surge uma nova concepção para a compreensão do comportamento criminoso, negando uma 

relação direta com a pobreza. Zaluar (2007) assegura que o discurso que associa violência e 

pobreza é insuficiente para compreender, por exemplo, os conflitos armados que matam tan-

tos homens jovens no país, e que existem novas formas mundiais de atividades econômicas 

ilegais e violentas (o narcotráfico) que não podem ser consideradas simples estratégias de 

sobrevivência para os jovens que morrem antes dos 25 anos. 

 Além disso, esse viés reforça a discriminação contra os pobres, tanto nas instituições 

encarregadas de reprimir o comportamento criminoso, quanto no imaginário da população em 

geral. Por isso, a referida autora recomenda que ao tratar sobre a relação pobreza, crime e vio-

lência: 

 
Deve-se discutir, na perspectiva da complexidade, como a pobreza e a falta de em-
prego para os jovens pobres se relacionam com os mecanismos e fluxos institucio-
nais do sistema de Justiça na sua ineficácia no combate ao crime organizado. Esse 
atravessa todas as classes sociais e está conectado aos negócios legais e aos gover-
nos. (ZALUAR, 2007, p.35) 
 



 

20 

 

Neste contexto que envolve o descontrole do crime e da violência no país, a socieda-

de vive um dilema constante entre liberdade e segurança. Em sua obra “A oficina do Diabo e 

outros estudos sobre criminalidade” Coelho (2005, p. 286) esclarece que “a marginalização 

da criminalidade consiste em imputar a certa classe de comportamento probabilidades eleva-

das de que venham a ser realizadas pelo tipo de indivíduo socialmente marginal ou marginali-

zado”.  

Pedrazzine (2006) menciona à questão afirmando que, enquanto se diz que os pobres 

da cidade são violentos, a atenção da violência que eles sofrem é invertida. A violência de se 

morar próximo de condomínios de luxo e mansões fortificadas, muitas vezes, sem ter acesso a 

bens básicos para garantir razoáveis condições de vida é esquecida.  

Sá (2010, p. 120) argumenta que “apesar da repulsa de muitos indivíduos as ações 

violentas das comunidades pobres, não podemos escamotear que, de certa forma, elas expri-

mem resistências às dissimetrias socioespaciais”.  

Contudo, os crimes praticados pelos pobres costumam causar maior impacto na po-

pulação que os crimes cometidos por pessoas de classes mais abastadas. Sobre isso Misse 

(2006) explica: 

 
São considerados como “crimes de pobre” aqueles que se caracterizam pela presença 
de meios violentos para sua execução como roubo, extorsão mediante sequestro, le-
são corporal, homicídios, etc., já os crimes “tidos como de ricos” são aqueles que se 
caracteriza pela presença de prática ardil como, por exemplo, estelionato e corrup-
ção. A fundamental diferença nestes delitos é que aqueles “ditos de pobre” causam 
maior repúdio social, não por estarem relacionados à pobreza, mas por trazerem 
maior dano físico e moral a vítima (MISSE, 2006, p. 22). 
 

A partir do exposto, surge então a questão: por que os crimes violentos são mais co-

muns entre a população mais carente? Esta, certamente, não é uma resposta fácil e demanda-

ria uma análise que não faz parte do objetivo deste trabalho. Entretanto, alguns esforços nesta 

direção merecem menção como a teoria proposta por Machado da Silva (2008), sobre a “soci-

abilidade violenta”, que se refere a um contexto em que a forma de organização social seria 

permeada pela violência.  

Não se pode esquecer também um fator muito importante que diferencia os indiví-

duos em suas práticas criminais, o poder. Afinal, como bem observado por Melo (2010):  

 
Quais são as chances de um alto executivo, para obter dinheiro fácil e ilícito, usar 
uma arma e assaltar nos sinais de trânsito? [...] quais são as chances de um desem-
pregado que não concluiu o ensino básico ter acesso a uma conta no estrangeiro e 
usá-la para desviar recursos provenientes de uma licitação pública, da previdência 
social ou de impostos? (MELO, 2010, p. 114).  
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Ou seja, até mesmo no mundo do crime a desigualdade social torna-se uma condição. 

É claro que as políticas de combate à pobreza são essenciais para garantir condições dignas de 

vida a população, mas não significa que isto se converta na diminuição da criminalidade.  Já 

em 1988, Paixão ressaltou o paradoxo brasileiro de que o incremento dos indicadores sociais 

era acompanhado pelo crescimento das taxas de criminalidade nos grandes centros urbanos. 

Sobre isso, Beato e Reis (2000, p.10) esclarecem que “o desenvolvimento social e econômico, 

ao contrario do que se imagina, pode se constituir num contexto mais propício ao crescimento 

das taxas de criminalidade, especialmente nas modalidades de crimes contra o patrimônio”.  

É amplo o seguimento dos que acreditam que boa parte dos crimes pode ser explica-

da por motivações econômicas, contudo, os exemplos quase sempre recaem sobre crimes co-

metidos por pessoas em situação de pobreza, sendo nestes casos considerados mecanismos 

ilegítimos para o consumo de bens, cujo desejo é socialmente estimulado como propões a 

Teoria da Anomia Social de Robert Merton (1938). Ora, o que dizer então dos crimes do cola-

rinho branco? Não seriam estes os maiores crimes de motivação econômica? Soares (2000) 

esclarece que “quem atribui o envolvimento com o crime a necessidades econômicas frequen-

temente esquece o papel que a cultura, os valores, as normas sociais e os símbolos desempe-

nham. A autoestima é tão importante para a sobrevivência humana quanto um prato de comi-

da” (apud MACEDO et. al., 2001, p.517).  

Um problema que ajuda a explicar a persistência da associação entre crime e pobreza 

possui relação com dados estatísticos sobre o crime. De acordo com Carreira (2009) apresen-

tando dados do Ministério da Justiça, em 2006 o Brasil apresentava uma população carcerária 

com 95% de pobres ou muito pobres. Coelho (2005) aponta uma série de falhas relativas a 

esses dados e esclarece que o fato de a grande maioria dos crimes contabilizados (registrados, 

julgados, etc.) envolverem pessoas de baixa renda, pode ser elucidado por uma possível inefi-

ciência no registro e punição dos crimes do colarinho branco.  

Assim, devido à relação coincidente entre os índices que indicam situação de pobreza 

(renda, escolaridade, etc.) e os dados estatísticos sobre o crime é reforçada a crença de que os 

criminosos procedem da população socialmente marginalizada.  

A seletividade do sistema de justiça que direciona ações de repressão ao crime às 

áreas pobres e sua população seria então um contra-argumento para esse tipo de associação, o 

que leva Adorno (1994, p. 149) a afirmar que “se o crime não é privilégio de classe, a punição 

parece sê-lo”.  Todavia, Oliveira (2008) argumenta que devido à densidade da pobreza no 



 

22 

 

país, anormal seria termos na cadeia uma maioria de ricos, ou seja, defende que, em termos 

proporcionais, os dados apresentam certa normalidade. 

Além destas questões sobre a confiabilidade dos dados criminais, no Brasil há uma 

dificuldade de obtenção de tais dados para fomentar pesquisas, muitas vezes justificado por 

uma necessidade de sigilo das informações e, quando divulgadas, aparecem de forma não 

muito clara para a maioria da população. Então a questão que se coloca é: a divulgação dos 

dados de criminalidade pode atrapalhar os serviços de segurança? Em algumas cidades dos 

Estados Unidos, Chicago, por exemplo, a divulgação de dados tornou-se uma ferramenta na 

luta contra o crime (isto será exemplificado no capítulo seguinte no subtópico sobre mapea-

mento). 

Alguns esforços vêm sendo feitos para padronizar as informações sobre o crime no 

país e formar uma banco de dados que possibilite estudos comparativos mais confiáveis (LI-

MA, 2011a). Contudo, observa-se que: 

 
[...] em paralelo ao necessário investimento na estruturação de ferramentas e tecno-
logias que permitam reverter o cenário de piora na qualidade da informação, o Brasil 
enfrenta o desafio de pactuação de regras transparentes e obrigatórias de registro e 
publicação dos dados na área. Afinal, a introdução isolada de tecnologias de gestão 
da informação não produz, em si, mudanças organizacionais e substantivas no pro-
cesso de gestão e de uso dos dados sobre segurança pública. (LIMA, 2011a, p.9-10) 
 

De qualquer forma, é preciso entender que as estatísticas criminais representam sín-

teses construídas a partir de observações, que seriam antes um retrato do processo social de 

notificação de crimes do que um retrato fiel do universo de crimes realmente cometidos num 

determinado local (SAURET, 2012).  

A criminalização dos pobres, já discutida pela antropóloga Janice Perlman em 1977, 

leva a criminalização dos espaços de pobreza, ou seja, as favelas e os bairros carentes de in-

fraestrutura que abrigam a população de baixa renda. São espaços que além de sofrerem com 

outros problemas (falta de saneamento e coleta de lixo que causam a proliferação de doenças, 

habitações e iluminação inadequadas e em muitos lugares do Brasil correspondem a áreas de 

risco de deslizamento e enchentes por resultarem de ocupações irregulares, etc.) sofrem tam-

bém com a falta de segurança e, em alguns casos, são dominadas pelo tráfico de drogas. São 

áreas que usualmente concentram crimes contra a pessoa (ameaça, lesão corporal e homicí-

dio), padrão de ocorrência comum às cidades brasileiras.  

Seguindo a afirmação de Edmundo Campos Coelho (1980, p. 291) de que a associa-

ção entre crime e pobreza é “metodologicamente frágil, politicamente reacionária e sociologi-
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camente perversa”, acrescento que é também geograficamente “determinista” ao imputar aos 

espaços de pobreza uma propriedade potencialmente criminógena.  

Bairros pobres e favelas são estigmatizados como ambientes perigosos e, essa per-

cepção se dá não apenas pelo preconceito em relação a seus residentes, mas também, pelas 

más condições de infraestrutura e saneamento locais, uma vez que, tais condições ambientais, 

por indicarem situação de pobreza, são percebidas como lugares esquecidos pelo poder públi-

co, no qual predomina uma cultura de violência e revolta.  

Esta discriminação dos espaços que abrigam a população carente é reforçada pela 

forma como a mídia explora o tema da violência. A ênfase dada aos nomes de alguns bairros e 

comunidades pobres na mídia contribui para a construção de mapas mentais sobre a cidade. 

Pessoas que nunca estiveram em determinado bairro podem considerá-lo perigoso pelo que 

vêm no noticiário, fazendo emergir o preconceito que associa a criminalidade à pobreza. E 

com isso, adverte Luna (2013), os bairros pobres e favelas são física e simbolicamente excluí-

dos do resto da cidade.  

Como exposto anteriormente, existem vários argumentos que contestam a associação 

entre crime e pobreza, todavia, os dados estatísticos e as medidas de repressão ao crime cor-

roboram com essa ideia, o que leva Peralva (2000, p. 81) a argumentar que é difícil descredi-

bilizar esta relação quando “a geografia das mortes violentas se concentram nas periferias 

pobres e não nos bairros ricos; as geografias das intervenções policiais, ou a população das 

prisões, sugerem que a associação entre crime e pobreza é incontestável”. Contudo, devido a 

questões sobre a confiabilidade dos dados criminais expostas a seguir, e pela existência de 

uma gama de crimes não registrados oficialmente, esta associação pode ser contestada e ou-

tros meios de conhecer esses espaços devem ser buscados. 

 

 

1.3 A MÍDIA E O MEDO DA VIOLÊNCIA  

 

De acordo com Bauman (2008) o “Medo” é o nome que damos a nossa reação diante 

de uma ameaça, causado pela “incerteza” ou “ignorância” de como agir para enfrentá-la. Tra-

ta-se de um sentimento comum aos homens e animais, porém, o referido autor esclarece que 

os humanos conhecem um tipo de medo social, chamado de “medo de segundo grau” ou “me-

do derivado” que orienta o comportamento, quer haja ou não uma ameaça imediatamente pre-

sente. Segundo o referido autor este medo secundário: 
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Pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de enfrentamento da 
ameaça direta - um resquício que sobrevive ao encontro e se torna um fator impor-
tante na modelagem da conduta humana mesmo que não haja mais uma ameaça dire-
ta à vida ou à integridade (BAUMAN, 2008, p.9). 
 

Embora muitos dos medos atuais já existissem em épocas remotas, hoje o medo da 

violência e do crime associado a outros medos estabeleceram uma nova forma de convívio 

social que vem mudando hábitos e alimentando sentimentos de insegurança no país. Sobre 

isso Adorno e Lamin (2006) afirmam: 

 
O medo do crime, expresso através das narrativas e das falas, das sondagens de opi-
nião e das pesquisas de vitimização, diz respeito a sentimentos coletivos muito pro-
fundos, enraizados nos domínios mais recônditos da consciência e do imaginário co-
letivo, sobrepostos por camadas legadas de geração a geração pelo tempo histórico 
(ADORNO e LAMIN, 2006, p. 169). 
 

Souza (2008) adotou o termo “Fobópole” para se referir as cidades dominadas pelo 

medo da criminalidade violenta, nas quais o medo e a percepção do crescente risco assumem 

uma posição cada vez mais proeminente nas conversas, nos noticiários de grande imprensa, 

etc., sendo este último o principal meio pelo qual a população tem acesso a informações sobre 

a violência e a criminalidade.  

Diariamente os noticiários de TV, o rádio, a internet, os jornais e revistas veiculam 

os diversos casos de assassinatos, roubos, sequestros, agressões que ocorrem no mundo. Há 

ainda programas especializados no tema que exploram os casos em diferentes escalas. Desta 

forma, é inegável o papel que a mídia tem na construção do imaginário que a população tem 

sobre o tema
 1

. 

Em sua obra “Histórias que a mídia conta: o discurso sobre o crime violento e o 

trauma cultural do medo”. Patrícia Bandeira de Melo (2010) busca entender como o processo 

de fabricação de sentidos sobre a ação humana violenta, que ocorre no discurso elaborado 

pela imprensa brasileira, contribui para estabelecer o sentimento de medo e determinar com-

portamentos entre os indivíduos. E afirma que: 

 
O medo do crime violento no Brasil é decorrente de uma projeção que os indivíduos 
fazem de problemas reais, no entanto, o desenho que se constrói dos episódios, sua 
extensão e a forma como é repassado nas narrativas jornalísticas faz crescer ainda 
mais o sentimento de insegurança (MELO, 2010, p.146). 
 

Contudo, ela esclarece que não existem estudos conclusivos que permitam afirmar 

uma correlação significativa entre a difusão de notícias sobre crimes violentos e as ações dos 

                                                           
1 - Sobre a noção de imaginário Durand esclarece que se trata de “[...]um conjunto de imagens e relações de 
imagens que constitui o capital pensado do Homo Sapiens” (1997, pg. 18), incluindo todo tipo de representação 
humana por meio de signos, percepção, etc. 
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indivíduos, e também, que não se pode afirmar que o medo decorrente do discurso jornalístico 

seja um efeito de sentido intencional da mídia. Mas assegura que: 

 
As narrativas midiáticas, ao construir sentidos sobre a ação humana violenta, os per-
petradores do mal e o risco iminente de qualquer individuo vir a ser vítima de um 
crime violento, elaboram significações para os indivíduos que sugerem a percepção 
do medo generalizado como efeito de sentido, como trauma coletivo” (MELO, 2010, 
p 21). 
 

É claro que os indivíduos não são apenas receptores de notícias, em contra partida, 

também exercem influência nos meios de comunicação ao buscar este tipo de informação, 

pois a mídia procura expor aquilo que desperta o interesse do público. 

Vale ressaltar também que, embora seja verdade que o crime é um elemento real da 

estrutura social brasileira, o que a imprensa destaca não é o crime rotineiro, mas o incomum, o 

improvável, ou seja, há crimes violentos que, mesmo raros, ganham espaços na mídia, en-

quanto outros que tem alta incidência estatística ficam invisíveis e, desta forma, não se asso-

ciam o índice oficial de crimes violentos ao volume de notícias sobre o tema (MELO, 2010).  

Desta forma, os mapas mentais das pessoas sobre a cidade e suas áreas de risco, são 

construídos com influência da mídia e não das estatísticas. Além disso, muitos dos crimes 

explorados pela mídia hoje são provocados por tensões nas relações intersubjetivas e que nada 

parecem ter em comum com a criminalidade cotidiana como esclarece Adorno (2002): 

 
Trata-se de um infindável número de situações, em geral envolvendo conflitos entre 
pessoas conhecidas, cujo desfecho acaba muitas vezes até acidental e inesperada-
mente, na morte de um dos contendores. Compreendem conflitos entre companhei-
ros e suas companheiras, entre parentes, entre vizinhos, entre amigos, entre colegas 
de trabalho, entre conhecidos que frequentam os mesmos espaços de lazer, entre 
pessoas que se cruzam diariamente nas vias públicas, entre patrões e empregados, 
entre comerciantes e seus clientes. [...] No mais das vezes, revelam quanto o tecido 
social encontra-se sensível a tensões e confrontos que, no passado, não pareciam 
convergir tão abruptamente para um desfecho fatal (ADORNO, 2002, p.100). 
 

Todavia, é o efeito destas informações que fomenta o medo da população, até mes-

mo, em indivíduos que não foram diretamente vitimados. Os crimes, sobretudo os que se ma-

nifestam por meios violentos, geram um impacto que se estende a vários aspectos das relações 

sociais, tais como: a lógica do urbanismo (segregação residencial, habitações fortificadas, 

predileção por ambientes privados, etc.); o comportamento da população (medo que ocasiona 

mudanças de hábitos); as relações sociais (novas formas de socialização, comprometimento 

da cidadania); o endurecimento das formas de segurança e vigilância, tudo isso, culminando 

na redução da qualidade de vida da população (CARRIÓN, 2008).  
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1.4 VIOLÊNCIA, CRIME E SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL.  

 

O Brasil tem na questão da violência e da criminalidade um dos maiores entraves ao 

bem estar da população. No contexto mundial, aparece como um dos países com o maior nú-

mero de óbitos por armas de fogo, estando à frente de países com população muito superior 

como a China e a Índia (WAISELFITSZ, 2013). 

A segurança aparece entre as principais preocupações dos brasileiros em diferentes 

pesquisas de opinião (IBOPE, 2010; DATASENADO, 2010; INSTITUTO AKATU, 2009). 

Os índices de Violência no país são alarmantes, em 2012, foram registrados 56.336 homicí-

dios no país, correspondendo a uma taxa de 29 homicídios por 100 mil habitantes.  

Ao analisar esta evolução dos dados sobre crimes letais no país Waiselfisz (2014) 

demonstra algumas mudanças na dinâmica espacial dos índices. Sua pesquisa revelou que 

Estados com grande peso demográfico (São Paulo e Rio de Janeiro) e com altas taxas de ho-

micídios (Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) 

apresentaram queda nos índices, puxando as taxas nacionais para baixo, especialmente São 

Paulo e Rio de Janeiro.  

Por outro lado, revela também que 20 dos 27 estados do país aumentaram significati-

vamente seus indicadores. Alagoas e Pará tiveram uma súbita e forte erupção de violência, 

mais que duplicando suas taxas no período, e passaram a ocupar lugar de destaque no contex-

to nacional no final da década (1º e 3º posição em 2010, respectivamente). Os Estados do Ce-

ará, Goiás, Bahia, Sergipe e Paraíba também de destacam no decênio analisado. Desta forma, 

no âmbito regional, as maiores taxas dos últimos anos foram observadas no Nordeste. 

Houve assim, o deslocamento dos polos dinâmicos da violência de um reduzido nú-

mero de cidades de grande porte para um grande número de municípios de tamanho médio ou 

pequeno. Outras características apresentadas pela pesquisa é que esse tipo de violência atinge 

predominantemente a população jovem, negra e pobre (WAISELFISZ, 2014).  

Dados do IPEA (2009) mostram que a sensação de insegurança entre a população no 

país era de 78,6% entre os brasileiros adultos que têm muito medo de serem assassinados e 

73,7% que têm muito medo de serem vítimas de assalto à mão armada (SIPS, 2010)
2.  

De acordo com pesquisa de vitimização por amostragem realizada em 2009 pelo IB-

GE, as declarações permitiram afirmar que, à medida que a população se afastava do domicí-

lio, a sensação de segurança se reduzia. 

                                                           
2 - Mensagem Presidencial PPA 2012-2015. 
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Gráfico 1: Sensação de segurança dos brasileiros por escala de abrangência 
Fonte: IBGE - PNAD 2009 / Editoração gráfica: a autora  

 

A referida pesquisa de vitimização revelou ainda que a sensação de segurança varia 

de acordo com idade, estando mais presente entre as crianças e adolescentes. No gênero, os 

homens se declararam mais seguros do que as mulheres, e quando relacionado à renda, há 

uma proporção maior de segurança na população com maior rendimento mensal domiciliar 

per capita. A análise das classes de rendimento mensal domiciliar per capita frente aos viti-

mados por agressão física revelou ainda que o percentual de pessoas agredidas crescia em 

direção oposta ao rendimento. 

Em contrapartida, ao analisar os crimes de roubos e furtos observou-se que quanto 

maior a classe de rendimento maior o percentual de pessoas vítimas dos crimes em questão. 

Dos 58,6 milhões de domicílios particulares permanentes, cerca de 60%, usaram algum dispo-

sitivo de segurança 
3
. Em todas as regiões, este percentual ultrapassou 50%, com destaque 

para as regiões Sudeste com 63,9% e Centro-Oeste com 64,9% (PNAD, 2009).  

Dentre os pesquisadores que abordaram pioneiramente a questão do crime e da vio-

lência no Brasil alguns se destacam como: Alba Zaluar, Antônio Luís Paixão, Claudio Beato, 

Edmundo Campos Coelho, Michel Misse, entre outros, que ajudaram a formar um campo de 

orientações teóricas e metodológicas, que influenciam pesquisas sobre o assunto até hoje 

                                                           
3 - Os dispositivos considerados foram: grade na janela/porta; olho mágico, abertura na porta, corrente no trinco 
da porta ou interfone; cerca eletrificada, muro ou grade com mais de 2 metros de altura ou com cacos de vidro ou 
arame farpado, e/ou alarme eletrônico; fechaduras extras e/ou barras na porta/janela contra-arrombamento; ca-
chorro; câmera de vídeo;  segurança privada e/ou cancela e outro mecanismo de segurança. 
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(LIMA e RATTON, 2011b).  Tais autores trouxeram à luz as fragilidades da associação entre 

pobreza e crime, além de outras peculiaridades que envolvem a questão no país.  

Ao estudar a violência urbana, Zaluar (2007) observou que esta obteve um acentuado 

crescimento na época em que o país iniciava seu processo de democratização. Desta forma, 

considera que o “boom” da violência no Brasil fora acompanhado pela diversificação e mo-

dernização da economia. Todavia, a autora esclarece que não houve uma democratização das 

instituições políticas e jurídicas para acompanhar tal modernização e assim, considera que 

estas esferas, especificamente o funcionamento do sistema de justiça, constituem o “núcleo 

duro” da discriminação no Brasil, que viola os direitos dos mais pobres.  

Coelho (2005) assegura que as raízes da violência no Brasil são oriundas de sua for-

mação socioeconômica e territorial caracterizada pela concentração da terra e da renda, e que 

a formação de um exército de reserva não absorvida no mercado de trabalho, levou ao surgi-

mento das chamadas “classes perigosas”
4
, pois dada à acentuada desigualdade socioeconômi-

ca do país é comum pensar no crime como uma alternativa aos despossuídos, uma forma de 

alcançar os bens e serviços que todos são estimulados a obter. Além disso, existem algumas 

teorias que buscam explicar o que há de peculiar na sociedade brasileira que, de certa forma, 

fundamenta o comportamento desviante. A começar pelo “hábito” que boa parte dos brasilei-

ros tem de burlar a lei em benefício próprio. Sobre isso Melo (2010) explica: 

 
[...] ao longo da historia do Brasil, houve a valorização de práticas ilegais através do 
jeitinho brasileiro – ou seja, da tendência de se tirar vantagem e tentar agir acima 
das regras. A vinculação entre crime e cultura se da por intermédio de uma ligação 
entre as praticas criminosas e uma percepção da identidade nacional como resultante 
de uma sociedade em que a malandragem é uma marca do brasileiro, logo, condu-
zindo à construção de uma estrutura social que tem em sua matriz o crime como 
elemento da tradição cultural do país. (MELO, 2010, 160). 
 

Outra questão também ligada à cultura é destacada por Maria de Carvalho Franco 

(1997) em sua obra “Homens livres na ordem escravocrata”. Ao estudar sobre a população 

do interior de São Paulo a autora chama atenção para aspectos culturais que tem uma forte 

ligação com o comportamento violento: 

 
O comportamento efetivo das pessoas envolvidas nessas pendências corresponde 
exatamente aos requisitos de bravura por elas propalados. [...] Postos em dúvida 
atributos pessoais, não há outro recurso socialmente aceito, senão o revide hábil para 
restabelecer a integridade do agravado. [...] a violência se erige, assim, em uma con-
duta legitima (FRANCO, 1997, p. 51). 

                                                           
4 - Assim eram considerados os trabalhadores urbanos pauperizados, em especial no período do início da Repú-
blica onde eram passíveis de um controle social que incluía detenções ilegais, maus tratos nas delegacias e per-
seguições arbitrarias, entre outros (ADORNO, 2002). 
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Esta relação é também percebida nas áreas interioranas do Nordeste, onde muitos 

crimes são “justificados” por questões ligadas a honra. Waiselfitsz (2013) fala em uma “cultu-

ra da violência” como um dos fatores responsáveis pelas mortes por armas de fogo no país ao 

verificar a grande proporção de assassinatos decorrentes de motivos fúteis tais como: brigas, 

ciúmes, conflitos entre vizinhos, desavenças, discussões, violências domésticas, desentendi-

mentos no trânsito, etc.  

Zaluar (1999) ressalta a questão das associações simbólicas relacionadas ao uso da 

arma de fogo, do dinheiro no bolso, da conquista das mulheres, etc., como uma forma que 

permite vincular a violência a um “etos da hipermasculinidade” que busca o reconhecimento 

por meio da imposição do medo.  

Contudo, Beato (2012) adverte que teorias culturalistas, comumente, repousam sobre 

a falsa hipótese da ‘socialização completa’ dos criminosos e jovens envolvidos com ativida-

des ilícitas, e pode levar a ideia de que pessoas que vivam numa mesma área compartilham 

acriticamente os valores locais.  

O tema da Segurança Pública, muito debatido no país, pode ser entendido como “os 

aspectos mais estritos de criminalidade e violência tal como definido por lei, e que são objeto 

de atuação das organizações que compõem nosso sistema de justiça criminal” (BEATO, 2102, 

p 26), ou seja, limita-se aos crimes previstos em lei e as políticas de combate e prevenção dos 

mesmos e não a uma discussão ampla da violência. O referido autor alerta ainda que as políti-

cas de segurança pública no país pautam-se a partir de duas convicções: a primeira decorre da 

crença de que o crime resulta de fatores socioeconômicos que bloqueiam o acesso a meios 

legítimos de se ganhar a vida, da qual surgem propostas de reformas sociais e de reeducação e 

ressocialização do indivíduo para o convívio em sociedade. E a segunda, é a crença de que a 

criminalidade encontra condições ideais de florescimento quando é baixa a disciplina indivi-

dual e o respeito às normas, dai resultando políticas de medidas mais repressivas de controle 

social por parte do aparato estatal (BEATO, 2012). 

Segundo Sapore (2007) as políticas de segurança pública no país foram marcadas por 

uma característica comum: o gerenciamento de crises pela ausência de uma racionalidade 

gerencial mais sistemática. E assim, o problema fora tratado de forma superficial tendo apenas 

caráter repressivo e imediatista até a elaboração do primeiro Plano Nacional de Segurança 

publicado em 2001, que teve por base o discurso dos Direitos Humanos, o que de certo mu-

dou a perspectiva de se trabalhar a questão no Brasil. Embora, o discurso não tenha se concre-

tizado na prática, tal plano representou um avanço tanto pela incorporação da questão da se-
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gurança no âmbito do governo federal de forma mais efetiva como por ressaltar a importância 

da prevenção da violência.  

Em 2007 surge o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRO-

NASCI). Este programa anuncia uma nova proposta de gestão territorial que vai até as escalas 

municipais, valorizando sua contribuição, o que até então era responsabilidade apenas dos 

governos estaduais. Alguns esforços de novos modelos de gestão que atribuem responsabili-

dades aos municípios na área da segurança tem o intuito de adequar às políticas as realidades 

locais. Contudo, o debate acerca da inserção do município como escala territorial para gestão 

da segurança e a efetividade destas práticas permanece “tímido” no país. 

Sob a ótica espacial, o programa apresentou alguns avanços destacando em suas dire-

trizes a garantia do acesso à justiça, especialmente em territórios vulneráveis, e medidas de 

urbanização e recuperação dos espaços públicos, ressaltando como um de seus focos princi-

pais o território e propondo ações geograficamente direcionadas. Todavia, permanece fraca a 

sistematização das informações e disseminação de ações no nível federal, mantendo-se isola-

das iniciativas estaduais. 

O Brasil é marcado pela diversidade também em relação às ocorrências criminais e, 

embora as manifestações das regiões metropolitanas sejam tomadas como paradigmas para o 

país como um todo devido ao processo desorganizado de urbanização dos grandes centros, 

existem também características específicas no interior das grandes cidades e, como visto ante-

riormente, variações regionais significativas.  

Beato (2012) adverte ainda que ao tratar o tema da segurança é preciso considerar al-

guns aspectos da criminalidade como, por exemplo, a racionalidade da escolha pelo mundo do 

crime diante da elevada impunidade e da dificuldade de ascensão social no país, na qual, pode 

parecer vantajoso dosar custos e benefícios do crime em relação aos meios legais. Por isso, 

defende que “o incremento do beneficio ao não crime deveria ser igualmente contemplado 

através de medidas de incentivo à utilização de meios legítimos para se ganhar a vida” (BEA-

TO, 2012, p 43). E alerta também que muitas das recompensas buscadas pelos autores de cri-

mes não são expressa em termos materiais, da mesma forma, o complexo de punições se torna 

complicado, não sendo facilmente passíveis a generalizações. 

Enfim, existe uma série de causas e intenções que levam ao comportamento 

desviante e é preciso também considerar alguns mecanismos que estão por trás de muitas 

ações criminosas como: acordos políticos, jogos de poder e esquemas de corrupção que 

precisam ser combatidos tanto quanto os fatores mais óbvios. E também considerar que, como 
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afirma Beato (2012), alguns fatores da criminalidade não estão sob o controle do Estado e 

podem estar atrelados a outras formas de intervenção. 
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CAPÍTULO II 

A GEOGRAFIA NOS ESTUDOS SOBRE O CRIME E A VIOLÊNCIA 
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2   A GEOGRAFIA NOS ESTUDOS SOBRE O CRIME E A VIOLÊNCIA 

 

A partir da segunda guerra mundial a Geografia multiplicou seus focos de ineteresse 

se aproximando de outras ciências humanas e revelando o espaço como uma produção social, 

tornando-se assim, a ciência que estuda o processo de organizaçao espacial da sociedade 

(LAVILLE e DIONNE, 1999). No entanto, as contribuições dos geógrafos nos estudos sobre 

o crime e a violencia só iniciaram a partir da década de 70 
5
.  

De acordo com Harries (1999), estudos espacialmente orientados sobre o crime fo-

ram realizados por sociólogos e criminologistas desde 1830. Os primeiros estudos criminoló-

gicos cuja dimensão espacial obteve destaque fora atribuído aos franceses (GUERRY, 1833; 

QUETELET, 1842), contudo, esta dimensão passou a ter maior visibilidade através dos estu-

dos realizados por pesquisadores da Escola de Chicago. 

Para entender como o espaço geográfico se insere na problemática do crime e da vio-

lência é preciso avaliar as contribuições já alcançadas nesta área. Por isso, iniciaremos este 

capítulo com um levantamento sobre abordagens espaciais nos estudos criminais através das 

correntes da Ecologia do Crime e da Criminologia Ambiental que atentam para aspectos rela-

tivos à estrutura econômica, social e física das cidades. Em seguida fala-se sobre alguns mé-

todos e técnicas aplicados nos estudos geográficos sobre o crime, destacando a análise espaci-

al e o mapeamento. Encerra-se o capítulo com considerações sobre as categorias de análise 

geográfica, a percepção espacial da violência e sua utilização como ferramenta metodológica. 

 

 

1.1 ECOLOGIA DO CRIME  

 

A Ecologia do Crime refere-se ao estudo de áreas com acentuada incidência de cri-

mes, buscando relações entre o indivíduo e o ambiente circundante. Este tipo de estudo ga-

nhou visibilidade através dos pesquisadores da Escola de Chicago. A Teoria da Desorganiza-

ção Social (TDS) é a mais emblemática abordagem ecológica do crime, apesar de ter sido 

criada em meados de 1920, influencia trabalhos desta natureza até os dias atuais. Esta teoria 

foi desenvolvida por Clifford Shaw e Henry McKay (1942) durante seus estudos sobre a de-

linquência juvenil na cidade de Chicago.  

                                                           
5 - Dentre os estudos realizados neste período Harries (1999) destaca: Harries (1971, 1973, 1974), Phillips 
(1972), Pyle et al. (1974), Lee e Egan (1972), Rengert (1975), Capone e Nichols (1976), entre outros. 
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Estes pesquisadores demonstraram através da comparação entre séries temporais dis-

tintas que a distribuição das taxas de delinquência possuía forte correlação com alguns fatores 

sociodemográficos (condições econômicas, composição e rotatividade da população, etc.) e 

que se apresentavam fortemente concentrada em determinadas áreas da cidade. Tal pesquisa 

serviu para refutar a associação entre delinquência e raça, uma vez que, as áreas de concentra-

ção dessas taxas apresentavam heterogeneidade étnica. Esta heterogeneidade 

sociodemografica de algumas comunidades passou então a ser vista como responsável pela 

geração de um ambiente propício ao desenvolvimento da delinquência.  

Logo, um dos pressupostos defendido por esta corrente é o de que a delinquência não 

seria causada apenas no nível individual, mas seria também uma resposta de indivíduos 

normais para condições ambientais anormais (WONG, 2001). Tal associação adquiriu um 

caráter determinista e falacioso, pois ver o espaço como ambiente defeituoso e gerador de 

criminosos é negligenciar, por exemplo, a propensão ao crime por  indivíduos de diferentes 

classes sociais, como evidenciou Sutherland (1940) ao chamar a atenção para os Crimes do 

colarinho branco, ou ainda ignorar a escolha do indivíduo, como propõe a Teoria da Escolha 

Racional de Cornish e Clarke (1986) que, de certo modo, pode elucidar casos em que dois 

indivíduos criados dentro das mesmas condições ambientais e onde predomina o mesmo 

sistema de valores optam por comportamentos diferenciados. 

Os modelos ecológicos recentes de estudo do crime buscam a compreensão da natu-

reza multifacetada da violência e a identificação dos fatores que influenciam o comportamen-

to, aumentando o risco de se cometer ou ser vítima de violência. Desta forma, tentam respon-

der por que algumas localidades têm altas taxas de criminalidades (BEATO, 2012).  

Na tentativa de resposta a esta questão Siva (2012) interpretou a TDS como a teoria 

que elege as propriedades das estruturas comunitárias como determinantes da distribuição não 

uniforme dos crimes, caracterizando algumas áreas ou bairros como violentos. Contudo, ad-

verte que: 

Nem todos os bairros pobres têm elevados índices de criminalidade, mas, aqueles 
em que indicadores ecológicos de mobilidade residencial, heterogeneidade, desestru-
turação familiar e desemprego crônico se combinam, observa-se um processo que 
conduz ao enfraquecimento, ou ruptura, das instâncias formais e informais de con-
trole. Nesse caso, a capacidade organizacional dos residentes torna-se reduzida e a 
probabilidade de ocorrência de comportamento criminoso é aumentada significati-
vamente (SILVA, 2012, p.42). 
 

A maior parte dos estudos sobre a TDS foram realizados em áreas metropolitanas 

(ROH e CHOO, 2008) uma vez que, devido à densidade e heterogeneidade populacional e aos 

diversos problemas socioespaciais que agrega, os espaços urbanos se apresentam ao longo dos 
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anos como o campo preferencial dos eventos criminais. E a concentração de crimes nestes 

espaços leva alguns autores a falar de uma violência “tipicamente” urbana (PEDRAZZINE, 

2006; CARRIÓN, 2008).  

No entanto, a criminalidade não é fenômeno exclusivamente urbano. Pensando nisso, 

os pesquisadores americanos Osgood e Chambenrs (2000) testaram a TDS em algumas áreas 

rurais dos Estados Unidos. Os referidos autores defendem a concepção de que a TDS “baseia-

se em princípios da organização comunitária e nas relações sociais aplicáveis as comunidades 

de todos os tipos e configurações” (OSGOOD e CHAMBERS, 2000, p.81), e assim, buscaram 

desvincular a TDS de uma condição geográfica específica. 

Contudo, é comum nestes estudos conceber o espaço geográfico de forma equivoca-

da, como mero palco das ações humanas. Embora o espaço em si não possa ser considerado 

um fator preponderante, a forma como são ocupados, construídos e geridos podem facilitar ou 

dificultar as ações humanas e entre elas o crime. 

Por isso, o presente trabalho considera que a associação do medo da violência com a 

carência em infraestrutura de alguns lugares também são fatores que fazem com que muitos 

espaços sejam considerados perigosos. Desta forma, pode-se dizer que, da mesma maneira 

que se criam estereótipos humanos sobre os infratores criam-se também sobre os espaços den-

tro da cidade. 

 

 

1.2 CRIMINOLOGIA AMBIENTAL  

 

O termo Criminologia Ambiental refere-se ao estudo de alguns aspectos espaciais do 

crime, trazendo a tona questões como: onde, quando e como os crimes acontecem? 

(BRANTINGHAM’s, 1981). Para evitar que o termo seja comfundido com Crimes 

ambientais (ou Crimnologia Verde) que está relacionado aos crimes cometidos contra o 

ambiente natural (danos à água, solo, flora, fauna, etc.), a concepção de ambiente aqui 

empregada corresponde as "condições circundantes" que influênciam o fenômeno criminoso 

(inclui recursos naturais e objetos construídos), bem como especificidades de uma dada 

localidade (design urbanístico, utilização e gestão do espaço). 

A criminologia ambiental tem como foco de análise os fatores motivadores dos 

eventos criminais enfatizando a relevância do componente espacial para o entendimento de 

determinados crimes. Parte do pressuposto de que certas condições ambientais podem inibir 
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ou facilitar a atividade criminal, e que o comportamento criminoso, em muitos casos, é 

dependente do contexto situacional.  

De acordo com os Brantingham’s (1981) a ocorrência de um crime pressupõe a 

existência indissociada de quatro elementos (lei, infrator, vítima e lugar), e esclarecem que os 

criminologistas ambientais: 

 
[...] questionam sobre características físicas e sociais do local do crime. Eles questi-
onam sobre os processos perceptivos que levam a seleção do local do crime e os 
processos sociais de rotulagem ecológica. Criminologistas ambientais também ques-
tionam sobre a distribuição espacial dos alvos e agressores em áreas urbanas, subur-
banas e rurais.  Finalmente, criminologistas ambientais questionam como a quarta 
dimensão do crime interage com as outras três dimensões para produzir eventos cri-
minosos (BRANTINGHAM e BRANTINGHAM, 1981, p.61, tradução nossa). 
 

Três importantes teorias da criminologia corroboram com a perpectiva ambiental, 

apontando a importância do espaço no entendimento do crime: A Teoria da Escolha Racional 

(Rational Choice); a Teoria da Atividade de Rotina (Routine Activity) e a Teoria dos Padrões 

Criminais (Crime Patterns). 

A primeira, Escolha Racional de Cornish e Clarke (1986), sugere que a maioria dos 

criminosos pesam os riscos e os benefícios associados ao ato criminoso, selecionando seus 

alvos e definindo meios para atingir seus obejtivos. Embora examine o crime do ponto de 

vista do autor do delito, ela fornece fundamentos que ressaltam a importância do lugar nesta 

tomada de decisão. 

A segunda teoria, Atividade de Rotina de Cohen e Felson (1979), tenta explicar a 

ocorrência do crime através da confluência de algumas circunstâncias como: a existência de 

um agressor motivado, de um alvo desejado e a ausência de guardiões capazes, ou seja, sugere 

uma circunstância favorável no espaço e no tempo para a ocorrência do crime.  

Existem até estudos que tentam explicar o compotamento criminoso relacionando 

atividades de rotina com fenômenos climáticos. Sobre isto Cohn (1990) argumenta: 

Por exemplo, durante o clima agradável, as pessoas tendem a gastar mais tempo ao 
ar livre, resultando em maiores oportunidades de interação pessoal e aumento da 
disponibilidade de vítimas, bem como um aumento no número de habitações vazias 
(e, portanto, mais vulneráveis). Intempéries, como o frio na temperatura ambiente, 
reduz o número de pessoas disponíveis como vítimas [...] No entanto, aqueles pou-
cos indivíduos que estão ao ar livre durante o tempo desagradável são mais vulnerá-
veis, pois há menos testemunhas em potencial para deter o criminoso (COHN, 1990, 
p. 52, tradução nossa). 
 

Todavia, esta é uma relação de difícil comprovação, dotada de uma carga 

determinista e que não pode ser considerada em locais com variações climáticas não tão 

significativas.  
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Por fim, a terceira teoria, Padrões Criminais de Patrícia e Paul Brantingham (1981), 

explora as interações dos criminosos com o ambiente físico e social que os influenciam na 

escolha de seus alvos, passando da simples descrição para a modelagem das formas em que 

diferentes situações socioeconômicas e padrões ocupacionais e de emprego afetam as estrutu-

ras de oportunidades do crime em diferentes espaços. Embora forneçam diferentes 

explicações para a ocorrência do crime, as duas primeiras focando mais no indíviduo e a 

última nos aspectos socioespaciais, estas teorias se apóiam mutuamente e levam a crêr que os 

agressores não escolhem seus alvos ao acaso. 

Segundo Eck e Weisburd (1995), assim como qualquer indivíduo, os infratores se 

movem entre atividades como: escola, trabalho, compras e lazer e, em meio a tais atividades 

tornan-se conscientes das oportunidades favoráveis ao cometimento do crime. Desta forma, os 

citados autores afirmam que “ao infrator será dado conhecimento de apenas um subconjunto 

dos possíveis alvos disponíveis. [...] Enquanto alguns contraventores podem, agressivamente, 

buscar áreas inexploradas, a maioria vai conduzir suas buscas nas áreas familiarizadas através 

de atividades não-criminais” (ECK e WEISBURD, 1995, p. 6, tradução nossa), e argumentam 

que cinco pontos podem ajudar no entendimento da investigação sobre a importância dos 

lugares: 

• a concentração de crime sobre instalações específicas (ex: bares); 

• a alta concentração de criminalidade em alguns endereços e a ausência de crime 

em os outros; 

• os efeitos preventivos de várias características do lugar;  

• a mobilidade dos delinquêntes;  

• e os estudos de como os infratores selecionam seus alvos.  

Existe uma variedade de características físicas e sociais dos lugares que os tornam 

atrativos para os infratores e, é através do conhecimento delas e de suas implicações sobre as 

ocorrências dos delitos que a Criminologia Ambiental tenta impedi-los, por meio da redução 

das características atraentes.  

O vínculo entre criminalidade e ambiente passou a influenciar não apenas os 

criminologistas, mas também, planejadores urbanos, arquitetos, e outros pesquisadores. Den-

tre as abordagens práticas que envolvem a criminologia ambiental sobressai a Prevenção do 

Crime através do Desenho Ambiental (CPTED). As obras de C. R. Jeffery (Crime Through 

Environmental Design, 1971) e Oscar Newman (Defensible Space Crime Prevencion Through 

Urban Design, 1972) representam marcos neste campo (BRANTHINGHAM’S, 1981).  
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Um exemplo deste tipo de estudo é a Teoria das “Janelas Quebradas” (Broken Win-

dows), cuja hipótese é a de que áreas com sinais de vandalismo e desordem são potencialmen-

te precursoras de crimes mais graves como roubos e agressões (ANSELIN et. al., 2000). 

A arquiteta Macarena Rau (2008) assegura que a prevenção da delinquência requer 

estratégias que busquem a redução imediata dos delitos e da percepção sobre o medo através 

de ações preventivas, e esta forma de prevenção deve ser executada através do manejo da ar-

quitetura urbana que pode facilitar a ocorrência dos delitos. Vieira (2002) também destaca 

algumas variáveis com o potencial de tornar o espaço construído mais vunerável ao crime. 

Entre as variáveis mais mencionadas estão: 

• ausência de luminosidade 

• a falta de clareza na definição de territórios; 

• a falta de visibilidade e conexões visuais e funcionais entre os espaços; 

• a existência de espaços de difícil acessibilidade, que impede o movimento da ví-

tima (saídas bloqueadas); 

• a falta de manutenção de áreas públicas, edificações, equipamentos urbanos e das 

áreas livres (acúmulo de lixo, pichações, abandono, etc.); 

• ausência de vigilância formal e de movimento de pedestres, que possibilita uma 

vigilância natural dos espaços.   

Assim, afirmam os defensores deste ramo (VIERA, 2002; BRANTINGHAM e 

BRANTINGHAM, 1981/2011; RAU, 2008; WORTLEY e MAZEROLLE, 2011, entre 

outros) que esta gama de critérios do desenho urbano garantiria que a concepção de 

melhoraria da segurança não viria em detrimento da concepção da boa qualidade urbana em 

geral.  

Contudo, algumas destas medidas são questionáveis, pois podem comprometer a 

qualidade de vida nas cidades e, em alguns casos, provocar o efeito inverso. Por exemplo, a 

limitação do acesso pode levar a prática da exclusão, o monitoramento constante a falta de 

privacidade e os diversos aparatos de proteção (grades, cercas eletrificadas, sensores, etc.) 

podem proteger sua casa ou seu local de trabalho de ameças externas mas ignora o fato de que 

muitos crimes são cometidos por moradores e outros usuários legítimos do espaço (CLARKE, 

1997). Sobre isso assegura Brisman (2008): “Essas tecnologias podem funcionar no curto 

prazo, mas podem também criar uma falsa sensação de segurança e servir como um substituto 

pobre para o antídoto comprovado para o crime: uma comunidade ativa, com os olhos mais 

humanos nas ruas” (BRISMAN, 2008, p. 765). 
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Neste sentido Klein e Walker (2005) vão além da sugestão da tranformação do 

desenho arquitetônico e urbanístico e recomendam que: 

 
Novas abordagens sobre CPTED buscam formas de prevenção social do crime atra-
vés da conscientização da comunidade no ambiente urbano, promovendo atividades 
na rua por meio de feiras e outras atividades com os moradores, abrangendo todas as 
horas do dia, a fim de contribuir para um sentido coletivo de propriedade e vigilân-
cia da esfera pública (KLEIN e WALKER, 2005, p. 17, tradução nossa). 
 

Portanto, não basta saber apenas onde o crime ocorre e como impedi-lo com 

mudanças na arquitetura e nos hábitos diários de forma individualista. É preciso também 

refletir sobre que tipo de cidade se está construindo para o futuro.  

 

 

1.3 MÉTODOS E TÉCNICAS APLICADOS NOS ESTUDOS GEOGRÁFICOS SOBRE O 

CRIME E A VIOLÊNCIA 

 

Muitos estudos ao redor do mundo tentam demonstrar a relação entre o espaço e o 

crime na busca por padrões que possam revelar os mecanismos geradores do problema. 

Contudo, para entender a relação entre espaço e crime é preciso entender de antemão a intera-

ção entre espaço e indivíduo, ou seja, entender as motivações das ações humanas e como estas 

ações se imprimem no espaço. Por isso, os espaços e os fenômenos que nele ocorrem não po-

dem ser compreendidos por si só, é preciso apreendê-los considerando a multidimencionali-

dade de causas e efeitos que o circundam. 

Melgaço (2005) adverte que nos estudos Geográficos sobre o crime e a violência é 

preciso considerar a realidade em sua complexidade e não uma realidade fragmentada, como 

vem sendo feito nos estudos analíticos sobre o assunto.  E assegura que para entender a vio-

lência a partir de um viés geográfico seria preciso entender as desigualdades espaciais resul-

tantes de um processo dialético entre crime e espaço. 

Sendo assim, é importante reconhecer os pares dialéticos que se encaixam dentro do 

fenômeno como: forma-conteúdo e tempo-espaço. De acordo com Santos (1985), a forma é 

constantemente alterada e com isso, seu conteúdo também ganha uma nova funcionalidade. 

No caso do fenômeno da violência e do crime, as formas espaciais são pensadas dentro da 

lógica da segurança, o que está cada vez mais evidente nos condomínios, nos prédios supere-

quipados, enfim, na proteção que aprisiona. A relação tempo-espaço está ligada a noção de 
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mutabilidade dos processos, uma vez que se trata de um fenômeno espacial e temporalmente 

dinâmico.  

Já a liagação espaço-indivíduo pode ser melhor entendida através do conceito de 

Harvey (1988) sobre a “imaginação geográfica”. Segundo ele, a imaginação geográfica permi-

te ao indivíduo reconhecer o papel do espaço na sua própria biografia, relacionando o que ele 

vê ao seu redor e reconhecendo como as transações entre os indivíduos e organizações são 

afetadas pelo espaço que os separa.  

Para definir mais claramente estas ligações (espaço-indivíduo-crime), Block e Block 

(1995) acreditam ser necessário antes esclarecer a ligação entre o local e a situação específica 

de forma hierárquica. Assim afirmam que: 

 
A situação específica que fornece o pano de fundo e, muitas vezes, o mecanismo de 
conflito interpessoal está enraizada em um local, uma pequena áreas em particular, 
que reflete e afeta a rotina de atividades dos participantes no curto prazo, e desem-
penha um papel específico no conflito que se tem. Cada lugar, por sua vez, está en-
raizado em um espaço, um local maior que rege, em longo prazo, os padrões de ati-
vidade rotineira de potenciais participantes em situação de conflito (BLOCK e 
BLOCK, 1995, p.146, tradução nossa). 
 

Desta forma, sugerem que o local é um ponto (um prédio, um parque, um viaduto) 

em um espaço maior (um setor censitário, uma comunidade, etc.) e que o entendimento de seu 

papel dentro desses níveis espaciais hierárquicos leva ao entendimento das atividades 

criminosas. Esta perspectiva nos leva a análise espacial, um procedimento de pesquisa larga-

mente aplicada nos estudos sobre o crime.  

De acordo com Câmara et al. (2004, p.2), “a ênfase da análise espacial é mensurar 

propriedades e relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em 

estudo de forma explícita. Ou seja, a ideia central é incorporar o espaço a análise que se dese-

ja fazer”. Além da visualização da distribuição espacial de um problema, a análise espacial 

permite traduzir padrões estabelecidos a partir de correlações entre variáveis. Como por 

exemplo: 

• Observar a dinâmica espaço-temporal dos fenômenos; 

• Buscar correlações entre o fenômeno e as condições socioeconômica da popula-

ção e entre as características físicas do ambiente como o tipo de uso do solo. 

• Estabelecer o raio de ação de um crime, a partir do local do delito, residência da 

vítima e do infrator; 

• Identificar se há locais preferenciais para determinados tipos de crimes, etc. 
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Tais análises consistem em um conjunto de procedimentos que, na maioria dos casos, 

culminam na escolha de um modelo, geralmente inferencial, ou seja, que busca afirmações a 

partir de um conjunto de valores representativos. Os modelos inferenciais, normalmente, se 

apresentam de forma pontual ou por meio de variações contínuas e discretas
6
. No caso da 

criminalidade, trata-se de um fenômeno pontual no qual cada ocorrência criminal torna-se 

representativa e pode ser georreferenciada. 

 Uma questão crucial para este tipo de abordagem é: qual a melhor unidade espacial 

na análise do fenômeno criminoso? Paul e Patrícia Brantingham (1981) já propunha uma se-

paração entres níveis de análise (macro, meso e micro) ressaltando que os padrões espaciais 

do crime diferem de um nível a outro, ou seja, diferentes tipos de crime desenham diferentes 

delimitações territoriais. Em estudos recentes estes autores propõem que a análise do crime no 

local deve partir de unidades menores que levam a construção de unidades maiores e assim 

refletem os padrões criminais (BRANTINGHAM e BRANTINGHAM, 2009). 

A tendência das análises em microescalas tem revelado o papel fundamental do co-

nhecimento do local do crime. Uma série de esforços de prevenção bem sucedida do crime 

tem sido obtida neste tipo de abordagem. Modernos métodos de análise têm sido utilizados 

para identificar agrupamentos de crimes em torno de certos tipos de instalações (bares, 

shoppings, estações de trem, etc.), fazendo a medição do tamanho da área de influência e 

proximidades (WEISBURD et. al., 2009). 

Carolyn e Richard Block (1995) esclarecem que o espaço possui duas dimensões a 

serem consideradas: primeiro, um espaço tem atributos que são restritos a certo nível (ex: a 

reputação de um bairro, a sua população, estrutura e nível de pobreza). Em segundo lugar, um 

espaço tem atributos que são agregados de características do lugar (por exemplo, o número de 

bares ou edifícios abandonados por quilômetro quadrado ou bloco de um bairro). Neste caso, 

pode-se pensar que a organização socioespacial de um lugar pode gerar violencia como 

propõe a Teoria de Desorganização Social, ou o contrário, como propõe Carrión (2008) ao 

afirmar que a violência gera um tipo particular de organização espacial dando como exemplo 

a projeção dos imaginários do medo que se converte em um elemento construtor da cidade7.  

A identificação de aglomerações (clusterings) ou observações atípicas (outliers) leva 

aos modelos preditivos (Predictive Models), que têm sido a grande promessa deste ramo de 

                                                           
6 - Para maiores esclarecimentos sobre o assunto ver Câmara et.al. (2004). 
7 Lindón (2007) explica que o imaginário é uma construção social dos distintos lugares que integram a cidade. 
Um processo de manufaturação do espaço que as pessoas realizam em interação com as outras, orientando suas 
práticas espaciais através de uma trama de sentidos denominadas de imaginários urbanos.  
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atividade, uma vez que, busca identificar precocemente sinais de alerta ao longo do tempo e 

do espaço orientando os esforços de prevenção da criminalidade por meio das probabilidades 

das ocorrências (GROFF e LA VIGNE, 2002).  

Um exemplo desse tipo de técnica é dado por Grover et. al., (2006) ao sugerir um 

modelo de banco de dados, o KDD (Knowledge Discovery in Database), no qual se considera 

uma área específica, o tipo de crime, o movimento do infrator, a vitimização repetida e a 

análise de hot spots. Outro exemplo é dado por Rossmo e Rombouts (2011) que asseguram 

que através de perfis geográficos (Geographic Profiling), é possível detectar até a localização 

de um infrator correlacionando informações socioespaciais. 

Muitos estudos indicam que a maioria dos crimes ocorre a distâncias curtas a partir 

da casa dos delinquentes. As redes (estradas e caminhos) que ligam nós de atividade (casa, 

trabalho, etc.) também destacam-se na análise, uma vez que, os indivíduos desenvolvem 

rotinas de deslocamento padrão para seus destinos, e contribuem assim para definir a área que 

pode se tornar alvo do infrator (FRANK at al., 2011). 

Como já mencionado, o crime não se distribui de forma aleatória no espaço, várias 

pesquisas comprovam que existe uma concentração espacial das ocorrências criminais 

(MCCORD e RATCLIFFE, 2007; WEISBURD et al., 2009; BRAGA, 2010; etc.). Esta con-

centração, que já havia sido apontada por Shaw e McKay (1942) em seus estudos sobre a de-

linquência juvenil, tem sido reafirmada.  Nesta perspectiva, o crime será concentrado onde 

existe maior concentração de elementos geradores de oportunidade criminal, ou ambientes de 

oportunidade criminal diferenciada (SILVA, 2012). 

Por isso, há também uma concentração do fenômeno em nível intraurbano. Estudos 

realizados nos Estados Unidos mostram que cerca de 50% dos crimes ocorrem em 3% ou 4% 

das áreas das cidades (WEISBURD et. al., 2009). E esta parece ser uma assertiva do fenôme-

no criminal também em outros países. No Brasil, a concentração de crimes já foi demosntrada 

em diversos estudos, caracterizando-se pela predominancia de crimes contra a vida em áreas 

pobres e crimes contra o patrimônio em áreas comerciais (FELIX, 2001; MELGAÇO, 2005; 

WEISEFLIZ, 2008, OLIVEIRA, 2008; SILVA, 2012; etc.). 

Uma tentativa de explicação para esse padrão de distribuição pode estar relacionada 

a fatores locacionais como: circulação de pessoas e bens em áreas comerciais como motivado-

res para os crimes contra o patrimônio, e questões relacionadas ao trafico de drogas nos casos 

de homicídios (BEATO e REIS, 2000).  
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Um dos processos de análise espacial que tem revelado associações positivas refere-

se às “relações de vizinhança”, fundamentada na noção de “dependência espacial” dada pelo 

geógrafo Waldo Tobler que diz: “todas as coisas são parecidas, mas coisas mais próximas se 

perecem mais que coisas mais distantes” (apud CÂMARA et. al., 2004, p. 11).  

Utilizando técnicas de autocorrelação espacial 
8
 Silva (2012, p.149), verificou que, 

na cidade de Belo Horizonte “a violência associada aos homicídios, nas áreas cuja incidência 

é elevada, tende a ultrapassar os limites territoriais locais e provocar um efeito de difusão para 

áreas adjacentes”. Desta forma, entende-se que as taxas de homicídios em uma área possuem 

um grau de dependência que pode estar relacionado com as taxas de áreas vizinhas. 

Todavia, George Tita e Robert Greenbaum (2009) afirmam que a correlação de 

eventos apenas pela proximidade geográfica das unidades é insuficiente para se estabelecer 

processos de dependência espacial, pois ao estudarem algumas gangs na Pennsylvania (USA) 

descobrem que sua influência pode ultrapassar a simples contiguidade geográfica por meio de 

processos de interação social. 

As intervenções localizadas levantam a suspeita do deslocamento do crime para 

outras áreas.  No entanto, existe uma dificuldade tanto para definir a extensão de um possível 

deslocamento como para compróva-lo de fato, por isso, esta possibilidade é muitas vezes 

posta em segundo plano. Contudo, Eck e Weisburd (1995) ressaltam que há um crescente 

corpo de evidencias de que esse deslocamento não é total e muitas vezes inconsequente. 

Afirmam ainda que pesquisas recentes defendem o fenomeno oposto denominado “difusão de 

benefícios”.  

Algumas pesquisas buscam relacionar o crime ao tipo de uso do solo. Estudo realiza-

do por Anderson et al. (2013) em áreas da cidade de Los Angeles (USA) com altas taxas de 

crime e características demográficas semelhantes, mas com diferentes tipos de uso do solo
9
, 

revelou que áreas mistas (residencial e comercial) são menos propensas a ocorrências crimi-

nais que áreas apenas comerciais.  

Além da comparação espacial, foi realizada uma análise temporal (quatro anos) de 

mudanças no uso de algumas dessas áreas que reforçaram esses resultados. A partir disso, os 

autores argumentam que o crime pode estar associado a indicadores observáveis do ambiente 

construído relacionados à territorialidade, vigilância e mobilidade e sugerem que as decisões 

                                                           
8 - Este termo é derivado do conceito estatístico de correlação, utilizado para mensurar o relacionamento entre 
duas varáveis aleatórias (CÂMARA et. al., 2004). 
9  O uso do solo é aqui admitido como uma combinação de um tipo de uso (atividade) e um tipo de assentamento 
(edificação), estando relacionado ao zoneamento (zoning) como sistema de regulação.   
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estratégicas sobre o uso do solo poderia ser parte de uma estratégia global de prevenção do 

crime (ANDERSON et. al., 2013). 

Estudos relacionados à violência e ao àlcool, se concentram, quase que 

exclusivamente, nas características dos indivíduos ou, no máximo, nas características de 

grupos sociais em situações específicas e dão pouca atenção ao lugar. Contudo, um estudo 

realizado por Shermam (1992) na cidade de Milwaukee (US), revelou que cerca de 15% dos 

bares foram responsáveis por mais da metade dos crimes em bares nesta cidade (apud  ECK e 

WEISBURD, 1995).  

Na cidade do Recife esta relação também se apresentou positiva segundo estudo 

realizado por NEVES JR et al. (2013) ao demonstrarem a importancia dos bares na relação 

com as áreas que concentram crimes, levando-os a seguinte afirmação:  

 
É de fundamental relevância compreender como a construção estrutural-física de 
uma determinada região contribui para a explicação do fenômeno do crime, em es-
pecial, como os agressores escolhem seus alvos, lugar e tempo. A ideia é que dife-
rentes configurações do uso do espaço na área urbana afetam o modo como as pes-
soas percebem o ambiente ao seu redor, favorecendo ou não a ocorrência do crime. 
(NEVES JR et al, 2013, p.6) 
 

Outro exemplo desta relação entre crime e espaço é dado por Brisman (2008) ao se 

referir aos ambientes naturais (florestas, parques) cuja vegetação possa fornecer ao infrator 

ocultação durante a seleção do alvo e mesmo do cometimento do ato criminoso. De forma 

que, tal relação leva ao medo do própio ambiente, o que tem se mostrado corrosivo, pois ao 

associar o ambiente com o crime e o medo, as pessoas não conseguem formar laços com 

ambientes naturais e passam a evitá-los.  

Com isso, é possível dizer que, a geração deste medo acontece não apenas em 

relação aos ambientes naturais, mas também, para com ambientes urbanos com infraestrutura 

precária como bairros pobres e favelas. 

 

1.3.1 O mapeamento do crime 

 

O Mapeamento sempre foi uma poderosa tática de governança e vigilância. Mapas 

são ferramentas extremamente importantes nos estudos criminais, pois demonstram não ape-

nas a distribuição espacial dos fenômenos e suas correlações, mas também dá o direcionamen-

to sobre o que fazer com o conhecimento adquirido, auxiliando na elaboração de estratégias 

de ação e na análise dos padrões criminais. O bom resultado deste tipo de ferramenta nos 

estudos sobre o crime depende de alguns elementos que se destacam na maior parte dos estu-
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dos que utilizam mapas. Estes elementos são: localização, tempo, distância (HARRIES, 

1999), padrão e escala (BRANTINGHAN e BRANTINGHAN, 1981-2011).  

A localização para o analista criminal é a informação mais importante a ser represen-

tada em um mapa, pois indica onde as coisas aconteceram ou onde podem acontecer no futu-

ro. É a partir deste tipo de informação que são alocados os recursos das polícias.  

O tempo torna-se um elemento importante para acompanhar a evolução da crimina-

lidade em uma área, e o conhecimento dos horários em que costumam ocorrer às infrações 

implica na organização dos turnos do efetivo policial.  

A distância torna-se útil ao revelar alguns possíveis tipos de relações como: a dis-

tância da casa da vítima até o local em que ocorreu o delito, a distância máxima que as viatu-

ras são capazes de percorrer dentro de um ambiente urbano específico para que atendam às 

chamadas em um tempo aceitável e a distância que um suspeito poderia ter percorrido em um 

período de tempo específico.  

O padrão é tido como uma poderosa ferramenta investigatória, pois através da cria-

ção de modelagens espaciais de ocorrências criminais e do modo como os pontos se configu-

ram é possível vislumbrar um perfil dos lugares onde os crimes acontecem além dos perfis de 

criminosos e vítimas. Segundo os Brantinghan’s (1981), tais padrões podem ser modelados ao 

nível do bairro e até da rua. Ai entra um elemento importante do mapeamento: a escala.  

As primeiras tentativas para entender a relação entre o crime e o local do crime 

tiveram abordagens no nível “macro” (cidades, regiões, estados, etc.). Recentemente o foco de 

interesse passou para um nível “micro” de abordagem (bairros, setores, rua, etc.) que tem sido 

testado e defendido por muitos pesquisadores.  

No caso dos dados criminais, a representação das áreas que concentram um número 

elevado de ocorrências são chamadas de hot spots (zonas quentes). Os norte-americanos Wil-

son e Smith (2008) chamam a atenção para a importância de detecção dos hot spots do crime, 

pois é através deles que é possível direcionar os esforços de policiamento e prevenção da cri-

minalidade. Porém, não é a simples concentração de ocorrências que caracterizam um hot 

spot. De acordo com Harries (1999) nem todos os aglomerados são considerados zonas quen-

tes, uma vez que os ambientes que ajudam a gerar o crime, os locais onde as pessoas estão, 

também tendem a constituir aglomerados. Desta forma, toda definição de zona quente tem que 

ser qualificada, ou seja, a definição de um hot spot depende da regularidade e previsibilidade 

das ocorrências no local (ANSELIN et al, 2000).  
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As novas tecnologias de geolocalização (GIS, GPS), juntamente com as redes de 

comunicação sem fio, contribuíram para o incremento de uma “geovigilância” que de acordo 

com Crampton (2003) consiste em “um modo de vigilância preocupado com localizações e 

distribuições ao longo dos territórios espaciais” (apud BRUNO, 2009, p.6, tradução nossa). 

Este conceito fez surgir nos últimos anos os mapas online de crimes que fornecem aos cida-

dãos padrões de criminalidade de pronto acesso, cuja base informacional advém da popula-

ção. No Brasil, os sites Wikicrimes e UPSEG (Figuras 1, 2 e 3) são exemplos. 

 

 
Figura 1: Mensagem de carregamento do site WikiCrimes 

Fonte: http://www.wikicrimes.org/main.html 

 

 
Figura 2: Distribuição da densidade dos crimes no Brasil pelo site WikiCrimes 

Fonte: http://www.wikicrimes.org/main.html 
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Figura 3: Distribuição por tipo de crimes no Brasil pelo site UPSEG 

Fonte: http://upseg.org/mapa.upseg 
 

Bruno (2009) assegura que esses mapas são um caso bastante específico dessa “geo-

vigilância” e expressam o estado da vigilância distribuída na cultura contemporânea, especi-

almente a sua face participativa.  

A perspectiva dos defensores desta forma de divulgação é a de que um público in-

formado pode auxiliar no controle do crime, uma vez que, a polícia não pode estar em todos 

os lugares ao mesmo tempo, e que o policiamento será mais eficaz quando realizado em um 

ambiente no qual o público oferece apoio ativo. Consideram os mapas na internet como recur-

sos comunitários que permite que os crimes praticados na cidade se tornem visíveis, permitin-

do assim que os citadinos possam monitorar as áreas por onde transitam e fazer escolhas de 

trajetos mais seguros.  

Bruno (2009) argumenta ainda que a vigilância participativa pode construir outro re-

gime de observação, visibilidade e ação política efetuada não mais por grandes centros, mas 

por inúmeros indivíduos, ações e decisões locais. Porém, adverte que: 

 
Tal como grande parte dos mapas no ciberespaço, os mapas de crime são elaborados 
por indivíduos comuns e não por experts em cartografia, vigilância ou segurança 
pública. Uma minoria é produzida por algum departamento de polícia, mas quase 
todos derivam da apropriação de dados públicos por indivíduos ou grupos que não 
são vinculados a instâncias de governo, conhecimento ou gestão de informações so-
bre crimes (BRUNO, 2009, p. 7). 
 

Com isso, surge uma questão preocupante: de que forma esta informação pode ser 

usada pela população? Embora, haja advertências sobre sansões em caso de seu mau uso é 
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preciso considerar as consequências negativas para as comunidades com alta incidência de 

ocorrências criminais ou ainda a possibilidade de dispersão dos delitos para outros locais.  

No Brasil, os dados oficiais sobre criminalidade e violência são monopolizados pelas 

instituições responsáveis pela segurança. Embora haja uma divulgação dos dados em alguns 

Estados, existe uma restrição de acesso aos microdados que é justificado pelo não comprome-

timento dos processos investigativos, entre outras questões. 

Todavia, em alguns países, mais especificamente em algumas cidades, o acesso aos 

dados sobre criminalidade tem sido aberto ao grande público, pois trabalham com a noção de 

que a divulgação das informações é uma importante ferramenta de prevenção. É o que aconte-

ce, por exemplo, na cidade de Chicago, onde o site (Chicago Crime Map) do Departamento 

de Polícia disponibiliza informações sobre crimes por tempo, localização, tipo e até 

informações sobre os criminosos como expostos nas ilustrações abaixo (Figuras 4 e 5). 

 

 
Figura 4: Distribuição das ocorrências criminais registradas em unidade espacial da 

 cidade de Chicago de 11 a 24 de maio de 2011. 
Fonte: http://gis.chicagopolice.org/website/clearMap/viewer.htm 
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Figura 5: Distribuição dos criminosos sexuais registrados por unidade espacial da 

 Cidade de Chicago - 2011 
Fonte: http://gis.chicagopolice.org/website/clearMap/viewer.htm 

 
Os mapas de agressão sexual contra crianças e adultos (fig. 5), além de demonstrar a 

distribuição dos endereços das ocorrências, possui uma tabela associada com dados como: 

nome do agressor, gênero, raça, idade, peso, etc.  

De acordo com iformações do próprio site, este sistema denominado “CLEARMAP” 

foi desenvolvido para oferecer aos residentes da cidade de Chicago uma ferramenta para 

auxiliá-los na resolução de problemas e na luta contra o crime e a desordem em seus bairros, 

sendo baseado no sistema utilizado pelos própios policiais do departamento. Consiste  numa 

forma de envolver o cidadão na luta contra o crime pela defesa de seus territórios.  

No entanto, este compartilhamento de iformações com o grande público pode contri-

buir para a construção de estigmas socioespaciais. Sobre isso Carrabine (2009) argumenta: 

 
Resta ver qual impacto o acesso a essas informações terá sobre “democratizar” as 
experiências e percepções públicas da criminalidade, bem como sobre as habilidades 
das autoridades e o desejo de apresentar números da criminalidade de forma particu-
lar. Essas tendências democratizantes terão de ser equilibradas juntamente com sé-
rias questões de liberdades civis. O morador, cuja casa é identificada como tendo si-
do o local de crime tem direito à privacidade? (CARRABINE 2009, p. 150-151, tra-
dução nossa). 
 

Sendo assim, resta-nos refletir se a questão da democratização das informações cri-

minais e do compartilhamento das experiências e percepções públicas da criminalidade trará 

mais benefícios que malefícios a vida social e sua consequente configuração espacial.  
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Apesar dos avanços e aperfeiçoamento das técnicas de mapeamneto, é preciso 

lembrar que os mapas são construidos a partir de dados, que como já vimos, não devem ser 

compreendidos como uma cópia da realidade. Como bem mencionou Milton Santos, “geome-

trias não são geografias”. O mapa é apenas uma ferramenta de análise utilizada para 

representar o objeto de estudo geográfico e deve ser utilizado com cuidado, para levantar 

questões sobre o crime e auxiliar na elaboração de resoluções para o problema, considerando-

se suas limitações na representação dos fenômenos socioespaciais.  

Enfim, as técnicas analíticas podem ajudar a entender muitos aspectos do fenômeno 

criminoso, mas sua aplicabilidade tem um limite bem estabelecido, apenas nos revelam possí-

veis associações e padrões decorrentes de um conjunto de dados e não da realidade vivida no 

espaço. Por consequência, se faz necessário ir além do analítico e buscar outros métodos. 

 

 

1.4 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE GEOGRÁFICAS E A PERCEPÇÃO DO ESPAÇO 

COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA NO ESTUDO DO CRIME E DA VIOLÊNCIA  

 

Nos estudos geográficos sobre a violência e o crime algumas categorias de análise se 

destacam.  O Território é umas delas e tem sido bastante utilizado nestes estudos por expor 

um fator de extrema relevância na produção do espaço e nas relações criminosas, o poder.  A 

clássica definição de território proposta por Claude Raffestin, deixa claro como as delimita-

ções territoriais são permeadas pelas relações de poder ao afirmar que: 

  
[...] O território não poderia ser nada mais que o produto dos atores sociais. São eles 
que produzem o território, partindo da realidade inicial dada, que é o espaço. Há, 
portanto, um “processo” do território, quando se manifestam todas as espécies de re-
lações de poder [...] (1993 p. 7-8). 
 

 Influenciado pelas ideias de Foucault, Raffestin (1993) entende que o poder se faz 

presente em todo processo relacional e que existe uma multiplicidade de forças que tornam as 

relações sociais dissimétricas, ou seja, onde um impõe sua vontade sobre o outro. E é a partir 

destas relações de poder que se definem os territórios.  

A relação entre a noção de território proposta acima e o crime fica muito evidente em 

áreas dominadas pelo tráfico de drogas, espaço delimitado de ação dos criminosos, assim co-

mo existem os territórios apropriados por representantes da segurança pública, espaços consi-

derados seguros pela proximidade de batalhões, delegacias e postos de policiamento. Então, 
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pode-se dizer que a relação espaço-crime é permeada pela disputa de territórios onde o domí-

nio espacial pode ser exercido de forma legítima ou ilegítima.  

Milton Santos (2000) apresenta o conceito de “Território usado” que inclui o resulta-

do do processo histórico e a base material e social das ações humanas, englobando a ideia de 

movimento e totalidade. Segundo ele,  

 
Não se trata de impor uma definição única. O conteúdo de uma geografia compreen-
siva pode certamente responder a uma entre várias linhas teóricas, segundo a escolha 
do autor. Mas, a partir daí, é indispensável dispor de um conjunto coerente de pro-
posições, onde todos os elementos em jogo sejam considerados em sua integração e 
em seu dinamismo (SANTOS, 2000, p.108). 
 

De acordo com esta concepção sobre o território percebemos que este não está des-

vinculado de sua base material, ou seja, de suas características físicas, mesmo sendo este terri-

tório delimitado por ações humanas, o que o torna mutável.  

Marcos Aurélio Saquet (2009) esclarece bem a diferença entre a concepção de San-

tos e a de Raffestin sobre o Território. Segundo ele “Milton Santos recorta o espaço em terri-

tórios sem separa-los, isto é, os territórios estão no espaço geográfico [...] Claude Raffetin não 

recorta o espaço, mas transforma-o em substrato para a ‘criação’ do território” (SAQUET, 

2009, p.77-78).  

Embora sejam concepções diferentes ambas ressaltam a importância do substrato 

material como condicionante das ações humanas corroborando assim com os preceitos da 

criminologia ambiental.  Áreas verdes, morros, vielas, ruas sem saída, facilitam ações crimi-

nosas? Áreas construídas, iluminadas, monitoradas, dificultam tais ações?  

Mas se a construção do território é permeada pelo poder, logo, quem o detém o deli-

mita. Assim, estabelece Marcelo Lopes de Souza (2001, p. 97) ao definir o território como 

“relações de poder espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato materi-

al”. E desta forma, defende a noção de que o território não contém o substrato material em si, 

apenas se projeta sobre ele. Como exemplo de sua concepção Souza cita os territórios de pros-

titutas e travestis na cidade do Rio de Janeiro, que se apropriam de determinadas áreas da ci-

dade à noite, geralmente áreas que tem funcionalidade comercial diurna. Logo, não estariam 

condicionados a um substrato material que lhes fornece discrição, geralmente preterida a este 

tipo de atividade?  

Em se tratando da relação espaço e crime é necessária uma abordagem que não seja 

unicamente materialista e objetiva tampouco uma em que a materialidade é desprezada. As-
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sim, a concepção proposta por Santos (2000) se torna adequada para esse tipo de análise por 

considerar que:  

 
O espaço é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos sociais tem ta-
manha imposição sobre o homem, nenhum está tão presente no cotidiano dos indiví-
duos. A casa, o lugar de trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que unem es-
ses pontos são igualmente elementos passivos que condicionam a atividade do ho-
mem e comandam a prática social (SANTOS, 1977, p. 92). 
 

Santos, considera que os atores sociais buscam constantemente se adaptar ao meio 

geográfico local, ao mesmo tempo em que recriam estratégias que garantam sua sobrevivência 

nos lugares, caracterizando assim um processo dialético, onde o espaço exerce um papel ativo 

frente às ações humanas.  

Outra categoria que tem se revelado importante no estudo do crime é o lugar. Com o 

surgimento da Geografia humanista, a subjetividade, a experiência e o simbolismo passam a 

ter suma relevância no entendimento dos fenômenos socioespaciais e o lugar desponta como a 

categoria de análise que pode tornar inteligível o mundo real (CORRÊA, 2001). De acordo 

com Yi-Fu Tuan (1980), um dos expoentes desta corrente, quando o espaço nos é inteiramen-

te familiar, torna-se lugar.  E esta familiarização com o lugar se dá por meio da percepção, 

atitudes e valores das pessoas em relação ao espaço vivido.  

A vivência e o conhecimento do espaço revelam alguns mecanismos sociais de pre-

venção ao crime e a violência. Por exemplo, algumas transformações socioespaciais como: 

mitigação dos riscos por meio da arquitetura e mudanças de hábitos da população pode influir 

nas ocorrências criminais num dado espaço, por outro lado, estas mesmas alterações podem 

aumentar os riscos no ambiente circundante ao por fim a formas de vigilância natural.  

O lugar é o espaço onde os fenômenos acontecem e onde podem ser combatidos, no 

entanto, as políticas contra o crime são direcionadas aos territórios por uma questão operacio-

nal, pois o lugar enquanto categoria de análise geográfica pode variar de um cômodo de uma 

casa a uma comunidade inteira. 

Embora as categorias de análise geográficas se revelem promissoras na compreensão 

do fenômeno em estudo, é preciso esclarecer que a dimensão espacial do crime não é uma 

panaceia para os males dos fenômenos violentos. Trata-se de uma dimensão que chama a 

atenção para fatores muitas vezes negligenciados e que são de grande relevância. Sua aplica-

bilidade tem muitas limitações, a começar pelos tipos de crime com os quais se relaciona. Por 

exemplo, não possui relação com crimes corporativos e do colarinho branco, nem se mostram 

determinantes para os crimes passionais. Contudo, serve tanto para entender a distribuição 
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espaço-temporal de ocorrências criminais e direcionar políticas de segurança como para reve-

lar condições específicas que fazem com que alguns espaços sejam mais perigosos (ou mais 

temidos) que outros.  

As análises espaciais, geralmente, são feitas a partir de dados gerados pelos boletins 

de ocorrência que além dos problemas já mencionados, possui a limitação de, tipicamente, só 

incluir as características sóciodemográficas do ofensor ou da vítima e a localização do evento, 

mas não inclui o contexto físico do local onde o crime ocorreu (LOUKAITOU-SIDERES et. 

al., 2001).  

É claro que nem os atributos do lugar em si, nem os atributos de sua localização no 

espaço são, por si só, suficientes para explicar os níveis de criminalidade (BLOCK e BLOCK 

1995), mas podem revelar fatores ligados à concentração de crimes em determinadas áreas e é 

por meio deste conhecimento que os planos de segurança, sobretudo sua parte operacional, 

são pensados.  

Nos últimos anos tem crescido o interesse de pesquisadores e gestores pelas análises 

espaciais do crime.  Ainda assim, muitos trabalhos de cunho geográfico se limitam a um ma-

peamento das ocorrências. Alguns geógrafos, porém, trazem uma perspectiva mais crítica, 

tentando entrever os mecanismos socioespaciais do fenômeno (DINIZ et al., 2003; MELGA-

ÇO, 2005; SÁ, 2005; SOUZA 2008). 

Portanto, é preciso desenvolver alternativas de avaliação espacial que vá além da 

abordagem analítica e das técnicas de mapeamento. Pois, o problema emerge de uma estrutu-

ra, mas é na ponta, nas manifestações cotidianas do crime, que as intervenções são iminentes. 

Por isso, é imprescindível conhecer o espaço, observar sua dinâmica e ouvir os atores sociais, 

buscando o conhecimento através de suas experiências.  

 

1.4.1 Percepção do espaço geográfico 

 

A percepção enquanto uma forma de conhecimento teve suas origens na Psicologia. 

Contudo, como forma de percepção do ambiente adquirido na inter-relação homem-mundo 

foi, inicialmente, destacada pela Geografia Francesa no inicio do século XX, sendo depois 

retomada pelos geógrafos anglo-saxões (CLAVAL, 1974).  

Devido ao enfoque materialista e objetivo dado ao espaço ao longo do pensamento 

geográfico quantitativo, houve uma resistência ao enfoque subjetivo e não material que per-

meia a construção deste mesmo espaço.  
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Y-fu Tuan (1980) valoriza a percepção através da noção de topofilia que significa "o 

elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou quadro físico" (TUAN, 1980, p.5). Mesmo referindo-se 

ao “quadro físico natural” Tuan destaca a relevância da materialidade do lugar e reforça essa 

ideia ao mencionar que “o meio ambiente natural e a visão de mundo estão estreitamente liga-

dos: a visão do mundo, se não é derivada de uma cultura estranha, necessariamente é constru-

ída dos elementos empíricos do ambiente social e físico de um povo”. (op. cit., p 91). Desta 

forma, a noção de percepção passa a ser fundamental neste trabalho, pois é através dela que se 

tentará apreender como os indivíduos elegem os espaços entre: seguros e inseguros.  

Segundo Tuan (1980) “a percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos ex-

ternos como, a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, 

enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados” (TUAN, 1980, p.4). Assim, 

tentar entender como as pessoas percebem os espaços é um meio de vislumbrar como são 

construídos seus mapas mentais sobre a segurança nos lugares. Sobre isso Lindón (2007) es-

clarece: 

 
Se um grupo social (seja pequeno ou grande como uma nação) reconhece um lugar 
como perigoso, você está diante de uma construção social do lugar através da sensa-
ção de perigo que assume esse grupo social. Este é um processo em que a intersubje-
tividade converge para atribuir este sentido - que foi socialmente definido anterior-
mente e em relação a outros fenômenos - o lugar em questão (LINDÓN, 2007, p.38, 
tradução nossa). 
 

Trabalhos que atentam para questões referentes à percepção do crime e da violência 

pela população geralmente trabalham com a noção de risco de vitimização (RODRIGUES e 

FERNANDES, 2005; FELIX, 2009) sem, contudo, contextualizar espacialmente fatores que 

podem estar atrelados à sensação de (in)segurança.  

Na tentativa de entender os mecanismos imateriais dos fenômenos socioespaciais, a 

Geografia humana vive uma tendência de focar apenas fatores socioeconômicos e políticos, 

ignorando a materialidade espacial e seu papel condicionante nas ações humanas. De acordo 

com Santos (2008), a geografia dos fluxos depende da geografia dos fixos, e esclarece:  

 
Ao mesmo tempo em que se instala uma tecnoesfera dependente da ciência e 
da tecnologia, cria-se, paralelamente, e com as mesmas bases, uma psicoes-
fera. A tecnoesfera se adapta aos mandamentos da produção e do intercam-
bio e, desse modo, frequentemente traduz interesses distantes, desde, porém, 
que se instala, substituindo o meio natural ou meio técnico que a procedeu, 
constitui um dado local, aderindo ao lugar como uma prótese. A psicoesfera, 
reino das ideias, crenças, paixões e lugar da produção de um sentido, tam-
bém faz parte desse meio ambiente, desse entorno da vida, fornecendo regras 
à racionalidade ou estimulando o imaginário. (SANTOS, 2008, p. 256). 
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Em relação à violência, é notória a geração de uma “psicoesfera do medo” que se ma-

terializa em forma de objetos técnicos de proteção e segregação (MELGAÇO, 2007, P.214). 

Assim, entende-se que o material e o imaterial são indissociáveis e, portanto, nenhuma dessas 

esferas pode ser negligenciada no entendimento de um fenômeno socioespacial.  

Como todo método de análise qualitativa, o enfoque subjetivo da percepção recebe 

muitas críticas pela proximidade entre o sujeito e o objeto de estudo, pelo argumento de que 

se põe em risco a neutralidade e a objetividade do conhecimento científico (MARTINS, 

2004). No entanto, Moraes explica que: 

 
A ênfase na subjetividade não é inconciliável com o rigor científico. Este não exclui 
nem substitui sentidos latentes e intuições  não quantificáveis. A análise de conteú-
do, numa abordagem qualitativa, ultrapassa o nível manifesto, articulando o texto 
com o contexto psicossocial e cultural (MORAES, 1999, p. 13).  
 

Além disso, nos interessa a “subjetividade compartilhada” que se estabelece como 

uma cultura e que alimenta os imaginários urbanos
10

 sobre o assunto. De acordo com 

Pyszczek (2012) a análise da percepção espacial da insegurança causada pelo medo da violên-

cia se dá a partir de três instâncias como demonstra a figura a seguir:  

 

 
Figura 6: Instâncias de apropriação imaterial/simbólica do espaço geográfico. 

Fonte: Pyszczek (2012) 
 

Corresponde assim, a um processo que vai desde a instância mais básica: sensações 

(que corresponde ao campo das experiências diretas vividas pelo individuo) passando pela 

instância das percepções (que inclui a formação de estruturas cognitivas que dão significado e 

                                                           
10 - De acordo com Lindón (2007) estes imaginários correspondem a uma trama de significados construídos e 
reconstruídos socialmente. 
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ordem à vivência espacial). Estas duas instâncias culminariam nas representações sociais que 

ao se perpetuarem no tempo e no espaço assumem uma “identidade” inerentemente reconhe-

cida pelas pessoas e atribuídas aos espaços e seus moradores (imaginários urbanos), e que no 

caso das áreas de violência, são denominados estigmas espaciais
11

.  

Lindón (2007) assegura que é preciso considerar a inclusão dos imaginários urbanos 

e seu papel na construção social do lugar como uma estratégia metodológica alternativa. Su-

gere então que: “o trabalho metodológico do estudioso da cidade iniciaria com a produção dos 

relatos de vida de distintos citadinos, com um componente espacial explicitamente incorpora-

do pelo narrador em seu discurso”. (LINDÓN, 2007, p. 42, tradução nossa). Logo, a intenção 

deste trabalho é observar se o componente espacial incorpora-se a percepção de segurança das 

pessoas e de que forma isto de reflete espacialmente.  

É comum entre cientistas sociais o argumento de que o comportamento das pessoas é 

orientado pela percepção das normas e valores que prevalecem no ambiente, e que estes são 

objetivados ao serem compartilhados intersubjetivamente por um conjunto substantivos de 

pessoas (VASCONCELOS, 2002). Acrescento ainda que a percepção do espaço também de-

sempenha um papel preponderante nessa orientação. 

                                                           
11 - A palavra estigma, neste sentido, refere-se à analogia sobre uma apropriação imaterial do espaço, na qual, 
certos setores urbanos são associados, verdadeiramente ou não, ao perigo (PYSZCZEK, 2012). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
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3   METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

De acordo com Minayo (2009) a metodologia de pesquisa corresponde ao caminho 

do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Incluindo ao mesmo tempo “a 

teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 

técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensi-

bilidade)” (MINAYO, 2009, p. 14). Contudo, a escolha do método depende do objeto estuda-

do e, em se tratando de fatos humanos, deve-se considerar a complexidade e imprevisibilidade 

dos mesmos.  

Há uma busca urgente pela “compreensão” da dinâmica socioespacial do crime e da 

violência o que requer um esforço multidisciplinar que considere um conjunto pluralista de 

perspectivas. Vasconcelos (2002, p. 14) explica que, nesse sentido, a abordagem pluralista "é 

sinônimo de abertura para o diferente, de respeito pela posição alheia, considerando que essa 

posição, ao nos advertir para os nossos erros e limites, e ao fornecer sugestões, é necessária ao 

próprio desenvolvimento de nossa posição e, de modo geral, da ciência". Porém, não significa 

que este trabalho abordará as diversas dimensões do problema, pois isto exigiria um esforço 

que está muito além do objetivo aqui proposto. Trata-se de uma pesquisa de abordagem geo-

gráfica e, portanto, tem como foco a dimensão espacial do fenômeno.  

Mesmo reconhecendo suas limitações metodológicas não se pode negligenciar as 

técnicas e os resultados de alguns procedimentos analíticos, pois estes apontam o caminho, 

indicando associações e revelando padrões. Por isso, o desenho de pesquisa empregado foi o 

seguinte: 

 
Figura 7: Triangulação metodológica 

Elaboração da autora 
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Como exposto no gráfico, optou-se pela triangulação como meio de investigação rea-

lizada em três etapas nas quais foram levantados dados secundários e primários. Neste capítu-

lo estão expostos o desenho de pesquisa e os procedimentos metodológicos empregados. 

 

 

1.5 EM DEFESA DA TRIANGULAÇÃO DE MÉTODOS 

 

A complexidade e multidimensionalidade do fenômeno do crime e da violência re-

quer um esforço metodológico que rompa as tradicionais barreiras paradigmáticas que sepa-

ram métodos qualitativos e quantitativos. Embora o objetivo deste trabalho, a “compreensão”, 

venha de uma perspectiva qualitativa, não significa que para se chegar a ela não seja necessá-

rio quantificar. Por isso, a proposta aqui é unir práticas metodológicas descartando posições 

radicais e unilaterais. Pois, como bem ressaltado por Gurgel (2007): 

 
As tensões que existem entre essas abordagens não eliminam nem diminuem a capa-
cidade científica e crítica dessas pesquisas, ao contrário, enriquecem-na e a definem 
como tal, pois, não há como preferir ou preterir uma prática metodológica em rela-
ção à outra dentro da “triangulação de métodos”, uma vez que ela não pertence, nas 
palavras de Bourdieu, a uma única “área do saber”. (GURGEL, 2007, p 47) 
 

O termo “triangulação” é derivado da topografia, na qual representa uma técnica para 

determinar a posição de um ponto. Já para as ciências humanas o termo adquire outro signifi-

cado, como alternativa de investigação metodológica. Segundo Denzin (1978, p.29, tradução 

nossa) trata-se de “uma combinação de metodologias no estudo do mesmo fenômeno”. Para 

este autor, que é um dos principais defensores da “triangulação intermétodos”, esta tem por 

objetivo a convergência de resultados de investigação que podem conduzir a mesma conclu-

são ou se mostrarem contraditórios. 

As críticas à validade da triangulação se dão, sobretudo, pela diferença de paradig-

mas dos métodos empregados e a consequente dificuldade de integração de pontos divergen-

tes. Contudo, existem três concepções da triangulação metodológica: como validação cumula-

tiva, como forma de integrar diferentes perspectivas do fenômeno em estudo e como desen-

volvimento sequencial dos métodos para que o recurso ao método inicial informe à utilização 

do segundo (DUARTE, 2009). Neste trabalho utiliza-se o método nos dois últimos sentidos, o 

de integração de perspectivas e desenvolvimento sequencial. Ainda assim, é preciso reconhe-

cer de antemão que o uso conjunto das diferentes técnicas metodológicas não garante a com-

preensão da totalidade do fenômeno estudado.  
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Muitos aspectos devem ser considerados em ambos os casos tais como: postura pes-

soal do pesquisador, papel do sujeito pesquisado, interpretação e generalização dos resultados, 

etc. Além disso, a triangulação de métodos não deve ser vista como uma estrutura formal que 

serve para toda e qualquer realidade, pois dependendo da realidade pesquisada, há elementos 

metodológicos a serem mais considerados do que outros (GURGEL, 2007). Não se trata de, 

simplesmente, ignorar as diferentes perspectivas de cada método, e sim reconhecer como cada 

um pode contribuir para a compreensão do fenômeno estudado estando atento as suas limita-

ções.  

Mesmo sendo comum o uso conjunto de diversas teorias na tentativa de entender o 

comportamento criminoso, nos estudos sobre as relações entre crime e espaço há um predo-

mínio dos métodos quantitativos. Todavia, a quantificação, por si só, não é capaz de explicar 

dimensões psicológicas ou socialmente complexas. Por isso, no presente trabalho o uso con-

junto de métodos diferenciados visa tanto dar maior robustez aos resultados encontrados co-

mo dar visibilidade aos aspectos qualitativos da questão que costumam ser negligenciados nas 

pesquisas e políticas de segurança.  

 

 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O principal desafio de uma pesquisa é saber: que caminhos percorrer para atingir os 

objetivos propostos? Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico, destacando temas 

pertinentes ao entendimento da problemática, trazendo a contribuição de autores nacionais e 

internacionais de diferentes áreas do conhecimento com o intuito de incrementar o arcabouço 

teórico sobre os principais fatores que envolvem a questão. 

Em seguida, os procedimentos metodológicos foram divididos em três etapas. Na 

primeira, houve o levantamento de dados secundários que foram analisados por meio de téc-

nicas quantitativas para a criação de um índice sobre as características do entorno dos domicí-

lios, com o propósito de correlacioná-lo com dados criminais e, a partir dos resultados, esco-

lher as áreas de investigação de campo.  

Na segunda, houve um levantamento de dados primários com o emprego de técnicas 

qualitativas de análise como a observação e aplicação de entrevistas estruturadas com ênfase 

na percepção espacial. E a terceira e última etapa corresponde à exposição e análise dos resul-

tados de todos os métodos empregados.  
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1.6.1 Universo da Pesquisa 

 

Um estudo de caso requer um recorte temporal e espacial de análise. Nesta pesquisa 

o recorte temporal abarca o ano de 2010 a meados de 2014 que corresponde ao período da 

coleta de todos os dados utilizados (2010 dados do Censo; 2010 a 2012 dados criminais, 2013 

a 2014 dados de campo). Desta forma, tentou-se retratar a dinâmica recente do crime e do 

medo da violência na cidade.  

O universo pesquisado corresponde à cidade do Recife para as análises iniciais, no 

entanto, os trabalhos de campo foram direcionados a alguns bairros específicos. Cientes das 

limitações ao se trabalhar com o bairro como unidade de análise, especialmente em uma cida-

de como o Recife que apresenta intensa heterogeneidade intraurbana, quando possível, unida-

des menores foram consideradas (setores censitários, praças, ruas, etc.), pois os limites 

espaciais podem ser definidos desde as divisões político-administrativas como também pela 

percepção cognitiva dos residentes e pela análise empírica dos lugares (BLOCK E BLOCK, 

1995). 

 

1.6.2 Fontes de dados 

 

Devido à complexidade do termo violência, a pesquisa abordou apenas os dados cri-

minais legalmente reconhecidos que compõem os registros policiais, estando ciente de suas 

limitações devido a questões já mencionadas como a falta de registros de muitas ocorrências. 

Foi solicitado junto a Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE) dados sobre os Crimes 

Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) 
12

 dos 

anos de 2010 a 2012 por bairros (Anexo A). Embora os tipos de crimes mais corriqueiros se-

jam os roubos e furtos, os crimes contra a vida constituem a forma mais extrema do problema 

e costumam ser usados como “termômetro” da violência.  

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2011), o Estado de Pernambuco 

apresenta bons indicadores de qualidade das declarações de óbito e taxa de cobertura, além 

disso, são dados georreferenciados o que favorece a precisão espacial, e por isso, constituem o 

carro chefe das análises espaciais realizadas.  Além dos dados oficiais de registros de ocorrên-

cias criminais, outras fontes de dados foram utilizadas: 

                                                           
12 - Classificação que corresponde aos homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte para CVLI e 
roubos e furtos para CVP. 
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• Dados sociodemográficos, ambientais e base cartográfica do Censo 2010; 

• Registros visuais e entrevistas realizadas em trabalho de campo.  

As informações sobre o Censo Demográfico estão disponibilizadas na internet em di-

ferentes classificações e escalas. É preciso ressaltar também o caráter estático destes dados, 

pois eles representam o momento específico em que foram coletados e, certamente, já passa-

ram por muitas transformações. Logo as análises e conclusões deles decorrentes não estabele-

cem leis gerais e imutáveis.  

O banco de dados utilizado foi o referente aos resultados do universo, cujas informa-

ções referem-se a todos os domicílios visitados. Foram selecionadas informações sobre renda 

e educação como variáveis socioeconômicas, em virtude de sua relação com dados criminais, 

já testadas em outras pesquisas (COSTA et al., 2006;  BRUNET et al., 2008;  BARBOSA et 

al., 2011; SILVA, 2012; dentre outros), e sobre as características do entorno dos domicílios, 

incorporadas no último censo em mais de 96% dos setores urbanos.  

De acordo com publicação do IBGE, as Características Urbanísticas do Entorno dos 

Domicílios fornecem um quadro sobre a infraestrutura urbana dos lugares, com destaque para 

aspectos relacionados à circulação e ao meio ambiente.  Referem-se às faces de quadra, seg-

mentos de logradouros 
13

, onde se localizam os domicílios pesquisados, sendo observado se 

na face em trabalho ou na sua face confrontante, existiam: 

• Iluminação pública: pelo menos um ponto fixo (poste); 

• Pavimentação: cobertura da via pública com asfalto, cimento, paralelepípedos, 

pedras etc.; 

• Bueiro ou boca de lobo: abertura que dá acesso a caixas subterrâneas, por onde 

escoa a água proveniente de chuvas, etc.; 

• Vala: córrego ou corpo d’água onde habitualmente ocorre lançamento de esgoto 

doméstico; ou valeta, por onde escorre, na superfície, o esgoto doméstico a céu aber-

to;  

• Local de depósito e acúmulo de lixo (a existência de caçamba de serviço de lim-

peza não foi considerada como lixo acumulado em via pública), entre outros.  

Algumas características do entorno (meio-fio/guia, rampa para cadeirante e arboriza-

ção) não foram consideradas. Dentre elas a arborização merece uma observação, uma vez que, 

nesta pesquisa, a vegetação é considerada um elemento que pode influenciar a ocorrência do 

                                                           
13 Considera-se face cada um dos lados da quadra, contendo ou não domicílios ou estabelecimentos. Logradouro 
é uma área pública de circulação de pessoas, veículos e mercadorias, reconhecida pela comunidade e, na maioria 
das vezes, associada a um nome de conhecimento geral (IBGE, 2010).  
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crime e a percepção das pessoas sobre segurança. Contudo, para o IBGE considerou-se arbo-

rização a existência de pelo menos uma árvore na face ou sua confrontante, ainda que em es-

tado de crescimento (arbusto), não sendo possível distinguir a densidade da vegetação (matas, 

parques, florestas), o que pode descaracteriza-la enquanto elemento interveniente na percep-

ção de segurança.  

Estas variáveis foram escolhidas por representar elementos que denotam qualidade 

dos espaços públicos, pois se entende que o oferecimento de um espaço público de qualidade 

está relacionado à questão da segurança como pressupõe a Criminologia Ambiental. Contudo, 

estes dados possuem escopo limitado devido à impossibilidade de coletá-los em áreas onde 

não havia identificação de face de quadra no banco de dados do IBGE, pois isso impedia sua 

associação com os domicílios (geralmente áreas de aglomerados subnormais). Ou seja, neste 

caso, os dados não representam o universo destes espaços. 

 

 
Mapa 1: Porcentagem de coleta dos domicílios por bairros do Recife 

Fonte: IBGE/Censo 2010. Editoração gráfica: Luciana Cruz 
*Pavimentação, calçada, bueiro, esgoto e lixo. 
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Mapa 2: Porcentagem de coleta dos domicílios por bairros do Recife  

Fonte: IBGE/Censo 2010. Editoração gráfica: Luciana Cruz 
 

O cálculo desta porcentagem resultou da divisão do número de domicílios com regis-

tro de coleta pelo número total de domicílios do setor censitário, o que nos dá a dimensão de 

defasagem em relação à coleta de dados sobre as características do entorno por bairros. Diante 

deste problema, a solução encontrada foi tratar as características do entorno como dados 

amostrais, considerando os rigores estatísticos exigidos para este fim como será explicado no 

subtópico a seguir. 

 

1.6.3 Etapa I – Análise exploratória de dados e a criação do Índice das Características 

do Entorno dos Domicílios (ICED).  

 

Nesta etapa empregou-se o método de análise exploratória de dados secundários (da-

dos oficias de crimes e dados do Censo Demográfico). Para Nossa (2005, p. 122) este tipo de 

procedimento é ao mesmo tempo “um processo de reflexão e de (re)construção de associações 
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e hipóteses acessórias aos dados, na medida em que suscita uma atitude crítica em relação aos 

pressupostos teóricos de suporte [...]”. O intuito da análise exploratória foi produzir informa-

ções espaciais, por meio da geração de um índice que contemplasse informações relativas a 

características do ambiente.  

O uso de índices e indicadores é cada vez mais considerado uma forma de avaliar as 

condições de vida da população, permitindo comparações espaços-temporais. De acordo com 

Siche et al. (2007) a diferença básica entre ambos, indicadores e índices, é que um índice é o 

valor agregado final de todo um procedimento de cálculo onde se utilizam, inclusive, 

indicadores como variáveis que o compõem. Exemplos como o Índice de Concentração de 

Extremos (ICE) apresentado por Silva (2012) e o Índice de Qualidade de Moradia (IQM) 

apresentado por Figueiredo Filho et al. (2013), inspiraram a construção do Índice das Caracte-

rísticas do Entorno do Domicílios (ICED).  

Optou-se por usar a Análise Fatorial (AF) como técnica de análise exploratória cujo 

objetivo é a simplificação ou redução do número de variáveis escolhidas para representar di-

mensões socioespaciais. De acordo com Fávero et al. (2009, p. 235) a Análise Fatorial “é uma 

técnica multivariada de interdependência que busca sintetizar as relações observadas entre um 

conjunto de variáveis inter-relacionadas, buscando identificar fatores comuns”. Ou seja, ela 

permite representar um conjunto de variáveis originais através da criação de fatores 
14

. 

O primeiro passo para a construção do ICED foi relativizar os dados sobre as carac-

terísticas do entorno (Quadro 1) dividindo-os pelo número de domicílios. Não se atribuíram 

pesos diferenciados as variáveis por se tratarem de dados novos, não havendo conhecimento 

prévio comprovado sobre suas influencias em relação à percepção das pessoas.  

 

VARIÁVEIS DAS CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO DOS DOMICÍLIOS 

• Percentual de domicílios cuja face possui iluminação pública 
• Percentual de domicílios cuja face possui pavimentação 
• Percentual de domicílios cuja face possui calçada 
• Percentual de domicílios cuja face possui bueiro/boca de lobo 
• Percentual de domicílios cuja face não tem esgoto a céu aberto 
• Percentual de domicílios cuja face não tem lixo acumulado nos logradouros 

Quadro 1: Conjunto de variáveis do ICED 
Fonte: Censo 2010 

 

                                                           
14 - Para informações sobre o desenvolvimento do modelo matemático e lógico da AF ver Fávero (2009, p. 237 a 
240).  
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Tais variáveis foram escolhidas com base nos pressupostos da Criminologia ambien-

tal, uma vez que, representam elementos que denotam qualidade do espaço urbano, serviços 

necessários à consolidação da cidadania e, sob o ponto de vista aqui defendido, que podem 

influenciar a percepção das pessoas em relação ao risco da ocorrência criminal, pois: 

• a ausência de iluminação adequada facilita a ocultação dos crimes e criminoso; 

• a ausência de pavimentação, calçadas e bueiros dificulta o deslocamento de pes-

soas e veículos; 

• e todas elas denotam ausência do poder público permitindo que estes espaços se-

jam utilizados e apropriados para outros fins que não o bem comum. 

Assim, ao considerar que não se pode desvincular qualidade de vida da questão da 

segurança, utilizamos o ICED para averiguar sua possível relação com indicadores criminais. 

O método de extração utilizado para a obtenção do índice foi à redução por meio da 

análise de componentes principais (ACP). De acordo com Figueiredo Filho et al. (2013, p.69) 

“Fundamentalmente, o que o modelo de análise de componentes principais vai fazer é estimar 

em que medida a correlação entre as variáveis observadas podem ser agrupadas em um núme-

ro menor de variáveis latentes”.  

Para averiguar o número de fatores a serem extraídos utilizamos o critério de Kaiser, 

o qual afirma que se deve considerar apenas fatores com autovalor maior que 1 (ver Gráfico 

2). 

  
Gráfico 2 Dispersão dos componentes no Scree Plot. 

 



 

67 

 

O gráfico acima demonstra que dos fatores gerados pela AF apenas um deles ultra-

passa o valor 1. Isto significa que um único fator foi necessário para conseguir exprimir de 

forma reduzida o fenômeno multivariado que chamamos de Índice das Características do En-

torno dos Domicílios (ICED).  

As variáveis escolhidas possuem um elevado grau de correlação entre si como de-

monstrado na matriz de correlação (Quadro 2), ou seja, pode-se dizer que a presença de uma 

está fortemente relacionada à presença da outra.    

O teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) assegura a adequação da matriz (Quadro 3). 

Neste teste os valores variam entre 0 e 1, o que significa que quanto mais próximo de 1 mais 

adequada é a aplicação da técnica. Neste caso o valor fornecido foi 0,841, atestando sua ade-

quabilidade. 

O teste de Esfericidade de Bartllett (Quadro 3), que tem o mesmo objetivo do anteri-

or, mostra um nível de significância (valor-p <0,001) que conduz a rejeição da hipótese nula 

(H0) de que a matriz de correlações é uma matriz identidade (na qual não haveria correlação 

entre as variáveis). Desta forma, o fator gerado é adequado e compartilha um percentual ele-

vado de variância com cada uma das variáveis, como exposto na tabela de comunalidades 

(Quadro 4) que também varia de 0 a 1.  

 

 
Quadro 2: Matriz de correlação 

 

 
Quadro 3: Testes KMO e Bartlett’s 
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Quadro 4: Comunalidades 

 
O fator gerado é capaz de explicar 81,95% da variância dos dados originais (Quadro 

5). No geral, todas as variáveis apresentam alta carga no fator, como pode ser visto na matriz 

dos componentes (Quadro 6) na sequencia:  

 

 
Quadro 5: Total de variância explicada 

 

 
Quadro 6: Matriz de Componentes 

 
Como evidenciado, nos quadros de 2 a 6, as variáveis são fortemente correlacionadas 

o que sinaliza que a redução de dados foi uma técnica apropriada para adequar informações. 

Contudo, a limitação dos dados sobre as características do entorno nos bairros com áreas de 

aglomerados sem identificação de face limitam o conhecimento sobre a realidade dessas 

áreas. 

Por isso, mesmo lidando com dados do universo estes passaram a ser considerados 

dados amostrais. Além disso, o intuito na criação do índice foi obter um conhecimento prévio 
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das condições gerais da cidade e averiguar correlações entre o ICED e as ocorrências de cri-

mes.  

Para os anos analisados não se observou uma distribuição normal das variáveis de-

pendentes exigida pelos testes paramétricos como o r de Pearson (apêndice A). Sendo assim, 

utilizou-se um teste não-paramétrico, o coeficiente de correlação de Spearman, pela inexis-

tência de suposições formuladas sobre a natureza ou a forma das distribuições. O coeficiente 

de correlação de Spearman não exige a normalidade de distribuição dos dados, porém, é pre-

ciso considerar que quando a relação entre as variáveis não é linear, Spearman pode resultar 

num coeficiente maior pelo fato de ser menos sensível a “outliers”, que são casos distantes da 

curva. 

Também foi averiguada a correlação entre o ICED e variáveis socioeconômicas 

(Quadro 7) como renda e educação (renda mediana e taxa de alfabetização de pessoas com 

cinco anos ou mais). A escolha dessas variáveis socioeconômicas se deve a sua relação com 

os dados sobre o crime, já testadas em estudos anteriores (COSTA et al., 2006;  BRUNET et 

al., 2008; BARBOSA et al., 2011; SILVA, 2012; dentre outros). São consideradas variáveis 

que afetam a capacidade de angariar recursos para resolver problemas locais, logo, seriam 

inversamente proporcionais ao crime e diretamente proporcionais ao ICED.  

 

 
Quadro 7: Correlação ICED x DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

Como era de se esperar, o quadro acima revela associações positivas entre o ICED e 

as variáveis socioeconômicas (quanto mais próximos de 1 mais fortemente correlacionados). 

Ou seja, quanto melhor a renda e a educação, melhor as características do entorno dos domicí-

lios. Para representar a renda por bairro optou-se pelo cálculo da mediana, uma vez que se 

trata da medida de posição central que melhor representa a distribuição geral. É preciso ressal-

tar que, mesmo considerando a renda um indicador de bem-estar social, esta variável apresen-
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ta restrições, visto que o estabelecimento de um valor monetário que supra o custo das neces-

sidades básicas de uma pessoa pode variar de um lugar para o outro.  

Os quadros a seguir (Quadros 8 e 9) demonstram a existência de correlação entre o 

ICED e as variáveis de CVLI e CVP
15

 no ano de 2010 (ano utilizado para correlação por ser o 

ano da coleta dos dados do Censo) e seu nível de significância estatística.  

 

 ICED CVLI CVP 

Spearman's rho ICED Correlation Coefficient 1,000 -,523**  ,229* 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,033 

N 88 88 87 

CVLI Correlation Coefficient -,523** 1,000 ,391** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 88 88 87 

CVP Correlation Coefficient ,229* ,391** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,033 ,000. 

N 87 87 87 

Quadro 8: Correlação ICED x CVLI x CVP (nºabsoluto) 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 ICED tx_cvli tx_cvp 

Spearman's rho ICED Correlation Coefficient 1,000 -,478** ,558**

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000

N 88 88 87

tx_cvli Correlation Coefficient -,478** 1,000 -,190

Sig. (2-tailed) ,000. ,077

N 88 88 87

tx_cvp Correlation Coefficient ,558** -,190 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,077. 

N 87 87 87

Quadro 9: Correlação ICED x CVLI x CVP (taxas) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

As análises revelaram a existência de uma correlação fraca à moderada entre os da-

dos. No cruzamento entre os números absolutos de CVLI com o ICED a relação indicada é 

inversamente proporcional, ou seja, quanto melhor o ICED menor o CVLI possuindo uma 

significância estatística moderada (-523). Para o CVP esta relação foi diretamente proporcio-

nal (229) apresentando um nível de significância mais fraco. No cruzamento com as taxas de 

                                                           
15 - Cinco bairros foram excluídos das análises pela ausência de informações sobre as características do entorno 
(Alto José Bonifácio, Alto Santa Terezinha, Córrego do Jenipapo, Morro da Conceição e Bairro do Recife). 
Além destes, o bairro de Peixinhos foi excluído do CVP pela ausência de informações no arquivo disponibiliza-
do.  
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crimes
16

, a correlação entre o ICED e o CVP apresentou um nível de significância mais ele-

vado (558), se aproximando o CVLI do nível moderado (-478). 

Desta forma, pode-se concluir que a correlação entre os dados é positiva, no entanto, 

do ponto de vista estatístico, são insuficientes para permitirem o estabelecimento de relações 

que possam sugerir causalidade. Ou seja, a ocorrência do crime, no período testado, não está 

condicionada as condições urbanísticas especificadas. 

A correlação com dados absolutos (Gráfico 3) revelou que bairros de grande exten-

são territorial possuem um elevado número de ocorrências de CVLI, alguns com ICED baixo 

(Nova Descoberta, Água Fria), moderado (COHAB, Imbiribeira) e alto (Campo Grande, Boa 

Viagem).  

Consequentemente, os bairros com poucas ocorrências apresentaram o ICED mais 

elevado como evidenciado nos gráficos de Scatterplot a seguir. Apesar das limitações do 

ICED em relação à cobertura territorial, a relação acima estabelecida é confirmada empirica-

mente.  

 

Gráfico 3: ICED x CVLI 

 

                                                           
16 O cálculo da taxa de ocorrência criminal consiste na divisão do número de ocorrências pela população residen-
te multiplicado por um número de referência (no caso de homicídios o padrão é 100.000 hab.) 
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Já na relação com o CVP (Gráfico 4), embora os bairros com as maiores ocorrências 

apresentem um bom ICED (Boa Viagem, Boa Vista) este resultado parece estar atrelado as 

intensas atividades comerciais desses lugares, padrão comum dos crimes contra o patrimônio. 

 

 
Gráfico 4: ICED x CVP  

 

Na correlação com as taxas de crimes (Gráficos 5 e 6) os gráficos se apresentaram 

enviesados em áreas com pouca população residente e atividades que atraem um grande fluxo 

de transeuntes. Para tentar minimizar este problema três bairros com estas características fo-

ram excluídos (Santo Antônio, São José e CDU).  
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Gráfico 5: ICED x TX CVLI 

 

 
Gráfico 6: ICED x TX CVP 

 
Ainda assim, os bairros em destaque possuem pouca população residente (com exce-

ção de Nova Descoberta). E o bairro da Guabiraba (Gráfico 6), com a maior extensão territo-

rial do Recife, apresenta peculiaridades que serão demonstradas no capítulo seguinte em uma 

análise mais detalhada sobre a cidade. 
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Mesmo reconhecendo a densidade demográfica como um fator de suma relevância na 

concentração do crime, o intuito deste trabalho foi observar que outras características do am-

biente podem estar relacionadas a esta concentração, considerando a percepção de segurança 

das pessoas. Por isso, optou-se pelos resultados oriundos da correlação com os dados absolu-

tos, através do quais foi possível elencar locais com os resultados ilustrados no Quadro 10.  

 

Índices 
 

    alto           CVLI / CVP            baixo 
 

alto 
 
 

ICED 
 
 

baixo 

 
BOA VIAGEM 

(alto/alto) 
 

 
JAQUEIRA 
(alto/baixo) 

 
 
NOVA DESCO-

BERTA 
(baixo/alto) 

 

 
NOVA DESCO-

BERTA 
(baixo/baixo) 

 
Quadro 10: Resultados espaciais do cruzamento entre  

o ICED e os dados absolutos de crimes. 
 

Desta forma, a metodologia quantitativa serviu tanto para testar correlações entre o 

crime e as características de espaços públicos, como para guiar o trabalho de campo.  

 

1.6.4 Etapa II – Observações de campo e aplicação de entrevistas 

 

Após a identificação das áreas, estas foram investigadas in loco para uma interpreta-

ção mais aproximada do real, com o intuito de afirmar ou refutar os resultados amparados 

pelos métodos quantitativos e averiguar se o componente espacial incorpora-se a percepção de 

segurança das pessoas, e também, averiguar como o espaço interfere na gestão territorial da 

segurança. Minayo (2009) assegura que o trabalho de campo permite a aproximação do pes-

quisador da realidade sobre a qual se formulou uma pergunta e também estabelece uma rela-

ção com os “atores” que conformam a realidade.  

Inicialmente, foram realizadas observações para identificar elementos espaciais asso-

ciados ao ICED, bem como outros elementos presentes no espaço que possam funcionar como 

inibidores ou facilitadores de ações criminosas. Também foi realizada a coleta de dados visu-

ais (fotografias) e entrevistas semiestruturadas cujo roteiro (apêndice B) foi orientado a inves-

tigação sobre a percepção de um determinado emissor (pessoas que residem ou exercem al-

gum trabalho periódico no local), considerando os diferentes contextos dentro dos quais se 
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captaram os dados. E outro roteiro (Apêndice C) orientado aos profissionais da Segurança 

Pública. 

Ao todo foram realizadas 48 entrevistas com moradores e não moradores (15 em No-

va Descoberta, 26 em Boa Viagem e 8 na Jaqueira). A quantidade foi determinada pelas opor-

tunidades geradas durante o trabalho de campo e os critérios de seleção dos entrevistados fo-

ram: ser morador, trabalhar na área ou frequentá-la periodicamente por no mínimo um ano e 

ser maior de 18 anos.  

Além destas, mais 6 entrevistas foram aplicadas com representantes de Instituições 

de Segurança Pública com um roteiro elaborado para busca de informações sobre a relação 

espaço/crime e gestão territorial da segurança. A intenção foi construir um conjunto de evi-

dências que possam revelar como o espaço está associado ao fenômeno do crime e como ele 

afeta os serviços públicos de segurança e a percepção das pessoas sobre o assunto.  

Para o tratamento dos dados resultantes das observações de campo e das entrevistas 

realizadas utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, cujo processo segundo Moraes (1999) 

corresponde às seguintes etapas: 

• Preparação das informações: organização, computação e seleção dos dados brutos;  

• Transformação do conteúdo em unidades: representação de um conjunto de in-

formações que possuem um significado completo, podendo ser interpretadas sem o 

auxílio de informações adicionais; 

• Classificação das unidades: agrupamento de dados considerando semelhanças e 

verificando associações; 

• Descrição: síntese que expressa o conjunto de significados presentes nas diversas 

unidades analisadas;  

• Interpretação dos dados.   

Durante este processo, certamente, houve uma perda de informação do material ana-

lisado, contudo, esta perda de informação pode ser justificada pelo aprofundamento em com-

preensão que a análise possibilita (MORAES, 1999). Embora este tipo de procedimento tenha 

como característica a indução, por se tratar de um tema tão discutido e com tantas teorias ex-

plicativas, a dedução também se fez presente ao permitir reafirmar suposições pré-existentes.
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CAPÍTULO IV 

ESPAÇO, CRIME E PERCEPÇÃO DA VIOLENCIA NO RECIFE: UM ESTUDO DE CA-

SO NOS BAIRROS DA JAQUEIRA, NOVA DESCOBERTA E BOA VIAGEM. 
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4  ESPAÇO, CRIME E PERCEPÇÃO DA VIOLENCIA NO RECIFE: UM ESTUDO 

DE CASO NOS BAIRROS DA JAQUEIRA, NOVA DESCOBERTA E BOA VIAGEM. 

 

Diante do exposto na revisão bibliográfica, que tentou destacar os principais temas 

que envolvem a tríade espaço-crime-percepção da violência e as muitas formas de abordagens 

espaciais do problema, percebe-se que esta relação não é direta, ela é dependente de outras 

dimensões e condições como a escala de abordagem, a existência de padrão temporal, o tipo 

de crime, etc. Todavia, o desafio desta pesquisa foi tentar responder as questões feitas no ini-

cialmente: 

• Que fatores podem estar associados a desigual distribuição da criminalidade no 

espaço? 

• O espaço geográfico interfere na gestão territorial da segurança?  

• Qual a percepção das pessoas (moradores e não moradores) sobre a segurança no 

lugar e na cidade? 

• Além das ocorrências, quais são os fatores que influenciam a percepção sobre a 

segurança do lugar? 

• A dimensão espacial interfere nesta percepção? 

Na primeira etapa (análise quantitativa) testou-se a hipótese de que haveria correla-

ções entre os dados criminais e as características do entorno dos domicílios baseando-se em 

pressupostos da Criminologia Ambiental (relação espaço/crime). Na segunda etapa (análise 

qualitativa) buscou-se observar em campo estas características e investigar se elas influenciam 

a percepção das pessoas sobre a violência e sua consequente sensação de (in) segurança (per-

cepção da violência / espaço).  

Diante disto, este capítulo se inicia com uma caracterização da área de estudo de uma 

escala menor (municipal), para uma escala maior (intrabairro) destacando fatores históricos, 

geográficos e sociais de sua atual configuração socioespacial, passando para uma análise da 

distribuição do crime, das condições de infraestrutura urbana em espaços públicos na cidade e 

da gestão territorial da segurança. Em seguida, serão expostos os resultados dos trabalhos de 

campo nos bairros selecionados fazendo uma breve caracterização dos mesmos e revelando a 

percepção de seus atores socioespaciais. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO – RECIFE/PE 

 

A cidade do Recife (Figura 8), capital de Pernambuco, está localizada na mesorregi-

ão metropolitana do Estado, as margens do Oceano Atlântico. Segundo dados do último Cen-

so demográfico (2010) a cidade conta com uma população de 1.537.704 habitantes distribuí-

dos em um território de 218,50 km². 

 
Figura 8: Localização da cidade do Recife. 

Base cartográfica: IBGE / Editoração gráfica: a autora 
 

Metrópole com destacada posição na região nordeste em termos econômicos, é tam-

bém uma das cidades mais desiguais do país. Araújo e Araújo (2005) explicam que ao repro-

duzir o padrão de desenvolvimento nacional, no qual predominou uma industrialização volta-

da para atender à demanda das classes de mais alta renda ao mesmo tempo em que a urbani-

zação ampliava a oferta de pessoas à procura de emprego nas atividades urbanas, as oportuni-

dades de inserção decente de grande parte dos habitantes na vida da cidade fora bloqueada e 

como resultado restou uma cidade com diversos problemas sociais e infraestruturais. 
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Analisando o padrão espacial da desigualdade no Recife Bitoun (2005) dividiu a ci-

dade em três grandes áreas descritas abaixo e identificadas no mapa 3. 

 
Um anel periférico em colinas ocupadas a partir dos anos 40 do século passado on-
de predominam valores baixos de IDH e de Renda e onde, entre a Unidade mais rica 
e a mais pobre, a Renda per capita varia de 1 a 2; abrigando cerca de 40% da popu-
lação total da cidade [...] Um anel intermediário na planície [...] agrupando tam-
bém cerca de 40% da população, observam-se valores altos, baixos e médios de 
IDH, predominando os últimos; a Renda per capita entre Unidade mais pobre e mais 
rica varia de 1 a 10 [...] Um anel central, formado por Unidades onde residem 20% 
da população da cidade seja no centro histórico e sua extensão para oeste, seja na 
Zona Sul onde foi edificada na segunda metade do século XX a cidade moderna. Es-
se anel constitui o centro de atividade principal da aglomeração metropolitana, agru-
pando cerca dos 2/3 das empresas registradas oficialmente e recebeu os mais contí-
nuos e importantes investimentos públicos e privados. Observam-se os mais agudos 
contrastes de IDH [...] O abismo social é vertiginoso demonstrado na variação de 1 a 
22 da Renda per capita entre a unidade mais pobre e mais rica (BITOUN, 2005, 
p.5). 

 

 

Mapa 3: Divisão entre os anéis periférico, intermediário e central. 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife - Bitoun, 
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Bitoun (2005) dá ênfase à desigualdade como categoria central para pensar o sócio-

espaço em Recife, uma vez que o território da cidade divide-se como um mosaico de diferen-

tes classes sociais, infraestrutura urbana e condições habitacionais. 

Considerando esta realidade, a abordagem territorial deste trabalho será realizada em 

diferentes escalas, pois como mencionado no capítulo sobre metodologia, a escala de análise 

emerge como fator primordial nos estudos sobre a geografia do crime.  

Nos últimos anos a cidade reduziu, consideravelmente, as ocorrências de crimes con-

tra a vida como mostra os gráficos 7 e 8. 

 

 

Gráfico 7: Ocorrências de CVLI em Recife de 2008 a 2013 
Fonte: SDS – Infopol. Editoração gráfica: a autora. 

 

 

Gráfico 8: Taxas de CVLI em Recife de 2008 a 2013 
Fonte: SDS – Infopol. Editoração gráfica: a autora. 

 

Fato atribuído, sobretudo, ao Plano Estadual de Segurança Pública – Pacto Pela Vida 

(PPV) que tem como foco principal a redução de crimes contra a vida. Em 2013 foi lançada 

sua versão municipal, o Plano de Segurança e Prevenção da Violência (PPV-REC). Ainda 

assim, a cidade ocupa a 39º posição entre as 50 mais violentas do mundo de acordo com pes-

quisa da Organização das Nações Unidas (UNODOC, 2013).  
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A Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE) tem investido cada vez mais nos 

sistemas de informações geográficas e dispõe de uma unidade de mapeamento que visa aper-

feiçoar as estratégias contra o crime e adequar sua gestão territorial, como se observa na Figu-

ra 9. 

 

Figura 9: Sistema de Informações Geográficas da SDS/PE  
Fonte: INFOGEO/ Sales, 2012. 

 
De acordo com o chefe da Unidade Cartográfica e de Mapeamento Estatístico da 

SDS (UNICAME), o Sr Augusto Sales, a distribuição geral do efetivo no Estado obedece ao 

critério do tamanho populacional e aos limites territoriais oficiais estabelecidos na portaria 

1197/2010 (IBGE, CONDEPE/FIDEM, Lei de bairros municipal, etc.).  

Segundo o Tenente Coronel Monteiro, Coordenador de planejamento operacional da 

Diretoria Integrada Metropolitana, o efetivo policial militar é distribuído em Batalhões de 

Áreas e Unidades Especializadas, sendo que os batalhões de áreas têm responsabilidades por 

cada área territorial, e as unidades especializadas não tem responsabilidade territorial, atuando 

em toda RMR. Informou ainda que a quantidade de PM por área obedece à determinação de 

que para cada 4.000 habitantes são necessários 05 (cinco) PMs.  

Ambos os entrevistados afirmaram que a configuração física do espaço exerce influ-

encia nesta distribuição. Contudo, esta influencia parece não se dar de forma efetiva no plane-

jamento operacional, pois segundo o Cel. Monteiro o município de Jaboatão foi o responsável 

pelo não cumprimento de meta (redução de 12% de CVLI) no fim do ano de 2014 por possuir 

um único batalhão em uma área muito extensa, mesmo colocando um efetivo maior que o 
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estabelecido pelo critério PM/população. Só agora esta dificuldade foi considerada e o muni-

cípio passará a contar com a divisão do território em quatro batalhões. 

O tipo de reconhecimento do território feito pelo efetivo policial se dá através de um 

cartão programa (mapa informativo do km percorrido pela viatura/moto) estabelecendo assim 

uma responsabilidade territorial para a cobrança de resultados.  

Segundo o Cel. Monteiro os lugares mais difíceis para a atuação policial na RMR são 

os morros, pela dificuldade de acesso, e matas (áreas de vegetação intensa) onde o efetivo 

nunca esteve.  

O capitão Bruno, da unidade de planejamento operacional da PM/PE afirma que nes-

tas localidades tenta-se adequar a atuação policial com a utilização de motos, cavalos ou poli-

ciamento a pé. Reconhece ainda que áreas que não possuem condições mínimas de saneamen-

to básico dificultam o acesso e locomoção do efetivo.  

Na escala intrabairro o Capitão Alano, responsável pela unidade territorial que en-

globa o bairro de Boa Viagem, afirma que a distribuição do efetivo está fortemente atrelada as 

ocorrências de crimes com foco nas metas estabelecidas no PPV. Informa ainda que, como o 

efetivo é insuficiente em áreas de grande extensão territorial as câmeras de segurança têm 

ajudado nessa vigilância. 

 

 

4.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS OCORRÊNCIAS CRIMINAIS E DO ÍNDICE DAS 

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO DOS DOMICÍLIOS - ICED 

 

A cidade do Recife apresenta um padrão de distribuição espacial de crimes seme-

lhantes a outras cidades brasileiras, concentrando crimes contra a vida em áreas pobres e cri-

mes contra o patrimônio em áreas centrais com dinâmica comercial como já demonstrado em 

trabalhos anteriores (COSTA et. al. 2006; BARBOSA et al. 2011). Embora os tipos de crimes 

mais corriqueiros sejam roubos e furtos, os crimes contra a vida constituem a forma mais ex-

trema do problema e por serem georreferenciados facilitam a análise espacial.  

Com o intuito de identificar algumas características da cidade (elementos naturais e 

objetos construídos) que ajudam a entender um pouco melhor esta distribuição, foi elaborado 

um croqui da cidade do Recife (Figura 6). O croqui revela, por exemplo, que alguns vazios de 

ocorrências estão relacionados a características geográficas da cidade, como será evidenciado 

em seguida no mapa 4.  
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Figura 10: Croqui da Cidade do Recife. 
Fonte: Base territorial do IBGE. Editoração gráfica: a autora 



 

84 

 

 

Mapa 4: Distribuições de Crimes Violentos Letais e Intencionais em Recife – 2010 a 2012 
Fonte: Infopol /SDS-PE. Editoração gráfica: a autora 
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O mapa 4, de distribuição de CVLI, revela que existe um padrão temporal e espacial 

na distribuição das ocorrências criminais desta natureza em alguns espaços da cidade, grande 

parte em áreas carentes.  

O mapa de distribuição pontual apresentado foi o mais adequado para visualização do 

triênio avaliado, todavia, Silva (2012) alerta sobre dois problemas atrelados a este tipo de re-

presentação, o primeiro refere-se ao fato de que ao se aumentar o volume de dados a serem 

analisados, torna-se mais difícil a detecção de áreas com elevada concentração de crimes, e o 

segundo, diz respeito àqueles casos em que um mesmo endereço concentra mais de uma ocor-

rência, de forma que a simples análise visual do mapa não permite diferenciar esses locais dos 

que registraram apenas um evento. Como solução para tais limitações são indicados os mapas 

de Kernel (Apêndice D) que permitem a estimação de uma superfície de densidade a partir da 

distribuição espacial de pontos.  

 Alguns bairros da cidade destacam-se no triênio avaliado.  Entre os primeiros da lis-

ta (Anexo A), Água Fria e COHAB possuem algumas características comuns como: possuem 

uma vasta extensão territorial com a presença de morros em seu relevo, abrigam um grande 

contingente populacional e são heterogênios do ponto de vista socioeconômico e também em 

relação à infraestrutura urbana, com áreas planejadas e áreas em condições urbanísticas precá-

rias.  

O bairro da COHAB, por exemplo, está dividido em subáreas denominadas UR’s. 

Logo, a distribuição do crime em uma escala intrabairro também revela a existência de bol-

sões de violência. Outros bairros que se destacam como Torrões, Iputinga, Ibura, também se 

revelam heterogêneos internamente e abrigam comunidades carentes, algumas com histórico 

de violência. A sobreposição de pontos no bairro do Sancho sugere que as ocorrências estão 

relacionadas ao presídio (Prof. Aníbal Bruno) existente no local.  

O fato das áreas de morros concentrarem muitas ocorrências pode ser justificado, em 

parte, pela densidade populacional.  Todavia, um bairro bem mais populoso como o de Boa 

Viagem apresenta um menor número de ocorrências. Desta forma, pode-se pensar nas condi-

ções socioeconômicas de seus habitantes como um fator influente, que legitima a constatação 

estatística de que crimes contra a vida predominam entre as populações mais carentes. Ainda 

assim, nem todas as áreas carentes concentram tantos crimes, ou seja, nem a densidade popu-

lacional nem a associação com as condições socioeconômicas são justificativas suficientes 

para a distribuição do crime na cidade.  
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Pensando então a configuração espacial desses lugares, pode-se supor que as dificul-

dades impostas pelo relevo e por objetos construídos que dificultem ações de segurança (pre-

ventivas e repressivas) são também, influentes na ocorrência criminal. Embora, pareça uma 

constatação óbvia, estes fatores raramente são considerados em muitos estudos sobre o crime, 

inclusive geográficos, e negligenciados nas políticas de segurança.  

Os dados sobre CVP, observados no Mapa 5, por não serem georreferenciados, ape-

nas permite uma visualização de sua distribuição por bairros, onde se destacam Boa Vista e 

Boa Viagem, que são considerados atrativos para este tipo de crime pela concentração de ati-

vidade de comercio, serviços turísticos e de lazer. 

 
Mapa 5: Distribuições de Crimes Violentos contra o Patrimônio – 2010 a 2012* 

Fonte: Infopol /SDS-PE. Editoração gráfica: a autora 
*Até março de 2012. 
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O mapa da distribuição do ICED no Recife reforça a grande desigualdade existente 

na cidade, já exposta pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife (2005). Contudo, a 

incorporação das variáveis do entorno dos domicílios evidencia que esta desigualdade abrange 

também outra dimensão, revelando precárias condições de infraestrutura urbana em algumas 

áreas pela ausência de elementos que denotam qualidade de vida e a presença ativa do poder 

público na organização do espaço. 

O índice é padronizado, ou seja, tem média zero e desvio padrão igual a um, e foi 

calculado tendo o setor censitário como unidade de análise. Quanto mais próximo de 1 melhor 

a condição das características do entorno do setor. O mapa 6 ilustra o resultado desta 

distribuição: 

 
Mapa 6: Distribuição do Índice das Características dos Entorno dos Domicílios 

 por setores censitários do Recife 
Fonte: Censo 2010 - IBGE / Elaboração – Editoração gráfica: a autora.
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O mapa de distribuição do ICED demonstra que os setores com as piores condições 

das características do entorno dos domicílios coincide com as comunidades carentes, em es-

pecial as áreas de morros da zona norte da cidade, porém, este resultado pode estar relaciona-

do a limitações da coleta de dados pelo IBGE, o que requer uma averiguação in loco. 

Os setores com as melhores condições do ICED concentram-se nas áreas nobres da 

cidade, como era de se esperar. As áreas em branco não tiveram dados registrados sobre as 

características do entorno no arquivo do Censo disponibilizado (Alto José Bonifácio, Alto 

Santa Terezinha, Córrego do Jenipapo, Morro da Conceição e Bairro do Recife). Os mapas 7, 

8 e 9, a seguir, revelam a correlação espacial do ICED com os dados criminais por setor censi-

tário: 
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Mapa 7: Distribuição do Índice das Caracteríticas dos Entorno dos Domicílios e Crimes Violentos Letais e 

intecionais em Recife - 2010 
Fonte: Censo 2010 - IBGE / Infopol - SDS-PE / Elaboração – Editoração gráfica: a autora.
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Mapa 8: Distribuição do Índice das Caracteríticas dos Entorno dos Domicílios e Crimes Violentos Letais e 

Intecionais em Recife - 2011 
Fonte: Censo 2010 - IBGE / Infopol - SDS-PE / Elaboração – Editoração gráfica: a autora.
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Mapa 9: Distribuição do Índice das Caracteríticas dos Entorno dos Domicílios e Crimes Violentos Letais e 
Intecionais em Recife / 2012 

Fonte: Censo 2010 – IBGE / Infopol – SDS – PE / Elaboração – Editoração gráfica: a autora. 
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 É possível observar que nos três anos avaliados, os Crimes Violentos Letais e 

Intencionais, de fato, ocorrem predominantemente em áreas de baixa qualidade em 

infraestrutura urbana no que se refere às acarcterísticas do entorno dos domícilios e em áreas 

cujas dificuldade impostas pelo espaço geográfico, seja pela forma de relevo ou inadequação 

de objetos construidos sem planejamento.  

Após a análise estatística apresentada no capítulo 3, tentou-se visualizar in loco as 

peculiaridades das áreas onde a correlação ICED/Crime se mostrou mais evidente, bem como 

averiguar, por meio de entrevistas, até que ponto o espaço influencia a percepção das pessoas 

sobre a segurança nestas localidades. 

 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOESPACIAIS E PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA NOS 

BAIRROS SELECIONADOS: JAQUEIRA, NOVA DESCOBERTA E BOA VIAGEM.  

 

Os bairros selecionados são extremamente diferentes em termos socioeconômicos e 

territoriais. Portanto, não se tem a intenção de fazer uma análise comparativa entre eles, mas 

sim, expor suas peculiaridades para tentar compreender a relação de cada um deles com suas 

respectivas ocorrências criminais e com a percepção de segurança dos atores que constroem e 

utilizam estes espaços.  

Durante o trabalho de campo, além de observar se as características espaciais coinci-

diam com os resultados das análises quantitativas, foram aplicadas algumas entrevistas com o 

intuito de averiguar se a percepção de segurança das pessoas que frequentam estas localidades 

é afetada por algumas dessas características.  

 

4.3.1 O Bairro da Jaqueira 

 

Localizado na 3º Região Político Administrativa da cidade. Possui um território de 

apenas 24 ha que abriga uma população residente de 1.591 hab., resultando em uma densidade 

demográfica de 66, 31 hab./ha. Trata-se de um bairro nobre da cidade com uma taxa de alfa-

betização de 98,3 % (considerando a população de 10 anos ou mais) e uma renda mediana de 

R$ 10.000 (Censo 2010). 
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Mapa 10: Sistema viário do bairro da Jaqueira 

Alterações gráficas: a autora. 
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No bairro predominam apartamentos e algumas atividades comerciais. Possui um par-

que de 7ha destinado a práticas esportivas e de lazer com intensa movimentação de pessoas e 

veículos. Durante o trabalho foi constatado as boas condições referentes às características do 

entorno como iluminação, pavimentação, limpeza, etc., como pode ser observado nas ilustra-

ções abaixo (Figura 11 e 12). 

 

 
Figura 11: Entrada do Parque da Jaqueira com destaque para câmera de segurança. 

Foto: Luciana cruz. 
 

  
Figura 12: Edifícios e atividades comerciais na Rua Antenor Navarro. 

Foto: Luciana Cruz 
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Baseando-se nos pressupostos da Criminologia Ambiental sobre os efeitos 

preventivos das características do lugar (ECK e WEISBURD, 1995; VIEIRA, 2002; RAU, 

2008), pode-se dizer que a área não possui características que a torne vulnerável a ocorrências 

criminais, uma vez que, seu território é bem delimitado, acessível, com manutenção de seus 

equipamentos urbanos e intensa vigilância, tanto natural pela circulação de pessoas, como 

pelos equipamentos de segurança distribuídos no espaço (câmeras, posto policial, etc.).  

A área dispõe de um posto de policiamento fixo, patrulhamento feito por veículo e 

seis câmeras públicas de segurança distribuída em seus 24ha de extensão (Mapa 10), duas 

dentro do parque e quatro nas proximidades (Figura 13 e 14). Conta ainda com três postos de 

vigilância patrimonial dentro do parque.  

 

     
Figura 13: Placa de Videomonitoramento / Figura 14: Posto Policial 

Fotos: Luciana Cruz 
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Figura 15: Localização de imagens no bairro da Jaqueira 
Editoração gráfica: a autora. 

 



 

97 

 

 
Embora seja uma área nobre e com intensa circulação de pessoas que residem em ou-

tros lugares, o que pode servir como atrativo para crimes contra o patrimônio, as pessoas en-

trevistadas no bairro afirmaram se sentir seguras na localidade.   

Uma mulher que frequenta o bairro há aproximadamente dez anos afirmou: “Eu me 

sinto segura aqui porque é um ambiente cercado (se referindo ao parque), tem polícia, tem os 

guardas, tem muitas pessoas que vem caminhar e trazer os filhos pra brincar” (Autônoma, 30 

anos). 

Um policial militar que trabalha na área há um ano informa: “Aqui, o tipo de crime 

que mais acontece é roubo ou furto, geralmente de celular, mas quando acontece, alguém liga 

logo pra gente pra saber o porquê” (PM, 37 anos). 

Certamente a pequena dimensão do território e suas boas condições ambientais facili-

tam a gestão territorial da segurança, mantendo o bairro entre os mais baixos índices crimi-

nais. A questão é: o cenário seria o mesmo se este território fosse habitado por pessoas de 

baixa renda e não pela população mais abastada da cidade? 

 

4.3.2 O Bairro de Nova Descoberta 

 

Também localizado na 3º Região Político Administrativa da cidade, possui um terri-

tório de 180ha que abriga uma população residente de 34.212 hab., resultando em uma densi-

dade demográfica de 189,91 hab./ha. Trata-e de um bairro carente com uma renda mediana de 

R$ 700 e taxa de alfabetização de 88,9 %, considerando a população de 10 anos ou mais 

(Censo 2010). 
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Mapa 11: Sistema viário do bairro de Nova Descoberta 

Alterações gráficas: a autora. 
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Possui 9.958 domicílios particulares permanentes com predominância de casas. Tra-

ta-se de uma área com relevo bastante acidentado, cuja via principal corresponde a um vale 

cercado por morros. No trajeto percorrido no bairro (mapa 17) observou-se que o acesso às 

áreas de morros é feito através de diversas subidas e escadarias, sendo um dos bairros com 

grande limitação nos registros sobre as características do entorno, pois muitos de seus logra-

douros não possuem face de quadras delimitadas. Sendo assim, buscou-se identificar em cam-

po tais características.  

Muitos aspectos, apontados por estudiosos do ramo da Criminologia Ambiental (VI-

EIRA, 2002, RAU, 2008), que tornam o espaço vulnerável ao crime estão presentes no bairro, 

dentre eles:  

A falta de clareza na definição de territórios - o bairro está dividido em diversas loca-

lidades denominadas córregos (Córrego da Areia, Córrego do Joaquim, Córrego do Boleiro, 

etc.) e altos (Alto da Brasileira, Alto do Ratinho, Alto do Refúgio, etc.). Além disso, os limi-

tes com bairros vizinhos, como Vasco da Gama, também se confundem. Ver figuras 16 e 17. 

 

  
Figura 16: Córrego da Areia 

Foto: Luciana Cruz 
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Figura 17: Rua Alto Dr. Caeté. 

Foto: Luciana Cruz 
 

A existência de espaços de difícil acessibilidade - todos os logradouros percorridos 

apresentavam pavimentação e escadarias para subir os morros, todavia, as condições de mobi-

lidade para o pedestre são precárias, pois muitos trechos não possuem calçadas, não havendo 

separação no trajeto de pedestres e veículos, e em outros trechos há córregos sem nenhuma 

proteção. Ver figuras 18, 19 e 20. 

 

 
Figura 18: Escadaria da Rua Alto Dr. Caeté 

Fotos: Luciana Cruz 
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Figura 19: Ausência de calçada para pedestre na Rua Alto da Brasileira  

Fotos: Luciana Cruz 
 

 
Figura 20: Rua Córrego da Areia com esgoto a céu aberto.   

Fotos: Luciana Cruz 
 

Falta de visibilidade e conexões visuais e funcionais entre os espaços - embora todos 

os logradouros possuam pontos de iluminação pública, ao anoitecer estas se mostravam insu-

ficientes em alguns trechos, especialmente nas escadarias. As vias principais, com atividades 

comerciais, apresentavam pontos de luminosidade mais modernos. Ver figuras 21 e 22. 
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Figura 21: Iluminação em trecho da Rua Córrego da Areia 

Fotos: Luciana Cruz 
 

 
Figura 22: Iluminação complementar em beco sem denominação. 

Foto: Luciana Cruz 
 

Falta de manutenção de áreas públicas - a presença de lixo e entulhos era constante, 

mesmo em áreas com coleta diária ou com caçamba o que denota uma situação de descaso ou 

insuficiência do serviço de limpeza (Ver figuras 23 e 24). 
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Figura 23: Lixo acumulado na Praça Leonício 

Foto: Luciana Cruz 
 

 
Figura 24: Lixo acumulado na Rua Córrego do Joaquim 

Fotos: Luciana Cruz 
 

É claro que estes aspectos são insuficientes para afirmar uma área como segura ou 

insegura, contudo revelam sinais de desordem territorial e descaso do poder público em rela-

ção a alguns serviços urbanos.   

 O bairro possui muitas escolas municipais, igrejas, postos de saúde e uma área de 

comércio intenso que apresenta as melhores condições de pavimentação e iluminação. Possui 

intenso fluxo de pessoas e veículos. A associação de moradores existente está desativada e no 

trecho percorrido as áreas de lazer eram escassas.  

Possui um posto policial no inicio da Rua Nova Descoberta e outro posto no Córrego 

da Areia, no entanto, este último, segundo informação dos entrevistados está desativado. Há 
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também uma delegacia distrital no limite com o bairro do Vasco da Gama. Foram identifica-

das duas câmeras de segurança em todo o trecho percorrido, figuras 25 e 26.  

 

 
Figura 25: Câmera de segurança pública na Rua Nova Descoberta com a Av. Norte. 

Fotos: Luciana Cruz 
  

 
Figura 26: Câmera de segurança pública na Rua Nova Descoberta com a Rua Córrego da Areia. 

Fotos: Luciana Cruz 
 

O patrulhamento feito por viatura é frequente, porém, limitam-se as vias principais 

pelas dificuldades de mobilidade impostas pela configuração do território (morros, escadarias, 

etc.). De acordo com um policial militar que trabalha no bairro há 29 anos “tem lugar que 

dificulta o nosso trabalho na hora de perseguir um meliante, tudo quanto é alto é perigoso” 

(PM, 48 anos).  
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Falava-se tranquilamente sobre a violência no bairro. Todos os entrevistados revela-

ram já ter presenciado roubos, tiroteios, uso e tráfico de drogas e até homicídio, entre outros. 

De acordo com um profissional dos correios (35 anos) que trabalha no bairro há 8 anos, a mo-

vimentação de pessoas no bairro é intensa, com exceção de algumas escadarias. Afirma exer-

cer seu trabalho com tranquilidade, porém ressalta: “ninguém mexe comigo porque eu ando 

fardado, prestando um serviço e já sou conhecido [...] nenhum lugar é seguro no Recife, mas 

acho bairro de pobre mais seguro que bairro de rico”. 

Segundo comerciante (47 anos) morador há 28 anos, o uso e tráfico de drogas é co-

mum no bairro e relata: “nessas escadarias já vi muito neguinho vendendo e usando drogas”. 

Apesar de tanto anos de moradia afirma não sentir-se seguro no local, pois seu estabelecimen-

to já foi assaltado 22 vezes, sendo a última no início de 2014. 

Os relatos sobre os atos de violência pareciam fazer parte do cotidiano no bairro. 

Apesar disso, a maioria afirmou se sentir seguro na localidade onde reside ou trabalha, com 

exceção de algumas áreas específicas. A figura 27 ilustra a localização das imagens no bairro: 
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Figura 27: Localização de imagens no bairro da Jaqueira 

Editoração gráfica: a autora 

 

4.3.3 O Bairro de Boa Viagem 

 

Localizado na 6º Região Político Administrativa da cidade (ver Mapa 12). Possui um 

vasto território de 753 ha que abriga uma população residente de 122. 922 hab., resultando em 

uma densidade demográfica de 163,17 hab./ha. Considerado um bairro nobre, possui uma taxa 

de alfabetização de 97,6 % (considerando a população de 10 anos ou mais) e uma renda medi-

ana de R$ 4.900 (Censo 2010).  
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Mapa 12: Sistema viário do bairro de Boa Viagem 

Alterações gráficas: a autora. 
Obs.: As câmeras de segurança destacadas foram contabilizadas apenas nas três principais avenidas do bairro, 

portanto, não representam o total de câmeras existentes. 
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O bairro oferece diversas atividades comerciais, entre elas o maior shopping da cida-

de. Banhado pelo Oceano Atlântico, possui diversas opções de lazer como a orla marítima, 

bares, restaurantes, praças e um parque. É um bairro intensamente verticalizado e visado no 

mercado imobiliário. Todavia, trata-se de um bairro socialmente e espacialmente heterogênio, 

abrigando comunidades pobres em meio aos prédios luxuosos (Figuras 28 e 29). 

 

 
Figura 28: Vista da comunidade Entra Apulso 

Fotos: Luciana Cruz 
 

 
Figura 29: Vista da comunidade Beira Rio 

Fotos: Luciana Cruz 
 

O bairro apresenta altos índices criminais, tanto de crimes contra a pessoa como de 

crimes contra o patrimônio. Conta com uma delegacia e patrulhamento constante. É uma das 

áreas da cidade com o maior número de câmeras públicas de vigilância, além das câmeras 

privadas dos diversos edifícios residenciais e comerciais. (Figura 30) 
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Figura 30: Câmera pública em Boa Viagem. 

Fotos: Luciana Cruz 
 

O bairro teve uma boa cobertura de dados sobre as características do entorno, permi-

tindo assim, um conhecimento mais detalhado dessa informação no mapa 13. 

 

 
Mapa 13: Distribuição do Índice das Caracteríticas dos Entorno dos Domicílios  

 por setores sensitários de Boa Viagem 
Fonte: Cneso 2010 - IBGE / Elaboração – Editoração gráfica: a autora. 
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As áreas com baixo ICED são, justamente, as áreas de aglomerados subnormais exis-

tentes no bairro e por isso foram priorizadas durante o trabalho de campo 
17

. No mapa se des-

tacam as comunidades: Ilha do Destino, Borborema, Entra Apulso e Beira Rio. No entanto, só 

as duas últimas foram visitadas. São comunidades antigas, regularizadas como ZEIS (zonas 

especiais de interesse social) com exceção da Beira Rio. 

A ocupação da área da comunidade Entra Apulso remota a década de 30. Sendo re-

gularizada em 1988 pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Está localizada ao lado do Shopping 

Center Recife que se instalou na área nos anos 80. De acordo com informações do Instituto 

criado pelo shopping em 2007 para prestar serviços de qualificação aos jovens, a comunidade 

abriga aproximadamente 7 mil habitantes. Possui mais de 300 estabelecimentos comerciais, 

muitos informais, voltados para a área de serviços, beleza e alimentação. Possui uma Associa-

ção de Moradores, uma Creche, um posto de Saúde da Família e duas Escolas Públicas. Nos 

arredores da comunidade observaram-se boas condições de iluminação (Figura 31).  

 

 
Figura 31: Ponto duplo de iluminação na Rua Cel. Anízio Rodrigues 

Foto: Luciana Cruz 
 

Retomando as variáveis analisadas percebe-se que alguns dos aspectos ressaltados 

não se aplicam de forma tão evidente como nas áreas anteriores. Por exemplo: 

A Falta de clareza na definição de territórios: Apesar da heterogeneidade do bairro há 

certa clareza na definição de territórios, pois segundo morador da comunidade Entra Apulso 

há uma clara “diferenciação de áreas no bairro” onde se privilegia áreas ricas em detrimento 

das áreas pobres. E sobre os vizinhos de bairro assegura: “os moradores dos prédios vivem 

como se a comunidade não existisse” (Agente de Saúde, 37 anos).  

                                                           
17 - Para mais informações sobre a área nobre do bairro ver CRUZ (2010). 
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Falta de manutenção de áreas públicas: são notórios na comunidade problemas de in-

fraestrutura e saneamento (Figuras 32, 33 e 34). Todavia, algumas áreas com boas condições 

de infraestrutura urbana, como a Avenida Boa Viagem, são atrativos para determinados tipos 

de crime.  

 

 
Figura 32: Canal ao lado do Shopping Recife. 

Fotos: Luciana Cruz 
 

 
Figura 33: Trecho da Rua Bruno Veloso. 

Fotos Luciana Cruz 
 



 

112 

 

Sobre isso, um morador que também trabalha na comunidade afirma: “Há um desca-

so do poder público aqui, moro aqui desde que nasci e nunca houve um plano urbanístico na 

comunidade” (Agente de saúde, 32 anos). Afirma ainda que a única instituição a fazer algo é 

o Shopping Center Recife que possui um instituto de qualificação profissional para os jovens 

e costumava fazer a limpeza do canal, o que não vem acontecendo nos últimos anos.  

A imagem a seguir revela outra variável indicativa de vulnerabilidade à ocorrência 

criminal, a existência de espaços de difícil acessibilidade (Figura 34). 

 

 
Figura 34: Beco sem denominação. 

Foto: Luciana Cruz 
 

Todavia, de acordo com o Capitão Alano da PM, responsável pela segurança do bair-

ro, a área plana e bem planejada de Boa Viagem facilita o trabalho, e até mesmo as comuni-

dades, por serem antigas, já possuem uma estrutura que permite o acesso. Mas reconhece a 

existência de problemas relacionados a diferença socioeconômica no bairro: 

 
Aqui a gente tem um público do mais rico ao mais pobre. Em áreas carentes, 
por exemplo, muitas vezes o traficante é da comunidade e acaba sendo pro-
tegido por isso, ou por medo mesmo da população. Já na área nobre a difi-
culdade é ter que fazer uma abordagem num público de alta renda, pois eles 
não ‘gostam’ de serem abordados e nos acusam de causar constrangimento 
(CAPITÃO DA PM, 12 anos na Corporação). 
 

Mas garante que a diferença na forma de abordagem é estabelecida pelo grau de sus-

peita. No entanto, um morador da Entra Apulso há 37 anos informou que a policia aborda de 
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forma agressiva na comunidade, da qual ele já foi vítima e por isso anda com um livreto na 

carteira intitulado “A polícia me abordou, o que fazer?”.  

Os crimes mais relatados na Entra Apulso foram: consumo de drogas, brigas e tiro-

teios. Contudo, o receio em responder sobre a questão de ter presenciando algum ato de vio-

lência era evidente. A maioria dos entrevistados afirmou que a policia só aparece na área 

quando são chamados ou em operações especiais.  

A maior parte dos entrevistados da comunidade revelou sentir-se seguro na área pela 

existência de um poder local, uma pessoa que garante a segurança dentro daquele território: 

“aqui é tranquilo, ninguém de fora vem aqui pra perturbar, ninguém mexe com nin-

guém daqui porque eles não deixam” (COMERCIANTE, 40 anos) 

 “aqui tem uma pessoa que bota ordem, na sua ausência a comunidade fica vulnerá-

vel a pessoas de fora”. (MOTOBOY, 24 anos) Sobre o bairro de uma forma geral falou: “se 

botar a cara fora da comunidade está inseguro”. 

A segunda comunidade visitada em Boa Viagem, a Beira Rio, localiza-se as margens 

do Canal do Rio Jordão e sua ocupação teve inicio nos anos 60. Está dividida em diversos 

trechos entre Boa Viagem e seus limites se confundem com a comunidade Coronel Fabriciano 

na Imbiribeira. Devido à fragmentação da comunidade é difícil saber o número exato de mo-

radores e domicílios, mas pelas informações por setores do Censo 2010, se aproxima de 2000 

habitantes.  Possui uma escola de nível fundamental e Associação de moradores. A infraestru-

tura e o saneamento local são precários:  

As imagens abaixo demonstram problemas habitacionais (Figura 35), de esgotamen-

to e acessibilidade (Figura 36 e 37). Contudo, durante o trabalho de campo presenciou-se 

obras de saneamento da Prefeitura.  
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Figura 35: Beco com entrada pela Rua Alzira Couto, área de catadores. 

Foto: Luciana Cruz 
  

   
Figura 36: Beco sem denominação com entrada pela Av. Des. José Neves. 

Foto: Luciana Cruz 
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Figura 37: Vala na Beira Rio 

Foto: Luciana Cruz 
 

A profissional de saúde e moradora há 11 anos na comunidade afirmou que durante o 

dia a maior parte da área é tranquila, porém, relatou a existência de uma rua que ninguém vai 

devido ao alto grau de periculosidade do local, uma área dominada pelo tráfico onde, segundo 

a mesma: “ali tem gente drogada e armada a qualquer hora do dia” (Agente de saúde, 33 

anos).  

Devido à heterogeneidade e grande extensão territorial do bairro os entrevistados nas 

comunidades de Boa Viagem faziam uma constante diferenciação de áreas (áreas de ricos e 

pobres) e embora afirmassem se sentirem seguros em suas comunidades o receio e cautela 

para abordar o assunto foi comum em todas.  

Já os moradores das áreas com alto ICED no bairro, destacaram outros aspectos que 

influenciam sua sensação de segurança como os assaltos e a prostituição. Um morador da Rua 

Mario Souto Maior que reside no bairro há 5 anos, afirma não sentir-se seguro porque “a rua 

aqui é muito deserta, até pra ir à esquina as pessoas vão de carro” (Comerciante, 27 anos).  

Uma moradora, que reside no bairro há oito anos se sente seguro pelo policiamento 

constante da área e relata que: “o problema é essa desigualdade e a falta de interação entre as 
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pessoas daqui, porque policiamento tem”. (PUBLICITÁRIA, 42 anos). A figura 38, abaixo, 

mostra algumas imagens no bairro: 

 

 
Figura 38: Localização das imagens no bairro de Boa Viagem. 

Editoração gráfica: a autora. 
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4.4 PERCEPÇÃO DE MORADORES, NÃO MORADORES E PROFISSIONAIS DE SE-

GURANÇA. 

 

Embora os bairros tenham sido selecionados por suas diferenças no resultado do cru-

zamento entre as ocorrências criminais e as características do entorno dos domicílios, no pro-

cesso de apreensão das percepções, algumas questões buscaram ressaltar a intersubjetividade 

compartilhada dos entrevistados.  Desta forma, pode-se dizer que das características averigua-

das a iluminação foi o fator predominante a interferir na sensação de segurança de todos os 

entrevistados (moradores e não moradores).  

Iluminação, pavimentação, movimentação e áreas de lazer funcionaram como carac-

terísticas positivas dos espaços, ou seja, que ajudam a proporcionar sensação de segurança. 

Esgoto a céu aberto, lixo, pichação e vegetação como características negativas pela ausência 

do poder público e, no caso da vegetação, por ajudar a ocultar atividades criminosas. 

A verticalização e o comércio dividiram opiniões, pois áreas onde predominam apar-

tamentos são consideradas seguras pela presença dos porteiros e inseguras pela falta de intera-

ção entre os moradores, o que compromete a vigilância natural. As áreas comerciais são con-

sideradas seguras pela movimentação de pessoas e inseguras por atrair criminosos e pela falta 

de movimentação nos períodos em que tais atividades não funcionam.  

No geral, o grau de relevância de cada característica esteve relacionado aos elemen-

tos presentes nos próprios bairros pesquisados. Por exemplo, não ter pavimentação e ter lixo 

acumulado contribui mais para sensação de insegurança das pessoas que frequentam a Jaquei-

ra, já que na área não é comum este tipo de problema.  

Para os entrevistados em Nova Descoberta o comércio e a verticalização foram fato-

res que se mostraram negativamente intervenientes, ao contrário de Boa Viagem onde estas 

mesmas características (comércio e verticalização) exercem menos influência e o lazer e a 

movimentação adquire uma carga negativa ao funcionar como atrativo para o ato criminoso.  

De acordo com os profissionais da segurança pública sobre estas características e sua 

influencia na ocorrência criminal e no trabalho policial foram mencionadas as seguintes justi-

ficativas: 



 

118 

 

 

Iluminação 
Visibilidade: Locais mal iluminados ou sem iluminação facilitam 
a ação de meliantes e dificultam a identificação deles (permitindo 
rápida evasão). 

Pavimentação 
Locomoção: A falta de pavimentação dificulta as rondas policiais 
e a possibilidade de chegar ao local da ocorrência rapidamente, 
aumentando o tempo de resposta. 

Área de lazer 

Cidadania: Atividades físicas e de lazer diminuem o ociosidade 
das crianças e adolescentes e evita o envolvimento com ativida-
des criminais. Todavia esses locais, hoje em dia, facilitam a prá-
tica de crime de venda de entorpecentes. 

Área verde 

Regiões com áreas verdes extensas próximas a núcleos urbanos 
possibilitam a evasão dos criminosos e tornam-se locais para 
esconder drogas e armas. Precisa haver manutenção e fiscaliza-
ção. 

Comercio 
Áreas comerciais possuem um fluxo maior de pessoas e merca-
dorias propiciando a pratica de alguns delitos relacionados a 
roubos e furtos. 

Movimentação 

Onde há aglomeração de pessoas é mais fácil praticar pequenos 
furtos. No caso dos veículos, é possível praticar roubos com mais 
facilidade em congestionamentos, principalmente quando a víti-
ma é do sexo feminino. 

Verticalização 

Não é o número de residências que define se uma área será vio-
lenta ou não. A renda, educação, característica urbanística (área 
residencial proporcional à área comercial - exemplo Boa Via-
gem) influenciam mais. Mas a predominância de casas pode 
facilitar crimes contra o patrimônio como arrombamentos. 

Quadro 11: Influência da infraestrutura urbana na segurança. 
Fonte: entrevistas com Profissionais da Segurança Pública no Recife. 

 

A partir destas respostas percebe-se que todas as características mencionadas interfe-

rem positivamente ou negativamente no trabalho policial. Portanto, mesmo não sendo deter-

minante a condição da infraestrutura dos espaços públicos se torna relevante na prevenção ao 

crime. 

Foi solicitado aos entrevistados que descrevessem características espaciais de locais 

que eles considerassem seguros e inseguros. A presença da polícia apareceu como fator mais 

relevante na caracterização de um ambiente considerado seguro, principalmente, quando se 

tem uma instalação fixa (posto ou delegacia). A oferta de serviços de educação e lazer aparece 

em segundo lugar como fatores que proporcionam segurança e o uso e tráfico de drogas como 

fatores de insegurança. 

Para averiguar a percepção dos entrevistados na escala municipal, questionou-se so-

bre qual seria o bairro mais seguro e o mais inseguro do Recife.  Dos bairros considerados 

inseguros os mais citados foram Santo Amaro e Ilha Joana Bezerra (Coque) o que revela a 

manutenção de um estigma gerado em torno destas áreas anos atrás.  
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É preciso considerar que, embora a questão fosse sobre bairros, as respostas nem 

sempre estavam atreladas a este limite territorial devido aos múltiplos recortes territoriais que 

estes apresentam. Sobre os bairros considerados seguros a resposta “nenhum” foi predomi-

nante e os demais indicaram seus bairros de residência e algumas localidades fora da cidade.  

Ao serem questionados sobre o porquê de suas escolhas, a mídia e as informações 

compartilhadas nas conversas aparecem como justificativas para a construção deste imaginá-

rio e dos consequentes mapas mentais sobre a (in) segurança na cidade. A TV é citada como o 

meio de comunicação mais utilizado para acompanhar as notícias sobre o crime, especialmen-

te programas do meio dia especializados na cobertura de ocorrências policiais. O segundo 

meio mais citado foi à internet.  

Vale ressaltar que estes resultados representam a percepção do público entrevistado 

em locais específicos das áreas visitadas, portanto, não representam a cidade como um todo e, 

em alguns casos, nem mesmo a totalidade dos bairros investigados. 
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CONCLUSÃO 

 

A compreensão do fenômeno da violência e do crime requer uma visão holística e 

constantemente atualizada, pois a cada dia somos surpreendidos com manifestações que fo-

gem aos padrões e aponta para novas direções, novas hipóteses. Além disso, é preciso muita 

cautela ao tratar um problema que tem sérias implicações na vida dos indivíduos, cujas ações 

vêm sendo moldadas pelo medo da violência.  

Muitos estudos tentam desvendar as relações entre espaço e crime, e mesmo quando 

os resultados esperados não são signifcativos, surgem outros elementos que demonstram a 

importancia desta relação. Vale salientar que o estudo da dimensão “espacial” do crime não é 

uma alternativa “geográfica” de explicação totalizante, mas uma dimensão fundamental que 

não pode ser ignorada.  

A triangulação como proposta metodológica representou um esforço de síntese de re-

cursos para tentar pôr em evidencia os diversos aspectos da questão. Por exemplo, a análise 

espacial no âmbito quantitativo permite aos gestores públicos a elaboração de políticas de 

prevenção à violência focada em áreas e grupos sociais específicos e o âmbito qualitativo 

permite desvendar os mecanismos que tornam espaços mais ou menos propensos a ocorrência 

criminal e, sobretudo, para entender questões relativas ao medo da violência.  

Diferente da maioria das cidades brasileiras, onde a desigualdade socioespacial é 

percebida por meio de uma acentuada segregação espacial, a cidade do Recife caracteriza-se 

mais pelo processo de “fragmentação socioespacial” (SOUZA, 2008), na qual as interações 

socioespaciais diminuem ou tornam-se seletivas e segmentadas por fronteiras invisíveis.  

Essa desigualdade se reflete também na distribuição da criminalidade. E a gestão ter-

ritorial da segurança na cidade também pode ser um fator desta ocorrência desigual na medida 

em que dispomos de áreas “privilegiadas” por um supermonitoramento.  

Além disso, a configuração territorial de alguns lugares (como altos e becos de difícil 

acesso) dificulta o trabalho da polícia o que as torna propícia ao domínio do crime, o que não 

significa dizer que em todas elas há criminalidade. Apesar desta evidência, o abandono dessas 

áreas é evidente quando comparado à gestão territorial da segurança em outras áreas da cida-

de. Isso faz surgir uma nova questão: qual seria a melhor forma de gerir os espaços que difi-

cultam a ação do poder público?  

Dentre as questões e suposições inicialmente apresentadas foi possível entrever al-

gumas respostas, embora não definitivas, que podem subsidiar a construção de uma compre-
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ensão da dinâmica espacial do crime e da violência nestes espaços por meio das análises reali-

zadas e da percepção de seus atores.  

Através da análise exploratória de dados e da construção do Índice das Característi-

cas do Entorno dos Domicílios (ICED) foi possível verificar que a correlação entre as variá-

veis do ICED e o crime existe, porém, o grau de significância estatística alcançado não permi-

te tecer considerações mais categóricas sobre esta relação, principalmente, pela limitação de 

cobertura desses dados.  

Vale ressaltar que a elaboração do ICED significou uma proposta para se trabalhar 

com novas variáveis, que permitem sua complementação com variáveis relativas à esfera pri-

vada dos domicílios (acesso à água, banheiro, bens de consumo, etc.), ou que indiquem quali-

dade na infraestrutura urbana (equipamentos de lazer, tipo de uso do solo, etc.) e na prestação 

e manutenção dos serviços necessários à consolidação da cidadania em todos os espaços (ilu-

minação, coleta de lixo, etc.).   

Passando então ao campo das percepções, através dos dados coletados por meio das 

entrevistas nos bairros selecionados, buscou-se apreender em que medida as pessoas associam 

características espaciais a sua sensação de (in)segurança, buscando responder a hipótese de 

que aspectos relativos a infraestrutura urbana interferem não apenas na ocorrência do crime, 

mas também, na percepção espacial de segurança das pessoas.  

A partir dos resultados obtidos nas entrevistas realizadas durante o trabalho de cam-

po percebeu-se que nos discursos abertos foi rara a menção a elementos espaciais. Estes só se 

mostravam relevantes nas questões direcionadas, em que os elementos foram destacados.  

Logo, pode-se dizer que a influência que as características do entorno exercem sobre os indi-

víduos se dá de forma indireta. Dentre estas características a iluminação e movimentação nos 

espaços se mostraram mais expressivas, sendo as únicas mencionadas nos depoimentos livres.   

A percepção das pessoas para com a cidade de forma geral revelou que a vivência pro-

porciona uma sensação de segurança ainda que em áreas com altos índices, e que os meios de 

comunicação (TV e internet, principalmente) são influentes na construção dos mapas mentais 

sobre a segurança na cidade. Levando a estigmatizarão de muitos espaços, tidos como perigo-

sos e passíveis de ocorrências violentas. 

Sobre a gestão territorial da segurança, observa-se que a violência e a criminalidade se 

manifestam nos lugares, mas seu enfrentamento se dá nos territórios, nos espaços delimitados 

de ações da polícia e das políticas públicas. Mesmo sendo o policiamento o principal fator a 

interferir na sensação de segurança das pessoas, o número do efetivo por mais incrementado 
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que venha ser, não conseguirá resolver o problema da criminalidade sem o auxílio da popula-

ção.  

Uma política contra o crime deve envolver não apenas pesquisadores e planejadores, 

mas também as pessoas que usam e transformam esses territórios, constroem seus mapas 

mentais sobre a cidade e têm a tarefa diária de lidar com os problemas que ali ocorrem. 

Porém, para a realidade recifense, o que parece predominar é a cultura do medo e da busca 

individual por segurança.  

As medidas de segurança encabeçadas pela iniciativa privada através do surgimento 

de novos serviços e mercadorias, mudança de hábitos, etc., apenas solidificam nos espaços as 

desigualdades existentes. 

É preciso estimular uma cultura de “identidade espacial”, que significa  sentir-se 

parte de um lugar e compartilhar a responsabilidade de torná-lo seguro. O espaço deve ser 

visto não apenas como local das ocorrência criminais, mas como um local de cooperação 

entre o poder público e a comunidade. E isto pode se dar por meio dos conselhos 

comunitários de segurança propostos no PPV municipal e por meio de campanhas que 

busquem o envolvimento do cidadão como “vigilantes” na promoção de espaços urbanos 

seguros, seja colaborando com a polícia, denunciando atividades suspeitas ou cobrando a 

presença do poder público na promoção e manutenação dos equipamento urbanos.  

Apesar dos limites da abordagem espacial, a contribuição desta dimensão no enten-

dimento de uma porção de crimes e na gestão territorial da segurança é inegável. Resta-nos 

refletir sobre como promover espaços seguros ao invés de pensar apenas na segurança dos 

espaços. 
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APÊNDICE A – TESTE DE NORMALIDADE 

 

Testes de normalidade 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Crimes violentos letais e 
intencionais em 2010 

,186 93 ,000 ,809 93 ,000

Crimes violentos letais e 
intencionais em 2011 

,218 93 ,000 ,775 93 ,000

Crimes violentos letais e 
intencionais até março 2012 

,182 93 ,000 ,808 93 ,000

Crimes violentos contra o 
patrimônio 2010 

,238 93 ,000 ,631 93 ,000

Crimes violentos contra o 
patrimônio 2011 

,232 93 ,000 ,640 93 ,000

Crimes violentos contra o 
patrimônio até março 2012 

,231 93 ,000 ,652 93 ,000

a. Lilliefors Significance Correction 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA – MORADORES E NÃO MORADORES 

TEMA: SEGURANÇA EM RECIFE 
 

Caracteristicas do entrevistado : 
Sexo: _______                     Idade: _______                 Escolaridade: ______________         
Profissão/atividade: __________________     Bairro onde mora:_________________ 
Logradouro (onde foi 
aplicado):_______________________________________________________________ 
Faixa de renda : (  ) até 1 sl  (  ) de 1 a 2sl  (  ) de 2 a 3 sl (  ) acima de 3 sl 
1-O senhor (a) já sofreu algum tipo de violência no último ano? De que tipo? Aonde? Quan-
do/período do dia? Registrou ocorrência na polí-
cia?________________________________________________________________ 
2-Qual o principal meio de comunicação através do qual o Sr(a) acompanha notícias sobre a 
criminalidade? Cite os principais (TV, jornais, rádio, etc.) 
________________________________________________________________________ 
3-Há quanto tempo mora ou trabalha nesta localidade? __________________________ 
4-O senhor (a) já presenciou alguma destas situações aqui no bairro? (agressões, roubo, furto, 
uso e venda de drogas, tiroteio, outros).  
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5-O senhor (a) vê a polícia frequentemente nesta localidade? Algum outro tipo de segurança? 
(vigilantes privados/homem do apito) 
________________________________________________________________________ 
7-O senhor (a) sente-se seguro neste bairro? Por quê? 
________________________________________________________________________ 
8-Descreva como seria um lugar seguro: 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
9-Descreva como seria um lugar inseguro: 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
10-Diga o nome de um bairro (ou lugar) no Recife que o senhor considera seguro? Por quê? 
________________________________________________________________________ 
11-Diga o nome de um bairro (ou lugar) no Recife que o senhor considera inseguro? Por quê? 
______________________________________________________________________ 
12-Vou citar algumas características do ambiente e o senhor (a) me diz se ela interfere negati-
vamente na sua sensação de insegurança: 
 12.1- Áreas escuras ou mal iluminadas - (   ) sim (   ) não 
12.2- Áreas sujas/com lixo acumulado - (   ) sim (   ) não 
12.3 - Áreas com esgoto a céu aberto - (   ) sim (   ) não 
12.4 - Áreas sem pavimentação - (   ) sim (   ) não  
12.5- Áreas sem bueiro / escoamento de chuvas - (   ) sim (   ) não 
12.6- Áreas com muita movimentação de pessoas e veículos - (   ) sim (   ) não 
12.7- Áreas com muito verde, matas próximas - (   ) sim (   ) não 
12.8- Áreas com terrenos baldios, pichadas - (   ) sim (   ) não  
12.9- Áreas com predominância de apartamentos - (   ) sim (   ) não 
12.10- Áreas comerciais/ com muito comércio - (   ) sim (   ) não 
12.11- Áreas de lazer ao ar livre (praças, parques, etc.) - (   ) sim (   ) não 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚ-
BLICA. 

TEMA: SEGURANÇA EM RECIFE 
 

1 - Como funciona a distribuição do efetivo policial na cidade? Quais foram os critérios ado-
tados? 

2- A configuração física do espaço (relevo, objetos construídos, tipo de uso do solo, etc.) foi 
(é) levada em consideração no planejamento operacional? 

3 – Qual é o tipo de reconhecimento do território feito com o efetivo policial que nele vai atu-
ar? 

4 – Quais são os lugares mais difíceis para a atuação da polícia? Por quê?  

5 – Como são as estratégias adotadas para atuar nestes espaços? Há estratégias diferenciadas 
de combate ao crime nestas áreas? 

6 – Vou citar algumas características de infraestrutura urbana e o senhor me fala se elas inter-
ferem (facilita ou dificulta) na ocorrência do crime e no trabalho policial: 

Iluminação - sim (     ) não (    ) Por quê?  

Pavimentação - sim (     ) não (    ) Por quê?  

Área de lazer - sim (     ) não (    ) Porquê?  

Área verde - sim (     ) não (    ) Porquê?  

Comércio - sim (     ) não (    ) Porquê?  

Movimentação de pessoas e veículos - sim (     ) não (    ) Porquê?  

Predominância de casas ou de apartamentos - sim (     ) não (    ) Porquê?  

Outra(s):  

7 - A população auxilia o trabalho da polícia? De que forma isto acontece ou poderia aconte-
cer? 
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APÊNDICE D – MAPAS DE KERNEL 
 

 
Fonte: Infopol /SDS-PE. Editoração gráfica: a autora 
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Fonte: Infopol /SDS-PE. Editoração gráfica: a autora 
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Fonte: Infopol /SDS-PE. Editoração gráfica: a autora 

 
 
 



 

138 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

139 

 

ANEXO A - OCORRÊNCIAS CVLI E CVP POR BAIRROS DO RECIFE DE 2010 A 2012 
E TAXAS 2010. 

 

NÚMERO DE CVLI 
Bairro                 2010 2011 2012 
Aflitos               0 0 0 
Afogados              15 19 19 
Água Fria             27 34 22 
Alto do Mandu         1 1 0 
Alto José Bonifácio   4 3 2 
Alto José do Pinho    7 4 3 
Alto Santa Teresi-
nha  

1 2 3 

Apipucos              1 3 1 
Areias                16 15 13 
Arruda                4 8 5 
Barro                 8 1 4 
Beberibe              8 0 6 
Boa Viagem            30 19 18 
Boa Vista             3 3 5 
Bomba do Hemeté-
rio    

5 5 2 

Bongi                 7 3 3 
Brasília Teimosa      7 3 1 
Brejo da Guabiraba    11 2 6 
Brejo de Beberibe     3 6 4 
Cabanga               2 2 2 
Caçote                5 3 5 
Cajueiro              1 3 0 
Campina do Barreto   8 6 6 
Campo Grande          27 23 15 
Casa Amarela          6 5 10 
Casa Forte            1 4 0 
Caxangá               4 3 1 
Cidade Universitá-
ria  

1 0 0 

Coelhos               7 9 2 
Cohab                 31 39 40 
Coqueiral             2 2 4 
Cordeiro              10 18 8 
Córrego do Jenipa-
po   

2 2 1 

Curado                6 14 6 
Derby                 2 0 0 
Dois Irmãos           1 1 1 
Dois Unidos           23 19 12 
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Encruzilhada          3 2 2 
Engenho do Meio       2 0 2 
Espinheiro            0 0 1 
Estância              4 5 6 
Fundão                1 4 2 
Graças                0 1 1 
Guabiraba             13 7 7 
Hipódromo             1 1 3 
Ibura                 21 35 25 
Ilha do Leite         1 1 0 
Ilha do Retiro        1 2 4 
Ilha Joana Bezerra    11 15 12 
Imbiribeira           26 24 16 
Ipsep                 5 9 4 
Iputinga              28 26 11 
Jaqueira              0 0 0 
Jardim São Paulo      9 14 15 
Jiquiá                7 1 6 
Jordão                3 8 3 
Linha do Tiro         9 6 10 
Macaxeira             13 14 2 
Madalena              4 11 6 
Mangabeira            1 1 3 
Mangueira             8 3 1 
Monteiro              1 0 0 
Morro da Conceição   2 6 5 
Mustardinha           7 6 3 
Nova Descoberta       22 13 15 
Paissandu             0 0 1 
Parnamirim            0 0 1 
Passarinho            14 7 11 
Pau-Ferro             0 0 0 
Peixinhos             6 3 1 
Pina                  19 11 10 
Poço                  0 1 0 
Ponto de Parada       0 0 1 
Porto da Madeira      3 6 0 
Prado                 4 5 3 
Recife                2 1 1 
Rosarinho             0 2 0 
San Martin            13 8 8 
Sancho                8 15 12 
Santana               0 0 0 
Santo Amaro           11 14 7 
Santo Antônio         9 7 7 
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São José              15 21 8 
Sítio dos Pintos      4 4 0 
Soledade              0 0 0 
Tamarineira           2 1 1 
Tejipió               1 2 3 
Torre                 9 5 7 
Torreão               0 2 0 
Torrões               26 34 11 
Totó                  1 1 2 
Várzea                20 28 18 
Vasco da Gama         9 14 7 
Zumbi                 4 1 1 

 

NÚMERO DE CVP 
Bairro                 2010 2011 mar/12 

Aflitos               157 203 40 

Afogados              805 991 230 

Água Fria             242 281 68 

Alto do Mandu         23 21 2 

Alto José Bonifácio   15 30 4 

Alto José do Pinho    39 56 13 

Alto Santa Teresinha  14 16 3 

Apipucos              63 35 9 

Areias                403 480 99 

Arruda                339 408 76 

Barro                 245 272 52 

Beberibe              145 208 44 

Boa Viagem            2520 2576 584 

Boa Vista             1558 1863 371 

Bomba do Hemetério    61 57 17 

Bongi                 78 76 16 

Brasília Teimosa      47 58 14 

Brejo da Guabiraba    30 31 6 

Brejo de Beberibe     36 54 15 

Cabanga               37 98 17 

Caçote                4 9 4 

Cajueiro              116 101 35 

Campina do Barreto    25 46 5 

Campo Grande          487 511 109 

Casa Amarela          756 853 194 

Casa Forte            301 291 52 

Caxangá               292 238 55 

Cidade Universitária  285 263 51 

Coelhos               66 64 26 

Cohab                 208 217 58 
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Coqueiral             69 65 14 

Cordeiro              1161 1132 198 

Córrego do Jenipapo   26 15 4 

Curado                107 183 47 

Derby                 336 363 98 

Dois Irmãos           80 78 26 

Dois Unidos           109 136 27 

Encruzilhada          406 390 98 

Engenho do Meio       274 297 66 

Espinheiro            321 330 58 

Estância              202 238 43 

Fundão                64 66 11 

Graças                308 316 58 

Guabiraba             117 123 20 

Hipódromo             104 155 42 

Ibura                 593 838 230 

Ilha do Leite         128 219 69 

Ilha do Retiro        84 155 23 

Ilha Joana Bezerra    176 322 122 

Imbiribeira           711 780 192 

Ipsep                 533 596 132 

Iputinga              593 608 87 

Jaqueira              168 198 40 

Jardim São Paulo      492 483 120 

Jiquiá                65 90 42 

Jordão                133 180 39 

Linha do Tiro         40 61 20 

Macaxeira             195 245 53 

Madalena              785 667 163 

Mangabeira            36 35 11 

Mangueira             55 59 7 

Monteiro              12 18 7 

Morro da Conceição    32 41 11 

Mustardinha           65 65 10 

Nova Descoberta       105 123 17 

Paissandu             84 102 19 

Parnamirim            131 109 27 

Passarinho            38 49 13 

Pau-Ferro             0 0 0 

Peixinhos                   

Pina                  398 346 104 

Poço                  32 33 5 

Ponto de Parada       10 15 4 

Porto da Madeira      45 47 3 

Prado                 195 205 42 
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Recife                385 299 77 

Rosarinho             106 102 12 

San Martin            383 382 80 

Sancho                58 53 12 

Santana               15 21 3 

Santo Amaro           668 675 169 

Santo Antônio         516 608 129 

São José              663 778 195 

Sítio dos Pintos      17 27 4 

Soledade              133 137 31 

Tamarineira           156 219 51 

Tejipió               218 229 47 

Torre                 377 369 58 

Torreão               43 53 14 

Torrões               160 162 39 

Totó                  41 60 19 

Várzea                472 600 133 

Vasco da Gama         126 137 39 

Zumbi                 88 108 13 

 

TAXAS DE CVLI E CVP 2010 
Bairros TX_CVLI TX_CVP 

Aflitos                                  0 272 

Afogados                                41 222 

Água Fria                               62 56 

Alto do Mandu                           21 49 

Alto José do Pinho                      57 32 

Apipucos                                30 189 

Areias                                   54 135 

Arruda                                  28 233 

Barro                                    25 77 

Beberibe                                90 164 

Boa Viagem                              24 205 

Boa Vista                               20 1054 

Bomba do Hemetério                      59 72 

Bongi                                   86 96 

Brasília Teimosa                        38 26 

Brejo da Guabiraba                      94 26 

Brejo de Beberibe                       36 43 

Cabanga                                 129 239 

Caçote                                  48 4 

Cajueiro                                15 176 

Campina do Barreto                      84 26 

Campo Grande                            84 151 

Casa Amarela                            21 259 
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Casa Forte                              15 446 

Caxangá                                 42 303 

CDU                                     122 3484 

Coelhos                                 92 86 

Cohab                                   46 31 

Coqueiral                               19 64 

Cordeiro                                24 282 

Curado                                  37 65 

Derby                                   97 1622 

Dois Irmãos                             39 312 

Dois Unidos                             70 33 

Encruzilhada                            25 340 

Engenho do Meio                         20 268 

Espinheiro                              0 308 

Estância                                43 219 

Fundão                                  12 79 

Graças                                  0 150 

Guabiraba                               205 185 

Hipódromo                               38 391 

Ibura                                    41 117 

Ilha do Leite                           99 1271 

Ilha do Retiro                          27 225 

Ilha Joana Bezerra                      87 139 

Imbiribeira                             54 147 

Ipsep                                    20 213 

Iputinga                                54 114 

Jaqueira                                0 1056 

Jardim São Paulo                        28 155 

Jiquiá                                   68 63 

Jordão                                  14 64 

Linha do Tiro                           61 27 

Macaxeira                               64 96 

Madalena                                18 355 

Mangabeira                              14 52 

Mangueira                               94 65 

Monteiro                                17 20 

Mustardinha                             56 52 

Nova Descoberta                         64 31 

Paissandu                               0 1657 

Parnamirim                              0 172 

Passarinho                              69 19 

Pau-Ferro                               0 0 

Peixinhos                               120   

Pina                                     65 136 

Poço                                     0 69 
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Ponto de Parada                         0 64 

Porto da Madeira                        39 58 

Prado                                    34 167 

Rosarinho                               0 260 

San Martin                              51 151 

Sancho                                  71 52 

Santana                                 0 49 

Santo Amaro                             39 239 

Santo Antônio                           3396 19472 

São José                                173 763 

Sítio dos Pintos                        55 23 

Soledade                                0 533 

Tamarineira                             14 110 

Tejipió                                  11 244 

Torre                                    50 211 

Torreão                                 0 397 

Torrões                                 81 50 

Totó                                     41 169 

Várzea                                  28 67 

Vasco da Gama                           29 41 

Zumbi                                   66 146 

Fonte: Infopol/SDS-PE 
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