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RESUMO

Moradores das grandes metrópoles mundiais assistem diariamente a mudanças nas 

características arquitetônicas das construções modernas, em função da criminalidade. 

Observa-se a incorporação de elementos medievais com a volta das muralhas, torres de vigia, 

fossos, portões duplos, trincheiras e guaritas. As edificações, por parecerem muralhas, 

impedem a visão aberta dos espaços, e acabam transmitindo medo e insegurança. Os espaços 

residenciais se fecham e os espaços públicos também, não permitindo mais que aconteça um 

bom fluxo e o movimento “através” dos espaços. Na busca de proteção, diversos países 

(EUA, Inglaterra, França, Canadá, Austrália) passaram a ter seus próprios ‘guias de proteção 

às cidades’, escritos com base em algumas teorias, desenvolvidas a partir da idéia de 

fechamento. Esta dissertação baseia-se na premissa que se fechar em si ou agrupar-se não é a 

solução ao problema da criminalidade. Na análise da relação existente entre o Conjunto 

Residencial Ignêz Andreazza e a criminalidade presente em seu espaço coletivo, utiliza-se a 

Lógica Social do Espaço, que associa formas sociais às estruturas espaciais, chegando-se a um 

resultado oposto ao observado através da Teoria do Espaço Defensável. 

ABSTRACT

Inhabitants of the great world-wide metropolises observe daily changes in the architectural 

characteristics of the modern constructions, because of crime. The incorporation of medieval 

elements is observed with the return of the walls, observation towers, irrigation ditches, 

double gates, trenches and sentry boxes. The constructions, which are similar to great walls 

are an obstacle to the open vision of the spaces, and transmits fear and unreliability. The 

residential spaces closes themselves and the public spaces as well, as a result there is not 

good flow and the movement "through" the spaces. In search of protection, many countries 

(U.S.A., England, France, Canada, Australia) had started to have their own ‘guides of 

protection to the cities’, written on the basis of some theories, developed from the idea of 

closing. This dissertation is based on the idea that either closing or grouping themselves is 

not the solution to the problem of crime. In the analysis of the existing relation between the 

Ignêz Andreazza Residential State and present crime in its public space, it is used The Social 

Logic of Space, which associates social forms to space structures, getting to a result opposite 

to the observed through the Defensible Space Theory.



Entre a gaiola e a armadilha: reflexões acerca da relação configuração espacial x criminalidade no 
Conjunto Residencial Ignêz Andreazza, em Recife/ PE. 

Thyana Farias Galvão 

xv

“Hoje não temos mais a opção entre violência e 
não-violência. É somente a escolha entre não-
violência e não existência”. 

Martin Luther King 



INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

“O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas casas, 

os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a 

área era cercada por um muro alto. 

Havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito 

fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente 

identificados e crachados. 

Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e assaltavam as 

casas. Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. Nos 

quatro lados.  

As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora não só os 

visitantes eram obrigados a usar o crachá. Os proprietários e seus familiares também. 

Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda. Nem as babás. Nem 

os bebês. Mas os assaltos continuaram...”1

s idéias que transitam neste trabalho partiram de uma inquietação da autora acerca dos 

muros e grades que cercam as edificações (voltadas, principalmente, para o uso 

habitacional) das grandes cidades brasileiras, subtraindo-lhes o brilho original e veiculando-as 

a imagem de prisões. 

O fato citado tem ocorrido com maior intensidade nesta última década, em que as habitações 

vêm tornando-se verdadeiras fortalezas. Parece que se ensaia um retorno às épocas medievais, 

em que os proprietários das terras marcavam seus territórios com muros altos, buscando 

proteger-se dos inimigos selvagens. É curioso perceber que os habitantes das cidades 

brasileiras sentem-se exatamente dessa forma, e passam a fazer uso de grades, muros, cercas, 

portões cada vez mais robustos, firmes, altos, em troca da garantia de proteção contra a 

criminalidade.  

1 Veríssimo, L. F., Segurança Total. Disponível em http://www.alodag.com.br/fsegura.htm. [Consultado em 
20/06/2003]. 

A
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A sociedade, visando o controle e posterior combate ao problema, cerca cada vez mais seus 

espaços residenciais, eleva muros, constrói grades, fecha acessos. Aliás, no texto Segurança 

Total, Luís Fernando Veríssimo consegue transmitir esta realidade de forma bastante leve e 

irônica. Os espaços passam a ser verdadeiras fortalezas: cercados, vigiados, isolados. 

Todavia, o tiro pode sair pela culatra. Pois, buscando capturar os bandidos (criminosos, 

agressores, etc.), a sociedade está engaiolando-se em suas próprias armadilhas, e acaba, 

muitas vezes, perdendo sua liberdade. 

“Entre a gaiola e a armadilha” apresenta como tema de pesquisa a relação existente entre a 

configuração espacial de um conjunto habitacional e a ocorrência de crimes no interior do 

espaço coletivo deste conjunto. A pesquisa tem como estudo de caso o Conjunto Residencial 

Ignêz Andreazza (CRIAZZA), localizado no bairro de Areias, em Recife/ PE. 

O fato de que a criminalidade vem aumentando diariamente nos centros urbanos, passando a 

ser um problema de difícil controle, não é novidade para ninguém. O assunto tornou-se 

constante nas pautas de discussão das secretarias dos governos municipais, estaduais e 

federais.

Como já foi dito, a sociedade, em busca de segurança, se fecha cada vez mais, criando 

métodos distintos de proteção para as mais diferentes situações (travas e alarmes para 

veículos, porteiros eletrônicos, cercas elétricas, circuitos fechados de TV para ambientes 

residenciais ou comercias). O problema, embora aconteça de forma diferenciada, vem 

ocorrendo nos diversos segmentos da sociedade (classes baixa, média e alta), onde todos, na 

busca por proteção, vão fechando-se em seus espaços particulares, passando a vivenciar 

experiências isoladas. Este é um dos fatores que tem causado o declínio dos espaços públicos. 

Na RMR – Região Metropolitana do Recife, a questão vem sendo discutida freqüentemente. 

Fala-se muito em segurança privada, núcleos de apoio e combate à criminalidade, redefinição 

das zonas de proteção policial (circunscrição das Delegacias). Todavia, a criminalidade não 

aparece da mesma forma em todos os espaços.  
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Alguns estudos2 têm mostrado que a criminalidade apresenta uma ligação direta com o espaço 

em que ocorre, ou seja, segundo estas análises, diferentes tipos de crime exigem espaços com 

características distintas.

A presente dissertação trabalha com a hipótese de que o espaço pode ser um facilitador da 

ocorrência de crimes, isto é, determinadas propriedades do espaço permitem a existência e 

instalação da criminalidade em seu interior. A partir de tal afirmação, questionam-se quais 

seriam as características capazes de facilitar ou prejudicar a prática da criminalidade, e mais, 

como a criminalidade acontece nos espaços residenciais. 

Ao investigar o Conjunto Residencial Ignêz Andreazza, este trabalho busca compreender 

como características morfológicas da configuração espacial do conjunto podem contribuir na 

ocorrência de crimes no interior de seus espaços coletivos.  

Para tal, o primeiro capítulo fará referência ao conjunto: sua história, localização no todo da 

cidade, concepção de espaços público e privado e descrição de funcionamento destes, 

abordando quais intenções originais de projeto foram colocadas em prática e quais foram 

esquecidas.

O segundo capítulo discute as idéias que permeiam estudos, políticas e ações de combate à 

criminalidade no Brasil e em diversos outros países. Neste, tem-se também a conceituação e 

delimitação do que será investigado nesta dissertação. 

O capítulo terceiro demonstra como diferentes metodologias podem ser associadas na 

correlação das ocorrências de crime com os padrões espaciais. Neste capítulo são 

apresentados os instrumentos da análise e como a pesquisa foi estruturada. 

O quarto capítulo apresenta, na forma de dados estatísticos, qual o padrão da criminalidade 

existente no CRIAZZA. Na busca dessa padronização, faz-se necessário caracterizar o crime 

(quanto ao horário, dia, mês, tipo, forma de abordagem, objeto alvo), as vítimas (quanto ao 

2 Paul J. Brantingham e Patrícia L. Brantingham (1981) utilizam a Criminologia Ambiental para obterem 
resultados surpreendentes no tocante a relação entre espaço e crime. B. Hillier e S. Shu (1999) analisam o espaço 
e os padrões de crimes que ocorrem nestes, concluindo que existe uma relação direta entre os padrões de crimes 
e as propriedades (características) do espaço. 
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sexo, quanto ao local de moradia) bem como espacializar suas ações a partir da utilização de 

mapas e tabelas. 

No último capítulo, são apresentadas as características morfológicas dos espaços coletivos do 

conjunto, buscando-se compreender como estas influenciam na ocorrência dos crimes. O 

CRIAZZA passa a ser analisado sob três pontos de vista distintos: a partir do seu entorno, a 

partir do seu interior e a partir do projeto de reforma proposto pela sede de seu condomínio. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais (solução ao problema exposto e como este 

pode ser combatido) e os novos rumos de pesquisa acerca do estudo da relação crime e 

espaço.



CAPÍTULO  1 
O CONJUNTO RESIDENCIAL IGNÊZ ANDREAZZA 

E A EMERGÊNCIA DA CRIMINALIDADE 
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1. O CONJUNTO RESIDENCIAL IGNÊZ ANDREAZZA E A 

EMERGÊNCIA DA CRIMINALIDADE 

“De dia, ande na rua com cuidado, olhos bem abertos. Evite falar com estranhos. À noite, 

não saia para caminhar, principalmente se estiver sozinho e seu bairro for deserto. 

Quando estacionar tranque bem as portas do carro e não se esqueça de levar o som 

consigo. De madrugada não pare em sinal vermelho. Se for assaltado, não reaja – 

entregue tudo”.3

 criminalidade virou “lugar-comum” e tem se constituído um problema global de 

enormes dimensões. Todavia, infelizmente nenhum fator isolado pode explicar por que 

a criminalidade existe e por que prevalece em algumas comunidades e não em outras 

(Pinheiro e Almeida, 2003). 

Segundo dados do Relatório Mundial de Saúde de 2000, em 1999, quase 1,7 milhão de 

pessoas foram intencionalmente mortos por outras pessoas ou praticaram suicídio, estima-se 

ter havido 520 mil homicídios, ou seja, foram 8,8 homicídios para cada 100 mil habitantes do 

planeta. O Relatório também mostra que esta criminalidade não é distribuída de forma 

homogênea por sexo, faixa etária ou localização: por exemplo, o Brasil ocupa a segunda 

posição num conjunto de 60 países (apresentou 26,3 homicídios por 100 mil habitantes em 

1999). E este índice vem crescendo. A criminalidade é um problema presente no cotidiano de 

todos os moradores das cidades brasileiras. Independente de serem do meio urbano ou rural, a 

criminalidade não tem mais endereço certo. O Mapa da Violência IV, da Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), lançado no início de 2004 

apontou Recife, a capital pernambucana, como a cidade mais violenta do país, com alta taxa 

de criminalidade4.

3 Pinheiro, P & Almeida, G. Violência Urbana. São Paulo: Publifolha, 2003: 8. 
4 Segundo o Mapa da Violência IV, as grandes regiões metropolitanas lideram os índices de violência: 
Pernambuco 55,63, Rio de Janeiro 52,54, Vitória (ES) 51,87, São Paulo 44,00. 

A
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Desta feita, os meios de comunicação têm divulgado com freqüência a criminalidade, o medo 

e a insegurança na cidade do Recife, denunciando fatos que têm ocorrido em diversos bairros 

da cidade: não apenas aqueles voltados para a classe baixa, mas também nos habitados pelas 

classes média e alta. O pior é o fato de que a criminalidade tem sido banalizada diariamente, 

fazendo crescer nos cidadãos um sentimento de incapacidade: já não se pode fazer nada para 

evitar ou se proteger contra crimes. Certos lugares, não se sabe porque, parecem apresentar 

condições favoráveis a emergência da criminalidade e seus moradores parecem ser fatalistas 

quanto a possibilidade de solução. O problema social e a pobreza são problemas estruturais da 

sociedade o que parece explicar uma situação da qual acredita-se não poder tratar a violência 

a nível local. 

Segundo Gomes (2003): “A miséria, por si só, não é fator determinante do crime. Mas, se 

aliada à urbanização desordenada, que se deve à ausência do Estado, torna-se naturalmente 

causa determinante da violência”5. Esta urbanização desordenada a que se refere o autor é 

representada pelas condições de vida precárias, falta de policiamento, falta de segurança, de 

saúde, de educação, de lazer, desemprego, falta de expectativa na vida. Gomes (2003) passa a 

relacionar a criminalidade a esses fatores ao constatar que os Estados brasileiros mais pobres 

(Maranhão e Piauí) apresentam os mais baixos índices de violência e compará-los aos países 

africanos mais pobres que também ostentam baixíssimos índices de violência, concluindo 

desta forma que a miséria não determina a criminalidade, todavia a ausência de elementos que 

propiciam a qualidade vida ao ser humano é fator determinante ao surgimento desta. 

Os veículos de comunicação ao divulgarem a criminalidade, acabam expondo ao mundo a 

nossa urbanização desordenada. No Recife, manchetes dos principais jornais da cidade têm 

mostrado freqüentemente a criminalidade bem como o local aonde vem ocorrendo. Dentre os 

mais comuns estão os conjuntos habitacionais: 

“Vila militar é alvo de roubo – catorze arrombamentos de veículos foram registrados nos 

últimos dez dias numa das quadras do conjunto residencial, que é vizinho ao II Comando 

Aéreo Regional (Comar)”. 

Jornal do Commercio, caderno Cidades, 09/04/2004. 

5 Gomes, L. Neoliberalismo e urbanização desordenada = criminalidade. Disponível em
http://www.cartamaior.com.br. [Consultado em 14/04/2004]. 
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“O assunto agora é Segurança. Os moradores do Conjunto Ignêz Andreazza que fica no 

bairro da Estância, no Recife, estão com medo. Muitos já não saem mais de casa a noite. 

Eles reclamam dos assaltos e dos roubos de carros...” 

Reportagem apresentada no NE TV, Rede Globo NE, 23/04/2003. 

A questão da criminalidade em conjuntos habitacionais leva à reflexão, uma vez que se trata 

de um assunto bastante polêmico: apesar de atenderem às reivindicações da população que 

necessita de um teto a um baixo custo, os conjuntos habitacionais acabaram impondo à cidade 

e aos seus habitantes um cotidiano programado, onde as ações humanas são limitadas e 

isoladas, através dos seus espaços funcionais concebidos pelos urbanistas modernos. 

1.1 A ESPACIALIZAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL NA 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR) 

Segundo Melo (1990), o BNH, através dos programas Companhias de Habitação, 

Cooperativas e SBPE, implantou na Região Metropolitana do Recife (RMR), a exemplo de 

outras cidades e regiões metropolitanas brasileiras, no período de 1964-1984, cerca de 

142.392 unidades habitacionais, dentre estas os Grandes Conjuntos Habitacionais. 

Entretanto a espacialização dessas unidades na RMR apresenta diferenciações decorrentes de 

múltiplas práticas sócio-espaciais condicionadas por variáveis históricas, econômicas, 

políticas e sociais. Ou seja, os diferentes programas trabalhados pelo BNH foram aplicados 

em diferentes condições e espaços distintos. 

O SBPE concedia empréstimos vinculados à produção e/ou comercialização de habitações 

destinadas a atender à demanda por habitações das classes médias superiores. Os bairros 

dotados de melhor infra-estrutura puderam contar com este programa, ou seja, o bairro de Boa 

Viagem, os bairros tradicionais de classe média (Espinheiro, Derby, Aflitos, Casa Forte, 

Graças, Madalena, Parnamirim, Rosarinho, Santana, Monteiro, Tamarineira e Torreão) e os 

bairros centrais (Boa Vista, Joana Bezerra, Bairro do Recife, Santo Amaro, Santo Antônio, 

São José e Coelhos).
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Já o programa Companhia de Habitação concedia crédito à produção e/ou comercialização na 

faixa de interesse social, ou seja, às famílias com rendimentos de 03 a 05 salários mínimos. 

As unidades habitacionais construídas através deste programa situavam-se nos municípios 

limítrofes de Recife (Paulista, Olinda e Jaboatão), sobretudo nas periferias urbanas dos 

núcleos destes municípios. 

Buscando a produção e comercialização de habitações, o programa Cooperativas buscou 

atender as famílias cuja renda permeava 06 a 08 salários mínimos. Assim, sua produção se 

direcionou para as áreas e bairros ocupados pela classe média inferior (bairros que 

margeavam a Av. Recife e os bairros da Várzea, Caxangá, Areias, Jardim São Paulo, Arruda e 

Beberibe).

Ao analisar as práticas de localização dos programas do BNH, Santos (2002) conclui que, de 

acordo com a primeira legislação urbanística do Recife6, a lei 7427/61 que vigorou até abril 

de 1983, em consonância com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife que passou a 

vigorar em 17-01-1983, as unidades habitacionais produzidas pelo SBPE se localizaram, 

sobretudo, na área urbana da zona residencial 1 (ZR-1) e nas grandes vias de circulação da 

zona residencial 2 (ZR-2), a exemplo da Avenida 17 de Agosto e parte da Estrada do Arraial, 

áreas que constituem o lugar de moradia das classes média e alta (Ver FIGURA 01). Em 

contrapartida, os empreendimentos dos programas Cooperativas e COHAB-PE se situaram, 

predominantemente, no setor suburbano da ZR-2, onde a legislação determina relativamente 

menores coeficientes de utilização do terreno, menores níveis de acessibilidade aos serviços e 

equipamentos coletivos e menores preços dos solos quando comparados aos terrenos da ZR-1. 

Isto aconteceu principalmente devido a associação das políticas fundiárias com a localização 

das habitações financiadas pelo SBPE que por se situarem em áreas bom dotadas de infra 

estrutura acabaram por gerar segregação sócio espacial muito forte, sobrando para as 

habitações populares as áreas menos favorecidas – normalmente as zonas da periferia urbana. 

6 A Lei 7427/61 que, em linhas gerais, constituí uma tentativa de acompanhar as grandes tendências da divisão 

funcional e social do espaço urbano, definia condições de uso e ocupação do solo para os três setores: urbano, 

suburbano e rural. Esses setores eram subdivididos em zonas, de acordo com as suas diversas funções – 

comercial, industrial, portuária e habitacional. Para cada zona eram estabelecidas as condições de utilização – 

gabarito e taxa de ocupação máximos, recuos mínimos, área total de construção, número de vagas para 

estacionamento, dimensões mínimas dos lotes. (Melo, 1990). 
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Além do exposto anteriormente, constata-se também que, até mesmo os conjuntos 

habitacionais das Cooperativas em relação aos da COHAB-PE, apresentam-se relativamente 

melhores situados, em termos de acessibilidade a serviços e equipamentos urbanos coletivos, 

por se localizarem, em sua maioria, no Recife e não na RMR.  

Antes de abordar o problema criminalidade no Conjunto Residencial Ignêz Andreazza 

(CRIAZZA)7, faz-se necessário situar o conjunto residencial dentro da imbricada malha urbana 

da cidade do Recife, assim como descrevê-lo com todas as edificações internas a ele.  

7 A partir deste momento o Conjunto Residencial Ignêz Andreazza será indicado por CRIAZZA. 

Figura 01: Espacialização das zonas residenciais da cidade do Recife segundo a LEI 
7427/61

Fonte: Santos, 2002 
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1.2 SITUAÇÃO GEOGRÁFICA 

O CRIAZZA, objeto de estudo desta pesquisa, é um conjunto habitacional edificado no 

período de 1980 – 1983 pelo programa Cooperativas Habitacionais, sob a orientação da 

INOCOOP/ Guararapes. O processo de ocupação da área onde se localiza o conjunto iniciou-

se na década de 1940, a partir da implantação da Base Aérea do Recife, posteriormente 

transformada no Aeroporto Internacional Guararapes, nas proximidades da atual Avenida 

Recife.

Por ser uma edificação de grande porte, o aeroporto, enquanto equipamento urbano, 

influenciou bastante no surgimento das primeiras aglomerações urbanas ao longo da antiga 

“estrada perimetral” - as vilas da SUDENE e do IPSEP. A origem dessas vilas foi 

determinante para que o trecho desta via, iniciando na estrada velha da Imbiribeira, 

atravessando Jardim São Paulo e se estendendo até a interseção das BR-101 e BR-232, 

recebesse, na década de 60, o nome de Avenida Recife.8 Santos (2002) afirma que: 
“Conseqüentemente, a paisagem desta área sofreu profundas transformações, a partir da 

implementação de um tratamento urbanístico na Av. Recife, com cobertura asfáltica, 

canteiros centrais e iluminação”9.

Entre os anos de 1980 e 1990, inicia-se na Avenida Recife um processo de adensamento 

populacional, impulsionado, sobretudo, pelo poder público, através da edificação de conjuntos 

habitacionais (Ibura, Vila Cardeal e Silva e o próprio CRIAZZA) e instalação de uma série de 

estabelecimentos e prédios (voltados para o comércio atacadista, lojas, autopeças e motéis). 

O CRIAZZA se situa, portanto, num terreno de grandes dimensões – 300.000 m2, no bairro de 

Areias, às margens da Av. Recife, sua principal referência espacial. Além desta, delimita-se à 

esquerda com a Av. Tapajós, à direita com uma unidade de saúde do governo do Estado, o 

Hospital Geral de Areias, e, paralelamente à Av. Recife, limita-se com a Rua Ernesto 

Nazareth.

8 Em 27 de outubro de 1960, sob a égide da lei municipal N.º 6352, que entrou em vigor após ser promulgada no 
Diário Oficial de 09 de novembro de 1960,  a antiga “estrada perimetral” recebeu o nome de Av. Recife. 
9 Santos, C. Estudo de Práticas Sócio-espaciais a partir de um Conjunto Habitacional do BNH: reflexões acerca 
de práticas cotidianas atuais no Condomínio Residencial Ignêz Andreazza (Criazza) em Recife – PE.
Dissertação de Mestrado em Geografia. Recife: UFPE/ CFCH. Departamento de Ciências Geográficas, 2002. 
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Um fato interessante existe em relação à exata localização (em que bairro situa-se o conjunto) 

do CRIAZZA. Na realidade, é que existem diferentes maneiras de ver essa localização: os 

arquitetos que projetaram o conjunto afirmam o mesmo situar-se no Caçote; já a 

administração do condomínio e os classificados dos principais jornais consideram que a área 

se encontra na Estância. E, para as empresas prestadoras de serviços telefônicos, elétricos e de 

abastecimento d’água, o bairro onde se localiza o conjunto é o de Areias (Ver FIGURA 02). 
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Bairro onde se localiza o CRIAZZA

Bairros no raio de alcance 
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Fonte: Santos, 2002
Elaboração: Thyana Galvão, 2004.
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Figura 02: Localização do CRIAZZA em relação aos bairros da cidade 
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O espaço físico ocupado pelo CRIAZZA, em relação ao espaço urbano da cidade, apresenta-

se relativamente privilegiado e valorizado, tendo em vista o fácil acesso aos bairros centrais 

da cidade (São José, Santo Antônio, Bairro do Recife e a Boa Vista), do bairro “nobre” de 

Boa Viagem e de importantes equipamentos em suas adjacências, tais como, Aeroporto 

Internacional dos Guararapes, Shopping Centers, Universidade Federal de Pernambuco, etc. 

Numa área que apresenta tipologia predominante de casas de vilas, principalmente a Vila 

Tamandaré e a Vila Cardeal e Silva, contrastando com a funcionalidade de um grande 

depósito de mercadorias de uma cadeia de supermercados e com a precariedade dos 

assentamentos populares existentes no entorno, dentre estes algumas Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS)10, as grandes dimensões do CRIAZZA se destacam na paisagem ao 

longo da Av. Recife, por ocupar praticamente um quarteirão com seus blocos coloridos 

cercados por grades (Ver FIGURAS 03, 04 e 05). 

Figura 03: A cidade do Recife dividida em RPAs, com destaque para a Microrregião onde 
está inserido o CRIAZZA 

Fonte: Santos, 2002

10 “As Zonas Especiais de Interesse SociaI (ZEIS) surgiram como uma designação da legislação urbanística para 
localidades desprovidas de oferta básica de infra-estrutura e serviços urbanos, ocupadas por uma população 
pobre, normalmente ameaçada pela instabilidade de uma posse da terra precária” (Marinho, 1999, p. 13) 
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Figura 04: O CRIAZZA no contexto da Microrregião 5.2 
Fonte: Santos, 2002 
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Figura 05: As comunidades do entorno do CRIAZZA 
Fonte: Santos, 2002 
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1.3 O MORAR NO CRIAZZA: espaços e equipamentos coletivos 

As edificações no interior do conjunto apresentam as características construtivas que marcam 

os empreendimentos do BNH: unidades pré-moldadas em concreto, que visam baratear o 

custo da produção, entretanto, por ignorar as especificidades urbanas e sócio-culturais, 

acabam impondo-se à paisagem construída. 

Neste processo: 
“... as construções são de paredes em alvenaria estrutural (bloco de cimento ou tijolo 

cerâmico), lajes pré-moldadas no canteiro e içadas para montagem no local de 

assentamento, elementos pré-moldados de arremate para grades de portas e janelas, 

peitoris das varandas, degraus de escadas, jardineiras, bancos, e demais procedimentos 

construtivos segundo as técnicas industriais habituais, com materiais padronizados e 

econômicos”.11

Criou-se a Cooperativa Habitacional Santa Luzia, que administrou toda a fase de construção 

do CRIAZZA. Utilizando-se aproximadamente 67% da área total do terreno (cerca de 

200.000 m2), foram construídos 23 (vinte e três) blocos independentes, sendo 19 (dezenove) 

com 08 (oito) módulos e 04 (quatro) com 06 (seis) módulos. Cada um destes compreende 14 

(quatorze) apartamentos, num universo total de 2.464 unidades habitacionais, que possuem 

em suas dimensões internas, dois (61,35 m2) ou três (70,60 m2) quartos, sendo um quarto 

reversível, cozinha, dois banheiros, área de serviço e uma pequena varanda. 

Além dos blocos residenciais, o conjunto também dispõe de alguns equipamentos 

comunitários. Alguns deles estão situados bem próximos, formando um grande núcleo 

administrativo-social. É o caso da Sede do Condomínio, situada ao lado da Escola Senador 

Nilo Coelho e do Clube Recreativo Ignez Andreazza. Outros encontram-se desativados e, 

ainda há os que encontram-se espalhados por todo o terreno do CRIAZZA (Ver FIGURA 06). 

11 PROJETO: revista brasileira de arquitetura, planejamento, desenho industrial, construção. São Paulo: Projeto 
Editores Associados Ltda. Edição 79. Set,1985: 100. 
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Figura 06: Planta Esquemática do CRIAZZA, 2004 
Fonte: Santos, 2002 

Os equipamentos urbanos encontrados no interior do CRIAZZA, bem como suas 

características e funções principais são mostrados a seguir: 
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Sede do Condomínio – funciona desde a inauguração do CRIAZZA e atende serviços 

administrativos (gabinete do síndico, tesouraria e escritório). A Sede possui um acesso 

principal e outro secundário, porém apenas o primeiro está funcionando e situa-se em frente a 

uma grande área de estacionamento que atende os usuários do Edifício Petrolina (cabe afirmar 

que os 23 blocos de edificações residenciais situados no interior do conjunto apresentam 

nomes de cidades pernambucanas: Sertânia, Olinda, Salgueiro, Limoeiro, Belo Jardim, entre 

outros);

Guarita de Segurança – funciona com os encarregados, supervisores e segurança (controle 

dos portões, entrada e saída); 

Condomínio telefônico (desativado) – foi criado para atender a um sistema de 

comunicação externa e interna entre os condôminos e o público; 

Clube Recreativo Ignêz Andreazza – possui sala de apoio para administração, salão de 

eventos com palco, banheiro e vestiários feminino e masculino, e uma quadra poliesportiva. 

Por questões de segurança e usabilidade restrita, o clube foi gradeado e murado, apesar de 

estar situado no interior do conjunto. Todavia, parte do muro que cerca a área do clube foi 

demolida por alunos da escola pública Senador Nilo Coelho, que utilizam a quadra como área 

de lazer. De uma forma geral, o clube atende atividades sociais, culturais e esportivas. Entre 

estas, encontram-se: 

I. Atividades Sociais – podem ser realizadas festas por qualquer pessoa que deseje 

utilizar o clube, porém os condôminos têm 50% de desconto na taxa cobrada na 

utilização do equipamento. Também são realizadas reuniões e assembléias gerais 

no clube e algumas igrejas alugam o espaço para a realização de encontros 

religiosos;

II. Eventos Culturais – são realizados eventos culturais gratuitos, tais como: 

apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife, do Balé Popular do Recife e 

encenação da Paixão de Cristo. Há também, dentre as salas do clube, uma 

biblioteca, com cerca de 2.000 (dois mil) volumes (livros didáticos, 

enciclopédias e romances), que é visitada pelos moradores do CRIAZZA ou do 
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seu entorno. Cerca de 3.000 (três mil) consultas são realizadas na biblioteca por 

mês12.

III. Atividades Esportivas – escolinha de futebol, futebol adulto; jiu-jitsu, capoeira e 

artes marciais, biodança para 3ª idade; 

IV. Atividades Comerciais – empresas de cosméticos e roupas intimas utilizam o 

espaço do clube para se promoverem. É o caso da De Millus que mensalmente 

faz exposições dentro da sede do Clube; 

V. Festas Escolares – o clube é utilizado não apenas pela Escola Senador Nilo 

Coelho (funciona no interior do conjunto), mas por várias escolas da redondeza; 

VI. Programas da Prefeitura da cidade do Recife – a sede do clube também é 

utilizada para a realização de reuniões do orçamento participativo e programas 

de vacinação. 

Posto Policial (desativado) – foi criado um posto policial em convênio com a Polícia 

Militar e Polícia Civil do estado de PE, para atender a população interna e externa. Sua 

estrutura física é composta de: sala de recepção, gabinete do dirigente, 01 (um) beliche em 

cimentado para auxiliares; 01 (um) banheiro e 01 (uma) cela; 

Escola Senador Nilo Coelho – a princípio, a escola deveria ser administrada pelo 

condomínio e voltada para a educação dos moradores do CRIAZZA. Porém não funcionou 

desta forma. Trata-se de uma escola pública estadual que atende a crianças de todos os bairros 

vizinhos e, portanto, implica em que o conjunto seja aberto à entrada de pessoas que não 

necessariamente sejam moradores ou visitantes destes. A escola possui dois acessos (ambos 

localizados dentro do conjunto, ou seja, para ter contato com estes é necessário adentrar no 

CRIAZZA): um para veículos e outro para pedestres. Ë importante destacar que o acesso de 

veículos está permanentemente fechado com grades e cadeado (Ver FOTOS 01 a 09). 

Desta feita, o CRIAZZA possui atualmente uma população predominante de classe média, e 

média-baixa estimada em 14.000 pessoas13, que em sua maioria exercem atividades 

profissionais vinculadas ao setor de comércio e serviços, profissões liberais, funcionalismo 

público, pequenos comércios, trabalhadores autônomos, entre outros, além de aposentados e 

pensionistas, donas de casa e estudantes (Santos, 2002). 

12 Dado estatístico da sede do condomínio, de acordo com o balanço realizado no ano de 2003. 
13 Dado estatístico retirado do balanço realizado pelo condomínio em 2003. 
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Foto 01: Fachada do Clube Recreativo Ignez Andreazza 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 02: Parte interna ao clube. Nota-se a presença de muros altos e muito descaso. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 03: Portões do clube, com visão para seu interior. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Foto 04: Portão de acesso ao CRIAZZA pela Rua Ernesto Nazareth. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 05: Vista de um dos acessos ao CRIAZZA pela Rua Ernesto Nazareth. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 06: Jardim interno aos blocos, inutilizado e abandonado. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Foto 07: Fachada da Escola Senador Nilo Coelho 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 08: Fachada da Sede do Condomínio, a partir de uma rua repleta de garagens cobertas 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 09: Portão de acesso ao CRIAZZA, aberto pelos moradores, na Av. Tapajós 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 



O Conjunto Residencial Ignêz Andreazza e a emergência da criminalidade 

Thyana Farias Galvão 

24

1.4 DA CONCEPÇÃO DE SOCIALIZAÇÃO AO FECHAMENTO DO 

CONJUNTO

Concebido em 1979, pelos arquitetos Acácio Gil Borsoi e Marco A. Gil Borsoi, intitulando-se 

inicialmente “Conjunto Habitacional Caçote: volumetria movimentada em linha”, o projeto do 

Residencial Ignêz Andreazza visava estimular o espírito de convivência e a capacidade de 

contato social da comunidade, através da construção de grupos de edificações autônomas, 

evitando-se “as estruturas fragmentadas da vida em comum”, com precisa delimitação e 

apropriação dos espaços funcionais (Projeto, 1985). 

Desta forma, a partir de um estudo do entorno da área, os arquitetos optaram por uma 

tipologia arquitetônica de grandes blocos em linha, com quatro pavimentos, conformados pela 

justaposição de módulos autônomos, numa composição variada e defasada, dispostos 

perpendicularmente à Av. Recife. 

O projeto do CRIAZZA visava criar: 
“... espaços alternados de cheios e vazios, permitindo visuais internas e externas ao núcleo 

abrindo o conjunto à comunidade, e definindo a ordenação física da paisagem construída 

resultante”.14

Por conseguinte, os blocos possuíam a característica de uma gradação de cores diferenciada, 

no intuito de promover a inserção e integração do conjunto com o ambiente existente, assim 

como estabelecer a identificação dos habitantes com o conjunto. Desta forma, os blocos 

apresentavam originalmente tonalidades que passavam do amarelo-laranja ao vermelho, 

contrastando com tons de azul e branco nas áreas de transição. Diz-se ‘originalmente’ pelo 

fato do CRIAZZA apresentar-se, atualmente, em situação degradada (sujo, descolorido e 

abandonado).

Inaugurado em 1983, o recrutamento e a seleção dos eventuais moradores dos apartamentos 

do CRIAZZA apresentam a característica de terem sido realizados pela Cooperativa 

Habitacional Santa Luzia, que também, a princípio, ficou a cargo da administração do 

14 PROJETO: revista brasileira de arquitetura, planejamento, desenho industrial, construção. São Paulo: Projeto 
Editores Associados Ltda. Edição 79. Set,1985: 100. 
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condomínio. Nesse mesmo ano, os moradores resolveram barrar a entrada de estranhos ao 

conjunto, cercando-o com grades. Assim, o desejo de integração e abertura do CRIAZZA a 

comunidade do entorno, por parte dos arquitetos que conceberam o projeto inicial do 

conjunto, não ocorreu da forma prevista. O conjunto, ao ser gradeado, passou a ter doze 

portões de acesso: 06 (seis) localizados na Rua Ernesto Nazareth com passagem de veículos e 

pedestres, 01(um) localizado na Av. Tapajós com permissão de tráfego para pedestres e 

veículos e 05 (cinco) localizados na Av. Recife, onde, embora todos pudessem ser usados por 

pedestres, apenas 02 (dois) eram utilizados para passagem de veículos (Ver FIGURA 07). 

Entre os anos de 1987 e 1988, criou-se a medida de restringir o acesso ao CRIAZZA mediante 

prévia identificação nas guaritas. Houve cadastramento de condôminos, com entrega de 

carteiras de identificação de moradores, juntamente com adesivos para afixarem em seus 

veículos. Na entrada do conjunto, os seguranças solicitavam que as pessoas se identificassem 

para desta forma, poderem liberar o acesso. No caso dos visitantes, era preciso apresentar um 

documento de identidade e informar o bloco, módulo e apartamento da família que iriam 

visitar, recebendo em seguida uma carteira de visitante. Todavia, esta forma de controle não 

resistiu aos inúmeros conflitos ocasionados, principalmente pelos próprios moradores.  

1.4.1 FECHAMENTO E SEGURANÇA: INTENÇÕES E EQUÍVOCOS 

Em 1993, os então síndico e sub-síndico resolveram criar dentro do CRIAZZA o Quadro de 

Segurança, pois até então apenas o quadro de porteiros (estes faziam escala nas treze guaritas 

existentes) e os vigias remanescentes das obras de construção faziam a segurança dentro do 

conjunto sem a menor preparação técnica. Na época, foram testados, selecionados e 

aprovados 40 homens que faziam a segurança da seguinte forma: 

Ala Esquerda – da sede do condomínio até o portão 09, limitando-se com o HGA; 

Eixo Central – do bloco 168 até o bloco 540, limitando-se com o HGA; 

Ala Direita – do bloco 342 até o bloco 540, ou seja, compreende os limites com a Rua 

Ernesto de Nazareth até as quadras poliesportivas (Ver FIGURA 07). 

Essa forma de fazer a segurança interna do conjunto sobreviveu apenas uma gestão 

condominial. Em 1996, a questão segurança passou a ser um problema. Não que antes deste 
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ano o problema não existisse, mas passou a ser incontrolável. A criminalidade15 encontrou o 

CRIAZZA de portões abertos e instalou-se de te tal forma que passou a ser reconhecida 

pelos moradores como o principal problema existente (Santos, 2002). Tal percepção não se 

deve a uma visão generalizada que acomete todos os moradores de grandes cidades, mas é 

substanciado por números que mostram que casos de crime na área só têm crescido nos 

últimos anos. 

Figura 07: Planta esquemática do CRIAZZA com marcações dos acessos e divisão das áreas 
de segurança, no período de 1993-1995. 

15 No capítulo que se segue serão tratadas questões de ordem teórica a respeito da criminalidade: definição, 
tipologia, etc. 
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Tentando estar no controle da situação, a atual gestão condominial (trata-se da mesma de 

2002, que foi reeleita em 2004) resolveu contratar 40 homens para fazer a segurança do 

conjunto da mesma forma que a realizada em 1993-1995. Atualmente, alguns portões de 

acesso ao CRIAZZA (implantados na época do fechamento do conjunto) foram fechados, 

outros se encontram danificados ou permanentemente abertos. Há ainda alguns que foram 

parcialmente interditados pelos comerciantes do entorno. Diante do exposto, os moradores das 

áreas adjacentes utilizam os acessos do conjunto como via de passagem entre a Av. Recife e a 

Rua Ernesto Nazareth. Este motivo levou a atual gestão condominial a aprovar medidas de 

fechamento de 07 (sete) desses portões como forma de controle (Ver FIGURAS 08 e 09). 

O CRIAZZA passa a ter, dia após dia, algumas das características físicas de uma gated

community16: uma comunidade cercada por portões, totalmente diferente da concepção do 

projeto original, que pretendia, a partir da “movimentação volumétrica” das formas do 

conjunto, criar áreas distintas para estacionamento de veículos e praças de uso comum, assim 

como, a partir de um “semipilotis”, ao nível do térreo, estabelecer uma ligação entre os 

módulos, criando assim um espaço de passagem coberto, um local de encontro complementar 

às praças projetadas (Projeto, 1985).

As relações entre o público e o privado nas áreas de uso comum do CRIAZZA são bastante 

confusas e passam por constantes revisões. Espaços originalmente planejados para atenderem 

ao uso público passam a ter o seu uso revertido para o privado, restringindo a acessibilidade, 

principalmente através da instalação de barreiras físicas (grades, muros, portões, etc). 

Na Ata de Convenção Condominial, datada de 1983, as áreas de uso comum se referem às 

“partes comuns ‘pro-indivisivo’ comum a todos os condôminos inalienáveis a qualquer título” 

(Criazza, 1983). Infelizmente, a Convenção não foi evidenciada no momento em que as vias 

internas do conjunto foram preenchidas por garagens cobertas, havendo desta forma, uma 

privatização de alguns espaços coletivos do conjunto.

Concebida originalmente como um grande espaço de uso coletivo, sem coberturas ou 

divisórias, a área de estacionamento do CRIAZZA sofre constantes modificações que 

16 O conceito de gated community será discutido no próximo capítulo. 
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restringem a acessibilidade. A construção de garagens isoladas, iniciadas no final da década 

de 1980, caracteriza uma expressiva mudança no uso original previsto para a área. 

Figura 08: Projeto da atual gestão do condomínio para fechamento dos portões do CRIAZZA 

Fonte: Pesquisa documental realizada pela autora, 2004.
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Figura 09: Planta esquemática do CRIAZZA com marcações dos acessos, 2004. 
Fonte: Levantamento in loco, 2004 
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Todavia, o número das transformações não pára por aí. No térreo, os espaços de passagem 

projetados pelos arquitetos com a finalidade de corredor de circulação entre os módulos, 

foram privatizados pelos moradores dos módulos, através da instalação de grades, sistemas de 

segurança, porteiros eletrônicos individuais, restringindo a circulação e o acesso de estranhos. 

Com isso, o conjunto perdeu um importante espaço de convívio, uma vez que tais corredores 

foram concebidos com o intuito de promover a interação dos moradores dos vários módulos 

ou, segundo Santos (2002), tratava-se de “um espaço de uso coletivo que permitia o 

enriquecimento das relações sociais”. 

Neste contexto, percebe-se que a área ocupada pelo estacionamento foi a mais transformada 

em relação ao projeto original, uma vez que, ao serem criadas garagens fechadas (cobertas ou 

descobertas) individuais, surgiram novas possibilidades de acesso e outras existentes foram 

extintas. Todavia, as possibilidades de passagem que surgiram a partir das alterações 

realizadas em virtude da construção de garagens são, em sua grande maioria, espaços 

fechados, escuros e vulneráveis à presença de estranhos, segundo alguns moradores.  

Inaugurado há vinte e um anos, portanto, o CRIAZZA, visto por dentro, enfrenta questões 

relacionadas à gestão dos limites entre o público e o privado, no que tange a apropriação das 

áreas de uso comunitário pelos mais diversos grupos a partir de necessidades particulares. 

Visto de fora, exibe paisagens marcadas por um intenso processo de apropriação e 

transformação dos seus espaços planejados, que em nada seguem o previsto pelos arquitetos 

criadores do projeto original. 

Diante disto, constata-se a complexa adequação entre forma e conteúdo, pois os moradores 

através das suas práticas cotidianas podem realizar ou não os espaços planejados pelos 

arquitetos, reinventando-os e/ou adaptando-os a sua cultura de acordo com suas necessidades 

e experiências. Muitas transformações podem ser percebidas a partir da comparação do que se 

tem atualmente e do que foi pretendido através do projeto inicial. Observam-se muitos 

fechamentos internos: áreas com apenas um acesso, onde se tinha mais de um anteriormente 

(como a entrada dos blocos, por exemplo). Esta medida tomada pelos moradores acarretou na 

redução significativa de permeabilidades e de visibilidade, pois enquanto no projeto inicial era 

possível ver o todo das edificações através do pilotis de um único bloco, agora esta medida é 

impossível, uma vez que os prédios foram gradeados um a um. Este fechamento quebrou a 



Entre a gaiola e a armadilha: reflexões acerca da relação configuração espacial x criminalidade no 
Conjunto Residencial Ignêz Andreazza, em Recife/ PE.

Thyana Farias Galvão 

31

unidade ou integração do conjunto não apenas em termos visuais, mas principalmente 

coletivos.

O CRIAZZA apresenta sua atual condição viária imersa em problemas que causam 

transtornos aos seus moradores e usuários. São muitos caminhos informais sem visibilidade 

alguma, rotas que ligam nada a lugar algum (Ver FOTOS 10 a 13). 

Foto 10: São vários os caminhos informais e os obstáculos encontrados no percurso. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 11: Os pilotis dos edifícios foram fechados com grades e alvenaria. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Foto 12: Alguns módulos dos blocos de apartamento do CRIAZZA instalaram interfone 
como método de segurança. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 13: Este módulo, além do fechamento do pilotis,apresenta grades rodeando seu 
perímetro externo, impedindo o pedestre (não morador do prédio) de adentrar na área. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

A partir da apresentação do CRIAZZA, pode-se verificar que o mesmo possui, em suas áreas 

coletivas, espaços não permeáveis e sem visibilidade que acabam por orientar negativamente 

a rota dos usuários, ou seja, a movimentação dos usuários do CRIAZZA é feita de forma 

bastante confusa, onde muitas vezes os caminhos escolhidos, apesar de serem mais rápidos, 

são de difícil acesso. Um exemplo é a rota escolhida por muitos usuários do HGA (Hospital 
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Geral de Areias) que funciona ao sul do CRIAZZA. Foi criada uma abertura informal no 

muro que separa as edificações e os usuários passam por esta fenda diariamente (Ver 

FIGURA 10 e FOTOS 14 e 15). 

Figura 10: Planta esquemática do CRIAZZA com marcações das rotas mais usuais, 2004 
Fonte: Levantamento in loco, 2004. 
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Foto 14: Abertura no muro que separa o CRIAZZA do HGA: 
muitos usuários passam de uma edificação para a outra livremente. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 15: Garagem de propriedade de um morador do CRIAZZA nas 
proximidades do muro que separa o conjunto do HGA. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Na área do CRIAZZA também funcionam diversos estabelecimentos comerciais, cujos 

maiores atrativos são os bares, freqüentados nos finais de semana por um grande fluxo de 

pessoas. Essa área intitulada ‘boxes comerciais’, entretanto, não pertence ao condomínio, ou 

seja, não compete a este a sua administração. Além da área comercial dos boxes, a influência 

de um empreendimento do porte do CRIAZZA sobre as áreas vizinhas, impulsionou a criação 

de pequenos comércios, tanto ao longo da Rua Ernesto Nazareth (via principal da Vila 
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Tamandaré), onde existe uma variedade de comércios e serviços funcionando diariamente, 

quanto nas calçadas no entorno do conjunto, e acarretando inúmeros transtornos aos 

moradores, uma vez que os comerciantes se apropriam das guaritas e calçadas, sujando-as e 

obstruindo-as (Ver FIGURA 11). 

Figura 11: Planta esquemática do uso do solo no entorno do CRIAZZA 
Fonte: Santos, 2002 
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A partir do levantamento realizado in loco podem-se verificar não apenas as áreas utilizadas 

no entorno do CRIAZZA, mas também como o interior do conjunto apresenta-se ocupado 

quase que totalmente por espaços edificáveis. A ocupação dos espaços livres do conjunto 

pelos moradores para construção de garagens particulares deu ao conjunto uma característica 

de um espaço heterogêneo com muito mais cheios (áreas ocupadas) que vazios (áreas 

desocupadas), tornando-o um espaço extremamente denso (Ver FIGURA 12 e FOTO 16). 

Figura 12: Planta de Fundo-figura do CRIAZZA em 2004. Em preto, os espaços ocupados; 
em branco o sistema dos espaços livres de edificação e de uso coletivo. 

Fonte: Levantamento in loco realizado pela autora, 2004. 
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Foto 16: As garagens cobertas ocupam grande parte dos espaços 
de uso coletivo do conjunto. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Do exposto, depreende-se que a rígida concepção das áreas de habitação, lazer, 

estacionamento, circulação, comércio e serviços do CRIAZZA, visava uma perfeita 

integração entre forma e conteúdo, ou seja, a imposição de um controle social às referências 

anteriores dos seus habitantes (Santos, 2002). 

Ao serem consideradas as grandes dimensões do conjunto e sua expressiva população 

residente e usuária, observa-se que este oferece inúmeros subsídios para se analisar a relação 

existente entre os espaços de uso comunitário do conjunto (a partir de sua concepção, 

apropriação e/ou transformação) e a criminalidade presente em seu interior. Tal criminalidade 

pode ser considerada um reflexo das práticas cotidianas realizadas no CRIAZZA, ou seja, a 

criminalidade ocorre em função de práticas diárias simples como: sair da unidade privada 

(apartamento) para a unidade pública (espaços comuns) para trabalhar, conversar, passear ou 

chegar na unidade privada após o trabalho.

No capítulo que se segue, serão tratados assuntos relativos à relação existente entre espaço e 

criminalidade. Com base nele poderão ser comprovadas se as características dos espaços 

coletivos do CRIAZZA facilitam de fato a criminalidade existente. 



CAPÍTULO  2 
ESPAÇO E CRIME: O ESTADO DA ARTE 
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2. ESPAÇO E CRIME: O ESTADO DA ARTE 

 presente capítulo consiste no universo teórico de reflexão sobre a relação existente 

entre espaço e criminalidade, temática maior aqui estudada. Nesta análise, faz-se 

necessário apreender algumas categorias e conceitos que, numa perspectiva interdisciplinar, 

forneça o aporte necessário à análise do objeto em estudo. 

2.1 VIOLÊNCIA: UM CONCEITO MAIS AMPLO 
2.1.1 DEFINIÇÕES E TIPOLOGIAS 

Seguindo o pensamento de Michaud (1989): “É impossível falar sobre criminalidade sem 

antes conceituar e classificar a violência”. Estudiosos acerca do assunto têm se questionado 

quanto à possibilidade de alcançar um conceito mais objetivo que contemple todas as 

expressões empíricas da violência. Na busca deste conceito universal e mais objetivo, 

primeiramente é preciso analisar a etimologia da palavra. Segundo Aurélio Buarque de 

Holanda (Holanda, 2000): 
“Violência significa constrangimento físico ou moral; uso de força; coação. A palavra 

violência vem do latim violentia: verbo violare significa tratar com violência, profanar, 

transgredir”17.

Apesar de um significado aparentemente tão simples, “violência” tende a ser uma palavra 

complicada, apresentando diversas formas de definição (Pinheiro, 2003). A OMS 

(Organização Mundial da Saúde) propôs uma definição ampla sobre o que vem a ser 

violência:
“O uso intencional da força física ou do poder, real ou potencial, contra si próprio, contra 

outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação”18.

17 A. B. de Holanda. Novo Aurélio Século XXI, Nova Fronteira, 2000: 2.128 pp. 
18 E.G. Krug. Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde. Brasília: OMS/Opas/UNDP/Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos, 2002. 

O
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Sob o ponto de vista antropológico, Alba Zaluar (1999) define violência a partir da etimologia 

da palavra, chegando a: 
“Violência vem do latim violentia que remete a vis (força, vigor, emprego de força física ou 

os recursos do corpo para exercer sua força vital). Essa força torna-se violência quando 

ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos e regras que ordenam relações, 

adquirindo carga negativa ou maléfica. É, portanto, a percepção do limite e da 

perturbação (e do sofrimento que provoca) que vai caracterizar o ato como violento - 

percepção essa que varia cultural e historicamente”.19

A OMS classifica a violência quanto ao tipo e quanto à natureza do ato. A primeira tipologia 

divide-se em três categorias distintas: 

Violência auto-inflingida 

É subdividida em comportamento suicida e comportamento auto-abusivo. No primeiro, estão 

presentes os pensamentos suicidas e tentativas de suicídio e no segundo estão os atos de 

automutilação. 

Violência interpessoal 

Esta categoria se divide em duas subcategorias: 

I. Violência familiar e de parceiros íntimos – Em geral, ocorre dentro de casa e é praticada 

por membros da família e/ou parceiros íntimos; 

II. Violência comunitária – Ocorre entre pessoas que podem ou não se conhecer, e 

acontece geralmente fora de casa. 

Violência Coletiva 

Esta categoria se divide em três subcategorias: 

I. Violência Social – Os crimes de ódio cometidos por grupos organizados, os atos 

terroristas e a violência das multidões são exemplos desta subcategoria; 

II.  Violência Econômica – Fazem parte desta os ataques motivados pelo ganho material; 

III. Violência Política – Incluem-se as guerras e conflitos armados, a violência do Estado e 

os atos de mesma categoria cometidos por grupos maiores. 

19 A. Zaluar. Crime e Violência, in Sergio Micelli (org.), O que ler na ciência social brasileira (1970-1995). São 
Paulo, Anpocs, 1999.
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Com exceção da violência auto-inflingida, todas as demais categorias e subcategorias podem 

ser caracterizadas quanto à natureza dos atos violentos, em: 

a. Física, 

b. Sexual, 

c. Psicológica e 

d. Envolvendo privações ou negligência. 

A tipologia da violência, segundo a OMS é mostrada na figura abaixo: 

Figura 13: Tipologia da Violência, segundo a OMS
Fonte: E.G. Krug, World reported on violence and health. Geva, WH Organization, 2002. 

Com uma visão mais sociológica, Yves Michaud (1989) define a violência de uma forma mais 

clara e ampla: 
“Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem de maneira 

direta ou indireta, maciça ou espaça, causando danos a uma ou várias pessoas em graus 

variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou 

em suas participações simbólicas e culturais”.20

Michaud (1989) divide a violência em quatro categorias distintas e as nomeia de forma 

diferenciada:

20 Y. Michaud. A Violência. Trad. Garcia. São Paulo: Ed. Ática, 1989. (Séries Princípios e Fundamentos) 
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Guerra

Nesta categoria estão presentes as duas grandes guerras mundiais. 

Violência Política 

Nesta categoria encontram-se: violência sócio-política difusa, violência contra o poder, 

violência do poder, terrorismo e guerras civis. 

Violência da Vida 

As gangues de ruas e os arrastões são dois exemplos desta categoria. 

Criminalidade 

Segundo Pinheiro e Almeida (2003), nas pesquisas sobre violência no Brasil, entre meados e 

fins dos anos 1970, a criminalidade urbana sofreu um aumento generalizado. Dentro desta 

categoria estão: furtos, roubos, brigas, estupros, homicídios e as agressões físicas.  

A figura abaixo serve para elucidar a tipologia de Michaud (1989): 

Figura 14: Tipologia da violência segundo Michaud, 1989 

Nas vias do Direito Penal, as definições acerca do assunto são estritas, com formas de 

classificação tipológica distintas, onde nem todos os atentados ao ser humano são chamados 

violência. Vale salientar que a visão do Direito tem influenciado vários estudiosos acerca da 

violência, que passaram a tratar com maior exatidão o assunto e passaram a considerar a 

VIOLÊNCIA

GUERRA VIOLÊNCIA
POLÍTICA

VIOLÊNCIA DA 
VIDA

1. GUERRAS 
MUNDIAIS;
2. GUERRAS 
ENTRE PAÍSES, 
CONTINENTES. 

1. SÓCIO-
POLÍTICA 
DIFUSA;
2. CONTRA O 
PODER;
3. VIOLÊNCIA DO 
PODER;
4. TERRORISMO;
5. GUERRAS 

CRIMINALIDADE

1. GANGUES DE 
RUA;
2. ARRASTÕES.

1. FURTO; 
2. ROUBO/ 
ASSALTO; 
3. BRIGAS; 
4. ESTUPRO; 
5. HOMICÍDIO; 
6. AGRESSÃO 
FÍSICA.
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questão da criminalidade como um dos tipos da violência, ou seja: a violência passa a ser o 

todo e a criminalidade, uma parte deste todo em evidência (Pinheiro e Almeida, 2003). 

2.2 CRIMINALIDADE 

“O crime é a construção social de males coletivos congelada nos códigos penais, enquanto 

que a criminalidade é o resultado do processamento burocrático de queixas das vítimas, 

denúncias de testemunhas e flagrantes policiais”.21

A afirmação acima, embora datada de 1968, é bastante atual e serve para elucidar a diferença 

existente entre crime (o ato) e criminalidade (o registro deste ato), levando-nos a refletir que, 

o número de crimes registrados não necessariamente corresponde àqueles que efetivamente 

aconteceram. Já Pellegrino (1986), ao estudar a psicanálise na criminalidade brasileira afirma: 
“Criminalidade é efeito, é forma perversa de protesto, gerada por uma patologia social 

que a antecede e que é, também ela, perversa. A criminalidade está para a patologia social 

assim como a tosse convulsiva está para a silicose”.22

Regis de Morais (1981), sociólogo jurista, seguidor do pensamento de Michaud (1989), 

conceitua a criminalidade de forma bastante envolvente e interessante, afirmando: 
“A criminalidade apresenta duas caras, porém quando nos dispomos a compreender a 

realidade – sobretudo a urbana – vemos que é necessário ultrapassar os limites 

especializados do Direito para que o crime seja visualizado e entendido em sua 

plenitude”.23

Esta afirmação nos faz questionar: quais seriam os “limites do Direito”? O Código Penal 

Brasileiro, instituído por Getúlio Vargas em 1940, classifica o crime de forma bastante 

complexa e antiquada, uma vez que já se passaram seis décadas desde a sua instituição e nada 

foi alterado.

21 Cicourel, J. American juvenile Justice. In: Loschper, G. Crime and social control as fields of qualitative 
research in the social sciences. Disponível em: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-00/1-
00loeschper-e.pdf. [Consultado em 03/03/2004]. 
22 Pellegrino, H. Psicanálise da criminalidade brasileira. In Pinheiro, P. e Braun, E. (org.). Democracia X 
violência. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986. p.96-98. 
23 Morais, R. O que é violência urbana. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
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Crimes contra a pessoa 

Homicídio 

Homicídio doloso 

Homicídio culposo 

Lesão corporal dolosa 

Acidentes de trânsito 

Homicídio culposo 

Lesão corporal 

Outros (infanticídio, aborto, omissão de socorro) 

Crimes contra o patrimônio

Furto

Furto qualificado 

Roubo

Latrocínio

Estelionato

Outros

Crimes contra os costumes 

Estupro

Sedução

Prostituição

Outros

Crimes contra a incolumidade pública 

Tráfico de entorpecentes 

Uso de entorpecentes 

Outros

Outros crimes 

Figura 15: Classificação dos crimes, segundo Código Penal (1940). 

Nas linhas do Direito Penal, Prado (2001) afirma: 

CRIMES
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“O crime é uma ação cometida por um homem cuja vontade, no conflito das causas, se 

orientou em direção a um interesse imoral ou antisocial, enquanto que a ação inibitória 

das razões individuais e sociais não resultou eficaz”. 24

A visão e classificação acerca de crimes e violência segundo o Direito, expostas 

anteriormente, são bastante diferentes das visões segundo a antropologia, psicologia, 

sociologia e outras áreas: nem todos os crimes contra o indivíduo são categorizados, no 

Código Penal, desta forma. Por exemplo: o estupro não é tido como um crime contra a pessoa, 

e sim um crime contra os costumes, assim como a morte após um roubo é considerada um 

crime contra a propriedade. Na criminologia moderna, o estudo do criminoso passou a ser um 

segundo plano. A priori, a atenção voltou-se para a conduta criminosa, para a vítima e o 

controle social. O criminoso é estudado como unidade biopsicossocial.25

Dentro do Direito Penal, quatro escolas conceituaram o protótipo do criminoso: a escola

clássica (o criminoso é um pecador que optou pelo mal, embora pudesse e devesse respeitar a 

lei), a escola positivista (o criminoso é um prisioneiro de sua patologia ou de fatores alheios; 

o homem não é o único responsável por seus atos, fatores internos – biológicos – e externos – 

sociais – explicam sua conduta), escola correcionalista (o criminoso é um ser inferior, 

deficiente e incapaz de dirigir por si mesmo a sua vida, sendo necessária a intervenção tutelar 

do estado) e por fim, a escola marxista (a culpa do crime é da sociedade e não apenas do 

criminoso, que é a vítima da sociedade). 

Ainda nas vias do Direito Penal, têm-se definições como a de roubo:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência 

à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência”.26

A categoria roubo é completamente diferente de furto. Segundo Heleno Cláudio Fragoso 

(1983): "A distinção conceitual entre furto e roubo é que o primeiro é a subtração clandestina; 

o segundo, o arrebatamento público e violento". 27 Ou seja, o roubo nada mais é que o furto 

24 L. R., Prado. Curso de Direito Penal Brasileiro, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. IV, 2001.  
25 Segundo Lopes (2001): “O ser no mundo, indivíduo no seu espaço vital, é uma unidade biopsicossocial - uma 
unidade em adaptação dinâmica, num aprender permanente”. Disponível em: 
http://www.hipnologia.hpg.ig.com.br. [Consultado em 10/11/2003]. 
26 Descrição típica do artigo 157. Código Penal. Rio de janeiro: 1940. 
27 H. C. Fragoso. Lições de Direito Penal, 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1983. 
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praticado com violência à pessoa, podendo esta ser física ou moral. Deve-se ao direito alemão 

a distinção conceitual entre furto e roubo. Já a palavra assalto, não tem significação técnica 

em Direito Penal. Sobre o assunto, Heleno Fragoso (1983) diz, o seguinte: 
“Não se pode conceber que no âmbito do Direito Penal a idéia de assalto apareça 

desvinculada de violência à pessoa. A subtração de valores sem o emprego da violência à 

pessoa chama-se furto. O roubo está definido no Art.157 do CP e seus contornos são bem 

firmes na lei e na doutrina. Todavia não há definição legal do que seja assalto, expressão 

que não tem significação técnica”.28

Na verdade, o que existe é que, embora não haja uma definição técnica no Direito Penal sobre 

o que seja assalto e nem sua distinção em relação ao roubo, comumente se associa o assalto a 

um tipo de roubo qualificado (considerado mais grave) onde a vítima é sempre coagida com a 

presença de armas (quer estas sejam armas de fogo ou não). 

Concluindo, para o Direito Penal o crime é toda conduta prevista na lei penal e somente a que 

a lei castiga. Para a sociologia, trata-se de uma “conduta desviada”, diferentemente do 

conceito do patologista social que trata o crime como uma doença ou epidemia. Por sua vez, o 

moralista entende que o crime é um castigo do céu e a criminologia conclui que apesar de ser 

um comportamento individual, trata-se um problema social e comunitário. 

Diferentemente dos teóricos expostos anteriormente, os precursores da criminologia

ambiental, donos de uma visão mais multidisciplinar, Paul J. Brantingham e Patrícia L. 

Brantingham (1981), definem o crime como: 
“... um evento complexo que ocorre quando quatro elementos estão presentes: a lei, o 

criminoso, a vítima e o espaço. Sem qualquer um desses elementos – que podem ser 

caracterizados como as quatro dimensões do crime - não há crime”.29

A idéia subjacente da criminologia ambiental é a de que o criminoso – principalmente aquele 

que comete crimes contra o patrimônio – é um ator racional que calcula os riscos e benefícios 

de um ato criminoso, assim como outras modalidades de atuação no mercado. A 

“criminologia ambiental” tem sido utilizada com freqüência pela polícia norte-americana, na 

prevenção da ação de oportunistas e bandidos em locais de acesso restrito, como shopping

28H. C. Fragoso. Lições de Direito Penal, 7.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. 
29 P. J. Brantigham & P. L. Brantingham. Environmental Criminology. Sage: Bervely Hills, CA: 1981. 
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centers, clubes, empresas, condomínios ou mesmo em áreas de maior extensão, como um 

campus universitário. 

Esta nova área surgiu a partir de uma característica peculiar que foi observada por 

criminologistas americanos: em sua maioria, os crimes concentravam-se em determinados 

pontos ou em seus arredores, ou seja, relativamente num número pequeno de espaços, se 

compararmos com a área total de uma grande cidade. Os estudiosos começaram a pensar se 

esta evidência era viável. E passaram a observar os espaços onde os crimes ocorriam. 

2.3. ESPAÇO E LUGAR 

Esta dissertação trabalhará com duas variáveis principais: crime e espaço. Ou seja, além do 

exposto anteriormente, abarcará conceitos e classificação de espaço. Embora muitos teóricos 

citem semelhanças entre os conceitos de espaço e lugar, Bottoms & Wiles (1987) expõem tal 

distinção a seguir: 
“Lugar não é o mesmo que ‘espaço’. O primeiro se refere à localização geográfica, com 

limites definidos, onde as pessoas podem se encontrar e se engajar em diversas atividades, 

etc. Espaço é um conceito mais amplo, mas os criminologistas ambientais interessam-se 

neste porque algumas atividades sociais têm se tornado diferenciadas espacialmente (ex: o 

zoneamento da polícia nos planejamentos urbanos); por outro lado, o avanço tecnológico e 

da área de transportes permite que os indivíduos e organizações reduzam as diferenças 

desta ‘separação espacial’ num nível maior que em gerações anteriores”.30

Yi-Fu Tuan (1982), um dos principais representantes da vertente ‘Leitura da Paisagem 

Urbana’, substituiu a categoria paisagem (utilizada na Geosofia Histórica e na Teoria da 

paisagem, outras duas vertentes da Geografia Humanista) pelas categorias espaço 

(especificamente espaço vivido) e lugar, ao analisar características objetivas e subjetivas da 

experiência humana. Assim, segundo Santos (2002), o estudo do espaço envolve os 

sentimentos espaciais e as idéias de um povo através da experiência vivida, ao passo que lugar 

é o centro de significado e foco de vinculação emocional para o homem. O lugar é um recorte 

emocional do espaço. 

30 Bottoms, A. e Wiles, P. Housing Tenure and Residential Community Crime Careers in Britain. In: Crime and 
Justice, University of Chicago Press, v.8, p101-163, 1987.
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Bassand (1986), ao estudar e analisar o espaço, afirma que: 
“O espaço é o mais interdisciplinar dos objetos concretos, há os que o vêem como um 

produto histórico, até como um processo histórico. Todos os espaços são geográficos 

porque são determinados pelo movimento da sociedade, da produção. Mas tanto a 

paisagem quanto o espaço resultam de movimentos superficiais e de fundo da sociedade, 

um mosaico de relações, de formas, funções e sentidos”.31

Em 1970, inspirado na concepção de espaço de Léfèbvre32, segundo a qual o espaço é o locus

da reprodução das relações sociais de produção, ou seja, o locus da reprodução da sociedade, 

Santos (1997) estabelece o conceito de formação sócio-espacial. A contribuição deste 

conceito reside no fato de não ser possível falar em sociedade e espaço como se fossem coisas 

distintas, pois uma sociedade só se torna concreta através do espaço que ela produz e, por 

outro lado, o espaço só é inteligível através da sociedade. Espaço e sociedade, desta forma, só 

se tornam concretos um através do outro. 

Hillier e Penn (1994) afirmam: 
“O espaço é, afinal de contas, o que usamos nas construções. Paredes fazem espaços e 

custam dinheiro, mas espaço é o que usamos e vendemos. Visto funcionalmente, ambientes 

construídos referem-se ao uso dos espaços criados pelas construções, dentro e fora delas. 

Espaço é o campo comum de todas as nossas decisões”.33

Neste momento, torna-se importante ressaltar que a ‘forma espacial’ é o espaço formado pelo 

ambiente construído, e que os efeitos causados por esta forma espacial nas pessoas são, 

segundo Hillier (1989), limitados e precisos. 
“A forma espacial cria o campo de prováveis encontros e co-presenças dentro do qual nós 

vivemos e nos movemos e quer ela leve ou não à interação social, este campo é por si só 

uma importante fonte psicológica e sociológica”.34

Hillier et all (1993) afirmam que a forma de estruturação do espaço, ou seja, a sua 

configuração espacial, influencia as funções do ambiente, indicando que o estudo da 

configuração espacial representa o entendimento do funcionamento de determinado ambiente 

31 Bassand, M. Algumas observações para uma abordagem interdisciplinar do espaço. In: Santos, M. e Souza, 
M.A. de. O Espaço Interdisciplinar. São Paulo, Nobel, 1986, p. 133-139 
32 LÉFÈBVRE, H. Espacio y Política. Barcelona: Ediciones Peninsula, 1976.  
33 Hillier & Penn. Vituous circles, building sciences and the science of buildings: using computers to integrate 
product and process in the built environment. In: Design Studies, vol. 15, n.3, July 1994: 332-365. 
34 Hillier, B. The Architecture of the Urban Object. In: Ekistics, vol.334, Jan/ Feb., 1989:13. 
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e das relações sociais existentes neste. Dito de outra forma, a configuração urbana influencia a 

distribuição das atividades no espaço, uma vez que cria lugares com diferentes qualidades de 

acessibilidade relativa no interior de um sistema espacial. Logo, como afirma Rigatti (1997), 

as atividades que requeiram maior movimentação concorrerão ‘as melhores localizações’, ou 

seja, os espaços com melhor acessibilidade relativa. O padrão de movimento surge 

acondicionado pela própria configuração, na medida em que esta define acessibilidades 

distintas entre os diversos espaços do sistema (Rigatti, 1997). 
“O comportamento humano não apenas acontece no espaço. Ele tem suas próprias formas 

espaciais. Encontro, congregação, evitamento, interação, morar, ensinar, comer, debater 

não são apenas atividades que ocorrem no espaço. Elas constituem nelas mesmas padrões 

espaciais. É por causa disto que a organização espacial através dos edifícios e do 

ambiente construído torna-se uma das principais formas de a cultura tornar-se real para 

nós no mundo material, e é por causa disto que os edifícios podem ser portadores de idéias 

sociais no interior de suas formas espaciais”.35

2.3.1 DEFINIÇÕES E TIPOS DE ESPAÇO 
2.3.1.1 QUANTO À PROPRIEDADE 

Muitos autores dividem e classificam o espaço segundo tipos de domínio ou propriedade 

como é o caso de Troll (1997) e Spirn (1995), que classificam o espaço em três tipos 

fundamentais: 

Espaço público 

Aquele que, como o próprio nome já estabelece, tem domínio público, ou seja, aquele que é 

aberto e acessível a todos, a todo o momento, pertencente à coletividade. Seu traçado se 

confunde com o plano da cidade e ultrapassa de longe o simples enunciado “a rua, a praça”. 

As formas do espaço público são múltiplas: bulevares, avenidas, alamedas, cais formam a 

grande estrutura da cidade; 

Espaço privado

Tem domínio privado, pertence a um alguém (pessoa física, pessoa jurídica). Precisa-se 

respeitar às regras previamente estabelecidas de seus proprietários para se avançar neste 

domínio; 

35 Hillier, B. Space is the machine. Cambridge. Cambridge University Press, 1996:29. Tradução: Rigatti, D 
(1997).
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Espaço semi-público 

Este tipo não é completamente público. Há regras para visitação. Existe um proprietário. Um 

bom exemplo são os shoppings centers, os centros de convenções, os cinemas, teatros. 

2.3.1.2 QUANTO AO USO 

Goitia (1989) afirma que o espaço público é testemunha do processo de formação das cidades, 

tendo sido compostos com a finalidade de reunir pessoas: fosse em torno de motivos 

religiosos ou em função do comércio, ou seja, o espaço público era a própria razão da 

existência da cidade. 

Segundo Sá Carneiro & Mesquita (2000), os espaços públicos seriam os responsáveis por 

suportar as funções de circulação, recreação, composição paisagística e de equilíbrio 

ambiental, podendo possuir características físicas variadas. Em complemento ao pensamento 

anterior, Stephen Carr (1992) afirma que o espaço público é o solo comunitário onde as 

pessoas podem exercer as atividades rituais e funcionais que unem a comunidade, podendo 

também ser utilizado para propósitos “privados”, como comprar ou vender coisas, para 

jardinagem e para a prática de exercícios. Carr (1992) exemplifica sua definição através das 

praças, parques e play grounds.

2.3.1.3 QUANTO À TERRITORIALIDADE 

Porteous (1977) classifica o espaço segundo o domínio territorial, trabalhando o conceito de 

‘mesospace behavior’ (mesoespaço comportamental), aplicando-o tanto no nível individual (a 

casa) quanto no nível coletivo (o bairro). Na realidade, este ‘nível individual’ ou home base

representa mais que uma casa ou um apartamento. Porteous (1977) afirma que se trata de uma 

estrutura ou área na qual um indivíduo ou pequena comunidade faz um investimento 

emocional. Ou seja, a partir do momento que o homem se apropria de um espaço tanto 

fisicamente quanto emocionalmente, este passa a ser visto como uma propriedade sua. Torna-

se um espaço personalizado e segundo os princípios territoriais passa a ser defendido 

(Porteous, 1977). 
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2.3.2 ESPAÇOS RESIDENCIAIS 

Corrêa (1995) ao afirmar que o espaço é a morada do homem faz-nos refletir o lugar onde 

diferentes grupos humanos vivem, lutam, interagem, produzem e consomem diariamente, a 

partir de suas práticas sociais diárias que conduzem a um paulatino processo de reorganização 

espacial.

Desta forma, a cidade surge como o lugar onde grande parte da população desenvolve suas 

práticas sociais, ou seja, a cidade é um complexo conjunto de usos do solo. E estes, 

compreendem diversas atividades que caracterizam áreas, tais como: áreas residenciais, 

comerciais, de serviços, de lazer, entre outras. 

Segundo Santos (2002), as relações espaciais que têm como matriz a sociedade (heterogênea 

por natureza) podem se apresentar de dois modos: empiricamente através de fluxos de 

veículos e pedestres, associados às rotas diárias executadas entre as áreas residenciais e os 

diversos locais de trabalho, lazer, estudos; e, de modo menos visível no capitalismo, através 

da circulação de decisões e investimentos de capital, envolvendo ainda a prática do poder e da 

ideologia.

Nesta perspectiva, a habitação passa a ser uma das condições necessárias ao indivíduo 

desenvolver sua vida pessoal, familiar e social. Todavia, a desigualdade distributiva da renda 

e a oferta de empregos, a habitação passou a ser um problema, transformando-se num bem de 

difícil acesso, sobretudo para a população de baixo poder aquisitivo.

Desta forma, numa sociedade estruturada em classes, a habitação passa a ser expressa de 

forma diferenciada, influenciando os papéis, os níveis e as filiações simbólicas de seus 

habitantes, a partir da sua qualidade, forma e status institucional. Neste contexto, os conjuntos 

residenciais surgem como uma alternativa barata face às inúmeras reivindicações da 

população dos grandes centros, embora imponham aos seus habitantes um cotidiano 

programado e espaços coletivos muitas vezes limitados, devido a rigidez de seus projetos que, 

em sua maioria, desprezam as especificidades urbanas, sociais e culturais das cidades e de 

seus usuários. 
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2.3.3 GATED COMMUNITIES OU ENCLAVES FORTIFICADOS 

As gated communities são espaços que têm sido alvo de análises sociológicas, antropológicas 

e arquitetônicas freqüentemente. Alguns autores têm abordado o tema através da correlação 

dos aspectos espaciais com os sócio-culturais, tanto no Brasil (é o caso de Teresa Caldeira, 

2000, em Cidade de Muros) quanto no exterior (é o caso de Blakely & Snyder, 1995-1997, em 

Gated We Fall: Gated and Walled Communities in the United States).

Blakely & Snyder (1995) analisam o crescimento e o impacto das gated communities nos 

EUA, afirmando que cerca de oito milhões de habitantes vivem em algum tipo destas 

comunidades. Isto há quase uma década atrás. Setha Low (2003) afirma que a escolha dos 

americanos em residirem em gated communities tem tomado proporções maiores, pois se trata 

do reflexo do medo da violência e da certificação da insegurança do país.  

Segundo Blakely & Snyder (1995), gated communities são áreas residenciais de acesso 

restrito, onde espaços normalmente públicos (ruas e calçadas, parques, estacionamentos) têm 

sido privatizados. Tratam-se de comunidades fortificadas, cujas principais características são 

segurança e proteção. Elas criam barreiras físicas de acesso, controlando o espaço 

comunitário, não apenas o espaço individual. Muitas dessas comunidades privatizam também 

as responsabilidades cívicas, como: proteção policial e serviços comuns, tais como: educação, 

recreação, entretenimento. Isto revela, segundo Blakely & Snyder (1995), o declínio da 

cidadania, do instinto comunitário do ser humano, a fragmentação social que tem abalado os 

EUA nos últimos anos, pois tais comunidades, além de limitarem o contato social entre os 

diferentes grupos da sociedade, são administradas por associações de moradores, que atuam 

como uma forma de governo privado. Isto acontece porque os espaços públicos situados 

dentro dessas comunidades ficam sob a autoridade e administração dessas associações. Desta 

forma, os moradores não se sentem beneficiados pelos serviços prestados pelo governo, 

chegando ao proporem a isenção das taxas governamentais, ou seja, dos bens públicos e dos 

interesses comuns da sociedade. 

As gated communities podem ser classificadas, segundo Blakely & Snyder (1995), em três 

categorias principais: lifestyle, elite communities e security zone (estilo de vida, comunidades 

de elite e zona de segurança, respectivamente), cada uma com subdivisões próprias. Cada uma 
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dessas categorias apresenta uma combinação, com intensidades variadas, de quatro critérios 

baseados em fatores sociais: exclusão, privatização, estabilidade e senso de comunidade. Este 

último, segundo os autores é raramente visto dentro das gated communities.

Na primeira categoria, os portões/ grades das gated communities simbolizam a privacidade. 

Este tipo de comunidade atrai, principalmente, os aposentados em busca de descanso, lazer e 

atividades esportivas. Na segunda categoria os portões simbolizam status, distinção e 

prestígio. São as comunidades que mais crescem nos EUA, normalmente ocupadas por ricos e 

famosos. Essas duas categorias são exemplos de comunidades motivadas pelo desejo de 

investimento e controle do futuro, através da criação de medidas que maximizem a vida 

interna (privada, dentro das comunidades) dos residentes. 

Na terceira categoria, o principal critério é o da exclusão. Nessas comunidades os portões são 

divisores (distanciadores) do medo (desenvolvido em resposta ao aumento do crime e do caos 

urbano), e foram, geralmente, colocados posteriormente, partindo de iniciativa da vizinhança 

que decide sobre a real necessidade de proteção contra o crime. 

Teresa Caldeira (2000), ao analisar as transformações urbanas pelas quais a cidade de São 

Paulo tem passado nos últimos anos, discute três diferenças básicas entre os projetos 

habitacionais (edifícios de apartamentos) da década de 70 e os atuais: a primeira diz respeito à 

localização – nos anos 70, a maior parte dos prédios situava-se nas áreas centrais; enquanto 

que os projetos desenvolvidos para esta década, situam-se em áreas periféricas; a segunda 

diferença é a questão ‘segurança’ – antes, os prédios eram abertos para a rua, não havia a 

preocupação com muros, esta quebra de padrão arquitetônico veio com o tempo, com o 

aumento da ‘onda’ de violência, insegurança e crime. Por fim, a última diferença constatada 

pela autora é a quantidade e a qualidade dos equipamentos urbanos localizados no interior dos 

condomínios – na década atual esta oferta é bem melhor.  

Em “Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo”, Caldeira (2000) 

analisou a situação atual da cidade de São Paulo, onde a privatização da segurança cresce a 

cada dia, afirmando que atualmente o novo padrão de segregação urbana tem se baseado na 

criação de ‘enclaves fortificados’. Estes são conceituados, segundo a autora, como espaços 
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privatizados, fechados e monitorados, destinados à residência, ao lazer, ao trabalho e ao 

consumo.  

Ao estudar os condomínios fechados - a versão residencial do novo modo de segregação -  a 

partir de dois distritos não-centrais e adjacentes, localizados a sudoeste da cidade de São 

Paulo (para exemplificar as mudanças mais dramáticas ocorridas na cidade: o Morumbi e a 

Vila Andrade, bairros que apresentaram um significativo crescimento populacional nos anos 

80), Caldeira (2000) discute as dificuldades existentes em se organizar a vida social dentro de 

muros ou, sendo mais fiel ao termo das gated communities, ‘por trás das grades’. Na verdade 

o que ocorre é que os condomínios fechados, por requererem grandes lotes, (dentro destes, os 

blocos são voltados para o interior e nunca em direção à rua, rejeitando a vida pública de 

forma explícita) acabam não sendo construídos nos bairros centrais tradicionais, pois estes 

possuem áreas bastante densas. As gated communities paulistanas, que a autora denominou de 

enclaves fortificados são espaços autônomos, independentes do seu entorno, que podem ser 

situados em qualquer lugar, tendendo a ser espaços socialmente homogêneos. Igualmente ao 

processo que vem ocorrendo nos EUA, os condomínios fechados brasileiros também estão 

transformando a natureza do espaço público e a qualidade das relações sociais na cidade, que 

estão se tornando cada vez mais restritas. 

Setha Low (2003), antropóloga, também aborda a questão das gated communities nos EUA. 

No livro: “Behind the Gates: Life, Security and the persuit of Hapiness in fortress America”,

Low (2003) utiliza-se dos mesmos métodos dos autores supra citados (narrativas, entrevistas, 

observações de campo), chegando a conclusões semelhantes: tais comunidades resultam numa 

polarização econômica e social da população, que propicia beneficiamento para a classe alta e 

marginalização das demais classes.  

Segundo Low (2003), as gated communities são enclaves separatistas onde os moradores 

isolam-se socialmente e economicamente do restante da sociedade, garantindo, para tal, uma 

homogeneidade social e econômica entre seus residentes, ou seja, trata-se de uma comunidade 

de pessoas aparentemente iguais. Todavia, a autora acrescenta que essa homogeneidade 

acarreta o “medo dos outros”, dos que estão de fora desses enclaves. 
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Low (2003) acrescenta que as gated communities falham em dois aspectos que se propõem a 

solucionar: além de não manterem as pessoas indesejáveis do lado de fora (a autora 

exemplifica e ilustra tais situações), ilude os moradores no que diz respeito ao senso de 

comunidade. Este não é estabelecido de forma melhor que em outras vizinhanças que não 

possuem muros ou portões, elementos que provocam ansiedade e não segurança nos 

moradores. 

Todavia, algumas comunidades podem ser ditas gated communities pelo simples fato de 

apresentarem seu espaço físico completamente cercado por portões, grades ou muros e de 

terem seus serviços internos privatizados. É o caso do CRIAZZA, situado em Recife/ PE, e 

que será o objeto de estudo desta dissertação. Como já foi mencionado no capítulo anterior, o 

conjunto não foi projetado para ser uma gated community. Esta condição passou a ser uma 

realidade, após a decisão dos moradores de fecharem-no com grades e muros, em 1983. 

2.4. ESPAÇO X CRIME 

São muitos os estudos acerca da criminologia: análises psicológicas, antropológicas e da 

ordem de direito, porém, ao longo dos anos, o ambiente físico, no qual os crimes ocorrem, 

tem sido alvo de muitas análises e abordagens por parte de cidadãos comuns e acadêmicos. 

Tais análises direcionam suas atenções em maior parte para os criminosos, suas características 

econômicas e sociais. Todavia, estudos revelam que a relação crime x espaço tem tido uma 

importância bem maior nos últimos anos, chegando a afetar os índices de qualidade de vida de 

muitos lugares (Schneider & Kitchen, 2002). 

2.4.1 CRIMINOLOGIA AMBIENTAL 

Segundo Tim Hope (1986), as décadas de 70 e 80 presenciaram um substancial crescimento 

no interesse pela criminologia ambiental, que emergiu nos anos 1970 e segue três amplas 

linhas distintas: 

Teoria do espaço defensável – uma teoria de controle social; 

Prevenção do crime situacional – busca acabar com a oportunidade do crime existir, ou, 

no mínimo, tornar os prejuízos da prática do crime maiores que os lucros advindos desta; 

Análise espacial dos modelos de crime. 
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A Criminologia Ambiental estuda o crime, a criminalidade, a vitimização e a forma como 

esses três elementos se relacionam com lugares específicos, além de analisar como indivíduos 

e organizações espacializam suas atividades. Para os antropólogos Anthony Bottoms e Paul 

Wiles (1998), as duas perguntas centrais da criminologia ambiental têm sido: como explicar a 

distribuição espacial do crime? E como explicar a distribuição espacial dos criminosos? Para 

eles, é vital a análise do espaço onde tais crimes têm ocorrido.  

Como já foi exposto anteriormente, Paul J. Brantingham e Patrícia L. Brantingham (1981) 

afirmam que o crime só existe na presença de quatro elementos: a lei, o criminoso, a vítima e 

o espaço. Esta afirmação vai de encontro aos teóricos do Direito e sustenta a Environmental

Criminology ou Criminologia Ambiental, ciência cuja origem deu-se em 1970. Desde então, 

para muitos autores, o crime passou a ter uma relação direta com o espaço no qual ocorre. 

Dentro da criminologia ambiental, nasceu outra linha de pesquisa mais específica, intitulada 

Perfil Geográfico (Geographic Profiling), cujo inventor foi Kim Rossmo, um policial 

veterano de Vancouver que atraiu a atenção de todos através da sua pesquisa: ‘Perfil

geográfico - o alvo modelo dos assassinos seriais’, que o conduziu ao doutorado na 

Universidade Simon Fraser, onde foi aluno de Paul Brantingham. Esta teoria é capaz de 

determinar onde um criminoso cometerá seus crimes, com base no local onde vive. A partir 

deste dado, é possível produzir um mapa que mostra as localizações mais prováveis da 

residência ou do local de trabalho dos criminosos. 

Segundo Kim Rossmo (2002): 
“Os modelos espaciais são produzidos por assassinos seriais enquanto revistam ou atacam 

suas vítimas, pois existem características geográficas conectadas ao crime, incluindo 

encontro de vítimas, ataques, assassinatos, locais de desova, etc”.36

O Perfil Geográfico trabalha com mapas mentais, pois, para o criador da Teoria, existe a 

possibilidade de decodificar certos pontos através dos mapas. Situa-se o crime, ou seja, todas 

as suas coordenadas são colocadas num programa de computador e este produz um mapa que 

mostra as áreas mais prováveis de capturar os criminosos. Esta nova forma de capturar 

36 K. Rossmo. Mapping the Criminal Mind. Disponível em: http://www.newscientist.com. [Consultado em 
05/09/2003] 
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criminosos ainda está em estudos, mas já vem sendo usada em alguns departamentos policiais 

de cidades norte-americanas, como é o caso de Seattle (Rossmo, 2000). 

2.4.2 TEORIAS DE CONTROLE SOCIAL

A prevenção do crime a partir do desenho ambiental emergiu na década de 60, com Jane 

Jacobs (1961). “Morte e Vida de Grandes Cidades Americanas” foi o primeiro trabalho 

influente a sugerir que a vida ativa nas ruas poderia diminuir as oportunidades do crime 

acontecer.

No início da década de 70, surgiu o interesse nas possibilidades de manipular o ambiente 

construído, buscando prevenir delinqüência e crime. Dois trabalhos tiveram grande 

importância nesta época: Crime Prevention Through Environmental Design (Ray Jeffery, 

1971) e Defensible Space (Oscar Newman, 1972). O primeiro apostava no desenho urbano 

das ruas, parques, terminais e avenidas como grande arma na prevenção das oportunidades à 

ocorrência de crimes. Esta “Teoria da Oportunidade” da prevenção e controle do crime foi 

expandida por Mayhew, Clarke, Sturman e Hough (1976) e pelos pesquisadores canadenses 

Brantingham e Brantingham (1981). 

2.4.2.1 TEORIA DO ESPAÇO DEFENSÁVEL 

O estudo de Oscar Newman (1972), envolvendo a relação conjunto habitacional e crime em 

Nova York, resultou no livro “O Espaço Defensável”, que viria estabelecer uma relação 

definitiva entre desenho urbano e crime. Ele descobriu que edificações altas com elevadores, 

escadas de incêndio, telhados e corredores isolados da visão pública eram muito mais 

propensos ao crime que as edificações mais baixas. Sua solução era redesenhar os blocos de 

apartamentos para que as áreas de uso público ficassem sob a vigilância das pessoas durante 

todo o dia. Na sua análise da relação entre desenho urbano e crime num conjunto habitacional, 

Newman (1972) explorou três fatores cruciais: 

Territorialidade

A teoria do Espaço de Newman (1972) assumiu e defendeu a idéia de que as pessoas 

deveriam marcar e defender seu território dos estranhos. Ou seja, um bom desenho urbano 

deveria deixar claro quais espaços pertencem a quem - alguns deveriam ser completamente 
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privados, outros públicos e outros poderiam ser freqüentados com a permissão do 

proprietário.

Vigilância Natural 

É através da vigilância natural que os moradores de uma área observam e monitoram o espaço 

público e semi-público no seu ambiente, podendo interceptar aqueles que não pertencem ao 

lugar. Todavia, os residentes só poderão fazer isso se eles tiverem desenvolvido um instinto 

territorial a partir de suas residências, sentindo-se responsáveis por sua segurança. 

Imagem e meio social 

Newman (1972) acreditava que o desenho de um espaço defensável poderia contrapor-se aos 

efeitos negativos da má imagem que os projetos habitacionais freqüentemente têm na 

comunidade. 

Seguindo o pensamento de vigilância natural de Newman (1972), Rubenstein et all. (1980) 

desenvolveu a noção de vigilância social, onde os residentes de determinada área, ao assistir a 

presença de estranhos, estariam confiantes uns nos outros e seriam capazes de intervir na 

entrada e saída destes. Esta noção assume verdadeiramente que mudanças no layout físico de 

determinado espaço podem afetar a interação social e facilitar a ocorrência de crimes e o 

medo que estes acarretam. 

A teoria de Newman também inspirou Mayhew et all (1979), que pontuou o potencial da 

vigilância natural dos empregados de rodoviárias públicas, atendentes de estacionamentos, 

recepcionistas, zeladores de escolas ou conjuntos habitacionais, e dos proprietários de lojas, 

empresários ou assistentes. Para tal, denominou esta vigilância de employee surveillance ou 

vigilância do empregado, citando casos onde a presença destes tem trazido segurança 

(exemplifica através da comparação de dois tipos de ônibus: o duplo horizontal e o duplo 

vertical, onde é comprovado que o segundo tipo é mais propenso a atos vândalos, por não ter 

o motorista como observador). 

2.4.2.2 CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN (CPTED) 

Entre os anos de 1971 a 1977, pesquisadores que trabalhavam com ‘espaço defensável’ 

(Shaw, Mckay, Park, Jeffrey, entre outros) perderam a fé na habilidade do ‘redesenho’ em 

provocar, sozinho, a redução de crimes em um determinado espaço. Eram necessárias outras 
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medidas na redução de crimes, tais como: criação de grupos dedicados à prevenção do crime 

entre os residentes, melhor policiamento e a promoção da relação polícia e comunidade 

(Murray, 1983). Jeffrey37 (1977) iniciou a criação desta nova abordagem (um programa muito 

mais prático que teórico) - CPTED – que possuía a gênesis residencial e arquitetônica distinta 

da teoria do espaço defensável. Aliás, neste sentido, os estudos de Jeffrey (1971, 1977) 

focavam de forma bem mais explícita a relação entre natureza e criação que a teoria do espaço 

defensável, que meramente sugeria tal relação como uma força significante na determinação 

do comportamento humano criminoso (Schneider & Kitchen, 2002). 

Donald Perlgut (1982) acreditava que a teoria do espaço defensável apresentava um conteúdo 

bastante limitado. Segundo ele, as duas maiores estratégias de prevenção do crime, 

denominadas “manageable space” ou espaço dirigível, são as práticas (policiamento), e o 

processo de criação, através do desenho e layout físico, controlados ou manejáveis pelos 

residentes. O espaço manejável seria uma combinação de uma arquitetura flexível com 

práticas flexíveis.

Perlgut (1982) enfatizou a importância de se definir: zonas territoriais, oportunidades de 

vigilância, provisão de serviços comunitários, iluminação pública adequada, acesso 

controlado aos conjuntos habitacionais, revogação de espaços que as pessoas não se 

apropriam, etc. Ele afirmou ainda que o direcionamento do leiaute do espaço pode influenciar 

o crime através do controle dos seguintes itens: manutenção; resposta ao crime; articulação 

com a polícia ou outras agências; proteção ao morador, a forma como as pessoas estão 

alocadas nos prédios; personalização das unidades; intervenção nas disputas de vizinhança e 

evidência policial. 

The Crime prevention ou a prevenção do crime tem sido definida de diversas formas e por 

diferentes estudiosos. Uma das definições está presente no NCPC (Conselho Nacional de 

Prevenção do Crime, 1997)38:

37 C. Ray Jeffrey’s, criminologista de Beverly Hills,Califórnia, estava desgostoso com a ineficiência do sistema 
de justiça criminal em prevenir o crime e iniciou pesquisas buscando uma nova teoria de prevenção do crime 
baseada na relação entre o ser humano e seu ambiente físico (1977). 
38 NCPC (National Crime Prevention Council). Designing Safer Communities: A Crime Prevention Through 
Environmental Design Handbook, NCPC: Washington D.C., 1997. 



Espaço e crime: o estado da arte 

Thyana Farias Galvão 

60

“Padrão de atitudes e comportamento objetivando a redução do crime e aumento da 

segurança, influenciando positivamente a qualidade de vida da sociedade e ajudando a 

desenvolver ambientes onde o crime não tenha chance de florescer”. 

Quando comparada à Teoria do espaço defensável, a CPTED trabalha com os mesmos 

princípios fundamentais (vigilância, territorialidade, controle de acesso, etc), porém apresenta 

um novo princípio, que segundo a teoria, é considerado o mais importante: a manutenção. 

Crowe (1997) identificou nove estratégias para o CPTED que se conectam com as estratégias 

do espaço defensável de Newman (1972). A tabela a seguir mostra esta conexão: 

TABELA - 01 
CONEXÕES ENTRE A TEORIA DO ESPAÇO DEFENSÁVEL E 

AS ESTRATÉGIAS DA TEORIA CPTED 

Princípios do Espaço defensável Estratégias do CPTED 
Territorialidade
Definição dos limites Definições de espaço controlado 

Territorialidade
Definição dos limites 
Controle de acesso 

Clara marcação de zonas 

Vigilância
Controle de Acesso 

Atenção dirigida a concentração de 
áreas

Imagem e meio social: geração de 
atividades

Locar atividades seguras em áreas 
inseguras

Imagem e meio social: geração de 
atividades

Locar atividades inseguras em áreas 
seguras

Definição dos limites 
Controle de acesso 

Redução do controle de uso através de 
barreiras naturais 

Nenhum Melhor divisão do espaço 

Vigilância Aumento da vigilância natural nos 
espaços através do desenho 

Nenhum Superação da distância e isolamento 
através da comunicação 

Fonte: Schneider, R. H., Kitchen, T. Planning for crime prevention: a transatlantic 
perspective. London: Routledge, 2002. 

Abordagens como a CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design (Prevenção 

do crime através do desenho ambiental) que apresentam propostas físicas bem definidas 

(garantindo o “controle e segurança” dos lugares), tem gerado impactos no planejamento de 

bairros urbanos e intervenções de redesenho de conjuntos habitacionais em várias cidades dos 
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EUA e da Inglaterra (Schneider & Kitchen, 2002). Aliás, muitos bairros de grandes cidades 

desses e de outros países (como é o caso da França, Canadá, Austrália)39 tiveram seus guias 

de recomendações e prevenção de crimes escritos a partir das idéias centrais que permeiam 

esta teoria, embora ainda não se tenha certeza quanto à sua eficácia no controle e prevenção 

destes. O planejamento destes guias visava estimular a harmonia social nas cidades, a vida 

comum, assim como na tentativa de oferecer suporte às vítimas da criminalidade.  

A tabela a seguir mostra um resumo desses guias de planejamento em cinco países distintos, 

criados a partir de comitês de discussão local: 

TABELA - 02 
RESUMO DOS GUIAS DE PLANEJAMENTO DE CINCO PAÍSES 

BASEADOS NA TEORIA CPTED

FRANÇA

Após uma epidemia de roubo de carros nos guetos de Lyons e 

Marseille no verão de 1981, o governo socialista francês resolveu 

formar dois comitês para descobrir quais as causas desses crimes. Os 

dois comitês viram a importância de melhorar o ambiente físico e 

social das maiores cidades, particularmente nos bairros degradados. 

As recomendações foram criadas para encorajar a harmonia social 

nas cidades, a vida comum, e apoiar as vítimas dos crimes. Além 

disso, promoveram o pluralismo cultural e encorajaram as pessoas a 

participarem da vida e da tomada de decisões de suas comunidades. 

EUA

Em meados da década de 70, a Administração de Assistência ao 

Cumprimento da Lei (LEAA) fundou e publicou uma série de 

avaliações nacionais de estratégias de prevenção de crime 

específico, tais como: patrulhas de cidadãos, operação de 

identificação e levantamentos seguros. Essa atitude fez os programas 

de prevenção ao crime ficarem mais visíveis. A polícia passou a 

enxergar que a prevenção ao crime era responsabilidade dos 

cidadãos e, não apenas dela própria. 

39 S. Geason, P. Wilson. Crime Prevention – Theory and Practice. Canberra: Australian Institute of Criminology, 
1988.
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INGLATERRA

A Conferência Permanente de Prevenção do Crime foi criada em 

1965, sendo composta por representantes dos governos local e 

central, a polícia, o setor voluntário, comunidade empresarial e 

industrial. Seu objetivo principal é envolver todos os representantes 

da comunidade na prevenção do crime. Visando responder questões 

na área de prevenção de crimes, a conferência realiza anualmente 

trabalhos de grupo, com membros especializados no assunto. Desta 

forma, programas de prevenção de crime envolvendo mudanças no 

ambiente físico de conjuntos habitacionais têm sido realizados, por 

exemplo, em Hillfields, South Acton e Lisson Green.

CANADÁ

A Polícia Real Canadense (RCP) desenvolveu a política de 

prevenção de crime e seus oficiais dedicam-se em tempo integral às 

atividades de prevenção de crime, operando programas nacionais de 

treinamento. O principal programa de prevenção ao crime canadense 

divide-se em três categorias: vigilância comunitária, operação de 

identificação de propriedade através de marcações e o alvo certo. 

AUSTRÁLIA

Estimulada pela indústria da insegurança, a grande maioria dos 

governos estaduais australianos começou a trabalhar com programas 

de vigilância nas vizinhanças. Estes incluem ‘o alvo certo’ e as 

atividades de identificação de propriedade através de marcações. Em 

1988, instituiu-se um programa de prevenção do crime, buscando 

tornar as ruas mais seguras no centro de Canberra, pois muitas 

mulheres estavam sendo atacadas violentamente.O governo 

melhorou a iluminação pública do centro, cortou árvores e arbustos 

que pudessem esconder criminosos e protegeu os estacionamentos 

através da vigilância dos transeuntes. Desta forma, o governo vem 

examinando os centros das cidades de uma forma fechada, buscando 

transformar o meio-ambiente e reduzir as oportunidades de crimes. 

Fonte: S. Geason, P. Wilson. Crime Prevention – Theory and Practice. Canberra: Australian 
Institute of Criminology, 1988. 
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Todavia, existem argumentos contra e a favor do CPTED. O especialista de prevenção ao 

crime, Moffat (1982), resolveu incorporar a teoria em toda campanha de prevenção ao crime, 

pois, segundo ele: “as mudanças provocadas pela teoria são permanentes e não necessitam 

programas envolvendo muitas pessoas e dinheiro”, ou seja, a teoria pode ser alicerçada em 

programas baratos e em práticas de bom gerenciamento. Já aqueles que acreditam que o crime 

é resultado apenas de condições sociais, geradas por fatores econômicos como pobreza e 

desemprego, certamente concluirão que a manipulação do ambiente físico e programas de 

modificação comportamental não substituem os tradicionais serviços sociais como creches, 

tratamentos para alcoólatras, educação de alto nível e oportunidades de empregos. 

2.4.2.3 SITUATIONAL CRIME PREVENTION OU PREVENÇÃO DO CRIME SITUACIONAL

A prevenção do crime situacional (Situational Crime Prevention) teve início na Inglaterra, 

entre os anos de 1960 e 1970. Trata-se de uma teoria considerada mais abrangente que a 

Teoria do espaço defensável e o CPTED, ao avançar suas análises no ambiente físico, 

incorporando novos conceitos (ignorados pelas demais teorias) como: gestão, divisão de 

espaço e comunicação. 

A prevenção do crime situacional, também conhecida por prevenção primária ou redução de 

oportunidade, tem sido definida como: 
“O uso de medidas dirigidas a formas especificas de crime, as quais envolvem gestão, 

desenho ou manipulação do meio-ambiente imediato numa maneira tão sistemática e 

permanente quanto possível” 40

Uma das maiores críticas à prevenção do crime situacional é que este desloca o crime, ou seja, 

ao serem impedidos de cometer o crime num local particular, os criminosos simplesmente 

procuram um outro local ou mudam o tipo de crime que praticam. Todavia, também apresenta 

vantagens, uma vez que ao operar largamente numa micro-escala, pode ser utilizada em casos 

particulares (por exemplo: a teoria foi aplicada no desenho e gerenciamento das estações de 

metrô de Washington). 

40 S. Geason, P. Wilson. Crime Prevention – Theory and practice. Canberra: Australian Institute of Criminology, 
1988.
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Há menos de uma década, Clarke (1997) publicou uma matriz de ‘Dezesseis técnicas de 

redução de oportunidade de crime’, porém em sua análise, constatou-se que a teoria não 

poderia ficar restrita aos crimes praticados nas ruas, e sim aos crimes cujas características 

fossem menos gerais e mais específicas.  

A reprodução desta tabela pode ser vista a seguir: 

TABELA - 03 DEZESSEIS TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE OPORTUNIDADE 

1. Endurecendo o 
alvo

Esconderijos de 
bandidos

5. Portas de Entrada/ 
saída

Portões c/ tickets 
automáticos

9. Alvo Removível 
Auto-rádios
removíveis 

13. Inserção de 
regras

Registro em hotéis 
Códigos de 
importuno

2. Controle de 
Acesso

Jardins cercados 
Cabines telefônicas 

6. Vigilância formal 
Câmeras c/ 
infravermelho
Alarmes

10. Identificando a 
propriedade

Marcação de 
propriedade

14. Estimulando a 
consciência

“Idiotas bebem e 
dirigem”

3. Desviando 
criminosos 

Localização das 
paradas de ônibus 

Cercas de ruas

7. Vigilância por 
contrato

Locações de telefones 
pagos
Locação de adm. 
estacionamentos

11. Reduzindo as 
tentações

Reparo rápido 
Estacionamento fora 
das ruas

15. Controlando a 
permissividade 

Leis a respeito da 
idade de beber 

4. Controlando 
elementos 
facilitadores 

Cartões de credito 
com fotos 
Porte de armas 
Chamada
identificadora

8. Vigilância Natural 
Espaço defensável 
Iluminação pública 
nas ruas

12. Rejeitando os 
benefícios

Códigos para auto-
rádios
Limpador de 
pichações

16. Facilitando o 
acesso

Banheiros públicos 
Lixeiras

Fonte: Schneider, R. H., Kitchen, T. Planning for crime prevention: a transatlantic 
perspective. London: Routledge, 2002. 
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A maioria dessas iniciativas de controle e prevenção do crime tem como premissa a solução 

‘fechamento’, o que faz com que os criminosos saiam de determinadas áreas e ataquem 

outras. Wilson (1976) exemplifica este argumento com o caso do aumento da vigilância nas 

linhas de metrô de Nova Iorque, que simultaneamente trouxe diminuição dos crimes na área, 

porém fez aumentá-los nas linhas de ônibus. Isto evidencia que a idéia de que se fechar em si 

(na busca de um controle e segurança bem definidos), analisando o espaço urbano de forma 

localizada, não é a melhor solução na erradicação dos crimes, sendo alvo de inúmeras críticas, 

não só de planejadores urbanos, como também de sociólogos e antropólogos, como é o caso 

de Zukin (2000) - esta critica a dura postura do ‘controle’ e afirma que tal método leva a 

proliferação de vários ‘não-lugares’41 na cidade, acarretando males sociais profundos. 

2.4.3 A ANÁLISE DO CRIME A PARTIR DA MORFOLOGIA DO MOVIMENTO: A 

LÓGICA SOCIAL DO ESPAÇO 

Diferentemente da linha abordada na Teoria do Espaço Defensável sob a lógica do Controle 

Social, a perspectiva da lógica social do espaço parte da descrição de espaços urbanos 

considerados tanto bem como mal sucedidos, objetivando explicitar suas características físicas 

associadas ao comportamento de seus usuários. Estas análises morfológicas têm demonstrado 

que movimento e comunicação são aspectos essenciais para o sucesso econômico e social dos 

espaços públicos ou privados.

Hillier e Shu (1998) elaboraram o trabalho Crime and urban layout: the need for evidence

(Crime e leiaute urbano: a necessidade de evidências), onde debatiam a grande necessidade de 

evidências nesta relação até então discutida apenas ideologicamente, mas pouco evidenciada. 

Na busca por evidências, Hillier e Shu (1998) passaram a analisar dois tipos de crimes, que 

segundo suas linguagens eram “crimes domésticos”, a saber: assaltos e arrombamentos em 

residências e roubos de carros. Eles buscavam descobrir quais fatores do leiaute urbano 

aumentam a vulnerabilidade a esse tipo de crime (doméstico), e quais contribuem para sua 

diminuição. 

41 Segundo Marc Augé (2000) “Não-lugar é um espaço onde as relações sociais acontecem, mas no qual não há 
características identitárias, relacionais ou históricas com estes espaços, como no caso dos lugares reais (diz-se 
reais em oposição a virtuais)”. 
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Em 1999, Hillier e Shu questionaram numa outra pesquisa se o crime seria menor em locais 

onde o potencial de movimento é menor, como a teoria do espaço defensável sugere, 

descobrindo posteriormente que os roubos e assaltos mantinham uma relação direta com a 

medida da integração. No trabalho Do burglaries understand defensible space? (Os 

assaltantes entendem o espaço defensável?), Hillier e Shu (1999) indicam que os assaltos são 

menos freqüentes em vias mais integradas e mais freqüentes nas mais segregadas. Para os 

autores, a chave da questão criminalidade em áreas residenciais estaria no movimento, pois a 

pessoa sentir-se-ia mais segura num lugar com mais transeuntes. Hillier e Shu (1999) 

inovaram os estudos na área criminalística ao analisar os crimes sob o ponto de vista dos 

assaltantes, buscando descobrir como era feita a passagem do espaço coletivo para o espaço 

privado. Para tal, escolheram 03 (três) cidades com níveis sociais distintos (distantes de 

Londres cerca de 50 milhas). Como resultados de sua pesquisa, eles evidenciaram o seguinte: 

O transeunte ajuda na detenção do crime; 

Os vizinhos mais visíveis são mais importantes na erradicação do crime que os mais 

escondidos;

É mais importante manter boas relações com o espaço público do que com o espaço 

privado, ou seja, quanto mais aberta para a rua, mais protegida é a edificação. 

Tais evidências mostram que existe uma relação entre o sistema de acessibilidade dos espaços 

(mapas axiais), seus níveis de integração e segregação e a maior ou menor ocorrência de 

crimes.  

Em um outro estudo, intitulado Can streets be made safe? (Podem as ruas ser seguras?), 

Hillier (2002) afirma, através de estudos de caso reais, que o crime sofre influências do 

espaço. E mais, existe uma provável interação entre os fatores espaciais locais 

(vulnerabilidade de um espaço específico ou residência) e os globais (o tipo de layout da área 

em questão).  

Neste trabalho, Hillier (2002) questiona a real existência do policiamento natural e o que deve 

ser feito para maximizar seus efeitos. Ao responder tais questionamentos, reporta-se a duas 

visões divergentes acerca do assunto: a primeira partindo do pensamento de Jacobs (1962), 

que enxerga o estranho como fonte de segurança e defende que para garanti-la é preciso agir 
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com civilidade ; a segunda seguindo o pensamento de Newman (1972), que acredita na 

presença do estranho como fonte de perigo, advogando que a criação de espaços fechados e 

impermeáveis, onde apenas os habitantes são o policiamento natural, é a melhor forma de 

segurança.

Hillier (2002) conclui que a melhor resposta a suas perguntas iniciais é a pesquisa, afirmando 

que todo processo espacial que gera o ambiente construído é também um processo social, e 

todo padrão espacial de crime é também um padrão social de crime. Com esta afirmação, 

enfatiza o uso da sintaxe espacial em seus estudos, uma vez que a ferramenta não dissocia o 

espaço da sociedade. Ao analisar a distribuição de todos os crimes ocorridos num período de 

12 meses numa cidade do centro-oeste da Inglaterra, Hillier (2002) verifica que a maior 

concentração destes dava-se ao longo da avenida principal da cidade, onde havia o centro 

comercial, concluindo que o crime necessita de oportunidades para ocorrer. Na verdade, o que 

ocorre é que crimes diferentes, de naturezas distintas, têm lógicas espaciais diferentes, por 

exemplo: batedores de carteira necessitam ruas movimentadas e ocupadas, os assaltantes 

preferem locais integrados globalmente e segregados localmente, com oportunidades para 

uma vítima de cada vez e os ladrões de carro precisam de acesso recluso. 

Hillier (2002), ao analisar casos reais, conclui que alguns fatores que inibem o crime podem 

ser resumidos em um guia simples de desenho urbano. São eles: criar acessos comuns para 

vários prédios dentro de um mesmo conjunto (promovendo o policiamento natural), evitar 

qualquer tipo de acesso secundário não acessível, certificar-se que todos os espaços públicos 

são continuamente constituídos de entradas (acessos) para os moradores e maximizar a 

intervisibilidade desses acessos, através de linhas contínuas de desenho (e não linhas 

quebradas).

Em Accessibility and security: syntactic and perceptual analysis in two low-income housing 

estates (Acessibilidade e segurança: análise sintática e perceptiva em dois conjuntos 

habitacionais de baixa renda), outro trabalho que utiliza sintaxe espacial como ferramenta de 

análise da relação crime e espaço urbano, Reis et all (2003) investiga como características 

espaciais relacionadas à acessibilidade podem influenciar a percepção dos moradores em 

relação à segurança de suas casas e dos espaços abertos pertencentes à área coletiva de dois 

conjuntos habitacionais (o Conjunto Guajuviras - com 576 unidades habitacionais e o 
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Conjunto Sapuema - com 1152 unidades habitacionais) localizados na região Sul do país, 

mais precisamente na cidade de Porto Alegre.  

Reis et all (2003) também utilizou a acessibilidade como uma característica configuracional 

chave na análise da criminalidade nos supracitados conjuntos habitacionais, observando que 

os espaços impermeáveis, ou seja, lugares onde só há acesso a partir de determinado tipo de 

transporte (carro, bicicleta, motos, etc.) ou lugares com barreiras físicas (muros, cercas, 

grades, portões, etc) eram os mais vulneráveis ao crime. Isto porque acessibilidade é uma 

característica que tem fortes implicações no uso dos espaços, movimento e presença de 

pessoas.

Todavia, diferentemente dos outros estudos (realizados por Hillier e Shu), Reis et all (2003) 

não confirmou a relação ou correspondência revelada entre as propriedades sintáticas de altos 

níveis de segregação e profundidade e baixo nível de controle com uma maior vulnerabilidade 

ao crime. Entretanto uma relação (correspondência) verificada com sucesso foi a existente 

entre o alto nível de integração do espaço e a facilidade do criminoso em escapar deste.  

A ferramenta da sintaxe espacial, enquanto metodologia de análise espacial, será explicada no 

capítulo subseqüente, bem como quais características da configuração do espaço do 

CRIAZZA serão analisadas nesta dissertação. 



CAPÍTULO  3 
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E 

ANÁLISE



Metodologia de investigação e análise 

Thyana Farias Galvão 

70

3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE

egundo Minayo (1999): “a metodologia de uma pesquisa é nada mais que o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. Esta ocupa um lugar 

central no interior das teorias, referindo-se sempre a elas. Desta forma, a metodologia abarca, 

além das concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

construção da realidade e a criatividade e sutileza do pesquisador (Minayo, 1999). 

3.1 METODOLOGIA DE ‘ANÁLISE CRIMINAL’ 

Dentre as definições de criminalidade e crime apresentadas no capítulo anterior, a presente 

dissertação trabalhará com a ‘Criminalidade’, segundo a visão da criminologia ambiental, que 

acredita que só há crime quando quatro elementos agem mutuamente (a lei, o criminoso, a 

vítima e o espaço). É preciso haver a interação dos quatro elementos para que a ocorrência do 

crime exista: o criminoso escolhe sua vítima (no presente caso trata-se de um usuário do 

CRIAZZA) e age num determinado espaço (neste caso, o CRIAZZA); todavia é a existência 

de leis que garante se o ato é ou não um crime. A figura abaixo ilustra como esta dissertação 

trabalhará com este conceito: 

Figura 16: Definição de crime utilizada na dissertação, baseada na Criminologia Ambiental.

S

ESTUDOS ÁREA 
CRIMINALÍSTICA

ESTUDOS ÁREA 
ESPACIAL

ocorrência
do

CRIME



Entre a gaiola e a armadilha: reflexões acerca da relação configuração espacial x criminalidade no 
Conjunto Residencial Ignêz Andreazza, em Recife/ PE.

Thyana Farias Galvão 

71

É importante deixar claro que a figura dá margem a dois tipos de estudos distintos: estudos de 

natureza criminalística e estudos de natureza espacial. Esta dissertação abarcará o segundo 

tipo, ou seja, busca-se compreender os crimes acontecidos dentro do CRIAZZA através da 

análise das vítimas e do espaço onde estas foram atacadas. Desta feita, foi necessário precisar 

alguns dados do crime relacionados à vítima (sexo; local de moradia; mês, dia e horário em 

que foi atacada; objeto alvo do ataque; forma como foi abordada e quantidade de atacantes 

que a atacou) e ao espaço de ocorrência (exatidão do local de ocorrência). Estes dados foram 

categorizados numa tabela (Ver TABELA 04), onde as informações grifadas de amarelo 

correspondem aos dados das vítimas e as grifadas de azul correspondem aos dados do espaço: 

TABELA - 04 CATEGORIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

Informação coletada Especificação da informação 

DADOS DAS VÍTIMAS 

Sexo da Vítima 

Feminino 

Masculino

A partir do disque denúncia (o declarante 

denuncia um crime que não necessariamente 

ocorreu com ele próprio) 

Local de moradia da vítima 
CRIAZZA

Outra localidade 

Dia da semana em que o crime ocorreu 

Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-

feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. 

Cada dia da semana correspondia a um 

número, onde o domingo era o 01 e assim 

sucessivamente. 

Horário do Crime 

(Foram estipulados períodos) 

07.00 às 09.00h 

10.00 às 15.00h 

16.00 às 19.00h 

21.00 às 24.00h 

01.00 às 05.00h 
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Mês do ano em que o crime ocorreu 

Fevereiro – Março 

Abril – Maio 

Junho – Julho 

Janeiro

Tipo de crime 
O tipo de crime deve ser marcado de acordo 

com a tabela 05. 

Objeto alvo do crime Deve ser marcado de acordo com a tabela 05.

Quantidade de Agressores 

01 homem 

02 homens 

01 casal 

01 mulher 

02 homens e 01 mulher 

Forma de Abordagem 

A pé 

Carro

Bicicleta

Moto

DADOS DO ESPAÇO 

Espaço

Número do espaço onde o crime ocorreu. 

Deve ser verificado no sistema como um 

todo.

Integração Global 

Valor da integração medida a partir da 

profundidade de cada espaço em relação a 

todos os outros do sistema. 

Integração Local (R3) 

Valor da integração medida a partir da 

profundidade de cada espaço em relação a 

um outro do sistema que apresente distância 

de três passos do espaço que esteja sendo 

medido. 

Os instrumentos de pesquisa foram assim determinados: 
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I. Obtenção de informações das vítimas: levantamento de dados nos arquivos 

de duas delegacias, em documentos (relacionados a segurança) existentes 

na Sede do Condomínio do CRIAZZA e, na complementação das 

informações alcançadas, preparou-se um questionário a ser aplicado com 

algumas vítimas (no caso de não estar claro o local exato do crime); 

II. Obtenção de informações dos espaços de ocorrência dos crimes: elaboração 

de levantamento físico espacial, realizado in loco, a partir da planta de 

unibase da FIDEM, com todas as transformações executadas pelos usuários 

do CRIAZZA no tocante ao espaço de uso coletivo do conjunto 

(fechamento de pilotis, gradeamento, colocação de muros, etc.); 

caracterização da morfologia do conjunto (utilização da ferramenta da 

sintaxe espacial); 

III. Correlação das informações coletadas: na correlação das informações serão 

utilizados mapas de análise sintática com a localização exata dos crimes 

ocorridos. Estes serão descritos a partir das características morfológicas do 

espaço.

3.1.1 OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS VÍTIMAS 

Em 2002, a fim de se descobrir quais os tipos de crimes que aconteciam no interior do 

CRIAZZA, foi elaborado e aplicado um questionário piloto (ver ANEXO). Durante três dias 

consecutivos, divididos em três turnos distintos (manhã – das 07 às 12h, tarde – das 13 às 17h 

e noite – das 18 às 20h), 50 pessoas (entre moradores ou usuários dos espaços coletivos do 

CRIAZZA) foram abordadas e questionadas no tocante a criminalidade nos espaços públicos 

do conjunto. O questionário piloto rendeu relatos interessantes: 

“Há um mês, um cara foi estacionar na garagem do prédio e ao descer do 

carro levou duas balas. Caiu mortinho! Foi triste!” 
(Moradora de 38 anos, residente há 10 anos no CRIAZZA) 

“Minha mãe também mora no conjunto. Próximo ao módulo dela já houve 

tentativa de estupro. Em 15 dias foram três tentativas em locais distintos. 

Sinto muito medo daqui!” 
(Moradora de 29 anos, residente há 14 anos no CRIAZZA) 
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“No domingo veio gente até da televisão aqui. É que no sábado à noite, eram 

umas 22 horas, veio uma garota aqui na esquina para telefonar, daí veio um 

cara numa bicicleta e tentou assaltá-la, mas ela não tinha dinheiro, daí ele 

mandou ela tirar a roupa. A coitada começou a gritar. Deu tanta gente! Até 

saiu na ‘Folha’ de ontem... Você não viu?” 
(Moradora de 52 anos, residente há 14 anos no CRIAZZA) 

A partir dos resultados alcançados no piloto, elaborou-se uma tabela com os tipos de crimes 

que mais ocorriam no interior do CRIAZZA: 

TABELA - 05 TIPOS E DEFINIÇÕES DOS CRIMES INVESTIGADOS 

Tipo de Crime Definição Objeto alvo do crime 

Arrombamento 

Adentrar num bem móvel – carro - 

ou imóvel – residência - que não 

que lhe pertence, à força e com 

violência.

Carro

Residência

Assalto

Subtrair algo para si ou para outrem 

por meio de violência física e com 

o uso de arma de fogo. Trata-se de 

um roubo em que a ameaça à 

pessoa é feita através de arma de 

fogo ou branca (punhais, facas, 

canivetes, sabres, guarda-chuvas, 

espadas, baionetas, etc). Neste 

trabalho, utilizar-se-á a definição de 

assalto como roubo à mão armada. 

Bolsa

Carro

Celular

Dinheiro

Documentos 

Estupro
Ato sexual forçado, alcançado por 

meio de violência. 
A própria vítima 

Furto

Ato de pegar algo que não lhe 

pertence sem atitudes violentas e de 

forma oculta. 

Bolsa

Carro

Celular
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Dinheiro

Documentos 

Roubo

Subtrair algo para si ou para outrem 

por meio de violência física, sem o 

uso de arma. 

Bolsa

Carro

Celular

Dinheiro

Documentos 

Tráfico de drogas 
Ato de negociar fraudulentamente 

com entorpecentes químicos 

Compra e venda de drogas 

(maconha e cocaína) 

3.1.1.1 LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS 

Para que fosse iniciada a coleta de dados, foi necessário estabelecer um corte temporal para 

a análise, pois já era sabido da incidência da criminalidade e do aumento desta dentro do 

CRIAZZA (através da aplicação do piloto, de conversas com moradores e usuários do 

conjunto e leituras de diferentes jornais em circulação na cidade). O corte temporal 

estabelecido primeiramente foi o período de um ano compreendido entre o dia 1º agosto de 

2002 ao 1º de julho de 2003. Todavia, este corte temporal esbarrou num problema: das três 

pesquisas realizadas, duas não tinham dados suficientes, uma vez que na Delegacia de Roubos 

e Furtos de Veículos e na própria Sede do Condomínio não constavam mais os dados dos 

crimes ocorridos no ano de 2002. Desta forma, estabeleceu-se que o corte temporal seria: o 

período compreendido pelos seis primeiros meses do ano de 2003, ou seja, seriam 

investigados os crimes ocorridos no interior do conjunto, entre os dias 01/01/2003 e 

30/06/2003.

A coleta de dados documentais dividiu-se em três partes distintas: pesquisa nos arquivos de 

duas delegacias42, buscando levantar os crimes ocorridos no período supracitado e uma outra 

pesquisa realizada na sede do condomínio através das queixas dos moradores em relação aos 

casos ocorridos. A segunda parte da coleta de dados envolveu a elaboração e aplicação de 

questionários, onde vítimas da criminalidade dentro do CRIAZZA marcavam com exatidão os 

espaços onde ocorreram os crimes. 

42 As delegacias onde foi realizada a pesquisa documental foram Delegacia de Afogados e Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos. 
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A pesquisa nos arquivos das delegacias foi realizada na Delegacia de Afogados, situada no 

bairro de Afogados e na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, localizada no bairro de 

Tejipió. Logo no início da pesquisa, verificou-se um fato curioso: embora exista uma 

delegacia no bairro de Areias, os crimes cometidos dentro CRIAZZA são de responsabilidade 

da circunscrição da Delegacia de Afogados43. Isto acontece porque, apesar de todas as 

delegacias da RMR – Região Metropolitana do Recife poderem registrar queixas de roubos e 

furtos que tenham acontecido em qualquer área do Grande Recife, todas as queixas ao fim de 

cada mês devem ser encaminhadas para a delegacia responsável pela circunscrição de onde 

ocorreu o fato. Isto significa que, independente de onde a queixa tenha sido gerada, se o crime 

ocorreu dentro da circunscrição da Delegacia de Afogados, até o fim do mês subseqüente a 

queixa deve estar arquivada juntamente com as demais da mesma circunscrição.  

Já a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos é responsável por todo e qualquer registro 

relacionado a roubos ou furtos de automóveis dentro da RMR. E o mesmo procedimento é 

realizado a partir do momento em que são dadas queixas relativas a roubos ou furtos de 

veículos em outras delegacias, ou seja, essas queixas são encaminhadas para a Roubos e 

Furtos.

As delegacias foram visitadas e foi feita uma pesquisa nos arquivos (a partir da leitura dos 

Boletins de Ocorrência - BOs) das queixas prestadas no período estabelecido (corte temporal). 

Um fato que causou transtornos à coleta foi a forma de apresentação dos BOs da Delegacia de 

Afogados, pois estes apresentavam-se sob três tipos distintos de formulários (segundo 

informações coletadas no local, pretendia-se aprimorar o modelo de boletim)44. Parte dos BOs 

coletados na Delegacia de Afogados apresentavam as informações do crime em forma de 

tabela, noutros constavam as mesmas informações como um texto corrido e por fim havia os 

BOs frutos de denúncias feitas pelo telefone – via disque-denúncia (Ver ANEXO). Foram 

lidos mais de 1.000 (um mil) BOs, resultados das queixas dos seis meses analisados.  

43 A Delegacia de Afogados abrange as circunscrições de Afogados, Estância, Coque, Ilha Joana Bezerra, parte 
da Av. Recife e da Estrada dos Remédios. 
44 Segundo técnicos da SDS – Secretaria de Defesa Social, todas as delegacias deverão migrar para os BOs on
line – formulários preenchidos pelo computador e encaminhados via Internet para a delegacia responsável pela 
circunscrição do espaço onde o crime ocorreu. 
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Na Delegacia de Afogados, observou-se que nenhum dos modelos de BOs apresentava um 

campo específico para anotação da localidade exata do crime. Dos BOs investigados no 

período, 42 (quarenta e dois) apresentavam o CRIAZZA como local do crime. Todavia, este 

era descrito de uma das seguintes formas: “no interior do Ignêz Andreazza”, “dentro do 

CRIAZZA” ou “no Conjunto Ignêz Andreazza”. 

Ora, o CRIAZZA, como já foi explicitado no primeiro capítulo desta dissertação, é um 

conjunto habitacional edificado numa área de 300.000 m2, possui 2.464 unidades 

habitacionais e uma população aproximada em 14.000 pessoas (quantidade maior que 

algumas cidades do interior do estado de PE), ou seja, o fato de se ter o local descrito do 

crime como ‘dentro do conjunto’ trata-se de uma informação muito vaga, considerando-se as 

grandes dimensões do mesmo. Era necessário precisar esta informação. 

Desta forma, foram anotados os dados das vítimas da criminalidade, a partir da constatação de 

que os crimes haviam ocorrido no interior dos espaços coletivos do CRIAZZA, no intuito de 

que essas vítimas fossem localizadas posteriormente e a identificação exata dos espaços 

pudesse ser realizada.

Assim, os dados coletados das vítimas (nome e endereço residencial) serviram para que as 

mesmas pudessem ser contatadas e melhor descrevessem a situação do crime e sua 

localização. Dos 42 (quarenta e dois) BOs coletados na Delegacia de Afogados, 04 (quatro) 

foram fruto do disque-denúncia e já continham a localização exata do crime. Todavia, dos 38

(trinta e oito) casos restantes, era preciso encontrar a vítima e localizar com exatidão o local 

do crime. Desses, 20 (vinte) vítimas foram localizadas, ou seja, 20 (vinte) espaços puderam 

ser marcados com exatidão, uma vez que o mapa do conjunto era apresentado à vítima e 

pedia-se que o local do ocorrido fosse marcado com um círculo. 

Diferentemente dos problemas encontrados na coleta realizada na Delegacia de Afogados, os 

dados existentes na Sede do Condomínio e na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos 

foram bem mais simples de serem coletados, pois já continham o ponto exato da ocorrência 

do crime em seus BOs.  
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Na Sede do Condomínio, foram encontrados 16 (dezesseis) registros de ocorrências 

acontecidas no período estabelecido. Constatou-se que as queixas realizadas na Sede do 

Condomínio não se repetiam nas Delegacias, ou seja, uma vez realizada a queixa no 

condomínio, as vítimas não se dirigiam mais às delegacias. 

Foram 26 (vinte e seis) queixas realizadas na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. 

Todas estas puderam ser ‘espacializadas’, ou seja, tiveram seus locais de ocorrência 

explicitados nos BOs.

Verificou-se que foram feitas 84 (oitenta e quatro) queixas, distribuídas nas duas delegacias 

(sendo 42 – quarenta e duas – da Delegacia de Afogados e 26 – vinte e seis – da Delegacia de 

Roubos e Furtos) e na sede do condomínio (16 - dezesseis), durante o período da investigação. 

Destas, 66 (sessenta e seis) puderam ser espacializadas.

É importante pontuar algumas dificuldades metodológicas envolvidas no estudo da 

criminalidade. Como já foi dito anteriormente, o crime é o ato propriamente dito e a 

criminalidade é o resultado deste ato ou a qualidade deste que vem em forma de queixa 

policial, denúncias de testemunhas e flagrantes policiais. Portanto, o número de crimes 

registrados não necessariamente corresponde àqueles que efetivamente ocorreram.  

Segundo Lima (2000): 
“... a despeito de todos os problemas, as séries estatísticas oficiais indicam a tendência da 

criminalidade, sobretudo quando cobrem um período relativamente longo e, mesmo não 

correspondendo ao total de crimes cometidos, conseguem detectar a evolução e os 

movimentos dos crimes durante determinado período”.45

Fica, portanto, patente, a validade dos registros de ocorrência como indicadores de tendência. 

Diante dessas colocações, reitera-se o fato de que o presente trabalho não pretende determinar 

condicionantes causais, ou mesmo inferir sobre a real intensidade da criminalidade. Busca-se 

aqui explorar tendências na distribuição espacial das diversas tipologias de crimes, bem como 

as suas associações espaciais com outras variáveis. 

45 Lima, R. Conflitos Sociais e Criminalidade Urbana: uma análise dos homicídios cometidos no município de 
São Paulo. Dissertação de Mestrado – Departamento de Sociologia – USP. Mimeo, 2000. 
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3.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE ESPACIAL 

A metodologia utilizada na análise espacial envolveu duas etapas distintas: na primeira foi 

feito um levantamento físico espacial da área de análise e na segunda utilizou-se a ferramenta 

da sintaxe espacial para se descrever as componentes morfológicas do CRIAZZA. 

3.2.1 LEVANTAMENTO FÍSICO-ESPACIAL 

O levantamento físico-espacial da área foi feito através do mapeamento das transformações 

do CRIAZZA. Os equipamentos urbanos (telefones públicos, bancos, jardineiras, etc.) bem 

como as transformações (inserção de garagens, coberturas, rampas pavimentadas, espaços de 

comércio informal, bares, grades, etc.) existentes no espaço público do conjunto foram 

situados no mapa. 

O objetivo deste levantamento físico-espacial era, além de sentir melhor o espaço público do 

CRIAZZA, ter o mapeamento exato da área para que as características espaciais dos espaços 

onde ocorreram os crimes ficassem mais evidentes. Este mapeamento foi utilizado não apenas 

no traçado das linhas axiais no interior do CRIAZZA, mas também na aplicação dos 

questionários com as vítimas do conjunto, onde eram marcados os locais exatos do crime. 

3.2.2 PORQUE USAR SINTAXE ESPACIAL? 

A sintaxe espacial (Space Syntax) foi desenvolvida na Bartlett School of Graduate Studies – 

University College London, sob a coordenação do Professor Bill Hillier. Esta tem por função 

a representação, qualificação e interpretação da configuração espacial urbana (Hillier & 

Hanson, 1984), através das propriedades sintáticas do espaço. Ou seja, trata-se de um 

conjunto de técnicas computacionais usadas na modelagem de prédios e cidades, no qual o 

leiaute espacial é, antes de tudo, representado através de sistemas de elementos geométricos 

conectados (linhas quando o movimento é analisado, elementos convexos quando da análise 

da interação ou campos visuais quando padrões mais complexos de comportamento são 

examinados) e depois analisado em termos das relações entre cada elemento espacial e todos 

os outros elementos espaciais do leiaute. 
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No trabalho intitulado “Can streets be made safe?”, Hillier (2002) fala de três razões do 

porquê optar pelo método da sintaxe espacial. Esta dissertação se apropria das razões 

explicitadas por ele. São elas: 

1. Ao investigar policiamento natural, não é possível saber quem está por perto quando 

os crimes são cometidos. Todavia, a sintaxe espacial, ao trabalhar com potencial de 

movimento, pode ser utilizada na investigação dos efeitos mais próximos do 

movimento quando da ocorrência de crimes; 

2. Os processos sociais tendem a ser grosseiros e a diferenciar uma área urbana da 

outra numa escala global, porém são menos grosseiros numa micro escala de 

diferenças entre espaços individuais. A sintaxe espacial permite a investigação, com 

igual rigor, não apenas das diferenças entre as áreas, mas também dos micro-padrões 

de diferenças entre as áreas, usando a mesma metodologia, ou seja, investiga o global 

e o local, aplicando o mesmo método; 

3. Ao se usar a sintaxe espacial, as variáveis espaciais ganham o mesmo status

numérico que as variáveis sociais e as econômicas na tabela de dados. Desta forma, é 

possível a comparação dos efeitos do espaço e das variáveis sócio-econômicas. 

Na realidade, a sintaxe espacial dá ao espaço características configuracionais ou medidas 

sintáticas que distinguem uns dos outros. Segundo a Teoria da Lógica Social do Espaço, é 

através da configuração espacial que processos e relações sociais se expressam no espaço, ou 

seja, a teoria relaciona forma espacial a aspectos da vida social, entendendo que os espaços 

incentivam ou inibem as ações humanas. 

Configuração significa “relações que levam em conta relações” (Hillier, 1996). Uma relação 

entre espaços pode ser chamada de simples quando a mesma é de permeabilidade ou 

adjacência, ou seja, entre um par de elementos no espaço.  

Uma relação configuracional (Ver FIGURA 17) é definida como uma relação que é afetada 

pela presença simultânea de um terceiro elemento e sua relação com os outros do sistema. 
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Figura 17: Relação Simples x Relação Configuracional 

A forma urbana, por si só, induz padrões de uso dos espaços, e atribui ao espaço público as 

propriedades de gerar e canalizar o movimento e determinar a distribuição e a localização de 

atividades, surgindo assim o conceito de “movimento natural” - padrão de movimento 

produzido pela configuração (Hillier & Hanson, 1984). As propriedades primárias da malha 

privilegiam determinados espaços em detrimento de outros, sendo capazes de orientar os 

deslocamentos e hierarquizar percursos.  

A análise configuracional de uma área urbana busca descrever as relações entre todos os 

elementos do sistema. Hillier (1984) afirma que a configuração influencia tanto os atratores 

(multiplicadores de um padrão de comportamento anteriormente definido pela grelha de 

espaços públicos) quanto o movimento, e indica que esses elementos não a influenciam, 

embora haja influência mútua entre ambos. Assim, o movimento, ao ser influenciado pela 

configuração, estabelece a preferência de uso dos espaços pela lógica do menor caminho, 

independente da forma edificada e das atividades nela contidas. 

Laura Vaughan (1997) reforça a posição de Hanson (1984) ao afirmar que a sintaxe espacial 

ou space syntax envolve quatro estágios de pensamento acerca do espaço: 

1. Representação – no primeiro estágio, observam-se os elementos que compõem o 

espaço;
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2. Análise – neste estágio, considera-se o complexo de relações espaciais como um 

gráfico e analisam-se as inter-relações entre os espaços; 

3. Genótipo – é a fase que identifica o que existe de comum e incomum (diferente) nos 

padrões espaciais urbanos; 

4. Teoria – na última etapa, é elaborado um cruzamento entre a configuração espacial e 

sua relação com cultura e comportamento social. 

Peponis (1989) afirma claramente que o objetivo principal da sintaxe espacial é oferecer 

rigorosas descrições quantitativas dos espaços construídos, de modo que seja possível 

argumentar com convicção sobre as conseqüências de se optar por determinado arranjo 

arquitetônico, em detrimento de outros. 

Os espaços urbanos e suas propriedades são descritos na sintaxe a partir de duas dimensões: 

dimensão local - convexidade (análise convexa – bidimensional) e dimensão global - 

linearidade (análise axial – unidimensional). A primeira descrição espacial é feita através do 

mapa convexo e identifica o menor número dos maiores espaços convexos que existem no 

sistema, aplicando a premissa: “grandes espaços sempre prevalecem sobre pequenos 

espaços”, referindo-se à organização local, às áreas de domínio dos habitantes e carrega a 

noção de fixação. A segunda descrição identifica o menor número das mais longas linhas retas 

que cobrem todos os espaços convexos no plano, diz respeito à organização global, ao 

domínio espacial por parte dos estranhos ao sistema e carrega a noção de movimento.  

Uma das dimensões mais importantes da tipologia urbana refere-se exatamente à relação entre 

padrões locais e globais. A organização global é representada pelo mapa axial que, ao 

descrever o sistema de acessibilidade entre espaços convexos torna as relações entre 

estruturas locais e globais melhor apreensíveis que as formas tradicionais de representação do 

urbano. No mapa axial, o caminho definido por vias, praças, espaços abertos são 

representados por linhas retas (eixos) ou axiais. A linha axial representa porções de espaço 

público urbano através de trechos de linhas retas, tomadas segundo a maior dimensão possível 

desse mesmo espaço público. Assim, uma rua retilínea é representada por uma única linha 

axial, uma estrada sinuosa é representada por tantas linhas axiais quantas necessárias para 

abranger toda a sua extensão, tomadas a partir da maior. É assumido que uma linha axial 

representa a maior porção de espaço público visualmente percebida por uma pessoa, e que 



Entre a gaiola e a armadilha: reflexões acerca da relação configuração espacial x criminalidade no 
Conjunto Residencial Ignêz Andreazza, em Recife/ PE.

Thyana Farias Galvão 

83

essa apreensão informa a identificação, orientação e escolha de percursos. Deste modo, 

quando um “espaço” for citado, trata-se de uma referência a um espaço linear, ou seja, uma 

linha do mapa axial. 

Dois tipos de dados são produzidos a partir da análise sintática: os dados numéricos, na forma 

de tabela dos parâmetros espaciais referentes a cada linha axial, e os dados gráficos, na forma 

de mapas coloridos de acordo com a escala de valores dos vários parâmetros. A representação 

gráfica oferece uma leitura da distribuição espacial das propriedades (medidas sintáticas) de 

uma área. 

Esta dissertação trabalhará com as mesmas medidas sintáticas utilizadas por Hillier e Shu 

(1998) em seus estudos relacionados à interação ‘espaço e crime’: acessibilidade, constituição 

integração global, integração local ou R3, profundidade. 

A acessibilidade significa acesso a um determinado espaço e apresenta fortes implicações nos 

padrões de movimento, presença de pessoas e uso dos espaços. O grau de acessibilidade, ou 

seja, o conseqüente potencial de movimento e presença de pessoas no espaço, certamente 

afeta a escolha realizada pelo pedestre quando iniciam o percurso. Isto ocorre porque as 

pessoas sentem-se mais atraídas por espaços movimentados e tendem a evitar espaços 

desertos.

A acessibilidade de determinado sistema é descrita através do mapa axial. Através deste tem-

se a apresentação das medidas de acessibilidade. Constituição é uma dessas medidas. 

Espaços constituídos são aqueles que apresentam padrão de acessibilidade. Todavia, esta 

medida pode ser utilizada diferentemente de acordo com o objeto que se esteja analisando. 

Por exemplo, no trabalho “Crime and urban layout: the need for evidence”, Hillier e Shu 

(1998) consideraram constituições apenas os espaços que apresentaram mais de 75% de 

acessos em ambos os lados. Já Rigatti (1997), em sua Tese de Doutorado sobre as 

transformações urbanas no Conjunto Rubem Berta, chamou de constituições os espaços que 

apresentavam no mínimo um acesso em qualquer um dos lados. 

O carro chefe das medidas de acessibilidade é a integração. Define-se a integração como a 

medida que relaciona cada linha do assentamento com as demais, fornecendo ao sistema 



Metodologia de investigação e análise 

Thyana Farias Galvão 

84

como um todo características de cada espaço em relação a sua acessibilidade. A integração 

pode ser global ou local. A primeira (integração global) relaciona cada linha do sistema com 

todas as demais e a segunda (integração local ou R3) é definida como sendo a medida que 

relaciona cada linha a apenas as que se limitam a até 3 linhas de distância desta primeira. Diz-

se que um espaço integrado é aquele que, para ser alcançado, requer um menor número de 

espaços intermediários, ou seja, um espaço para ser integrado deve ser, antes de qualquer 

coisa, acessível. 

A segregação, ao contrário da medida de integração, caracteriza os espaços menos acessíveis 

do sistema, ou seja, os que apresentam maior dificuldade de acesso (os que para serem 

atingidos precisam de mais espaços intermediários). 

A medida da profundidade existe quando as relações entre um espaço e outro são indiretas. 

O sistema é profundo quando se necessita espaços intermediários para se atravessar de um 

espaço para o outro. De todas as medidas, a conectividade é a mais simples: mede o número 

de linhas que se interceptam com cada linha do sistema. 

A inteligibilidade é a medida que permite a compreensão do sistema a partir de parte deste, 

ou seja, do todo a partir de partes. Do ponto de vista do movimento das pessoas, esta medida é 

muito importante, pois mostra como a parte se relaciona com o todo e como isto afeta o 

padrão de movimento. 

O valor de integração de cada espaço é obtido a partir da relação: profundidade média de cada 

linha axial x número total de espaços que formam o conjunto (Peponis et al, 1992). Serão 

utilizadas as medidas de integração global e local que dão um significado quantitativo quanto 

à acessibilidade de determinados espaços em relação a outros no mesmo sistema. Tais 

medidas também podem indicar potencial de movimento: as mais vermelhas apresentam 

maior valor de integração ao contrário das mais azuis, que demonstram menor valor de 

integração.

Segundo Hillier (2002), para se detectar a real influência do espaço sobre os crimes ocorridos 

neste, são necessários: precisão, dados locacionais específicos e utilização de uma 

metodologia de análise espacial capaz de fornecer precisão na interação entre os fatores 

espaciais locais (vulnerabilidade do espaço) e globais (o tipo de leiaute da área). 
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A utilização da técnica da sintaxe espacial na descrição de padrões de crimes é algo recente. 

Na realidade, partiu das críticas de Hillier em relação ao uso de teorias de controle social 

(como a Teoria do Espaço Defensável de Oscar Newman, 1972), que nos últimos anos 

incentivaram grande parte das comunidades a optar pela criação de unidades habitacionais 

pequenas, identificadas no todo maior do espaço urbano, utilizando o método ‘fechamento – 

repetição – hierarquia’ que tem se tornado um tipo internacional de estilo espacial.  

Hillier (1988) defende a posição de que este é o problema urbano em si e não uma resposta a 

ele, afirmando que o uso indiscriminado de tais conceitos tem sido responsável pela criação 

de espaços fragmentados, não inteligíveis (que têm uma boa leitura espacial) e não utilizados, 

compreendendo boa parte do espaço urbano atual. 

Na realidade, Lynch (1960) já havia mencionado a importância da existência de vistas abertas 

bem cuidadas para uma experiência agradável, capaz de provocar satisfação nos usuários 

desses espaços. Nasar (1998) afirma que a escolha por vistas abertas pode estar relacionada ao 

aumento do ângulo de visão, tornando-a mais ampla e conseqüentemente a ajudando a 

compreensão da cena (que passa a ser mais clara), motivo este que levou, segundo a Teoria da 

Evolução, nossos ancestrais a ver e evitar ataques. 

Em somatório ao que já foi dito, vistas amplas (espaços abertos), com inclusão de vegetação, 

tendem a causar efeitos positivos na saúde e bem-estar das pessoas. Segundo Lang (1987), 

vistas agradáveis são normalmente associadas a alguma abertura ou amplidão, que dilatam a 

profundidade da visão e faz as pessoas não se sentirem isoladas, sendo caracterizada, muitas 

vezes, por uma vegetação e uma gradação de planos.  

Vistas agradáveis também tendem a estar associadas à organização de uma vista, sua 

constituição por elementos bem ordenados, incluindo suas cores e texturas, além de presença 

e movimento de pessoas, especialmente se a vista não apresentar outros interesses. Por outro 

lado, vistas desagradáveis estão associadas a estacionamentos, paredes cegas e muros, outros 

edifícios muitos próximos e fachadas monótonas (Lang, 1987; Ching, 1987). 
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O capítulo seguinte apresenta os padrões de crimes ocorridos no CRIAZZA, identificando e 

descrevendo tais ocorrências. Para tal, utiliza os dados coletados através de gráficos e tabelas 

estatísticas que mostram as características da incidência dessas ocorrências.  



CAPÍTULO  4 
PADRÕES DE CRIMES: IDENTIFICAÇÃO E 

DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 
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4. PADRÕES DE CRIMES: IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO 

DAS OCORRÊNCIAS 

 s dados coletados nas delegacias e na sede do condomínio serviram para identificar e 

caracterizar a criminalidade enquanto prática dentro do CRIAZZA. Neste sentido, 

reconhece-se a atuação dos atores comuns (usuários do conjunto), transformando e/ou 

recriando suas realidades próximas, contribuindo para configurar singularidades ao espaço 

urbano.

Foram 84 casos de crimes investigados no período estabelecido entre os meses de janeiro a 

julho de 2003, onde a maior parte das vítimas residia dentro do próprio CRIAZZA (cerca de 

83%), como indica o gráfico abaixo: 

MORADIA DA VÍTIMA (%)

outro local

CRIAZZA

100806040200

83

17

Gráfico 01: Localização da Moradia das Vítimas 

Em relação ao sexo desta vítima, há um grande equilíbrio: 49% das vítimas da criminalidade 

são do sexo masculino, contra 45% do sexo feminino e 6% das vítimas elaboraram suas 

queixas através do sistema ‘disque-denúncia’ (Ver GRÁFICO 02). 

O



Padrões de crimes: identificação e descrição das ocorrências

Thyana Farias Galvão 

89

SEXO DA VÍTIMA (%)

disque-denúncia

feminino

masculino

6050403020100

49

45

Gráfico 02: Sexo das Vítimas 

TABELA - 06 SEXO DA VÍTIMA x TIPO DE CRIME 

Tipo de crime Total

roubo assalto furto estupro arrombamento tráfico 
drogas

feminino 07 25 04 02   38 
masculino 05 28 04  04  41 Sexo

da
vítima 

a partir
disque-

denúncia

     05 05 

Total 12 53 08 02 04 05 84

Como pode ser visto na tabela acima, muitas vezes o dado ‘sexo da vítima’ depende do tipo 

de crime cometido. Nos dois casos de estupro encontrados dentro do CRIAZZA, as vítimas 

eram do sexo feminino. Outro aspecto interessante diz respeito ao crime relacionado às 

drogas: todos foram denunciados de forma anônima através de telefone. 

Os GRÁFICOS 03 e 04 mostram o índice de ocorrência de crimes em relação ao dia da 

semana e ao mês. Nota-se que os meses de fevereiro e março lideram as estatísticas com 

maior índice de criminalidade dentro do CRIAZZA (38% da incidência) e o dia de sábado 
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aparece com taxa mais alta (20%) em relação aos demais, sendo seguido pela sexta-feira e o 

domingo (18% e 17%, respectivamente).  

MÊS DO CRIME (%)

jun-julabr-maifev-marjaneiro
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Gráfico 03: Incidência do Crime por mês (dentro do corte temporal estabelecido) 
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Gráfico 04: Incidência do Crime por dia da semana 
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Estes dados indicam que a criminalidade está muito ligada aos momentos de lazer, uma vez 

que o maior índice de casos deu-se no período de carnaval e durante o final de semana, épocas 

em que o usuário do CRIAZZA está vivenciando mais o em espaço que habita. Os números 

indicam também que a questão movimento (excesso ou ausência deste) apresenta forte 

influência na ocorrência dos crimes no interior do conjunto. Isto é visto principalmente 

através do GRÁFICO 05, que mostra os horários de maior criminalidade: nota-se que o 

período compreendido entre as 21 e 24 horas - horário em que os moradores estão em casa, 

durante e após o jantar - é o mais perigoso, seguido do horário compreendido entre as 14 e 18 

horas - horário de chegada após o segundo turno de trabalho ou estudo. 

HORÁRIO DO DIA (%)

21 às 24 horas
18 às 20 horas

15 às 17 horas
12 às 14 horas

09 às 11 horas
06 às 08 horas

01 às 05 horas
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1110
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Gráfico 05: Incidência do Crime por horário do dia 

O GRÁFICO 06 apresenta os tipos de crimes com maior incidência dentro do CRIAZZA, 

onde o assalto lidera a lista, apresentando índice de ocorrência de 63% contra os casos de 

roubo, que aparecem no gráfico em segundo lugar, com 14%. O gráfico também identifica o 

uso de armas (em sua maioria, armas de fogo) pelos atacantes dentro do CRIAZZA como um 

dos grandes problemas enfrentados pelos moradores e usuários do conjunto. 
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TIPO DE CRIME (%)

estupro

arrombamento

tráfico drogas

furto

roubo

assalto

706050403020100

63

14

10

Gráfico 06: Tipo de Crime 

TABELA - 07 HORÁRIO DO DIA x TIPO DE CRIME 

Tipo de crime Total

 roubo assalto furto estupro arrombamento tráfico 
drogas

01 às 05 
horas

 02     02 

06 às 08 
horas

01 05 02    08 

09 às 11 
horas

02 05 02    09 

12 às 14 
horas

03 06 01  02  12 

15 às 17 
horas

 06 01  01  08 

18 às 20 
horas

03 08 01  01  13 

Horário
do dia 

21 às 24 
horas

03 21 01 02  05 32 

Total  12 53 08 02 04 05 84

A TABELA 07, elaborada a partir da correlação dos dados “tipo de crime” e o “horário” em 

que estes acontecem, indica que o horário compreendido entre as 21 e 24 horas é o que 

oferece maior perigo aos usuários do conjunto, uma vez que das 32 (trinta e duas) ocorrências 

tidas neste horário, 21 (vinte e uma) foram casos de assalto, onde o atacante utiliza armas ao 
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abordar a vítima, e mais, os dois casos de estupro ocorridos no conjunto e as cinco denúncias 

de tráfico de drogas também ocorreram no período noturno. Os casos de furto aparecem bem 

distribuídos ao longo dos horários do dia, porém há incidência maior no período da manhã, 

em que há maior movimento e circulação de pessoas nos espaços coletivos do CRIAZZA. 

Os alvos preferidos dos agressores são os carros e celulares dos usuários do conjunto. No 

gráfico mostrado a seguir, observa-se que a preferência por carros encabeça a lista (35% dos 

crimes envolviam automóveis como objeto alvo), seguida pelo celular, que apresentou 23% 

de preferência pelos agressores (Ver GRÁFICO 07 e TABELA 08). Vale salientar que, para 

cada ocorrência, foi contado apenas um objeto alvo. Desta forma, a quantidade de objetos 

pode ser relacionada ao tipo de crime. 

OBJETO ALVO DO CRIME (%)

bens móveis

outros

dinheiro/docs

bolsa

celular

carro

403020100

35

23

18

12

6

5

Gráfico 07: Objeto alvo do Crime 

A TABELA 08 mostra a correlação existente entre o tipo de crime e o objeto alvo deste ato. 

Nota-se que, dos 08 (oito) furtos existentes no conjunto, 07 (sete) tiveram como alvo o objeto 

carro. Assim como nos arrombamentos domiciliares, os objetos escolhidos foram bens móveis 

(tv, geladeira, vídeo cassete, etc).
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TABELA - 08 TIPO DE CRIME x OBJETO ALVO DO CRIME 

Objeto alvo do crime Total

 celular bolsa carro dinheiro| 
documentos

bens móveis (tv, 
geladeira)

outros

roubo 05 04 01 01  01 12 
assalto 13 10 19 08  03 53 

furto   07   01 08 Tipo de 
crime arrombamento     04  04 

Total  18 14 27 09 04 05 77

Um outro item analisado foi a quantidade de atacantes (agressores) envolvidos no crime. No 

gráfico abaixo, observa-se um diagnóstico do problema, de forma bastante clara: 

QUANT. ATACANTES (%)

2 homens + 1 mulher

1 casal

+ de 2 homens

não sabe

2 homens

1 homem

403020100

33

30

13

12

6

6

Gráfico 08: Quantidade de atacantes envolvidos nos crimes 

A maior parte dos atacantes envolvidos nos crimes dentro do CRIAZZA é do sexo masculino 

(33% dos crimes apresentam 01 atacante e 30% apresentam 02 atacantes). Percebe-se que, 

embora boa parte dos crimes ocorra com atacantes do sexo masculino, alguns crimes tem a 
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presença de mulheres no ataque. Segundo as vítimas, a presença do sexo feminino camufla o 

crime, tornando-o imperceptível até o momento da declaração do ataque propriamente dito. 

Muitos dos crimes são premeditados e simulam situações corriqueiras de nosso dia-a-dia (por 

exemplo, não existem desconfianças de um casal de namorados andando de mãos dadas, mas 

desconfia-se muito mais quando existe a presença de um homem andando sozinho ou dois 

homens juntos). 

Figura 18: Planta de Fundo-figura do CRIAZZA, com localização dos crimes ocorridos no 
período da amostragem. 

Fonte: Levantamento e espacialização dos crimes realizados pela autora, 2004. 

N
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A localização exata dos crimes ocorridos dentro do espaço do CRIAZZA, no período da 

análise, pode ser verificada a partir da FIGURA 18, mostrada anteriormente. Em vermelho 

estão localizados os pontos exatos da criminalidade, ou seja, os 66 (sessenta e seis) crimes 

(como já foi dito anteriormente, dos 84 crimes levantados nas coletas, apenas 66 foram 

espacializados) ocorridos dentro do conjunto no período da amostra. 

A figura abaixo apresenta a comparação das figuras 10 e 18 (rotas mais usuais e localização 

da criminalidade, respectivamente). Verifica-se que os casos de crimes estão concentrados 

onde há mais movimento. Os círculos amarelos mostram a grande incidência de crimes na 

faixa central do CRIAZZA: exatamente neste eixo central existem duas rampas pavimentadas, 

onde tanto pedestres quanto veículos têm acesso livre. Essas rampas ligam os dois níveis do 

terreno no sentido transversal, uma vez que o conjunto encontra-se desnivelado por um talude 

com cerca de 2.00 metros, que separa o eixo central das alas laterais. 

Figura 19: Rotas mais usuais x Localização dos crimes ocorridos no período da amostragem. 
Fonte: Levantamento e espacialização dos crimes, realizados pela autora, 2004. 
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Após a verificação de forte incidência da ocorrência de crimes nas rampas pavimentadas do 

CRIAZZA, questiona-se como foi a forma de abordagem do crime pelos atacantes (a pé, de 

carro, de moto, de bicicleta, etc). 

No GRÁFICO 09, percebe-se que a maior parte dos atacantes estava a pé (61%), o que indica 

um prévio conhecimento da área e das rotas mais usadas pelos moradores e visitantes dentro 

do CRIAZZA. A segunda forma de abordagem mais comum nos crimes dentro do conjunto é 

aquela em que o (os) atacante (s) utiliza motocicleta, todavia é 47% maior as chances do 

atacante estar a pé. 

FORMA DE ABORDADEM (%)

de carro

de bicicleta

não sabe

de moto

a pé

706050403020100

61

14

11

10

Gráfico 09: Forma de abordagem do crime 

No capítulo seguinte, serão analisadas as características morfológicas do espaço onde estes 

crimes acontecem. Será apresentada explicação de como os fatores espaciais podem 

influenciar a ocorrência de crimes dentro do CRIAZZA, e por que certos padrões de crimes 

acontecem em determinados espaços, em detrimento de outros. 
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5. COMPONENTES MORFOLÓGICAS DOS CRIMES: 

FECHAMENTOS E LINHAS DE VISÃO

 cidade, como um organismo, é marcada por transformações periódicas, onde as 

funções não estáticas e múltiplas que desempenham progressivamente são momentos 

na realidade de sua estrutura. Essa visão considera o espaço nas suas relações com a 

sociedade, isto é, através dos processos sociais, das funções e das formas, numa perspectiva 

dita espaciológica46, onde o espaço possui seu sentido e seu significado (Canter, 1978). 

Todavia, essa posição é oposta à dos “espacialistas” que apenas dão importância às formas, 

estudando o espaço em si mesmo.  

5.1 ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL 

Os resultados da análise sintática desenvolvida no presente trabalho serão aqui expostos em 

quatro momentos. Em um primeiro momento, é desenvolvida a análise da configuração 

espacial existente da RMR e na qual o objeto de estudo está inserido, ou seja, a estrutura 

viária da cidade do Recife conforme ela é hoje. Em seguida, serão feitas as análises da 

configuração espacial do CRIAZZA em relação à acessibilidade de veículos e pedestres, 

considerando as comunidades adjacentes. Posteriormente, serão espacializados os crimes 

dentro do conjunto e, por fim, serão elaboradas duas simulações a partir do projeto que a sede 

do condomínio deseja implantar. 

5.1.1 A CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA RMR 

A configuração espacial da RMR é representada através do mapa axial que é composto de 

14.992 espaços ou linhas axiais (Ver FIGURA 20). A cidade do Recife combina traçados de 

morfologia irregular com áreas de traçado mais ortogonal, apresentando partes da cidade 

conectadas por grandes vias, como é o caso das Avenidas Norte e Caxangá, que ligam o 

centro do Recife à periferia da cidade. 

46 Menção ao termo criado por Milton Santos, em 1978, no texto: Espaços Livres Públicos: Formação da 
paisagem da Cidade de João Pessoa – PB. Revista Conceitos, nº 05, 2001, p.32-41. 

A
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Figura 20: Mapa axial da configuração espacial existente da RMR. 
Fonte: Medeiros, 2004. 

N
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O núcleo de integração da RMR (Região Metropolitana do Recife) apresenta uma forma 

predominantemente linear, compondo uma figura semelhante a várias “espinhas de peixe” 

(Ver FIGURA 21). 

Figura 21: Mapa de integração global da configuração espacial existente da RMR. 
Fonte: Medeiros, 2004. 

Núcleo de 
Integração

N

Área de 
análise
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A área objeto da análise desta dissertação encontra-se em situação integrada com o ‘todo’ da 

cidade, uma vez que as Avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes são grandes eixos 

integradores da RMR e possuem papel importante na constituição do bairro de Areias (onde o 

CRIAZZA está inserido). 

5.1.2 A CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DO CRIAZZA 

Ao observar o mapa de integração global da RMR (Ver FIGURA 21), o que se vê em 

vermelho significa os espaços mais integrados do sistema (correspondendo aos grandes eixos 

de comércio e de atividades que dependem de um grande fluxo de movimento); ao passo que 

os espaços azuis correspondem às áreas mais segregadas. 

A partir da leitura da FIGURA 22, pode-se verificar que o objeto de estudo em questão, ou 

seja, o Conjunto Residencial Ignêz Andreazza (CRIAZZA) está pouco integrado, aparecendo 

em posição “separada” em relação à estrutura da cidade como um todo. 

Figura 22: Parte do mapa de integração global da configuração espacial da RMR, focalizando 
a área de análise. 

O entorno do CRIAZZA é caracterizado apenas por ligações periféricas. Não existem linhas 

de movimentação dentro do conjunto, uma vez que este aparece isolado e cercado por muros e 

grades. Todavia, o entorno imediato, formado pela Vila Cardeal e Silva, Caçote, Vila 

CRIAZZA
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Tamandaré e Beirinha (áreas de uso meramente residencial), apresenta linhas que cortam o 

sistema, e conecta-se a outras conformando o todo da cidade (Ver FIGURA 23). 

Figura 23: Mapa de integração global da configuração espacial existente da RMR, com foco 
na área do CRIAZZA. 

Como se pode observar, a partir do mapa axial da RMR (Medeiros, 2004), não se levou em 

consideração o espaço interno do CRIAZZA, pois este se encontra fechado, em condição 

isolada do restante da cidade. A partir daí, utilizou-se o levantamento realizado dentro da área 

do conjunto, que contou com todos os percursos que podem ser realizados pelos veículos e 

pedestres; desta forma foram traçadas as linhas axiais dentro do CRIAZZA. 

5.1.2.1 A MORFOLOGIA EXPERIENCIADA NA ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS 

A FIGURA 24 apresenta o mapa de integração global de acessibilidade de veículos no 

CRIAZZA representada por um mapa axial composto por 282 linhas ou espaços. De acordo 

com as evidências de numerosos estudos em diversas cidades no mundo, as linhas mais 

integradas explicam através de sua morfologia maiores níveis de movimento (a morfologia 

tem explicado, em média, 80% do movimento em uma linha). 

CRIAZZA

Hospital Geral de 
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Figura 24: Mapa de integração global da configuração espacial do CRIAZZA, considerando 
o percurso realizado pelos veículos.
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Figura 25: Mapa de integração local (R3) da configuração espacial existente do CRIAZZA, 
considerando o percurso realizado pelos veículos. 
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Integração Global

Através destes mapas, pode-se perceber como são realizados a movimentação e o uso dos 

espaços internos e externos ao CRIAZZA (diz-se ‘externos’ em relação ao entorno imediato). 

As Avenidas Recife e Tapajós e a Rua Ernesto Nazareth aparecem como os eixos mais 

integrados do sistema. 

A Av. Recife é uma das vias principais de ligação da região sul da cidade com a região norte e 

oeste. Por ser uma via de ligação apresenta duas caixas de rolamento dividas por um canteiro 

central que permite poucos retornos e que prejudica a ligação dos espaços de um lado da 

avenida com os do outro lado. 

Na realidade, é através destes eixos que os veículos garantem acesso não apenas ao 

CRIAZZA, mas às comunidades adjacentes a ele (Vila Cardeal e Silva, Caçote, Comunidade 

da Rua do Iraque e Beirinha). É possível notar que, dentro do conjunto, as ruas que tem 

acesso a esses eixos aparecem com valor de integração maior que as demais, pois funcionam 

como válvula de escape das demais ruas internas, conexão destas com os principais eixos do 

sistema. 

Integração Local ou R3

O mapa de integração local ou R3 (Ver FIGURA 25) fornece-nos valores e padrões 

semelhantes aos mostrados anteriormente, onde o espaço mais integrado globalmente (Av. 

Tapajós) é o terceiro espaço mais integrado localmente, apresentando valores de 1,50 para 

integração global e 3,09 para integração R3 (Ver Tabela Matriz 01 em anexo). É interessante 

perceber como a Avenida Recife (bem integrada globalmente) aparece segregada localmente. 

Este fato remete-nos à realidade do CRIAZZA: a circulação interna de veículos se dá em sua 

maioria às margens da Rua Ernesto Nazareth (que apresenta maior valor de integração local 

3,328), que oferece opções de comércio e serviços aos usuários do conjunto. 

Ao compararmos os dois mapas mostrados (Ver FIGURAS 24 e 25), percebe-se que as linhas 

axiais que compreendem o eixo central do CRIAZZA são as mais segregadas, tanto 

localmente quanto globalmente. Este resultado é bastante interessante, pois os percursos 

escolhidos pelos motoristas dos veículos dificilmente contemplam o eixo central. Na 
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realidade, o que ocorre é a escolha de acesso (entrada e saída) pela Av. Recife e Av. Tapajós 

pelos moradores e visitantes dos blocos situados às margens destas ou a escolha de acesso 

(entrada e saída) pela Rua Ernesto Nazareth pelos usuários dos blocos às margens desta. 

Geralmente, a escolha de acesso de entrada é a mesma de saída do veículo. Contudo, a 

presença de duas rampas pavimentadas no eixo central do CRIAZZA possibilita a passagem 

para a Av. Recife pelos motoristas que adentram no conjunto pela Rua Ernesto Nazareth. 

Neste ponto, vale salientar que a escolha é feita freqüentemente pelo percurso Rua “D” – 

rampa 01 – Rua “E” ou vice-versa. De uma forma geral, em relação aos percursos de veículos, 

nota-se que os espaços mais integrados encontram-se periféricos ao conjunto. Os espaços 

internos ao conjunto, em especial as linhas constituídas (linhas de acesso às unidades 

habitacionais, onde estão situadas, em grande maioria, as garagens cobertas) aparecem com 

baixos valores de integração global e local. 

5.1.2.2 A MORFOLOGIA, SEGUNDO A ACESSIBILIDADE DE PEDESTRES 

Integração global

Na FIGURA 26, a configuração espacial do CRIAZZA é representada através do mapa axial 

que é composto de 639 espaços (Ver Tabela matriz 02): trata-se do mapa de integração global 

do conjunto, considerando todos os percursos possíveis de serem realizados pelos pedestres. 

Quanto à medida da integração global, o mapa apresenta valores de integração variando de 

0,387, para o espaço mais segregado (Rua Jeriguara)e 1,881, para o mais integrado (Avenida 

Tapajós).

A partir do mapa de integração global, percebe-se que os espaços mais integrados são os 

correspondentes às ruas principais do entorno do CRIAZZA (a Av. Tapajós apresenta valor de 

integração 1,881; a Rua Ernesto Nazareth apresenta valor igual a 1,77), o que vem reafirmar a 

posição de que o conjunto aparece à parte na estrutura global da RMR, onde apenas as 

ligações periféricas sobressaem-se aos percursos internos (Ver FIGURA 26 e Tabela matriz 

02 em anexo). A área mais segregada encontra-se ao sul do conjunto, nas proximidades das 

quadras poliesportivas (área de lazer do conjunto) e do Hospital Geral de Areias. As linhas 

mais integradas dentro do CRIAZZA são a rua de acesso ao clube, escola Senador Nilo 

Coelho e Sede do Condomínio (apresentando valor de integração global de 1,751) e uma rua 

perpendicular às ruas de acesso aos blocos por onde os pedestres conseguem passar para a Av. 

Recife (com valor de integração de 1,712).
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Figura 26: Mapa de integração global da configuração espacial do CRIAZZA, considerando 
o percurso realizado pelos pedestres. 
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Figura 27: Mapa de integração local (R3) da configuração espacial do CRIAZZA, 
considerando o percurso realizado pelos pedestres. 
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Os valores de integração podem ser divididos em quatro faixas, de acordo com as cores 

encontradas no mapa: do vermelho ao laranja (com integração de 1,881 a 1,562), do amarelo 

escuro ao claro (apresentando valores de 1,533 a 1,278), do verde escuro ao claro (valores de 

1,274 a 0,808) e, por fim, do azul escuro ao claro (com integração de 0,805 a 0,387).

Integração local

Em relação ao mapa de integração local ou R3 (ver FIGURA 27), os espaços que apresentam 

maior valor de integração são Rua “B”, com valor de integração R3 de 3,763 e Rua Ernesto 

Nazareth, com integração R3 de 3,757. A Rua Jeriguara é o espaço que apresenta valor de 

integração R3 mais baixo, 0,333 (mesmo espaço que obteve valor de integração global mais 

baixo, localizando-se na parte sul do CRIAZZA, às margens do Hospital Geral de Areias). 

Ao observar os valores de integração global e local do mapa axial de acessibilidade de 

pedestres, percebe-se que os acessos aos edifícios através das linhas constituídas são muito 

difíceis e bastante segregados (Ver FOTO 17), oferecendo aos pedestres uma experiência 

limitada, ao apresentarem uma configuração formada por linhas quebradas e sem 

continuidade, ou seja, por onde se entra, se sai; não havendo outra opção de acesso. 

Foto 17: Acesso aos blocos de apartamentos. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Figura 28: Comparação dos mapas de integração global da configuração espacial do 
CRIAZZA, considerando o percurso realizado pelos veículos e pedestres, com a marcação dos 

espaços constituídos. 
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Um outro fato interessante diz respeito à Rua “C”, que apresenta o 11º valor de integração 

global mais alto (1,562) e passa a ser o 4º espaço mais integrado localmente, com valor de 

integração R3 de 3,201. A Rua C é um espaço bastante utilizado pelos usuários do CRIAZZA, 

pois além de ser elo entre a Av. Tapajós e a Escola Senador Nilo Coelho, também é acesso 

escolhido pelos moradores que fazem uso dos boxes comerciais situados ao norte do conjunto. 

Ao compararmos a FIGURA 24 com a FIGURA 26, concluímos que os espaços mais 

integrados do sistema não são os mesmos dentro do CRIAZZA, se considerarmos os 

percursos de pedestres e veículos, embora haja esta co-presença em relação aos espaços 

periféricos ao conjunto (as avenidas e ruas que circundam o CRIAZZA apresentam valores 

semelhantes de integração, se avaliarmos os percursos de veículos ou de pedestres). 

Em relação às constituições, pode-se notar que, de uma forma geral, apresentam-se com 

valores mais altos de integração que os espaços do eixo central (responsáveis pela conexão 

dos eixos leste e oeste, onde se encontram as rampas pavimentadas).  

Embora a FIGURA 28 mostre os dois mapas de integração global (considerando a 

acessibilidade de veículos e pedestres) já apresentados, percebe-se um destaque especial nos 

espaços constituídos (marcados com a cor branca). Nota-se que as linhas em que há a 

presença de aberturas (acessos aos edifícios de apartamentos ou às edificações de uso coletivo 

dentro do CRIAZZA) aparecem distribuídas por todo o sistema, sem haver uma ligação entre 

elea. Trata-se de espaços constituídos e isolados.

As linhas responsáveis pela conexão desses espaços são bastante segregadas e de pouca 

visibilidade, uma vez que se encontram no ‘divisor de águas’, ou seja, no perímetro que une a 

parte baixa do terreno à parte alta do mesmo. Duas dessas linhas de conexão foram 

pavimentadas e houve a construção de duas rampas pavimentadas (rampa 01 e rampa 02) e 

escadarias públicas. Todavia, as rampas são estreitas demais (só é possível passar um carro 

por vez) e as escadarias não têm tratamento adequado (encontram-se sujas e, em parte, 

destruídas). Assim, o que ocorre é a proliferação de espaços informais, uma vez que não dá 

para conciliar os usos de pedestres e veículos nos mesmos espaços (Ver FOTOS 18 e 19). 
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Foto 18: Rampa pavimentada (dita Rampa 01 nesta dissertação). Nota-se a pouca 
largura da mesma e a presença de obstáculos ao longo de seu comprimento. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 19: Escadaria construída ao longo do desnível entre os blocos de apartamentos. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Na comparação das FIGURAS 24 e 26, percebe-se uma grande diferença de valor de 

integração da Rua “C” (na FIGURA 24 apresenta 2,1 e 0,93 como valores de integração local 

e global; e a FIGURA 26 apresenta 3,201 e 1,562 para os mesmos valores). Estes valores 

batem com a realidade, uma vez que a Rua “C” apresenta boa acessibilidade de pedestres e 

muito pouca no tocante aos veículos, pois os pedestres têm como acessar o espaço pela Av. 

Tapajós, ao contrário dos veículos (Ver FOTO 20). 

Outro fato perceptível, a partir da leitura dos mapas de integração global e local (considerando 

a acessibilidade de veículos e pedestres), é a presença de uma mesma área segregada em todos 

os mapas. A área que margeia o Hospital Geral de Areias aparece com baixos valores de 

integração em todos os mapas. Isto porque é uma área composta de espaços periféricos que 

não possuem ligação com as demais linhas do sistema. O potencial de movimento desta área é 

relativamente baixo, se comparado aos espaços situados na parte norte do CRIAZZA. Outro 

aspecto interessante diz respeito à degradação dos imóveis dessa área: apresenta-se em total 

Foto 20: Acesso a Av. Tapajós
pela Rua “C”. Nota-se a presença
de muros e grades impedindo a
passagem dos veículos. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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descuido em relação aos situados ao norte. Inclusive, há casos de moradores que se mudam 

dentro da área do conjunto, passando dos blocos ao sul para o norte (Ver FOTOS 21 e 22). 

Foto 21: Blocos de edifícios situados à margem da Av. Tapajós. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 22: Edifício situado nas proximidades do Hospital Geral de Areias, ao sul do CRIAZZA. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 



Componentes morfológicas dos crimes: fechamentos e linhas de visão

Thyana Farias Galvão 

116

5.1.3 ESPACIALIZAÇÃO DOS CRIMES NO CRIAZZA 

Na terceira etapa deste capítulo, o CRIAZZA passa a ser analisado como uma gated

community ou comunidade gradeada, uma vez que se verificou a importância deste 

fechamento para a emergência de diversos fenômenos no conjunto, principalmente das 

ocorrências de crimes. Isto significa que as análises irão considerar somente as vias no interior 

do conjunto e seus acessos para o exterior. 

Desta forma, o mapa axial do CRIAZZA passa a ter 94 espaços, considerando-se os percursos 

acessíveis somente a veículos e 438 espaços ou linhas axiais, se considerarmos os possíveis 

percursos realizados pelos pedestres (Ver Tabela Matriz 03 e 04). 

5.1.3.1 A CRIMINALIDADE PERCEBIDA NA ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS 

Ao analisarmos a estrutura global do sistema, a partir das FIGURAS 29 e 30, percebemos que 

as linhas que formam o conjunto aparecem agrupadas, em sua maioria, de duas a duas. Na 

realidade, a cada dois blocos, formados por 14 ou 16 módulos, têm-se apenas linhas que os 

margeiam, sem atravessá-los. A conexão existente entre as alas direita e esquerda do conjunto 

é feita por linhas curtas e quebradas (com exceção das rampas 01 e 02, todas as demais linhas 

são acessos informais, sem pavimentação). As linhas ou espaços formadores da ala direita 

possuem 06 (seis) possibilidades de acessos para o exterior (através da Rua Ernesto Nazareth) 

que não se conectam no interior do conjunto. Já na ala esquerda, há duas linhas (Rua “A” e 

Rua “B”) responsáveis pelo escoamento das demais para o exterior do conjunto. Percebe-se 

que estas linhas são as mais conectadas do sistema e não apresentam casos de criminalidade. 

Aliás, os crimes ocorrem, em sua maioria, no eixo central e na ala direita do conjunto. 

Na análise das FIGURAS 29 e 30, observa-se também que a área norte do conjunto aparece 

bem mais segregada se analisada globalmente, do que se analisada localmente. De fato, esta 

área não é acessada por todos os usuários do CRIAZZA. Apenas os moradores dos blocos 

situados na área passam com seus automóveis. O mesmo não acontece com as áreas central e 

sul que margeiam a Av. Recife.  
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Figura 29: Mapa de integração global da configuração espacial do CRIAZZA, considerando 
o percurso realizado pelos veículos, com espacialização dos crimes ocorridos. 
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Figura 30: Mapa de integração local (R3) da configuração espacial do CRIAZZA, 
considerando o percurso realizado pelos veículos, com espacialização dos crimes ocorridos. 
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A maior parte dos usuários acessa o conjunto pela Rua “B” e isto se reflete nos dois mapas 

apresentados, onde a Rua “B” aparece com maior valor de integração global e local (1,08 e 

2,484, respectivamente). 

Algo interessante a ser observado diz respeito à Rua “A”, que apresenta baixo valor de 

integração global e (0,628), porém o terceiro valor mais alto de integração local (2,157). O 

mesmo acontece à Rua “C” – bem integrada localmente, apresentando valor de integração 

local de 2,353 e segregada globalmente, apresentando valor de 0,627 para integração global. 

Em relação ao eixo central, o curioso é o fato da Rampa 01 aparecer com valor de integração 

global e local relativamente alto (1,053 e 2,063, respectivamente). Isto acontece porque, em 

relação ao sistema como um todo, a Rampa 01 é uma importante linha de conexão global e 

local. Aliás, vários moradores que residem nos blocos que margeiam a Rua Ernesto Nazareth, 

acessam o CRIAZZA utilizando o percurso Rua “B” – Rua “E” - Rampa 01 – Rua “D”. O 

mesmo acontece com os usuários que adentram o conjunto pela Av. Recife e seguem para a 

Rua Ernesto Nazareth. Com isto, a Rampa 01 passa a ser mais utilizada pelos veículos, e por 

conseqüência, mais movimentada que a Rampa 02.  

A partir da espacialização dos crimes no mapa, percebe-se que grande parte destes ocorre no 

eixo central (principalmente nas rampas 01 e 02). Observando-se detalhadamente os crimes 

ocorridos no CRIAZZA, nota-se que os casos de furto ocorrem, em sua maioria, nos espaços 

mais segregados do sistema, assim como os de tráfico de drogas. Já os casos de assaltos e 

roubos, embora apareçam em todo o sistema configuracional, acontece predominantemente 

nas rampas. 

Os crimes que não ocorrem nas rampas aparecem distribuídos nas linhas constituídas, do 

sistema, demonstrando que os usuários não estão mais seguros nas linhas que possuem 

acessos às edificações, uma vez que esses se encontram escondidos pelas garagens cobertas 

instaladas no CRIAZZA. Aliás, a existência dessas garagens criou caminhos paralelos às ruas 

do conjunto, por onde os pedestres garantem cortes no percurso, através de linhas quebradas e 

de difícil acesso (Ver FOTOS 23 a 25). 
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Foto 23: As garagens surgem como um obstáculo à passagem 
dos pedestres para as entradas dos edifícios, tornando as calçadas estranguladas. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 24: As calçadas não têm largura uniforme, pois as garagens, 
muitas vezes, ocupam parte destas. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Foto 25: Alguns edifícios resolveram marcar a passagem dos pedestres 
utilizando elementos de madeira ou concreto. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Pode-se afirmar, com base nas análises elaboradas, que usuários estão mais seguros nos 

espaços globalmente integrados, ou seja, aqueles que têm melhor campo visual e potencial de 

movimento. Para exemplificar, tem-se a Rua “B”, que não apresenta casos de crime.  

5.1.3.2 A CRIMINALIDADE, SEGUNDO A ACESSIBILIDADE DE PEDESTRES 

Analisando a estrutura global do sistema, a partir da acessibilidade de pedestres (FIGURAS 

31 e 32), nota-se que as alas direita e esquerda não apresentam nenhuma conexão direta. A 

ligação dos espaços do lado direito e esquerdo é feita por linhas quebradas e curtas. Isto acaba 

dando ao eixo central uma característica confusa, onde, na realidade, os pedestres possuem 

várias possibilidades de passagem de um lado para o outro (rampas pavimentadas, escadarias 

e vários caminhos informais). 

Algo interessante a ser observado, diz respeito aos acessos dos edifícios ou módulos de 

apartamentos que não tem ligação direta às linhas paralelas aos blocos. Trata-se de acessos 

secundários, perpendiculares a essas linhas, por onde o pedestre é condicionado a entrar e sair 

dos módulos (Ver FOTOS 23 a 25). Esta condição ocorre, em função do fechamento dos 
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módulos de apartamentos um a um (antes era possível atravessar todos os blocos através do 

pilotis, hoje tem-se vários acessos individuais). 

Outro aspecto interessante percebido após o fechamento dos módulos, foi o desativamento 

dos acessos existentes a partir dos jardins entre os blocos. Isto causou transtornos, uma vez 

que para acessá-los, os pedestres precisam circular externamente os blocos. 

Observando-se detalhadamente as FIGURAS 31 e 32, pode-se notar que a existência da Rua 

“F”, ligando as Ruas “A” e “B” faz com que o fluxo se distribua melhor e os valores de 

integração aumentem. Percebe-se que toda a lateral direita do conjunto (caso analisado de 

forma global) aparece bastante segregada. 

Comparando as FIGURAS 31 e 32, nota-se que duas linhas situadas no extremo norte do 

conjunto apresentam-se de forma segregada globalmente, porém integrada localmente. Este 

resultado é aceito a partir do momento em que se tem estas ruas internas funcionando como 

estacionamento e tráfego de pedestres que se deslocam para os pontos comerciais existentes 

na Av. Tapajós e que possuem suas entradas de serviço voltadas para parte interna do 

CRIAZZA (Ver FOTOS 26 a 28). 

Foto 26: Fachada dos boxes de comércio situados na Av. Tapajós, 
com fundos para o CRIAZZA. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Foto 27: Parte posterior dos boxes comerciais. Nota-se que há várias aberturas: 
portas e janelas que se abrem para área do conjunto. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 28: Usuários do CRIAZZA acessando os boxes comerciais pela área 
interna do conjunto. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Figura 31: Mapa de integração global da configuração espacial do CRIAZZA, com 
espacialização dos crimes ocorridos, considerando os possíveis percursos de pedestres. 
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Figura 32: Mapa de integração local (R3) da configuração espacial do CRIAZZA, com 
espacialização dos crimes ocorridos, considerando os possíveis percursos de pedestres. 
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Ainda em relação às FIGURAS 31 e 32, pode-se identificar que o extremo sul à direita do 

CRIAZZA aparece bastante segregado. Nesta mesma área, percebe-se que há várias 

ocorrências de crimes. Na verdade, a área é formada por várias linhas quebradas, não 

contínuas, resultando num espaço sem permeabilidade, pouca visibilidade e inteligibilidade 

(Ver FOTOS 29 e 30). 

Foto 29: Vista de uma das quadras poliesportivas do CRIAZZA. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 30: Vista dos blocos situados no extremo sul do CRIAZZA, 
a partir de uma das 03 quadras poliesportivas do conjunto. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Como pode ser visto nas FOTOS 29 e 30, na área segregada comentada anteriormente 

localizam-se as quadras poliesportivas e os campos de futebol que, no dia-a-dia do conjunto 

são utilizados por uma minoria (devido ao seu estado de conservação). Todavia, a área tem 

mais uso nos finais de semana, com a presença de times organizados de futebol. O fato dos 

dois casos de estupro, identificados na coleta de dados, terem acontecido exatamente nesta 

área, não surpreende. Trata-se de um espaço sem visibilidade, formado por linhas quebradas, 

com pouca conectividade (Ver FOTOS 31 e 32). 

Foto 31: Vista dos blocos situados à margem da Av. Recife, a partir do campo  
de futebol do CRIAZZA. Nota-se o amontoado de lixo e entulho presentes na área. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 32: Vista mais detalhada do problema descrito na foto superior. 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Figura 33: Comparação dos mapas de integração global e local da configuração espacial do 
CRIAZZA, com espacialização dos crimes ocorridos, cujo alvo são os veículos. 
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No que diz respeito aos crimes cujo alvo principal de ataque são os veículos, nota-se, a partir 

da FIGURA 33, que estes ocorreram, em sua maioria, nos espaços dotados dos acessos de 

veículos (portões de entrada e saída) ou nos espaços diretamente ligados a estes. Isto indica 

que a fuga é uma característica fundamental nesses casos (independente do tipo de crime ser 

assalto, roubo ou furto de veículos). Pode-se, assim, afirmar, com base na leitura dos autos, 

que os assaltos exigem que as vítimas estejam em movimento, já os furtos exigem que as 

vítimas não estejam no local e que o alvo esteja em estado estático. Outro aspecto a ser 

observado é a pouca conectividade dos espaços onde ocorrem os crimes. São linhas que 

permitem apenas o movimento “de” – “para”, todavia não favorecem o movimento “através” 

do conjunto. 

5.1.4 POR UMA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL MAIS SEGURA 

Após análise da configuração espacial do CRIAZZA, percebe-se a necessidade de transformar 

o espaço coletivo do conjunto, atribuindo-lhe novas características de ordem espacial. A 

presente dissertação apresentará duas simulações, a partir de dois diferentes projetos de 

reforma para o conjunto. 

5.1.4.1 SIMULAÇÃO A PARTIR DO PROJETO DE REFORMA PROPOSTO PELA SEDE 

DO CONDOMÍNIO 

A proposta do condomínio parte da premissa de que para “melhorar” (ordenar, garantir 

segurança aos moradores) o conjunto faz-se necessário o fechamento de 05 (cinco) portões 

localizados na Rua Ernesto Nazareth e 01 (um) portão localizado na Av. Recife. Em 

contrapartida, nessas vias serão construídos dois novos portões. Assim, o CRIAZZA passará a 

contar com 05 (cinco) acessos ao todo: 02 (dois) localizados na Av. Recife, 01 (um) na Av. 

Tapajós e 02 (dois) na Rua Ernesto Nazareth. 

A partir da leitura da FIGURA 34, percebe-se a nova configuração que o CRIAZZA passará a 

adquirir após a implantação do projeto proposto pela sede do Condomínio. Na verdade, não se 

terá nenhuma transformação de impacto sobre a área. Pouca coisa mudará na configuração do 

conjunto.
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Esta nova concepção deixará o conjunto ainda mais fechado. A ala direita do sistema terá 

apenas duas linhas com acesso direto ao exterior do conjunto, ou seja, todos os demais 

espaços do lado direito não chegarão a Rua Ernesto Nazareth. Em relação ao lado esquerdo, a 

mudança fica por conta de duas linhas que passam a ter ligação direta à Av. Recife, que perde 

ligação com a Rua “B”, localizada no extremo sul do conjunto. O eixo central do sistema 

passa a ter mais duas ligações “formais” (diz-se formais em oposição aos caminhos informais 

criados pelos usuários): acréscimo de mais duas rampas pavimentadas, porém estas não terão 

continuidade e não garantirão a possibilidade de sair da área interna para a externa (a não ser 

através de duas linhas centrais da ala direita que desembocam na Rua Ernesto Nazareth ou 

duas outras, situadas à esquerda, que desembocam na Av. Recife). 

Analisando o mapa superior da FIGURA 34, pode-se notar que a Rua “E” passará a ter maior 

importância a nível global, juntamente com a Rampa 01 e a Rua “D”. Todavia, a mudança 

maior acontece no extremo sul à direita, onde o sistema ficará bastante segregado, 

apresentando valores de integração global mais baixos que os atuais (0,648 a 0,332 contra 

0,887 a 0,333). O eixo central permanecerá tão ou mais segregado do que já é, apresentando a 

Rampa 01 como único espaço a sofrer diferenças (hoje com valor de integração global de 

0,924e passará para 2,05).

A parte inferior da FIGURA 34 vem para ratificar o resultado já avaliado através da leitura da 

parte superior, porém se compararmos este mapa ao apresentado na FIGURA 25, notar-se-á 

que, em nível local, o conjunto ficará bastante segregado, com baixo nível de acessibilidade 

de veículos. Verifica-se também que a área situada no extremo sul do conjunto apresentará, 

assim como em nível global, baixos valores de integração local (0,849 a 0,333 contra 0,986 a 

0,333 atuais). 

A partir destas simulações, pode-se afirmar que os crimes continuarão ocorrendo dentro do 

CRIAZZA, numa intensidade igual ou maior que a atual. No projeto proposto pelo 

condomínio não se percebe nenhuma preocupação com o eixo central, apresentando-se como 

mudanças apenas a pavimentação de mais duas rampas entre as existentes. 
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Figura 34: Mapas de integração global e local da configuração espacial do CRIAZZA, a 
partir de SIMULAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SEDE DO CONDOMÍNIO, 

segundo acessibilidade de pedestres. 
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Figura 35: Mapas de integração global e local da configuração espacial do CRIAZZA, a 
partir de SIMULAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA SEDE DO CONDOMÍNIO, 

segundo acessibilidade de veículos. 
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Sabe-se que boa parte dos crimes ocorreu no percurso do eixo central do conjunto, repleto de 

espaços sem continuidade visual, uma vez que há muitas garagens cobertas localizadas no 

perímetro do eixo. A presença dessas garagens surge como um obstáculo ao percurso e campo 

visual dos usuários do CRIAZZA, que passam a ter a visibilidade restrita. 

Observando-se a FIGURA 35, percebe-se que a mudança mais evidente da configuração 

espacial, após implantação do novo projeto, continua sendo em relação à ligação Rua “E” à 

Av. Recife. Os demais espaços do sistema apresentam-se com características muito 

semelhantes ao sistema configuracional atual. 

5.1.4.2 SIMULAÇÃO A PARTIR DA INSERÇÃO DO CRIAZZA À MALHA URBANA 

A proposta apresentada a seguir mostra os resultados de uma simulação para uma nova 

configuração espacial do CRIAZZA e surgiu a partir da análise da morfologia do espaço e dos 

padrões de crimes ocorridos no interior deste (Ver FIGURA 36). 

Após análise da configuração espacial do CRIAZZA, percebem-se alguns problemas de 

ordem espacial que podem influenciar a ocorrência de crimes dentro do conjunto. São eles: 

Falta de ligações diretas entre as alas direita e esquerda do conjunto e existência de várias 

linhas ou espaços quebrados e curtos por todo o perímetro do eixo central; 

Inexistência de conexão entre o eixo central e a área externa do conjunto; 

Necessidade de garantir a co-presença de pedestres e veículos, de forma segura; 

Falta de integração do conjunto ao sistema global da cidade, com presença de linhas que 

conectem o sistema, atravessando o conjunto. 

Com base nesses problemas verificados, algumas sugestões de desenho urbano foram 

traçadas:

1. Criação de um “anel de circulação” no perímetro do eixo central. A concepção deste 

anel partiria da retirada das garagens da área e reordenamento dessas nos locais 

destinados a estacionamentos, disponíveis no CRIAZZA. O anel funcionaria como 

ligação da ala lateral esquerda com a ala lateral direita, garantindo um campo visual 

longo a quem estivesse nas arestas mais curtas do anel. Por todo o perímetro deste anel 
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de circulação seriam construídos, paralelamente, um calçadão para os pedestres e uma 

ciclovia. Estas providências garantiriam a co-presença dos atores, de forma mais 

segura, o que não ocorre atualmente, pois as ruas internas são muito estreitas para o 

fluxo dos veículos, pedestres e ciclistas ao mesmo tempo (Ver FOTO 33). 

Foto 33: Conflitos entre pedestres, veículos e ciclistas sempre ocorrem nas 
rampas e demais espaços do CRIAZZA. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

2. Ligação da Rua “C” à Av. Tapajós. Essa conexão fará o fluxo melhorar, uma vez que 

haverá mais opções de acessos; 

3. Ligação de todas as ruas internas do CRIAZZA às vias que margeiam o conjunto, 

através da retirada dos portões existentes. Essa medida provocará a integração do 

conjunto ao bairro onde está inserido e, conseqüentemente, à cidade, uma vez que as 

ruas internas do conjunto farão parte do sistema e permitirão o acesso a outros espaços 

vizinhos com movimentos “através” dele; 
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Figura 36: Mapas de integração global e local da configuração espacial do CRIAZZA, a 
partir de SIMULAÇÃO DO PROJETO DE ABERTURA DOS PORTÕES.
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4. Padronização das garagens cobertas (Ver FOTOS 34 a 36). Dever-se-ia criar um 

modelo padrão que permitisse a visualização através delas. Isto garantiria uma maior 

interação dos usuários do CRIAZZA no tocante à vivência nos espaços coletivos do 

conjunto, ou seja, os usuários passariam a experimentar momentos coletivos, não mais 

individuais;

Foto 34: Garagem totalmente fechada por telha metálica 
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 35: Despadronização das garagens. Cada proprietário age da forma que deseja e executa 
o projeto de sua preferência 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Foto 36: Alguns proprietários utilizam as garagens para comércio ou 
execução de serviços. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Em relação às ocorrências dos crimes esta mudança seria vital, uma vez que se constatou na 

leitura dos BOs na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, que os assaltos e roubos de 

veículos ocorrem nas situações de chegada ou saída dos moradores (momento em que abrem 

ou fecham as garagens). O que acontece é a pouca visualização do local pelos moradores que 

estão dentro dos apartamentos, pois as garagens são cobertas com telhas ou materiais opacos. 

Desta feita, o campo visual pelos moradores, a partir das varandas dos apartamentos, é apenas 

parcial, sendo possível de ser observado apenas o que está livre de edificações ou obstáculos. 

A padronização das garagens (a partir da utilização de materiais mais leves) garantiria aos 

usuários do conjunto uma visão mais agradável das áreas de estacionamento, ao mesmo 

tempo em que permitiria uma maior interação dos usuários, pois os moradores que estivessem 

acessando suas garagens seriam vistos. 

5. Revitalização dos jardins existentes entre os blocos (Ver FOTO 37). A 

responsabilidade sobre os jardins seria dada a cada dois blocos (ou seja, a cada 16 ou 

14 módulos de apartamentos). Nesta área, poderiam ser disponibilizados equipamentos 

de lazer (brinquedos para crianças, pequena pista de cooper) para os moradores e 

usuários, além de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, telefones públicos). Aliás, esta 
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última categoria passaria a ter maior utilidade a partir do momento em que fosse mais 

bem localizada dentro do espaço coletivo do conjunto (Ver FOTO 38). 

Foto 38: Os telefones públicos estão localizados nas áreas de estacionamentos, 
Ficando escondidos pelas garagens cobertas. 

Fonte: Thyana Galvão, 2004. 

Foto 37: Jardins internos aos
blocos.
Fonte: Thyana Galvão, 2004. 
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Figura 37: Mapas de profundidade a partir da Rua “C” da configuração espacial do 
CRIAZZA, a partir de três configurações espaciais distintas. 
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Através dessa simulação, pode-se perceber como as alterações citadas anteriormente fazem a 

configuração espacial do CRIAZZA passar a ter maior importância global e local. Nota-se 

como o extremo sul à direita do conjunto (que sempre apresentava valores de integração 

muito baixos) passa a integrar-se ao todo do sistema. Essas mudanças alterariam os locais 

favoráveis à ocorrência de crimes, uma vez que garantiria maior campo visual aos usuários do 

conjunto.

Cabe explanar que todas as sugestões propostas nessa simulação visam um objetivo principal: 

reacender o senso de vizinhança que é inerente ao ser humano. Afinal, para se viver em 

comunidade são necessários o respeito à liberdade e a compreensão dos limites, mas isto não 

significa isolar-se. 

A análise da FIGURA 37 faz-nos perceber, através do mapa de profundidade (em relação à 

Rua “C”) de três configurações espaciais distintas do conjunto (configuração existente, 

configuração a partir do projeto do condomínio e configuração a partir da abertura dos 

portões) que a abertura dos portões garantiria ligações mais diretas ao sistema (tornando-o 

menos profundo), sendo a escolha correta a ser feita.  

Percebe-se, ainda a partir da FIGURA 37, que a estratégia da atual gestão condominial é 

bastante falha, uma vez que fechar ainda mais o conjunto, garantirá uma maior profundidade 

ao sistema, pois existirão mais espaços intermediários para serem percorridos.Nota-se como o 

extremo sul do conjunto apresenta altos valores de profundidade com a atual configuração e 

passará a tê-los ainda maiores com a implantação do projeto do condomínio. Porém, com a 

abertura do conjunto, estes valores diminuem sensivelmente. E a área que apresentava 

problemas de integração passa a ser mais acessível. 

O Conjunto Residencial Ignêz Andreazza (CRIAZZA) é apenas um caso que vem comprovar 

como propostas de intervenção baseadas em fechamento de espaços é prejudicial ao sistema 

local e global, onde, unidades habitacionais isoladas com ligações apenas periféricas tornam o 

sistema segregado e sem permeabilidade: características espaciais que facilitam a emergência 

da criminalidade.  
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A partir desse estudo, reafirma-se a posição de que alguns problemas urbanos, como a 

criminalidade e a falta de segurança, podem ser combatidos através de melhorias no ambiente 

construído. Pretende-se, pois, analisar os espaços da cidade, buscando-se transformá-los, 

garantindo mais qualidade de vida aos seus habitantes. Contudo, na ânsia de garantir 

segurança e proteger-se, a sociedade engaiola-se, cada vez mais, nos seu habitat. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS E NOVOS 
DIRECIONAMENTOS DE PESQUISA 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E NOVOS DIRECIONAMENTOS DE 
PESQUISA

em-se assistido, nos últimos anos, ao aumento generalizado da preocupação com a 

criminalidade. Habitamos um mundo que, a cada instante, nos desafia colocando 

problemas que parecem intransponíveis e que, em visões mais negativas, nos levam a pensar 

na ausência de soluções. 

Moradores das grandes metrópoles mundiais assistem diariamente a mudanças nas 

características arquitetônicas das construções modernas, em busca de proteção contra a 

criminalidade. Ao redor de diversas cidades brasileiras , como em muitas cidades do mundo, 

começam a surgir verdadeiras cidades fortificadas, enclaves fortificados ou enclaves 

separatistas, cada vez mais distantes do centro urbano. Têm-se diversos exemplos dessa 

natureza: surgimento de Alphavilles em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Porto 

Alegre e, mais recentemente, Recife, empreendimentos fechados com muros altos e sistemas 

próprios de segurança. Em Buenos Aires, tem-se uma diversidade de bairros fechados sendo 

executados na periferia. Na França, sabe-se que a Eurodisney lançou um bairro onde as 

pessoas passam por uma seleção na tentativa de adquirir um imóvel. Nos Estados Unidos, a 

situação é semelhante.  

A segregação, discutida anteriormente, contudo, não se limita aos espaços privados para as 

classes favorecidas, mas altera também, e profundamente, o próprio espaço público, que se 

distancia bastante das noções de democracia e igualdade. Aos poucos, percebe-se que as ruas 

deixam de ser espaços de contemplação, tornando-se apenas circulação, passagem de 

pedestres, veículos, ciclistas, entre outros. Observa-se a incorporação de elementos medievais 

com a volta das muralhas, torres de vigia, fossos, portões duplos, trincheiras e guaritas. As 

edificações, por parecerem muralhas, impedem a visão aberta dos espaços, e acabam 

transmitindo medo e insegurança. Até as praças passaram a ser gradeadas, com horários de 

visitação específicos. Os espaços residenciais se fecham e os espaços públicos também, não 

permitindo mais que aconteça um bom fluxo e o movimento “através” dos espaços. 

T
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Na busca de proteção, diversos países (EUA, Inglaterra, França, Canadá, Austrália) passaram 

a ter seus próprios ‘guias de proteção às cidades’, escritos com base em algumas teorias: 

CPTED, Teoria do Espaço Defensável, Situational Crime Prevention. Todavia, todas essas 

partem da premissa fechamento, utilizando a vigilância, controle de acesso, territorialidade e 

manutenção, como alguns aspectos básicos na efetivação deste objetivo. Para tal, as 

comunidades têm aparecido cada vez mais limitadas, formando uma unidade identificada no 

contexto maior do todo urbano. 

Todavia, Caldeira (2000) demonstra que este não é o caso dos condomínios em São Paulo e, 

igualmente, o estudo de caso apresentado nesta dissertação prova que se fechar em si não é a 

solução ao problema da criminalidade. 

Controlar os acessos, utilizar-se continuamente de repetições e hierarquizar espaços são 

medidas que só trazem a fragmentação do conjunto e a não-inserção deste ao todo da malha 

urbana. Ou seja, a teoria de Newman (1972) não encontra fundamento no caso estudado, nem 

tampouco as medidas preconizadas (muito semelhantes as existentes) teriam efeito. 

Nossos resultados concordam com Hillier e Shu (1998) e demonstram que no caso do 

CRIAZZA, é preciso ampliar os campos visuais, alargar os horizontes, pois campos visuais 

curtos afloram o medo e a insegurança, causando, muitas vezes, o isolamento do ser humano 

nas suas unidades habitacionais.

“A criminalidade tenderá a diminuir nas sociedades verdadeiramente democráticas. Por 

isso, o combate à criminalidade passa primeiro pela valorização da cidadania”47.

A valorização da cidadania deve iniciar pela valorização das relações sociais, da interação do 

homem com o seu semelhante não só no espaço de moradia, mas em todos os espaços em que 

convivem. 

Assim, o crime acontece não só em resposta a uma sociedade desajustada economicamente. O 

espaço construído facilita e incentiva o homem a agir de determinadas formas, e em como 

47 Gomes, L. Neoliberalismo e urbanização desordenada = criminalidade. Disponível em 
http://www.cartamaior.com.br. [Consultado em 14/04/2004]. 
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realizar suas atividades. O CRIAZZA, por exemplo, constitui-se num espaço que, ao se fechar 

cada vez mais, apresenta maior vulnerabilidade ao crime. 

As análises feitas mostraram que os espaços transformados ao passar dos anos e em busca de 

segurança, passam a ter valores de integração cada vez mais baixos, tornando-se segregados e 

inacessíveis, além de muito profundos. E essas características espaciais facilitam o acesso da 

criminalidade na área.  

Em Crime and urban layout: the need for evidence, Hillier e Shu (1998) concluem seus 

estudos afirmando que os habitantes poderiam sentir-se mais seguros nas linhas constituídas, 

ou seja, linhas que apresentam maior número de acessos. Na verdade, no caso de Hillier e 

Shu, as linhas constituídas possuíam acessos nos dois lados e, desta forma, eram visíveis pelas 

edificações existentes. Diferentemente do exposto, no caso desta dissertação, as linhas 

constituídas do CRIAZZA não eram as mais seguras do sistema, pois os acessos aos edifícios 

não são diretos (ficam escondidos pelas garagens), o que garante um campo visual curto e o 

potencial de movimento mais difícil. Estes aspectos tornam o espaço mais vulnerável ao 

crime.  

Em contrapartida, Hillier e Shu (1998) concluem que as linhas mais integradas (globalmente e 

localmente) são as mais seguras do sistema, pois permitem um melhor campo visual e 

potencial de movimento em relação à área como um todo e em relação aos espaços imediatos 

(áreas vizinhas). Essa constatação também pode ser vista na análise aqui demonstrada, 

acrescentando-se que os usuários estão mais seguros, nas linhas que apresentam mais 

conexões, conseqüentemente, nas mais integradas. 

Ninguém consegue atravessar o conjunto e ir a outros espaços da cidade; quem vai ao 

conjunto objetiva a permanência e não a opção de passagem. Com isto, através de um simples 

passeio por suas áreas coletivas, é perceptível o isolamento dos seus habitantes, fechados em 

seus apartamentos. São pássaros em gaiolas. Não conhecem mais seus vizinhos. Poucos 

participam da vida comunitária. Isolam-se atrás de grades e muros, elementos que 

desrespeitam o coletivo, tornando a visibilidade e o movimento mais difíceis, além de 

desencorajar a presença e co-presença dos diversos atores que circulam no sistema. 
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Todavia, esta situação não é específica dos moradores do CRIAZZA. Os moradores de 

centros urbanos, de uma forma geral, têm se fechado nos seus ambientes residenciais; a 

construção civil investe cada vez mais nos condomínios fechados, nas edificações de luxo 

com seguranças privadas para as classes média e alta e nos grandes conjuntos habitacionais, 

tipo caixão, para as classes populares. No primeiro exemplo, o marketing das vendas tem sido 

exatamente a existência de métodos alternativos e diferentes de segurança privada e o 

segundo exemplo tem ficado marcado como uma tendência ao fracasso. 

Torna-se necessário, pois, a consideração da importância do espaço como medida de 

contraposição e controle da criminalidade. Os espaços da cidade devem ser mais integrados, 

apresentando possibilidades de acessibilidade e co-presença de atores. 

Acessos não podem ser seletivos (espaços acessíveis apenas a determinados tipos meios de 

locomoção) nem apresentem barreiras físicas ou visuais. Isto, sem esquecer que os espaços 

menores têm mais chances de serem facilmente absorvidos e geridos pelos próprios 

habitantes. Desta forma, dar-se-á um passo na abertura das gaiolas e no desarmar das 

armadilhas. 
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