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RESUMO 
A presente dissertação propôs uma investigação dos ambientes onde ocorrem condutas 
violentas e criminosas na cidade de Porto Velho-RO, intencionando identificar, analisar e 
descrever, se de fato determinados ambientes facilitam o cometimento de condutas delituosas, 
representando tais ambientes em mapas utilizando como ferramenta as analises criminais e as 
geotecnologias. Porto Velho-RO é a capital do país com maior extensão territorial, 
aproximadamente 34 mil km quadrados e a única que faz fronteira com um país estrangeiro, o 
que coloca a capital do Estado de Rondônia na rota do tráfico de drogas e armas. Responsável 
por aproximadamente 40% dos registros criminais do Estado de Rondônia é a na capital Porto 
Velho que esta pesquisa se formulou, neste sentido a pergunta norteadora do trabalho é se há 
ambiente urbano da Capital Rondoniense que oferece facilidades para a prática da violência e 
de crimes? Quais são estes ambientes e quais os delitos com maior incidência? Há alguma 
relação entre estes ambientes, quando são os mesmos delitos praticados em locais diferentes? 
A pesquisa buscou na geografia um aporte cientifico para compreender as especificidades do 
fenômeno criminal, sendo o espaço construído pelo crime através das ações infringidas na 
capital do Estado de Rondônia de grande relevância. O procedimento metodológico utilizado 
foi a pesquisa em bancos de dados oficiais, documentos públicos, como Boletins de Ocorrência 
Policial, visitas no campo in loco, entrevistas e pesquisas bibliográficas. Como categoria de 
análise o estudo se estribou no espaço como sendo o ambiente onde ocorrem as condutas, na 
criminalidade e na violência, para viabilizar a espacialização e possibilitar a demonstração 
destes ambientes buscando sempre identificar se há similaridades. 
Palavras-chave: Análise, Ambiente, Violência, Crime. 
  



 

 

RESUMÉM 

La presente disertación propuso una investigación de los ambientes donde ocurren conductas 
violentas y criminales en la ciudad de Porto Velho-RO, intencionando identificar, analizar y 
describir, si de hecho determinados ambientes facilitan la comisión de conductas delictivas, 
representando tales ambientes en mapas utilizando como herramienta las herramientas análisis 
de antecedentes penales y geotecnologías. Porto Velho-RO es la capital del país con mayor 
extensión territorial, aproximadamente 34 mil kilómetros cuadrados y la única que limita con 
un país extranjero, lo que coloca a la capital del Estado de Rondônia en la ruta del tráfico de 
drogas y armas. Responsable por aproximadamente el 40% de los registros criminales del 
Estado de Rondônia es la capital de la capital de Porto Velho que esta investigación se formuló, 
en este sentido la pregunta orientadora del trabajo es si hay ambiente urbano de la Capital 
Rondoniense que ofrece facilidades para la práctica de la violencia y de crímenes ? ¿Cuáles son 
estos ambientes y cuáles de los delitos con mayor incidencia? ¿Hay alguna relación entre estos 
ambientes, cuando son los mismos delitos practicados en lugares diferentes? La investigación 
buscó en la geografía un aporte científico para comprender las especificidades del fenómeno 
criminal, siendo el espacio construido por el crimen a través de las acciones infringidas en la 
capital del Estado de Rondônia de gran relevancia. El procedimiento metodológico utilizado 
fue la investigación en bancos de datos oficiales, documentos públicos, como Boletines de 
Ocurrencia Policial, visitas en el campo in loco, entrevistas e investigaciones bibliográficas. 
Como categoría de análisis el estudio se estropeó en el espacio como siendo el ambiente donde 
ocurren las conductas, en la criminalidad y en la violencia, para viabilizar la espacialización y 
posibilitar la demostración de estos ambientes buscando siempre identificar si hay similitudes.  
Palabras-clave: Análisis. Medio Ambiente. Violencia. Crimen.  
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INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa buscou identificar e espacializar as áreas com grande incidência criminal no 

Município de Porto Velho-RO, de modo a verificar se de fato é possível a comparação de 

características de ambiente, chamadas neste trabalho de vetores, que facilitam condutas 

delituosas, constituídas como o objetivo da presente dissertação. 

Esta dissertação insere-se na área de estudos da Geografia, na linha de Território e 

Sociedade na Pan-Amazônia  TSP, tendo como recorte espacial o Município de Porto Velho- 

RO e busca identificar as condições facilitadoras para o cometimento de delitos em tais locais, 

bem como quais são essas condições e qual seria a melhor forma de cataloga-las e representa-

las. 

A identificação de locais, bem como o mapeamento e análise dos resultados, em muito 

corrobora para a compreensão dos fenômenos da criminalidade e da violência urbana.  

A geografia que possui no território e no espaço, bem como nas relações sociais que 

neles ocorrem seus principais objetos de análise, ganhou com o advento da tecnologia uma 

ferramenta que potencializa o estudo  as geotecnologias. Todo e qualquer fenômeno que pode 

ser espacializado pode também se beneficiar de uma representação geográfica através de um 

sistema de informação geográfica.  

A problemática da pesquisa consiste em verificar se existe alguma relação entre os 

ambientes em que são cometidas condutas delituosas violentas ou não, quais são estes 

ambientes e se há vetores que facilitam tais condutas e quais são. 

O conceito de vetor, nesta dissertação, é o da epidemiologia, onde um vetor é um agente 

de disseminação de doenças infecto-contagiosas. Não se trata de afirmar que o crime é uma 

doença, mas sim, de explicar o termo utilizado, onde determinado ambiente é um agente de 

disseminação de condutas criminosas.  

A eleição do tema se deu pela complexidade e gravidade do fenômeno da violência, 

pois, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano de 2016, 

61.283 pessoas foram mortas no Brasil, restando uma média de 30 mortes por grupos de 100 

mil habitantes, o que equivale a quase 168 mortes por dia, sete a cada hora, figurando o Estado 

de Rondônia acima da média nacional, com 33 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes no 

ano de 2016, números consideráveis, até mesmo para uma nação envolvida em hostilidades 

bélicas, o que não é o caso do Brasil, e um número muito maior de crimes violentos contra o 

patrimônio, o que chama a atenção das autoridades e aterroriza a população. 
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O período observado na pesquisa foram os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, utilizando 

o primeiro semestre de cada ano para as comparações, sendo perceptível a ascendência dos 

crimes de roubo1 e furto2, não sendo observadas políticas públicas minimamente eficientes por 

parte das autoridades neste intervalo de tempo que pudesse alcançar um resultado satisfatório. 

Os estudos da geografia e as orientações da pesquisa levaram a uma compreensão 

humanística que diferencia o prisma no qual é visto o fenômeno da criminalidade, do crime, do 

medo do crime e especialmente do indivíduo que comete o crime e que é vítima do crime, 

possibilitando uma reflexão sobre o ser humano e suas relações sociais. 

Os capítulos foram divididos de forma a construir uma compreensão do fenômeno da 

violência, da criminalidade e do espaço urbano pelo leitor. 

O capitulo I tratou do enfoque humanista da geografia trazendo a compreensão das 

relações das pessoas com o espaço, o lugar, e as preocupações da Geografia Humanista, a fim 

de compreender os valores destas relações, comportamentos e aspirações; apresenta o espaço 

como palco da incidência criminosa, os conceitos de cidade e urbano, de violência e crime e da 

geografia do crime. A geografia é a ciência que estuda o espaço, por isso é importante 

conceituar este espaço e defini-lo geograficamente.  

O capitulo II tratou da abordagem metodológica, trazendo os autores que dialogam sobre 

o tema, bem como o método e os procedimentos metodológicos adotados no caminhar da 

pesquisa e o recorte espacial. 

O geoprocessamento foi abordado, como sendo uma ferramenta para a tomada de 

decisões pelo gestor de políticas públicas de segurança, otimizando os resultados e 

potencializando as ações. 

O Capitulo III traz uma abordagem sobre espaço, ambiente e crime, bem como uma 

análise sobre a violência urbana. 

O recorte espacial é discutido neste capítulo, bem como as barreiras de se lidar com um 

banco de dados desestruturado, as principais tipologias criminais e a espacialização destas 

condutas. 

Por fim, as considerações finais apresentam um fechamento da dissertação, apontando 

as correlações e especificidades entre os ambientes criminais e os vetores das condutas 

                                                 
1 O delito de roubo é tipificado no Código Penal Brasileiro no artigo 157, trazendo como pena a reclusão (prisão 
no regime fechado), de 4 a 10 anos em sua forma simples, de 7 a 15 anos se resulta da ação lesão corporal grave e 
de 20 a 30 anos em sua forma qualificada mais grave, onde resulta a morte da vítima pela violência empregada. 
2 O delito de furto é tipificado no Código Penal Brasileiro no artigo 155, trazendo como pena a reclusão (prisão no 
regime fechado), de 1 a 4 anos, sendo que se for de pequeno valor a coisa furtada o juízo pode substituir a pena de 
reclusão pela de detenção ou diminui-la de um a dois terços ou mesmo aplicar somente uma multa.  
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delituosas, bem como as falhas na forma em que é analisada a espacialização do crime pelos 

órgãos de segurança pública no estado de Rondônia.  
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CAPÍTULO I: UMA GEOGRAFIA HUMANISTA 

Humano, demasiado humano. 
Friedrich Nietzsche 

 

 
 

Figura 1  Desenho Homem Vitruviano 

 
Leonardo da Vinci de 1490. 
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1 UMA GEOGRAFIA HUMANISTA 

 

desta dissertação. CLAVAL (2011) aborda o assunto afirmando que há a necessidade de centrar 

a disciplina sobre a sua dimensão humana. 

Pensar a geografia como uma ciência do homem é ir além das aspirações de muitos 

geógrafos. Para responder plenamente seus desejos, a geografia deve esclarecer as realidades 

que se impõem, às de um mundo urbano dominado por metrópoles dinâmicas e inserido em 

redes de relações cada dia mais complexas (CLAVAL, 2011). 

Dardel (1951) O Homem e a Terra

da experiência humana afirmando que esta ciência se refere aos laços, as preocupações e aos 

projetos individuais, que a realidade da geografia é, para o homem, relacionada aos lugares de 

sua infância, aos ambientes que o convocam e trazem suas lembranças. 

Se a geografia deve ser uma ciência do homem, é preciso proporcionar à ciência 

geográfica a valorização da relação entre espaços, pessoas e grupos. Esta corrente do 

pensamento geográfico, a geografia humanista, passa, necessariamente, pela percepção, 

sentimentos e pelas representações espaciais.  

A geografia humanista teve seu desenvolvimento a partir da década de 1960, dialogando 

com outras ciências como a antropologia, história, filosofia e psicologia, sendo estas o apoio 

para o pensar geográfico. No Brasil, passou a ser desenvolvida na década de 1980, com a 

tradução das obras de Yi-Fu- .  

Este trabalho possui um foco humanista, tendo por supedâneo as obras de Hannah 

Harendt, em especial, no que se refere à condição humana. 

A autora na obra A Condição Humana  apresenta que com a modernização houve uma 

eliminação da separação entre as esferas privada e pública, diferente do modelo grego, onde o 

interesse individual sobrepujou o interesse coletivo e passou a existir uma exigência das classes 

dominantes, que o Estado atendesse os interesses da esfera privada, e as preocupações do 

cidadão passaram a ser a manutenção e o contínuo aumento de sua propriedade e riqueza, não 

podendo e nem devendo o Estado em nada prejudicá-lo. 

Harendt em A Condição Humana  nos diz que devemos , 

ações e omissões assumidas ou veladas desembocam em uma condução do modo de vida, onde 

se valoriza o ter e o não o ser, onde o humano deixa de ter destaque, perdendo seu lugar para a 



6 
 

 

propriedade e as futilidades promovidas pelo poder de aquisição e a consequente valorização 

do ter. 

A compreensão das relações das pessoas com o espaço, o lugar, são as preocupações da 

Geografia Humanista, com o fim de compreender os valores destas relações, comportamentos 

e aspirações. 

É através dos sentidos que as pessoas percebem o espaço que os cercam, e pelos sentidos 

é que interagem com este espaço, tornando-se conscientes do mesmo. Através da resposta dos 

estímulos externos vem a percepção que fornece à pessoa conhecimentos imediatos a respeito 

do que a cerca.  

Tuan (2012) demonstra que a estruturação do espaço nas crianças vem pela 

movimentação, contato e manipulação, pelas experiências que têm em um mundo dirigido por 

adultos, onde ao depender da cultura, direciona suas atividades e explorações. Em que pese, 

todos os humanos tenham os mesmos sentidos, uma pessoa em determinada cultura pode 

desenvolver determinada habilidade olfativa, e outra submetida a outra cultura, desenvolver 

habilidade, como a visão. 

Cultura, neste contexto, é definida por Claval (2001) como as somas dos 

comportamentos, dos objetos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores 

acumulados por esse grupo (ou grupos) socialmente organizado, do qual pessoas fazem parte. 

A geografia é a ciência que estuda o espaço, por isso é importante conceituar este espaço 

e defini-lo geograficamente.  

Nesta construção acadêmica, o espaço é o local onde as ações humanas produzem os 

resultados de fato, um indivíduo motivado a cometer um ato ilícito tem uma percepção de 

segurança própria para cometer em determinado local e não em outro, observa questões 

ambientais, a presença ou não de forças de segurança, pessoas e animais que possam impedi-lo 

ou mesmo obstáculos como ofendículos de difícil superação que podem dissuadi-lo do 

cometimento do delito e leva-lo a buscar outra oportunidade mais fácil de transgredir a lei, sem 

ser por isso responsabilizado. Este espaço é o objeto de estudo desta dissertação. 

 É a organização do território que penetra em muitas áreas, trazendo consigo os reflexos 

de uma boa ou má gestão pública, influenciando no modo de vida das pessoas que vão viver, 

habitar e manter suas relações sociais naquele espaço,  e o lugar que pode ser percebido, do 

ponto de vista do cidadão, que enraizado e motivado pelo culto de símbolos e mitos torna um 

espaço em lugar onde o sentimento de pertencimento supera privações diversas.  
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BOLLNOW (2007), então, define espaço vivenciado como algo que não possui caráter 

espaço 

vida humana, da relação que surge entre os seres humanos e seu espaço, uma vez que a 

existência humana é determinada por sua relação com o espaço, se referindo Bollnow como 

sendo isso a espacialidade da existência humana: 
Com esse conceito não estamos querendo dizer que a própria vida  
humana  seja dotada de uma expansão espacial, mas que ela, o que ela é, somente o 
é na referência a um espaço. Dizemos que ela necessita do espaço para nele se 
desdobrar (BOLLNOW, 2007, p. 20).  
 

Finaliza BOLLNOW (2007) afirmando que a espacialidade da vida humana 

corresponde ao espaço vivenciado pelo homem e vice-versa, havendo uma forte correlação 

entre os dois. 

TUAN (2012) conceitua espaço vivido e lugar como sinônimos, pois, ambos agregam 

personalidade e se tornam familiar no momento em que se convertem em elementos da própria 

existência humana. Para que um espaço se torne um lugar deve, segundo Tuan, passar pela 

experiência humana e ele chama isso de um processo de apropriação e significação. Lugares 

são, consequentemente, centros de significados com seus símbolos e mitos. 

Essa relação com os lugares pode variar, de laços de afeto a repulsa, pertencimento ou 

não para com cada lugar, tudo a depender da experiência e da percepção de cada indivíduo. Um 

detendo, ao passar em frente à estrutura física que foi seu cárcere pode sentir profunda repulsa, 

ao tempo que um ex-campesino que passou a laborar na cidade pode sentir profunda emoção 

ao retornar ao lugar onde cresceu no campo. 

TUAN (2012) adotou dois termos para identificar a relação afetiva e a repulsa com 

relação ao lugar. No primeiro caso à relação afetiva, estética, entre pessoas, espaços e lugares, 

denominou de topofilia, enquanto que no segundo caso, para a ideia contraria, ou seja, aversão, 

repulsa ou medo entre pessoas e espaços, o autor adotou o termo topofobia, que são lugares do 

medo, para definir o não-lugar. Como exemplo de não-lugares, o autor cita aeroportos, estradas 

e centros de compras, pois, se caracterizam pelo intenso movimento de pessoas, de 

comunicação e de consumo, não existindo laços de afetividade. 

TUAN (2006), estudando os medos no passado e no presente, seus significados e suas 

diversas faces, o medo do campo, medo de doenças e o medo nas cidades explorou estas 

questões buscando traçar uma espécie de vínculo entre as diferentes paisagens do medo. 

Neste trabalho, onde se buscou espacializar os locais com maior incidência criminosa 

em Porto Velho-RO e identificar o que chamamos de vetores ambientais de condutas delituosas, 
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foram entrevistados criminosos e vítimas de crimes de roubo, sendo possível se extrair através 

de entrevistas semiestruturadas, que as vítimas guardaram em seu íntimo, traumas e medos 

relacionados ao ambiente onde sofreram a violência, assim como os marginais guardam em seu 

íntimo também o medo de espaços que podem representar insegurança e possibilidade de ser 

preso assim como a repulsa pelo ambiente do cárcere. 

 

1.1 O ESPAÇO COMO PALCO DA INCIDÊNCIA CRIMINOSA  
 

CASSETI (2009) Elementos de Epistemologia da Geografia 

Contemporânea

geográfico como as relações processuais que explicam a materialidade da paisagem. 

Tais relações processuais dizem respeito às relações sociais que possuem grande peso 

no processo de organização do espaço. O homem em suas relações sociais organiza o espaço 

para que este atenda suas necessidades na medida em que estas surgem, seja modificando um 

campo para agricultura, seja alterando a paisagem com a construção de prédios para habitações 

ou centros de negócios. 

 

1.2 A CIDADE E O URBANO 
 

O espaço geográfico é o espaço social produzido pelo homem e é nele que as relações 

acontecem, no espaço que a sociedade interage. 

Henri Lefebvre na obra  classifica o que seja urbano, rural, 

campo e cidade, e todas estas classificações são espaços sociais e, por tanto, espaços 

geográficos. 

Lefebvre segue a teoria marxista do surgimento das cidades e considera a separação 

campo-cidade, analisando o processo através do avanço das forças produtivas e do 

aprofundamento da divisão social do trabalho (LEFEBVRE, 1978).  

O Direito à Cidade LEFEBVRE (1991) traz o conceito de cidade explicando 

que o nascimento da cidade é anterior ao processo de industrialização e a partir disso faz 

algumas diferenciações entre os tipos de cidades até o período do feudalismo. 
Houve a cidade oriental (ligada ao modo de produção asiático), a cidade arcaica (grega 
ou romana, ligada a posse de escravos), depois a cidade medieval. A cidade oriental e 
arcaica foi essencialmente política: a cidade medieval, sem perder o caráter político, 
foi principalmente comercial, artesanal, bancária (LEFEBVRE, 1991, p. 11). 
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Segundo Henri Lefebvre, a questão fundamental na análise do conceito de cidade é a 

comercializado, negociado. Essa relação de troca se verifica no decorrer das configurações das 

cidades. 

O autor parte da definição de que a cidade é uma obra (LEFEBVRE, 1991), isto é, um 

local privilegiado de criação, de estabelecimento de centralidades, de combinação e 

transformação de relações sociais, discorrendo, a partir desta definição, uma crítica ao processo 

de urbanização e ao modo de produção capitalista. LEFEBVRE (1991) entende a cidade como 

-se cada vez mais um produto, um valor de 

troca, a ser consumido. 

Lefebvre (1991), no que se refere ao urbano, afirma que o que caracteriza este ambiente 

é o amontoado de pessoas e a variedade do comércio em oposição ao insulamento e a dispersão 

da vida camponesa. 

Segundo o autor, há diferenças conceituais entre urbano e cidade. Esta é algo que existe 

desde a antiguidade, desde a própria separação campo-cidade, que ocorreu com a divisão social 

do trabalho, e pode ser definida como base arquitetônica e material, que possibilita a divisão 

sócioespacial. Já o urbano é definido como a dinâmica à qual engendra o tecido social presente 

na cidade, a centralidade, as relações e atividades desenvolvidas pelas pessoas naquele 

ambiente. 

Nesta obra LEFEBVRE (1991) traz dois conceitos importantes, um ele chama de 

morfologia material, referindo-se à cidade, e outro ele denomina de morfologia social, 

referindo-se ao urbano. Os termos são indissociáveis, pois, se o espaço é uma construção do 

homem para atender o modo de produção, e por isso não é eternamente perene, não existe então 

sociedade sem organização do espaço. 

Segundo LEFEBVRE (2001), a cidade não pode ser imaginada de forma separada da 

sociedade, pois, ela se modifica acompanhando as alterações sociais, causando também 

alterações nos espaços. 

Quando conceitua a oposição entre campo e cidade LEFEBVRE (2001) ressalta a 

importância de se levar em consideração as representações que cada uma dessas morfologias 

espaciais possui no imaginário social, do esforço percebido nas cidades as imagens da natureza 

percebida no campo, ambos fazem nascer grandes simbolismos. 

A cidade, então, concentra a esperança de melhora de vida, de acesso às ofertas do 

capital, no entanto, as periferias da cidade se abarrotam daqueles que estão excluídos dos 
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benefícios da urbanização. A realidade urbana nega a eles a fruição da vida urbana, os 

benefícios da centralidade, da reunião, deixando-os marginalizados. 

Porém, Lefebvre (2001) não entende estas áreas que circundam a cidade como sendo 

, pois, tem em vista que o urbano é a própria relação de centralidade, de 

dependência, então, os subúrbios e as periferias dentro da teoria de Lefebvre são partes da 

realidade urbana, sendo o tecido urbano mais que uma simples morfologia, é também um modo 

de vida: a sociedade urbana. Os objetos são a água, o gás, o carro, a eletricidade, a televisão, 

utensílios de plástico, mobiliário moderno, entre outros. Os valores são os lazeres urbanos, os 

costumes, as rápidas adoções de modas urbanas, preocupações com segurança, com o futuro, 

significam para o autor uma racionalidade divulgada pela cidade. 

Neste trabalho acadêmico optamos por adotar o conceito de urbano para, a partir disso, 

desenvolver a construção da dissertação. Concentrando as ofertas do capital, a cidade é propícia 

para as aglomerações, e aqueles menos abastados afastam-se cada vez mais para a periferia, 

muitas vezes excluídos e carentes da urbanização, marginalizando-os. 

Neste contexto surgem espaços que proporcionam o cometimento de condutas 

delituosas, que aqui chamamos de vetores, tais vetores muitas vezes estão ligados a este 

abandono pelo poder público que deixa de prover a estrutura necessária, como iluminação, 

coleta de lixo, esgoto; outras vezes estão ligadas justamente aos amontoados de pessoas, nem 

sempre na periferia, mas e especialmente, nas áreas comerciais, praças e espaços públicos, onde 

é dificultada a identificação, seja pelo grande aglomerado de pessoas, seja pela falta de controle 

por parte do Estado, no que se refere à segurança pública.  

 

1.3 VIOLÊNCIA E CRIME 
 

Toda violência em um primeiro momento constitui um crime, porém, nem todo crime é 

acompanhado de uma conduta violenta. O crime possui o conceito jurídico de conduta descrita 

em lei, na qual é atribuída uma reprimenda pelo Estado, tem por  objetivo impedir que tal 

conduta seja praticada, e para aqueles que a praticam é imposta uma pena, para que seja punido 

pelo descumprimento da lei. Já, a violência é algo vulnerante, seja contra a pessoa, seja contra 

o patrimônio ou o meio ambiente. 

A compreensão da violência foi buscada em Hanna Harendt, citando acontecimentos 

que se desenrolaram ao longo do século XX: o surgimento do totalitarismo nazi-facista; o 

progresso tecnológico dos instrumentos de violência a partir da Segunda Guerra Mundial entre 
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outros aspectos perceptíveis em suas obras, em especial, 

são apresentadas as conceituações e compreensões deste fenômeno.  

Marcelo Hsiao, na Dissertação intitulada Hannah Arendt: Entre o Passado e o Futuro 

da Política  discorre sobre as obras 

da autora, apontando as aplicações das ideias na política e no direito contemporâneos. 

O autor afirma que a violência permeia a relação dos homens desde o princípio. E 

citando Arendt, aponta que muitas são as definições para este fenômeno, porém, a intenção é 

compreender o que é a violência, pois, a compreensão faz-nos aprender a lidar com nossa 

própria realidade A compreensão confere um significado às coisas que produzimos em nosso 

próprio processo de vida3 . 

Por muito tempo não foi um tema comum no meio acadêmico, a não ser quando 

associado a acontecimentos que a provocam, como guerras e revoluções, se tornando, nestes 

casos, objeto de interesse para teóricos e pesquisadores, afirmou a autora quando escreveu a 

obra no ano de 1970. 

ARENDT (1970) afirma que os fatos que a humanidade presenciou desde a Segunda 

Guerra Mundial revelam que a violência chegou a um patamar tão perigoso que se tornou um 

fim em si mesmo, o banal é aceito como recurso viável para a resolução da maioria dos 

problemas. 

 Na busca de compreender a violência, Arendt apresenta uma gama de fenômenos que 

se relacionam, mas, que não se confundem com a violência propriamente dita, quais sejam: 

autoridade, força, vigor e poder. 

Com relação ao poder, um fenômeno político por excelência, Arendt diz que violência 

e poder não se confundem, mas, são absolutamente incompatíveis, o espaço ocupado por um 

elimina, necessariamente, o outro, são institutos distintos. 

Assim, o poder corresponde à atividade humana para agir em conjunto, é fundado na 

liberdade da ação e do discurso. Arendt afirma que agir em conjunto não é a prioridade de um 

indivíduo, mas pertence a um grupo que o conserva unido, pois, quando alguém está no poder, 

quer dizer que foi empossado por certo número de pessoas para agir em seu nome, encontrando 

nisso a legitimidade do poder (ARENDT, 1970). 

Já, o vigor vem significar algo no singular, sendo a propriedade inerente a um objeto ou 

pessoa e perte

                                                 
3 Hannah Arendt, A Dignidade da Política, p. 40. 
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natureza de um grupo e de seu poder voltar-se contra a independência, a propriedade do vigor 

ARENDT, 1970). 

A força, que, por vezes é confundida com a violência, deveria apontar somente a energia 

mensurável, confiável, imutável... Na luta entre dois homens, o que decide é a força, e não o 

poder  (ARENDT, 1970). 

Autoridade por sua vez é confundida com poder e com a violência 

reconhecimento inquestionável por aqueles a quem se pede que obedeçam, nem a coerção nem 

a persuasão são necessárias  (ARENDT, 1970). 

Nas reflexões da autora sobre o século XX e a gama de violência que ele ensejou, ela 

confirma as previsões de Lenin, de que o século XX seria o século da violência. A violência, 

segundo ARENDT (1970), é o meio para se atingir um fim, aplicado aos negócios humanos, 

porém, os meios suplantaram os fins, pois, as ações dos homens estão para além do controle 

dos atores, abrigando a violência, um elemento adicional de arbitrariedade.  

A violência se distingue pelo seu caráter instrumental, é um meio para se alcançar um 

fim almejado. Vai de encontro ao poder, pois, onde há o emprego de meios violentos, ali reside 

(ARENDT, 1970).  
A violência é por natureza instrumental; como todos os meios, sempre necessita de 
orientação e justificação pelos fins que persegue. E o que necessita ser justificado por 
alguma outra coisa não pode ser a essência de coisa alguma (ARENDT, 1970, pg. 32). 

 

Neste trabalho, o conceito de violência em Hannah Arendt é plenamente aplicável, pois, 

afirma ser a violência um meio para se alcançar um fim desejado. No cometimento do crime, 

na grande maioria dos casos, à violência ou a ameaça de violência é o meio utilizado para se 

obter o fim almejado, seja o patrimônio, seja a lesão ou a morte da vítima. A autora afirma que:

  
A própria substância da violência é regida pela categoria meio/objetivo cuja mais 
importante característica, se aplicada às atividades humanas, foi sempre a de que os 
fins correm o perigo de serem dominados pelos meios, que justificam e que são 
necessários para alcança-los (ARENDT, 1970, p. 04). 

 

Uma medida de segurança pública que se utiliza tão somente da violência como fator 

resolutivo de problemas criminais, tem grandes chances de potencializar ainda mais o quadro 

de violência, entrando em uma escalada de emprego de meios pelos lados envolvidos. A coerção 

pela força é uma medida que só deve ser lançada quando a mediação não surtir o efeito 

esperado, ou não possa ser utilizada, a depender da especificidade da situação. 
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ARENDT (1970) diz que ninguém que se dedique minimamente à meditação sobre a 

história e à política consegue se manter ignorante do enorme papel que a violência 

desempenhou, sempre nas relações humanas, ficando surpresa a autora pela desconsideração 

deste fenômeno, afirmando que há sim, uma vasta literatura sobre a guerra e os conflitos 

armados, porém, dizem respeito aos instrumentos da violência, e não da violência como tal.  

Por apontar a violência como uma manifestação do poder, a autora retorna ao fenômeno 

do poder afirmando que este é um instrumento -se mais 

 (ARENDT, 1970, p. 22). 

Ainda afirma que a essência do poder é a efetividade do domínio, [...] do cano de uma 

arma desponta o domínio mais eficaz, que resulta na mais perfeita obediência  (ARENDT, 

1970, p. 33). 

No contexto desta pesquisa, o domínio proveniente da violência é o meio pelo qual o 

marginal se locupleta, apropriando-se do patrimônio de outros, saciando sua lascívia ou 

recebendo paga pela morte de outras pessoas. Ao imprimir uma grave ameaça durante um 

roubo, um meliante tem pleno domínio das ações da vítima, qualquer reação brusca se 

interpretada como uma ameaça pode resultar na morte da vítima, agindo com dominação o 

larápio expropria e lucra com a impossibilidade de reação da vítima. 

A forma extrema de poder, segundo ARENDT (1970, p. 26) se resume em [...todos 

contra um e a forma extremada de violência é um contra todos, sendo que esta última não seria 

possível sem a utilização de instrumentos  Tais instrumentos são fabricados pelo homem, e o 

entendemos como sendo as armas, de fogo ou chamadas de armas brancas, capazes de lesionar, 

macerar e matar, não necessitando que haja uma necessária aproximação. 

Nesta pesquisa acadêmica a violência se apresentou com diversas facetas, de forma 

explicita, através da coação propriamente dita, com emprego de uma arma de fogo, uma faca 

ou outro instrumento, até mesmo a força física nos crimes de roubo, e forma velada, onde o 

crime é cometido com violência contra o patrimônio, através de arrombamentos e superação de 

obstáculos. 

O governo detém o monopólio da força, a possibilidade de lançar mão de meios 

coercitivos para fazer valer sua autoridade através de seu aparelho de poder. No entanto, 

Hannah ARENDT (1970) afirma que governo algum, exclusivamente baseado nos instrumentos 

da violência, existiu jamais, até mesmo o governante totalitário, cujo principal instrumento de 

dominação é a tortura, precisa de uma base de poder.  
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Afirma a autora que: 
Homens isolados sem outros que os apoiem nunca têm poder suficiente para fazer uso 
da violência de maneira bem-sucedida. Assim, nas questões internas, a violência 
funciona como o último recurso do poder contra os criminosos ou rebeldes  isto é, 
contra indivíduos isolados que, pode-se dizer, recusam-se a ser dominados pelo 
consenso da maioria (ARENDT, 1970, p. 31). 

 

 

1.4 GEOGRAFIA DO CRIME 
 

As instituições responsáveis pela Segurança Pública no Brasil estão elencadas no artigo 

144 da Constituição Brasileira de 1988, trazendo um rol dos órgãos públicos que tem por 

objetivo a manutenção da ordem, a prevenção da criminalidade, bem como, levar aqueles que 

incidiram em condutas criminosas ao judiciário para serem responsabilizados.  

Em regra, tais instituições tem seu foco de atuação no indivíduo que comete o crime e 

na forma que este indivíduo vem a transgredir a lei, o chamado modus operandi4. Estudos da 

criminologia com um escopo geográfico, onde são considerados o ambiente onde se deu a 

prática e as relações sociais desenvolvidas neste lugar, são relativamente novos. 

É recente os estudos da criminalidade por um prisma geográfico. JACOBS (2011) na 

década de 60 do século passado protagonizou Morte e Vida de Grandes 

Cidades tônicos podem contribuir para a construção de 

um espaço mais seguro.  

Também, nos Estados Unidos, na década de 1970, Ray Jeffery trabalhou com o conceito 

de Prevenção do Crime através da Arquitetura Ambiental, utilizando como base os estudos da 

Comissão Nacional para as Causas e Prevenção da Violência elaborados entre os anos de 1964 

e 1968. 

No ano de 1973, Oscar Newman apud LIRA (2014) surge com a Teoria do Espaço 

Defensável que tinha por base a arquitetura ambiental como forma de prevenção do crime e do 

medo do crime. Este autor, Espaço Defensável: Prevenção do Crime Através do 

Desenho Urbano  indica que, um modelo para ambientes residenciais mais seguros deve 

garantir uma clara definição entre espaços públicos e privados e fortalecer o senso de 

comunidade dos habitantes. 

Sobre este assunto, LIRA (2014) destaca que o fenômeno da criminalidade violenta 

Cidade de Muros , onde a autora, pesquisando a 

                                                 
4 É a expressão em latim que significa modo de operação, é utilizada para se referir à maneira de agir ou executar 
determinada atividade. 
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criminalidade e a fragmentação na cidade de São Paulo-SP, intro

autoproteção das classes médias e 

altas daquele município. 

Também merece destaque na obra de LIRA (2014) os estudos levados a cabo pelo 

Núcleo de Estudos sobre a Violência  NEVI, da Universidade Federal do Espirito Santo  

UFES, tendo como coordenador o Professor Cláudio Zanotelli, que por meio da Geografia do 

Crime analisou como a segregação sócioespacial, entendida como processo, influência a 

distribuição espacial da criminalidade violenta no Estado do Espirito Santo. Este estudo, aponta 

o autor, demonstrou grande preocupação em se evitar uma retroalimentação do sistema da 

violência através da estigmatização das unidades geográficas que evidenciaram elevadas taxas 

criminais quando da confecção dos mapas que compuseram o Atlas da Criminalidade, haja 

vista, como refere o pesquisador, os pressupostos da teoria da rotulação5 (labeling approach), 

surgida em 1960, nos Estados Unidos, idealizada por Erving Goffman e Howard Becker, sendo 

uma das mais importantes Teorias do Conflito, também chamada de etiquetamento ou reação 

social, é a teoria que explica o estigma carregado por condenados; esta teoria indica que, nas 

regiões, os estigmas sociais não recaem somente sobre os criminosos, muitas das vezes atingem 

comunidades inteiras que passam a conviver com o prejuízos simbólicos irreparáveis. O 

etiquetamento tem destinatário certo e a mídia contribui para isso. 

O Brasil possui um ordenamento jurídico penal incriminador, que traz tipificações de 

condutas criminalizadas culminando penas para quem as transgrida, a intenção é a proteção do 

bem jurídico, integridade física, vida, patrimônio, liberdade sexual , entre outros. Em regra, as 

condutas delituosas são registradas em ocorrências policiais seguindo critérios dados pelo 

Código Penal Brasileiro ou pela lei específica aplicável no caso concreto, como no caso da 

violência doméstica.  

Aponta ainda LIRA (2014, p. 46) que há duas correntes que buscam explicar o 

comportamento criminoso e violento do homem, sendo que: 
[...] uma representa esta conduta como algo inato e determinado por fatores 
biológicos, genéticos, psicológicos e psíquicos, reduzindo as análises no indivíduo. 
Outra corrente parte do pressuposto de que a criminalidade violenta é adquirida 
mediante interações sociais, sendo que o meio social é adotado como categoria de 
análise.  

 
Luciana M. Cruz, publicou o artigo intitulado de Aportes Metodológicos ao Estudo do 

Crime e da Violência no Espaço Urbano  na Revista de Geografia da UFPE, apontando que há 

                                                 
5 Penteado Filho, Nestor Sampaio, Manual Esquematizado de Criminologia, 2ª Edição, 2012  Saraiva. 
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uma relação dialética entre espaço e violência, uma relação que envolve processos de 

segregação e fragmentação, uso do solo entre outros. 

A autora afirma que, nos estudos geográficos levados a cabo e que tratam de violência 

e crime, se destacam algumas categorias de análise, sendo o território uma delas. É bastante 

utilizada, esta categoria, por expor um fator considerado por ela de extrema relevância na 

produção do espaço e nas relações criminosas, o poder. Baseada na definição de território 

proposta por Raffestin (1993, p. 7-8) Por uma Geografia do Poder , lançando mão 

de limites territoriais que são permeados pelas relações de poder deixando isso claro quando 

Tais atores 

que produzem o território, partem da realidade inicial dada, que é o espaço.  

Raffestin (1993) apud CRUZ (2017) influenciado pelas ideias de Foucault compreende 

que o poder se faz presente em todo o processo relacional e que existe uma multiplicidade de 

forças que tornam as relações sociais escalonadas, onde um impõe sua vontade sobre o outro, 

sendo, a partir dessas relações de poder, que se definem os territórios. 

MARIN (2016), oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ao discorrer sobre 

a teoria chamada de Triangulo do Crime, demonstra que um crime ocorre quando, em um 

mesmo lugar (ambiente), estão um cidadão (vítima) e um infrator (criminoso motivado), tal 

teoria origina-se de outra, chamada de Teoria da Atividade Rotineira formulada por Cohen e 

Marcus Felson, ambos pertencentes à Escola de Chicago. 
Figura 2  O Triangulo do Crime 

 
Fonte: COHEN; FELSON, 1979.  

 

A figura 02 demonstra de forma mais didática como a reunião de tais condições propicia 

o cometimento do delito. Muitos criminosos atuam por oportunidade, estão em um local que 
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lhes proporcionam segurança de não serem presos, mortos ou mesmo reconhecidos como 

autores do crime e, em consequência disso, devidamente responsabilizados, esta segurança é 

dada pelo ambiente, estão motivados a se locupletarem com o ato criminoso, e uma pessoa se 

coloca como vítima em potencial, seja por estar andando distraída por um local ermo, ou 

ostentando dinheiro, joias, telefone celular, bolsas e outros objetos. Fatores como desatenção, 

veículos sem películas nos vidros com bolsas em cima dos bancos, sendo possível enxergar 

pelo lado de fora, casas desguarnecidas e adesivos em veículos que denunciam quantas pessoas 

moram no local, bem como a adoção de rotinas diárias de deslocamentos e horários, permanecer 

em frente de casa com o portão aberto conversando com vizinhos e amigos, geram 

oportunidades e colocam a pessoa na condição de vítima em potencial. 

O delinquente motivado é o indivíduo que quer cometer um crime, ou é atraído por uma 

oportunidade de cometê-lo, enxergando a oportunidade de lucro fácil e baixo custo, sendo o 

custo, a possibilidade de ser responsabilizado criminalmente por sua conduta ou de ser ferido 

ou morto em uma eventual reação da vítima.  

Então, em um ambiente com condições próprias, que aqui chamamos de vetores, estando 

nele uma vítima e um infrator, são enormes as chances de ali ocorrer um crime. Este ambiente 

é o local onde o crime pode acontecer, os vetores são condições ambientais que tornam o 

ambiente propício para o crime, como a falta de iluminação que torna um local ermo, 

intrafegabilidade da rua, mato crescido, grande contingente de pessoas, local de intenso 

comércio, entre outros. 

Assim, partindo do pressuposto de que são necessárias tais condições para que um crime 

com motivação financeira seja cometido, uma ação do Estado, ou mesmo da sociedade que 

retire uma das condições pode servir de prevenção. Um cidadão que toma cautelas pessoais 

para não se colocar na condição de vítima, que limpa seu terreno evitando mato crescido, ou 

mesmo o município que trata de providenciar uma correta urbanização e iluminação pública, 

contribui de maneira profunda com a prevenção ao crime. 

PIRES (2015) publicou no canal Ciências Criminais, o artigo intitulado 

, onde é apresentado o professor da 

Universidade de Chicago agraciado com Prêmio Nobel de Economia em 1992, criador da 

Teoria Econômica do Crime, que consistiu na aplicação de certos modelos econômicos para a 

explicação da criminalidade. Sua proposta, segundo a autora, justificou a adoção de 

determinadas políticas públicas de segurança, bem como de ações preventivas nos Estados 

Unidos, especialmente em Nova York, na gestão do Prefeito Rudolph Giuliani, com a política 
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da tolerância zero, que agregou medidas de anticorrupção com inteligência estratégica e os 

fundamentos da Teoria das Janelas Quebradas, focando pequenos delitos para que grandes 

deixassem de ocorrer, aumentado consideravelmente os custos da criminalidade para o 

marginal e reduzindo a incidência de alguns tipos criminais na maior cidade do mundo em até 

65%. 

A Teoria das Janelas Quebradas parte do princípio de que um pequeno delito, desleixo 

ou descuido é a ponta da lança que abre caminho para outros crimes mais graves. Foi realizada 

uma experiência com duas casas desocupadas, uma, bem cuidada, com grama aparada e pintada, 

outra descuidada e com uma das janelas quebradas. Em pouco tempo, a casa que estava com a 

janela quebrada foi depredada por vândalos. 

CAMAROTI (2015) publicou um artigo na revista eletrônica Brasil Forbes com o 

seguinte título -se, senhores candidatos, no ex-prefeito de Nova York Rudolph 

 onde apresenta parte das ações do antigo promotor de justiça, responsável pela prisão 

dos grandes chefes da Máfia Italiana, entre eles, o famoso John Gotti, como prefeito da cidade, 

lançando mão de um modelo de gestão de Política Pública de Segurança denominado CompStat 

(sem tradução para o português), que consiste em aglomerar e mapear todas as ocorrências de 

crimes que acontecem todos os dias por toda a cidade, no início da gestão deste prefeito, entre 

1994 e 2002, Nova York registrava 14 mil crimes por dia, separar essas ocorrências pelo tipo 

de crime, onde aconteceu, a violência utilizada, a hora que aconteceu colocando estas 

informações em um mapa que claramente mostrava onde os crimes estavam acontecendo, onde 

aumentavam, onde reduziam e onde estavam os policiais quando os crimes aconteceram. 

CAMAROTI (2015) apontou que tal medida auxilia o gestor a colocar os policiais no 

lugar onde o crime está ocorrendo e lhes possibilita atuar na prevenção das ocorrências. É 

possível saber com exatidão qual a quantidade necessária de policiais e onde coloca-los, tendo 

assim, uma atuação direcionada que repercutirá na prevenção. Estas ações associadas a um 

sistema judiciário célere e também seletivo, onde se encarcera quem realmente deve ser 

encarcerado, mais uma melhoria na comunidade, trouxe os números que tornaram a gestão de 

Rudolph Giuliani um modelo de segurança pública para o mundo. 

O cerne da ideia apresentada por PIRES (2015) e o modelo apresentado por Rudolph 

Giuliani estão justamente na ponderação realizada pelo marginal entre os custos da prática 

delituosa e os benefícios que vai auferir, sendo estes, inversamente proporcional, ou seja, a 

possibilidade de ser preso ou morto e quanto vai ganhar. 
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Sendo assim, se o crime se trata de uma atividade econômica, a forma mais eficiente de 

inviabilizar o negócio é aumentando substancialmente os custos. Não somente o enfrentamento 

pelos órgãos de segurança é que aumentam o custo do crime, mas, por meio de medidas sociais 

e inclusivas, como acesso à educação, condições igualitárias, emprego e renda, essas são 

medidas tomadas pelo Estado que de maneira frontal, combate o crime e, consequentemente, a 

violência. 

Claro que essa visão econômica do crime é aplicável somente a indivíduos 

minimamente racionais, um usuário de drogas afastado de sua racionalidade pelo vício, ou um 

egresso do sistema prisional que fez um acordo com uma facção criminosa para se manter vivo 

dentro do sistema prisional, ou mesmo um louco, não teria condições de uma avaliação fria 

como a apresentada, e mesmo assim, incidirá em ações delituosas. 

O ordenamento jurídico penal brasileiro possui sim um viés econômico, a partir do 

momento em que estabelece penas pecuniárias. Quando se examina a possibilidade de aplicação 

de multas altas, triplicadas no caso de o juiz entender que a aplicação da pena ao máximo seria 

ineficaz6, além ainda, da extinção da punibilidade nos crimes tributários, mediante o pagamento 

do tributo devido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6 Art. 60, § 1º do Código Penal Brasileiro Dispõe: -A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar 
que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo  (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984) 
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CAPÍTULO II: A FENOMENOLOGIA COMO ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 
Se você deu o seu melhor, ignore o 

julgamento dos outros. 
Autor desconhecido 

 
 

Figura 3  Área urbana do Município de Porto Velho-RO 

 
Fonte: Google Maps, área urbana do Município de Porto Velho-RO. 
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2 A FENOMENOLOGIA COMO ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

As discussões sobre segurança pública no Brasil, segundo BEATO (2008), têm 

experimentado discursos rasos e carentes de base teórica e metodológica, onde, de forma 

equivocada, acredita-se que muito se sabe sobre a matéria, bastando tão somente colocar em 

prática esse conhecimento. Isso é uma inverdade, afirma o autor, [...] sabemos pouco, e menos 

ainda sobre as diversas facetas das políticas públicas em segurança, das estratégias mais 

eficazes e das maneiras mais viáveis de obter res . 07). 

Para compreendermos tal fenômeno, buscamos o método fenomenológico, por haver a 

compreensão de que a escolha do método se dá por conta da experiência do pesquisador com o 

mundo ao qual se relaciona, que sente, percebe e vive, ou seja, o método escolhido vem 

expressar a nossa visão de mundo, enquanto pesquisadores.  

Sendo assim, o método é a forma capaz de propiciar a compreensão do que está a nossa 

volta e necessita de uma particular participação do pesquisador, de vivenciar o fenômeno de 

forma subjetiva, como é proporcionado pelo método fenomenológico. 

O método fenomenológico foi escolhido, uma vez que a pesquisa geográfica 

fenomenológica permite ao pesquisador observar, perceber, vivenciar e até mesmo ter intuição 

de forma diversa sobre a dimensão cultural do fenômeno, valorizando a subjetividade do 

sujeito, sua maneira única de existir, bem como sua relação essencial com o espaço, que é o 

lugar de suas experiências de vida.   

O filósofo francês MERLEAU-PONTY (1999) trouxe com seu trabalho para a ciência 

a possibilidade de observar e compreender os lugares a partir da visão de mundo das 

experiências vividas. O crime é um fenômeno que se mostra no tecido social, ocorre em um 

determinado lugar, e o objeto desta pesquisa é identificar esses ambientes, verificar se a ligação 

dos sujeitos que habitam este ambiente e o formam como seres sociais que são e se de alguma 

forma estes ambientes, influenciam nas condutas criminosas. 

Não nos contentamos em simplesmente situar e descrever o fenômeno crime 

geograficamente, mas sim, compreendê-lo em sua geograficidade, sua ligação essencial com o 

lugar, o espaço e o mundo vivido. Não se trata de uma tarefa fácil compreender essas nuances 

através da percepção, mas, o método fenomenológico nos permite acessar o visível e o invisível, 

que são indissociáveis num dado fenômeno, ou seja, busca demonstrar aquilo que, apesar de 

não estar aparente, é capaz de se manifestar quando a observação se dá de maneira direcionada 

a uma compreensão das experiências, dos sentimentos e das necessidades do ser humano, em 

sua condição de humano. 
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Assim, este método estimula a percepção do pesquisador, e também nos situa no cenário 

da pesquisa, nos remetendo para além de sermos meros contempladores da realidade geográfica, 

mas, como agentes ativos, pois, a compreensão do mundo de forma subjetiva amplia em muito 

a importância da pesquisa geográfica fenomenológica.  

Bachelard A Formação do Espírito Científico  aponta que organizar os 

fenômenos e acontecimentos de uma experiência é a essencial função do espírito científico, 

pois isso, levará a uma organização racional da fenomenologia como teoria da ordem pura, 

mostrando o grandioso destino do pensamento científico abstrato e moralizado. 

Afirma o autor que a ciência é a estética da inteligência; que o estudioso da 

epistemologia deve destacar os fatos de determinada época como ideias fecundas, diferente de 

um historiador que apresenta todos os fatos e ideias de determinada época simplesmente como 

fatos. 

Esta epistemologia, segundo BARCHELARD (1996), deve ser uma revolução científica 

que romperá com a ciência clássica, não tendo preconceitos, e em diversas partes da obra, o 

autor apresenta escritos clássicos que, em suas épocas, tinham cunho científico, mas que, hoje, 

se mostram como ideias ridículas, mas que, mesmo assim, devem ser consideradas. 

A busca pelo reacender da ciência é apontada pelo autor como o rejuvenescer do espírito 

e aceitar uma brusca mudança que contradiz o passado. 

O homem muda constantemente, possui necessidades e necessidades, deve sair da 

contemplação do mesmo para buscar o outro, para dialetizar a experiência. Bachelard diz que 

o homem provido do espírito científico deve saber para melhor questionar, fazendo com que 

este espírito científico se forme e se reforme paralelamente, avançando em progressão 

geométrica, combatendo imagens e metáforas, sendo melhor uma ignorância total do que um 

conhecimento esvaziado de seu princípio fundamental. 

Claval (2011) na obra Epistemologia da Geografia

espistemologia não é impor um molde único à investigação e sim fazer nascer uma apreensão 

sobre a natureza da prática científica levando os pesquisadores a sempre aprimorar seus 

procedimentos. 

Ao tratar da geografia e seus estudiosos CLAVAL (2011) infere que há uma relação 

entre os geógrafos e os estudiosos de outras ciências, não sendo um esforço solitário o estudar 

dos temas e ideias de determinadas épocas, não podendo, inclusive, a epistemologia da 

geografia ser compreendida, se ignorar os esforços efetuados por outros campos do saber. 
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O estudo do ambiente com foco criminal é algo, por se dizer novo, nos estudos 

geográficos. Há no urbanismo e na arquitetura muitos trabalhos ligados à diminuição do crime 

pelo desenho urbano, e até mesmo sobre as influências da chamada geografia do medo na 

arquitetura urbana, como o trabalho de CALDEIRA (2000), que trata dos chamados enclaves 

urbanos, fazendo referência aos exageros das medidas de segurança nos condomínios de classe 

média e alta, na cidade de São Paulo  SP. 

Sobre o tema Claval (2011) aponta o posicionamento positivista do fim do século XVIII 

que desviava os geógrafos de qualquer estudo que levasse em conta as percepções, experiências 

e saberes dos sujeitos estudados, voltando-se apenas à prática de uma ciência exata. 

A fenomenologia é o método que se apresentou como ideal para a presente pesquisa, 

pois, não há possibilidade de um estudo afinado dos ambientes criminais, sem que se considere 

o criminoso, sua condição humana, seu vínculo com os espaços e as facilidades que este 

ambiente pode oferecer no sentido de não responsabilização pela prática do delito, bem como, 

que seja considerado também a vítima, e sua eventual participação no delito7. 

O autor aponta a geografia como ciência indispensável a toda sociedade, seja ela 

primitiva ou moderna, ciência esta que não pode se apoiar exclusivamente na observação da 

paisagem, e sim, deve se interessar por aqueles que habitam os espaços sobre os quais se 

debruça, pela maneira como se inserem no meio, como o exploram e modelam. A geografia 

deve se voltar às formas de organização que esses que habitam o espaço praticam, buscando 

compreender a maneira como vivem e os espaços onde residem. 

O autor aponta a geografia como estudo das relações do homem com o ambiente, 

implicando na análise dos encadeamentos responsáveis pela organização do mundo. Torna-se 

científica a geografia quando faz das condições do ambiente uma das causas possíveis da 

diversidade dos homens, de seus modos de vida, de suas instituições e suas culturas, devendo 

os geógrafos passar pelo estudo dos gêneros de vida para compreender as relações dos homens, 

do meio e o papel do ambiente. Retrata ainda o ambientalismo sensualista citando John Locke, 

dizendo que é ao contato com o mundo, através das sensações que recebe que o espírito se 

desenvolve e toma a forma que conserva mais tarde. 

                                                 
7 A participação da vítima no delito, bem como tudo que se refere a vítima é estudado pela vitimologia, um ramo 
da ciência criminal. A dosimetria da pena é a nomenclatura dada ao ato de se calcular a pena que será aplicada ao 
réu da ação penal, e é normatizada pelo art. 68 do Código Penal Brasileiro, sendo utilizada pelo juiz no momento 
da prolação da sentença. O cálculo se divide em três fases diferentes, sendo a primeira delas referente a análise do 
comportamento da vítima como uma das circunstâncias judiciais a ser avaliadas. Por vezes uma vítima se coloca 
em uma situação de vulnerabilidade por descuido ou mesmo falta de informação, em especial nos crimes contra o 
patrimônio, ao andar sozinha em um local ermo, ostentando dinheiro, bens ou joias. 
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Claval (2011) afirma que a geografia humana não se confunde mais com o estudo das 

relações do homem com o meio, mas atribui-lhe sempre um lugar essencial. Os problemas não 

são mais estudados pela perspectiva naturalista, mas, leva em consideração a percepção e a 

valorização que os homens dão àquilo que os cerca.  

Fazendo uma análise acerca da valorização observada na Geografia do diálogo entre 

sensibilidade humana e ambiente, a partir da influência da fenomenologia, o autor considera 

que a experiência humana na Geografia promove uma valorização da análise dos lugares e das 

populações que o habitam, assim como, de variáveis antes negligenciadas nas interpretações 

geográficas, como idade e sexo. O pensamento geográfico se renova pela inclusão da 

experiência vivida, da intersubjetividade inerente aos grupos sociais e pela análise das 

representações e dos discursos esquemáticos do real. 

Para Claval (2011) a Geografia deveria aprofundar os seus estudos a partir de um maior 

conhecimento das orientações e contribuições externas, devendo-se preocupar cada vez mais 

em assumir em suas atividades uma finalidade social, desenvolver uma posição política mais 

atuante, seja esta radical ou a transformação de suas ideias e posicionamentos. É neste sentido 

que pontua que: 

).  

Ensaio Sobre o Homem Cassirer (1994) busca fundamentar a sua tese do 

homem como animal symbolicum, produtor de signos e símbolos na sua relação com o mundo: 

ciência, linguagem, mito, religião, arte e história são modalidades de simbolização com as quais 

o homem constrói sua realidade. 

O mesmo autor ressalta a definição do homem nos termos da cultura humana. Sendo o 

homem um animal simbólico, de acordo com o autor, todo conhecimento humano se dá no 

âmbito das diversas formas simbólicas, ou seja, a relação do homem com a realidade não é 

imediata, mas mediata através das várias construções simbólicas. Assim, todas as atividades 

humanas podem ser definidas, em última instância, como criações de símbolos. Nesse sentido, 

 ser entendida como sendo funcional, e não substancial. A 

linguagem, a arte, a ciência, o mito, a religião e a história constituem o sistema das atividades 

 

Já, O Homem e a Terra ográfico afeta o 

 apontando para uma geografia fenomenológica voltada para os 

problemas da existência, além de sua contribuição para a própria história da ciência geográfica. 
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Tratando sobre os tipos de espaço, ao citar o espaço aéreo (DARDEL, 2011) aponta que 

este é invisível, significando hostilidade e sofrimento, escassez e isolamento, mas basta que o 

sol lance seus raios sobre a terra que a geografia autoriza uma fenomenologia do espaço, ela 

libera o espaço, liberando-o do desumano. Foi realizando o sonho de voar que o homem, no 

espaço aéreo, pode vislumbrar a terra verticalmente, em um sobrevoo retilíneo que o 

possibilitou olhar de cima às características geográficas. 

Há ainda o espaço construído, obra do homem, sendo seu habitat a forma mais 

importante deste espaço. Neste espaço, mormente, nas grandes metrópoles, o homem não possui 

laços e raízes com a terra, o autor os chama de desenraizados. 

A geografia pode assim exprimir, segundo (DARDEL, 2011) inscrita no solo e na 

paisagem, a própria concepção do homem, sua maneira de se encontrar, de se ordenar como ser 

individual ou coletivo. A paisagem demonstra também o viver do homem, da fome no nordeste 

brasileiro relatada pelo autor a locais preparados para a criação de gado pelo próprio homem 

em países europeus, sendo muito mais que um ambiente geográfico, mas, tendo condições de 

demonstrar características e situações tão somente pela sua observação. 

A terra é como se fosse a base do homem, afirma o autor, é seu lugar, onde ele dorme, 

vive e constrói, há um vínculo de consciência que é exatamente o que aflige o exilado, que 

banido de sua terra, está em outro lugar que não o seu. 

Bollnow O Homem e o Espaço

espaço, dessa forma, chamou essa função antropológica de casa, sua contribuição à totalidade 

da vida humana: para manter-se no mundo e nele realizar suas tarefas, o homem necessita um 

espaço de abrigo e paz, onde possa se recolher, relaxar e se recompor. 

O autor aponta que nem todos os espaços construídos por pessoas têm esse caráter da 

habitabilidade, e tampouco o deveriam ter, pois, nem todos são determinados para o objetivo 

do habitar no sentido estrito, de uma permanência que nele se sente protegida.  

Dessa forma, BOLLNOW (2007) apresenta o espaço de uma forma romântica, sua 

importância e suas formas. E finaliza falando do princípio de intencionalidade, do espaço como 

meio, modos de sentimentos espaciais, considerando que esses espaços são tipos de relações, e 

que o homem tem um profundo relacionamento com o que ele chama de habitat, que tem um 

sentido de posse de um determinado lugar.  

O homem interage com o ambiente e modela o espaço conforme suas necessidades de 

habitação, locomoção, trabalho e lazer, neste espaço ocorrem as interações com outros homens 

e a sociedade se forma, com suas regras e limites impostos para que o homem possa coexistir 
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pacificamente. Neste contexto, surge o Estado como exclusivo detentor do direito de punir, o 

jus puniendi, podendo infligir penalidades nos que se desviam das regras de convivência social 

de forma mais grave, pois, os pequenos desvios sofrem com os próprios freios sociais impostos 

pela moral, costumes e religião. 

Sobre esta convivência social Bakhtin Marxismo e Filosofia da 

Linguagem

dialética do signo, enquanto efeito das estruturas sociais, apontando em que medida a 

linguagem determina a consciência, a atividade mental e em que medida a ideologia determina 

a linguagem. 

O autor afirma que tudo o que é ideológico é um signo, que sem signos não existe 

ideologia. Um corpo físico existe por si mesmo, mas não se trata de um símbolo, mas pode ser 

que um instrumento se converta em signo ideológico, como exemplo cita a foice e o martelo 

como emblema da então União Soviética. 

Há, por tanto, um universo particular, o Universo dos signos, que está ao lado dos 

fenômenos naturais, do material tecnológico e dos artigos de consumo. Para que haja a interação 

através de signos, os indivíduos devem, necessariamente, estar socialmente organizados, do 

contrário, não haverá compreensão entre eles. 

Segundo o autor, a infraestrutura determina o signo e o signo que reflete a realidade em 

transformação. A estrutura sociopolítica e a ideologia materializam-se através da intervenção 

verbal.  Uma sociedade com diferentes classes sociais lança mão de um mesmo signo para 

interagir. Assim, este signo se torna, segundo o autor, a arena onde se desenvolve a luta de 

classes, e isso é que torna o signo vivo e capaz de evoluir.   

Para BAKHTIN (2002) a palavra é o signo ideológico por excelência; ela registra as 

menores variações das relações sociais. 

Kuhn A Estrutura das Revoluções Científicas que pesquisas 

firmemente assentadas nas teorias, métodos e exemplos de um paradigma são 

chamadas de ciência normal. Essas pesquisas visam, principalmente, a extensão do 

conhecimento dos fatos que o paradigma identifica como particularmente significativos, bem 

como, o aperfeiçoamento do ajuste da teoria aos fatos pela articulação ulterior da teoria e pela 

observação mais precisa dos fenômenos. 

Nenhuma investigação de fenômenos poderá ser levada a cabo com sucesso na ausência 

de um corpo de princípios teóricos e metodológicos que permitam seleção, avaliação e crítica 

do que se observa. Aqui, aponta o autor que se nota um dos principais enganos da concepção 
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clássica de ciência, que imaginava ser possível fazer observações neutras. Nas concepções 

contemporâneas, reconhece-se que fatos e teorias estão em constante relação de 

contribuindo para a sua seleção, classificação, concatenação, predição e explicação. 

O autor entende a ciê -

puzzles, já que, como eles, ela se desenvolve segundo regras relativamente bem definidas. Só 

que, na ciência, os quebra-cabeças nos são apresentados pela natureza. 

Quando um novo paradigma vem a substituir o antigo, ocorre aquilo que KUHN (1998) 

chama de revolução científica. Grande parte das teses filosóficas sofisticadas desse autor que 

se tornaram alvo de polêmicas entre os especialistas ligam-se ao que ele assevera acerca das 

revoluções científicas. 

Friedrich Ratzel, citado por (CLAVAL, Geografia Cultural

termo antropogeografia, que eles traduzem por geografia humana, onde delimita o campo de 

investigação, tendo uma tendência Darwinista, sendo sua postura adotada por grande parte dos 

jovens pesquisadores.  

Claval (2001) em sua obra mostra que, na Alemanha, iniciando por Ratzel, que seguindo 

as lições de Alexandre de Humboldt e Carl Ritter, retira de sua formação naturalista a ideia de 

que a repartição dos homens e das civilizações merece uma atenção particular, propondo três 

princípios sendo: 1) a antropogeografia descreve as áreas onde vivem os homens, e as mapeia; 

2) procura estabelecer as causas geográficas da repartição dos homens na superfície da Terra; 

3) propõe-se a definir a influência da natureza sobre os corpos e os espíritos dos homens.  

Ratzel apud (CLAVAL, 2001) substitui a seleção dos seres vivos apontada por Darwin 

pela seleção das sociedades pelo espaço: a política impõe-se, assim, ao cultural. Ele atribui um 

lugar importante aos fatos de cultura, porque se vincula aos meios de aproveitamento do 

ambiente e àqueles estabelecidos para facilitar os deslocamentos. 

Carl Sauer apud CLAVAL (2001) funda a escola de Berkeley, evitando assim que a 

geografia cultural fosse totalmente negligenciada, sendo 30 anos após os primeiros trabalhos 

alemães neste domínio. 

No entanto, assim como os geógrafos alemães, aponta (CLAVAL, 2011),  Carl Sauer 

ignora as dimensões sociais e psicológicas da cultura. Para ele a aptidão para gerenciar com 

sabedoria o ambiente é um dos traços maiores, segundo os quais, as culturas devem ser julgadas. 

Se não gosta da sociedade americana de seu tempo, é por causa de sua brutalidade com relação 

à natureza e do desperdício que tolera e favorece. 
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O homem possui um papel central e sua condição humana o coloca como detentor de 

direitos e garantias, constitucionalmente definidos como direitos de segunda dimensão, que se 

referem a direitos individuais, coletivos e sociais. 

Autores como Hannah Arendt, Michel Foucault, Y-Fu-Tuan, entre outros, dão base no 

que se refere à questão humanista e as relações com o espaço e o lugar, e são parte do aporte 

teórico para a identificação do espaço do crime, o que este espaço representa, e qual relação 

este espaço possui com os indivíduos que ali se relacionam, permitindo, assim, a observação 

das características ambientais, e a partir desta reflexão, espacializar o crime e identificar os 

vetores de condutas delituosas em Porto Velho-RO, que é objeto desta dissertação. 

 

2.1 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O método, bem como a metodologia devidamente empregada em uma pesquisa, é a 

garantia de sucesso no alcance da verdade. 

Por se tratar de uma pesquisa sobre incidência criminal e de questões ambientais que 

circunstancialmente influenciam no cometimento dos delitos, foi necessário uma busca junto 

aos bancos de dados criminais da Polícia Militar e da Polícia Civil do estado de Rondônia. 

Ocorre que tais dados são apresentados com uma tipificação jurídica, a conduta praticada é 

considerada crime quando se amolda perfeitamente à descrição contida no tipo penal, em 

havendo a subsunção do fato ao tipo, é considerado crime. A polícia atua prendendo o criminoso 

em flagrante delito, ou registra o fato em um Boletim de Ocorrência Policial para posterior 

investigação e identificação da autoria e da materialidade delitiva por parte da Polícia Civil. 

Uma das maiores dificuldades para a espacialização de tais condutas são os erros de 

endereço, grande parte do banco de dados possui endereços errados, falta o número do local da 

incidência criminosa, o nome da rua por vezes é errado. Em que pese o atual sistema de registro 

de ocorrência policial SISDEPOL  CSP, da Polícia Civil do Estado de Rondônia, possuir uma 

ferramenta de georeferenciamento, este campo não é obrigatório para se fechar o Boletim de 

Ocorrência, e muitas vezes a coordenada geográfica, quando lançada no Sistema de Informação 

Geográfica  SIG, leva a erro. Em resumo, o dado primário é péssimo. 

Além disso, ao encontrar as maiores concentrações delituosas na área, foi necessário 

hotspots para 

avaliar se há algum elemento espacial ou ambiental que seja comum em áreas diferentes. onde 

há incidência dos mesmos tipos de delitos. 
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Em que se pese, a metodologia se amolde à análise de dados, o crime não é algo 

matemático, ele ocorre nas redes de relações humanas, há sentimentos, experiências dos 

indivíduos que por vezes são submetidos a violências de toda ordem, bem como privações, por 

isso, no que se refere ao método, foi necessário um que fosse ao encontro desses pressupostos. 

A capacidade de compreender as subjetividades que são, em sua essência, singulares à ação 

humana nos espaços, suas representações sociais e os fenômenos que são desencadeados, foi 

encontrada, como dito, na fenomenologia, que em muito contribui para a compreensão dos 

fenômenos subjetivos, uma vez que este método analisa os fatos a partir da ciência experiencial 

dos objetos e sujeitos, sem que haja preconceitos, sendo necessária uma reflexão sobre as 

relações entre o sujeito e o ambiente que o cerca e o envolvimento emocional que este sujeito, 

por vezes, cria com este ambiente. 

A visão da fenomenologia pode ser assim entendida: 
[...]  procura valorizar a experiência do homem ou do grupo, visando compreender o 
comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em relação aos seus lugares. Para 
cada grupo humano, existe uma visão do mundo que se expressa através das suas 
atitudes e valores para com o quadro ambiente. O contexto pelo qual a pessoa valoriza 
e organiza seu mundo, e nele se relaciona (CHRISTOFOLETTI, 1985, p. 78). 

 
O estudo dos espaços onde ocorrem as incidências delituosas, os chamados crimes, deve 

levar em consideração que tais espaços são construídos por indivíduos que os habitam, os 

transformam e a eles dão significados. A compreensão deste espaço com a visão 

fenomenológica possibilita este caminhar, pois, do contrário, seria o espaço urbano encarado 

de forma rasa, sem uma crítica de como se deu e se constrói as relações sociais e dos indivíduos 

com o espaço habitado.  

A construção das espacialidades pelas pessoas que habitam o ambiente se dá por suas 

experiências, sentimentos, mitos e símbolos por elas criados. 

É preciso explorar, através de métodos científicos que superam a visão horizontal das 

respostas, que atendem os questionamentos que surgem sobre as relações de homem, espaço e 

crime. 

Kuhn Estrutura das Revoluções Científicas

da ciência tradicional, onde o autor açambarca ciência e método na discussão, dando sua 

contribuição para a superação das barreiras paradigmáticas do positivismo, afirmando a 

necessidade de diferentes abordagens de pesquisa. O autor ainda aponta a necessidade de 

valorização das teorias qualitativas na geração do conhecimento, contrapondo a insuficiência 

dos procedimentos meramente quantitativos. 
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Longe da intenção de desprezar outros métodos, todos cumprem seu papel, a intenção 

com esta discussão é demonstrar que as interpretações dos fenômenos transcendem o que pode 

ser mensurado e avaliado com um olhar, uma coisa não invalida a outra, pelo contrário, 

robustece ainda mais. 

Os fenômenos apresentam muitas interpretações, e um método rígido e atrelado somente 

à razão, dificultará a compreensão destes acontecimentos. A razão pura defendida por Kant, 

pouco agrega de valor aos resultados de uma pesquisa no campo subjetivo e filosófico, que tem 

sua base na percepção além da simples observação e mensuração de dados em uma planilha. 

A forma que os indivíduos interagem com os espaços onde habitam possui, 

inegavelmente, uma subjetividade, que por vezes é até desconsiderada pelo formalismo e pela 

razão baseada em fatores mensuráveis e de experimentos. O homem molda o meio onde vive e 

interage com este meio, isso de forma subjetiva, envolve sentimentos, ligações emocionais com 

o espaço que passa a se tornar um lugar, pois, eivado, se torna pontos que se ligam com a própria 

história do indivíduo que ali formou sua existência e sua própria condição humana.  

Um endurecimento da ciência em compreender este subjetivismo, em nada colabora 

com as pesquisas que envolvem comportamentos, sentimentos e ações, que são também muito 

importantes na construção das espacialidades, das representações e dos fenômenos sociais. 

O crime é um fenômeno social, ocorre no meio social, em um espaço, e envolve atores 

que por um comportamento desviado cometem o que o direito chama de crime. Para 

compreensão deste fenômeno, não é possível somente uma avaliação jurídica, tão pouco 

processual, se faz necessário também, considerar a espacialidade onde se deu o delito, e o que, 

ou como este recorte espacial colaborou ou mesmo influenciou na prática da conduta, é este o 

objetivo desta pesquisa. 

Exatamente por ser composto de vários fatores que vão do social até comportamentos 

tracionados pelo consumismo pregado pelo capital, o estudo do crime e do espaço onde ocorre 

deve também se pautar nas construções de espacialidades e considerar os fenômenos 

vivenciados pelos indivíduos em seus lugares. Tais espacialidades não podem ser mensuradas, 

mas podem ser explicadas e descritas, e isso, de preferência, por um método que permita tal 

diálogo, por isso que a fenomenologia se apresenta com a proposta de expor este mundo não 

palpável, dos vários atores que compõem a sociedade, possibilita este método, mergulhar onde 

ninguém, ou quase ninguém explorou, pois, atua na subjetividade humana. 
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Esta abordagem fenomenológica é a ideal, pois se trata de uma pesquisa que envolve, 

necessariamente, pessoas, e sua intencionalidade está focada nas relações construídas, na 

perspectiva de espaço e lugar.  

Este método tem como uma de suas características a percepção dos fenômenos, que 

nascem daquilo que pode ser visto por si mesmo, pela consciência de quem se propõe a perceber 

as experiências e não os objetos por si mesmo. 

A fenomenologia, por ser o estudo das essências, deixa descoberto o seu viés filosófico, 

quando entende que o mundo sem as interpretações da natureza e suas transformações, não 

traduz a visão da realidade, e o homem, ao compreendê-las, transcende a compreensão natural, 

empírica e alienada dos fatos construídos, permitindo que a reflexão supere os limites da razão, 

e é esta consciência das experiências que permeia o pensamento fenomenológico. 

Como mensurar e até mesmo desmistificar fenômenos, por exemplo, a violência e o 

crime, sem entrar na intima seara do subjetivismo? Seria possível medir de forma métrica os 

motivos que levam alguém a vulnerar seu semelhante? A resposta é: não! Somente um método 

que considere o indivíduo como um ser dotado de sentimentos, subjetivismos, muitas vezes 

influenciado por símbolos e mitos, poderia explicar tal fenômeno.  

 Husserl , buscou 

transformar esse pensamento com o apoio da filosofia na época. Nesta busca, apresenta a 

fenomenologia como uma alternativa de provar a intencionalidade da consciência, para a qual 

o mundo percebido não é previsivelmente concreto, pois as percepções não são regras, elas 

dependem de um conjunto de valores, sentimentos e sensibilidade de quem a manifesta, não é 

evidente e mensurável, fato este que não a desqualifica como verdade. 
[...] eu não tenho a rigor algum terreno em comum com o outro; a posição do outro 
com o seu mundo e a minha posição com o meu mundo constituem uma alternativa. 
Uma vez colocado o outro, uma vez que o olhar do outro sobre mim, inserindo-me em 
seu campo, tira uma parte do meu ser, compreende-se bem que eu não posso recuperá-
la a não ser estabelecendo relações com o outro, fazendo-me reconhecer livremente 
por ele, e que a minha liberdade exige para os outros a mesma liberdade (MERLEAU-
PONTY, 1966, p. 410). 

 
Na busca de compreender os mistérios do mundo e também os motivos pelos quais eles 

acontecem, o estudo das vivências e dos objetos que compõem tais vivências, os pensamentos, 

símbolos, mitos e representações, são fundamentais.  

No que se refere ao objeto deste trabalho e à capacidade da fenomenologia em identificar 

percepções, a forma aplicável diretamente seria identificar qual é a percepção de segurança que 

um indivíduo motivado a cometer um crime tem de determinado local onde pratica a conduta. 

Por que ali e não em outro local? O criminoso faz uma avaliação de possibilidades de ser 
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flagrado, preso ou morto em sua ação? A vítima sente medo de passar pelo local onde foi 

roubada ou por locais que guardam as mesmas características? 

A forma de extrair essas informações é através de uma entrevista semiestruturada com 

marginais que cometeram roubos, sendo possível identificar os motivos do cometimento do 

crime no ambiente onde foi praticado e qual avaliação o criminoso fez. Da mesma forma, a 

entrevista com a vítima, saber o que sente quando passa por um ambiente com características 

semelhantes ao local onde foi abordada, se evita locais assim e o que sente quando não pode 

evitar. 

É um desafio a utilização do método fenomenológico para a espacialização do crime e 

a identificação de vetores de condutas criminosas, e a superação dos obstáculos são 

demonstrados no decorrer do texto. 

 

2.2 RECORTE ESPACIAL 
 

O recorte espacial da pesquisa se dá na área urbana do município de Porto Velho-RO, 

cidade com aproximadamente 520 mil habitantes8 e que concentra entre 40% a 80% dos índices 

criminais do estado de Rondônia. 

Figura 4  Aglomerado Urbano do Município de Porto Velho-RO 

 
Fonte: Google Earth 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, a capital do estado de 

Rondônia é o município mais populoso do Estado e um dos mais populosos da Região Norte 

do país.  

                                                 
8 IBGE, o Instituto informou que entre o último censo no ano de 2010 até 2018, a população cresceu 12,49%. 
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A evolução populacional no Estado se iniciou no ano de 1.877, com a chegada de 

nordestinos para o início da obra da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e devido à grande seca 

que assolou a Região Nordeste do país. Nos anos seguintes, as oportunidades de trabalho e os 

programas governamentais para povoamento da região atraíram milhares de pessoas, sendo, por 

volta de 285 mil somente na década de 1970 e 1980 com a descoberta de ouro no leito do Rio 

Madeira, contribuindo para o crescimento desordenado da cidade. 

As grandes obras realizadas entre os anos de 2007 e 2012 para a construção das Usinas 

Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, também no rio madeira, foi mais um fator de 

crescimento populacional, com o fim do empreendimento, muitos trabalhadores se fixaram na 

cidade e ficaram desempregados, contribuindo ainda mais para o crescimento da criminalidade. 

O Município9 teve sua criação no ano de 1907, pela empresa Madeira Mamoré Railway 

Company durante a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, uma das maiores 

epopeias amazônicas, tornando-se oficialmente um Município no dia 02 de outubro de 1914, 

pertencendo ao estado do Amazonas, passando a ser a capital do Território Federal do Guaporé, 

atual estado de Rondônia em 1943. 

Possui, segundo o IBGE, é o quarto maior Produto Interno Bruto da Região Norte, 

ficando atrás somente de Manaus, Belém e Parauapebas, estando localizado na parte oeste da 

Região Norte do Brasil, sendo uma das parcelas do Planalto Central Brasileiro. 

Seu relevo10 é pouco acidentado, não apresentando grandes elevações ou depressões, 

variando de altitudes que vão de 70 a 600 metros, estando localizado no Vale do Rio Madeira, 

entre a Planície Amazônica e o Planalto Central Brasileiro. Seu clima é o tropical superúmido 

de transição entre clima semiúmido da Região Centro-Oeste e o equatorial que predomina na 

Região Norte, possuindo um índice pluviométrico anual superior a 2000 mm/ano, sendo duas 

estações, uma de verão e outra seca, que dura aproximadamente cinco meses, entre os meses de 

maio a outubro. 

Por conta de sua localização geográfica, possuindo cerca de 34 mil km quadrados de 

extensão, o que o torna a maior capital do país em extensão territorial, e é a única que faz 

fronteira com um país estrangeiro, seu crescimento populacional e as parcas condições de 

segurança pública e controle das fronteiras, Porto Velho desponta como um dos municípios 

mais violentos da Região Norte do Brasil e é, sem dúvidas, o mais violento do Estado, sendo 

rota do tráfico internacional e nacional de armas e drogas vindas dos países vizinhos. 

                                                 
9 Sitio eletrônico do IBGE acessível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-velho/historico 
10 Sitio eletrônico Info Escola acessível em: https://www.infoescola.com/geografia/geografia-de-rondonia/ 
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CAPÍTULO III: ANÁLISE DA VIOLÊNCIA URBANA 
 

A violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixada 
ao seu próprio curso, conduz a desaparição do poder. 

Hannah Arendt, filósofa alemã (1906  1975), sobre a 
violência. 

 
 

 
Figura 5  Pontos de incidência criminal janeiro de 2015 

 
Fonte: Google, -RO, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

3 ANÁLISE DA VIOLÊNCIA URBANA 
 

3.1 GEOPROCESSAMENTO 
 

A utilização do geoprocessamento como ferramenta no combate a criminalidade 

corrobora com os gestores de políticas públicas de segurança, pois, apresenta com precisão as 

incidências criminais, sendo possível, inclusive, o cruzamento de bancos de dados diferentes 

para se formar um mapa sobre determinado tipo de delito, facilitando a tomada de decisão. 

BOSSLE (2015, p. 29), na obra  apresenta o 

[...] um conjunto de técnicas que lança mão da cartografia, do 

sensoriamento remoto, do GPS (Global Positioning System) e de programas específicos 

chamados de SIG (Sistema de Informações Geográficas) . A cartografia, por sua vez, é 

apresentada como a técnica mais antiga das utilizadas no geoprocessamento, sua origem 

remonta de milênios a.C., sendo a arte de grafar uma carta ou um mapa, descrevendo a região 

geográfica em um papel (plano) o desenho de um espaço geográfico, ou seja, criar um mapa. 

BOSSLE (2015) conceitua o sensoriamento remoto como a captação de imagens por 

sensores presentes em satélites ou outros veículos orbitais, oriundos da reflexão da luz sobre 

objetos localizados na superfície terrestre ou por radiação eletromagnética, produzindo imagens 

da superfície da terra. 

O que chamamos de GPS, sigla do inglês, é apresentado por BOSSLE (2015, p. 30) 

como: 
Sistema de Posicionamento Global, criado pelo Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos que consiste em um conjunto de 24 satélites que circundam a terra a uma 
altitude de 20.200 km, duas vezes ao dia, havendo similares no mundo como o 
GLONASS russo, o Galileo da União Europeia e o Compass chinês. 

 

 Este sistema possui um conjunto de transmissores que irradiam micro-ondas que são 

captadas por aparelhos receptores situados na superfície da terra. Por isso, um GPS utilizado 

em um local onde não é possível a chegada de sinal, seja por haver muitas copas de árvores, ou 

por outra barreira, apresenta pouca ou nenhuma utilidade. Já os SIGs, sistemas de informações 

geográficas são programas de computador destinados a trabalhar matematicamente as 

informações geográficas e alfanuméricas para gerar informações baseadas em algoritmos pré-

definidos, que são as referências geográficas.  

Jorge Xavier da Silva apud BOSSLE (2015, p. 30), pioneiro na introdução do 

geoprocessamento no Brasil no início da década de 1980, conceitua geoprocessamento como: 
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[...] um conjunto de conceitos, métodos e técnicas que, atuando sobre bases de dados 
georeferenciados, por computação eletrônica, propicia a geração de análises e síntese 
que consideram, conjuntamente, as propriedades intrínsecas e geotopológicas dos 
eventos e entidades identificados, criando informação relevante para apoio à decisão 

 
 

Câmara e Monteiro (2017) na obra  

afirmam que o geoprocessamento é uma tecnologia interdisciplinar que permite a convergência 

de diferentes disciplinas científicas para o estudo de fenômenos ambientais e urbanos. Ou ainda, 

que o espaço é uma linguagem comum para as diferentes disciplinas do conhecimento, 

referindo-se o autor ao espaço computacionalmente representado e não ao espaço geográfico. 

Um sociólogo, um geólogo, um geógrafo ou um ecólogo podem lançar mão da utilização 

de um SIG, afirma BOSSLE (2015), mas, para isso, terão que adaptar os conceitos de cada 

disciplina a algoritmos e estruturas de dados utilizados para o armazenamento e tratamento de 

dados geográficos, ou seja, para se utilizar um SIG é preciso que cada especialista transforme 

conceitos de sua disciplina em representações computacionais e só após esta tradução será 

viável o estudo das informações que ali serão geradas. 

Um especialista em segurança pública deverá adaptar os conceitos de seu objeto de 

estudo para lançar mão de um SIG deverá representar em vetores, áreas, pontos e linhas as 

informações que deseja tratar, por exemplo, em determinado aglomerado urbano cada ponto 

sobreposto em uma feição equivale à prática de determinada conduta delituosa, assim, sendo 

possível identificar no mapa quais áreas apresentam um maior índice criminal e qual o tipo de 

delito, sendo ainda possível extrair áreas, criar mapas de calor, clusters e hot spots.  

Esta ferramenta é uma das bases do CompStat, modelo de gestão utilizado por Rudolph 

Giuliani, quando prefeito de Nova York, que agregou as teorias de gestão em segurança pública 

com ferramentas que possibilitaram alocar os recursos e o aparato policial no local, no horário 

e com vistas a determinado tipo de delito. 

 

3.2 GEOPROCESSAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA 
 

A grande maioria dos escritos que tratam de segurança pública no Brasil traz uma 

avaliação apontando como uma prioridade quase que desesperada no seio da sociedade. 

impressionistas com projetos de se Crack é 

Possível Vencer  da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que ao custo de 258,31 milhões 
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de reais11 pôs em prática um projeto sem antes avaliar e testar sua eficácia, sendo que, 

simplesmente, não funcionou, não atingiu os objetivos, foi ineficiente, se mostrando como mais 

uma solução de continuidade que levou dinheiro público ao ralo. 

É necessário um foco pragmático nas políticas públicas de segurança, porém, sem 

obscurecer a necessidade de uma base teórica, conceitual e metodológica das ações para dar a 

sustentação necessária a estas políticas públicas.  

Certamente que ferramentas de avaliação e monitoramento são imprescindíveis para que 

uma política pública tenha sucesso, uma vez que controlando indicadores, se cria nos 

operadores da segurança pública, comportamentos necessários para o bem fazer de sua missão. 

BEATO (2008), Coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança 

Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, organizador da Compreendendo e 

, Editora UFMG, afirma que as organizações de 

segurança pública e os sistemas de defesa social têm de forma muito crescente lançado mão do 

geoprocessamento como ferramenta até mesmo central para a organização de dados e 

informações de segurança pública. Aponta que a utilização de mapas tem sido uma revolução 

gerencial nas polícias brasileiras a exemplo do ocorrido em outros países.  

Na obra de BEATO (2008) é apresentado o texto de Andrade e Peixoto que ensinam 

que o custo da efetividade das estratégias adotadas em segurança pública é algo que deve ser 

incorporado na agenda de prioridades, pois, praticamente inexistem no país análises de custo-

benefício das políticas a serem implementadas. As autoras citadas apontam que os programas 

sociais e assistencialistas genéricos para prevenir crimes são mais onerosos que estratégias 

específicas de controle do crime. O foco e o desenvolvimento de políticas e programas 

específicos têm melhor resultado para as finanças públicas.   

A utilização de mapas para compreensão de fenômenos sociais é utilizada desde muito 

tempo, não só nas ciências sociais, mas e principalmente na saúde pública. Busca-se, com este 

mapeamento, identificar, para o crime, o estabelecimento de padrões, ao longo de áreas 

geográficas, estudos com este mote foram levados a cabo na França do século do XIX. 

A Escola de Chicago12, na década de 30, se utilizava da análise de padrões espaciais, 

sendo esta uma de suas principais bases conceituais na análise do crime. 

                                                 
11 Portal Transparência do Governo Federal, acesso por www.portaltransparência.gov.br.  
12 A Escola de Chicago foi criada pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, fundado junto 
com a Universidade em 1890.  A Criação da Universidade se deu por Willian Harper com o estrito apoio do maior 
Truste dos EUA: John D. Rockefeller (dono da maior empresa petrolífera da época a Standard Oil dona de 90% 
dos postos de petróleo dos EUA).  Rockefeller fez a doação de 30 milhões de dólares para a criação da  
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A saúde pública, lançando mão de mapas georeferenciados, pode com um simples olhar 

identificar criadouros de mosquitos e poços de água que são vetores de vibriões de doenças que 

podem assolar a sociedade. A relação de doenças com características ambientais é algo comum 

no Brasil, surtos de dengue, malária e outras doenças transmitidas por mosquitos têm focos 

mais intensos em locais que apresentam um ambiente sujo, descuidado, com água empoçada. 

Medidas profiláticas como a limpeza e a orientação são as ferramentas mais eficientes das 

autoridades, após identificar os focos de transmissão.  

Não faz muito tempo que os quarteis da Polícia Militar e as delegacias tinham em suas 

paredes mapas improvisados, muitas vezes retirados da lista telefônica, onde com alfinetes se 

apontavam locais de incidências criminais, para conhecimento e direcionamento das 

ferramentas de controle do Estado. Tal medida era possível, pois, embora existisse, o crime era 

menos incidente, hoje, em alguns locais, talvez faltem alfinetes.  

A evolução dos sistemas tecnológicos, softwares e hardwares, nos últimos anos, tornou, 

de forma inegável, a utilização do mapeamento mais ágil, potente e barato, possibilitando o 

processamento de uma ampla gama de informações de natureza distinta e de grande número de 

eventos simultaneamente e até mesmo em camadas, em uma mesma imagem, abrindo caminho 

aos pesquisadores e profissionais que se debruçam na identificação de padrões de 

comportamento da criminalidade nos centros urbanos.  

O já citado exemplo do modelo de gestão de segurança pública CompStat, na cidade de 

Nova York , nos Estados Unidos da América tornou-se referência para as polícias de todo o 

mundo, a partir do momento que demonstrou a importância da informação exata e rápida para 

a alocação efetiva dos recursos policiais, onde e quando são realmente necessários. 

Essas ferramentas, esses mapas, mais do que outras tecnologias, conseguem traduzir a 

importância da accountability13 e da eficiência das operações policiais financiadas com dinheiro 

público. Segundo BEATO (2008, p. 17) a: 
[...] atratividade do uso de mapas está na facilidade de apresentação de dados e 
informações na forma de imagens que mais do que as palavras, arrastam o 
convencimento. A mera visualização de informações em um mapa ou em gráficos 

                                                 
Universidade. Com o forte aporte financeiro para atrair os melhores professores a Universidade pagava salários 
que equivaliam ao dobro das outras universidades de ponta. O crescimento da cidade do centro para periferia, criou 
graves problemas sociais, familiares, morais e culturais, traduzindo como fermento para a criminalidade. O 
crescimento da cidade e a ocupação de seus espaços tornaram objeto de estudo da criminalidade, e Chicago era 
um grande campo para este estudo. A Escola de Chicago que criou a metodologia usada hoje, do estudo das taxas 
de homicídio por bairros e divididas a cada 100 mil habitantes. (acessível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131996000200008). 
13 Accountability é um termo da língua inglesa que pode ser traduzido para o português como responsabilidade 
com ética e remete à obrigação, à transparência, de membros de um órgão administrativo ou representativo de 
prestar contas as instâncias controladoras ou a seus representados. (acessível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Accountability). 
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possibilita um fácil entendimento, apresentando, consequentemente, melhor 
possibilidade de compartilhar informações. Por ser uma forma fácil de visualizar e até 
mesmo analisar um problema difícil, esta ferramenta torna-se essencial para quem 
deseja desenvolver projetos e programas de prevenção criminal. 

 

3.3 GEOARQUIVOS, MAPAS E TOMADA DE DECISÃO 
 

Para que haja uma análise criminal é necessário que exista um estudo de incidência 

criminal em determinados ambientes para que ali sejam alocados meios estatais capazes de 

fazer frente às demandas, é necessário primeiro construir um banco de dados de geoarquivos 

minimamente estruturado. 

Este banco de dados não deve se resumir exclusivamente a dados criminais, mas deve 

englobar informações sobre os ambientes, como dados censitários, informações provenientes 

da prefeitura, localização de escolas, praças, logradouros com grande concentração de 

comércios, feiras livres, informações provenientes do Tribunal de Justiça, no que se refere a 

medidas protetivas determinadas pelo respectivo juízo no caso de violência doméstica, dados 

do Departamento de Trânsito do Estado, para conhecimento de quantitativos da frota e dados 

do sistema carcerário. 

Assim, passa-se a tomar unidades espaciais, como os setores censitários, como base de 

agregação das informações, sendo então o ponto comum de informações oriundas de diferentes 

fontes, possibilitando a agregação de diversos tipos de informação. 

A partir deste ponto, todos os projetos e programas de segurança pública podem lançar 

mão desta ferramenta, pois, os dados podem ser cruzados, a análise pode indicar qual 

seguimento do Estado deve tomar as providencias para determinada incidência, como por 

exemplo, a iluminação de determinado ponto, próximo a uma escola, onde ocorreram vários 

roubos. 

As informações concentradas neste banco de dados serão direcionadas para unidades de 

análises, que após identificarem os hotspots criminais, vão disparar as demandas para os 

diversos órgãos públicos e entidades civis, como igrejas, escolas, associações, centros espiritas, 

entre outros, a depender do tipo de situação identificada. Um setor censitário com uma 

intercorrência de violência doméstica pode ser atendido pela Secretaria de Assistência Social 

com um programa que envolva palestras e conscientização de agressores sobre sua conduta e 

vítimas como que providencias tomar, antes da intervenção policial propriamente dita. 
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Na figura a seguir, ao ser analisado o relatório produzido pela Gerência Estratégica de 

Inteligência do Estado de Rondônia, é possível se ter a noção de logradouros com maiores 

incidências criminais, horários e o modus operandi das ações. 

Figura 6  Pontos de incidência criminal de roubo janeiro/2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência  SESDEC/RO, referente a área da Zona Sul de Porto Velho-RO. 

 

O relatório do analista que avaliou as incidências específicas do crime de roubo estudou 

os boletins de ocorrência por circunscrição policial, que é a área de atuação de cada Delegacia 

de Polícia Civil, ou cada Batalhão de Polícia Militar. Com este estudo é possível apontar 

horários de picos de incidência, bem como a forma de atuar dos meliantes.  

No mês em comento foram verificados no Município de Porto Velho-RO 1.262 (mil 

duzentos e sessenta e dois) roubos, que foram subclassificados em Roubo a Pessoa, Roubo em 

Residência, Roubo em Estabelecimento Comercial, Roubo de Veículos, Roubo a Instituição 

Financeira e Outros Tipos, sendo dado uma cor diferenciada para cada tipo penal. 

Quadro 1  Quantitativo de roubos janeiro/2015 por tipificação e períodos 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência SESDEC/RO 

 

O quadro 1 demonstra para o analista os horários de maior incidência do crime de roubo 

no Município de Porto Velho-RO, no período analisado, possibilitando um planejamento mais 

acurado no que se refere ao emprego dos meios disponíveis para fazer frente ao delito. O 
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período da tarde e da noite foram os que mais apresentaram incidências de roubo, sendo à noite 

o pior horário, apresentado 721 casos dos 1262 catalogados.  

Tal fenômeno entendemos que se dá pela facilidade que os horários apresentam, 

normalmente, no final dos expedientes. Nos comércios é que se concentra a maior soma de 

dinheiro, pois, acumulam-se as vendas do dia, e à noite é o período mais propício para o delito, 

já que, por si só, é um facilitador de fuga e dificulta o reconhecimento e a consequente 

responsabilização. 

Figura 7  Gráfico da variação dos períodos 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência SESDEC/RO 
 

A tabela 01 demonstra de forma gráfica os números trazidos pelo quadro 01, havendo 

de forma franca um crescimento da incidência de roubo no período da tarde, atingindo seu pico 

e iniciando uma queda no final da noite e início da madrugada. 

Na madrugada, poucas pessoas estão nas ruas e a grande maioria dos comércios já está 

fechada, entendemos ser esta a causa da brusca queda de incidência neste horário. 
 

Tabela 1  Variação por dia da semana incidência de roubos janeiro/2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência SESDEC/RO 
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Nos dias da semana da tabela 01, se destacam a segunda-feira, a quinta-feira e a sexta-

feira, como os que mais apresentaram problemas criminais, especificamente o roubo, 

facilitando assim a aplicação de um reforço de policiamento por parte do tomador de decisões. 

Há uma crença nas polícias estaduais de que nos fins de semana são os dias com maior 

número de incidências delituosas, mas, isso não se aplica ao crime de roubo, como demonstra 

a tabela, entendo que por ser o crime no Brasil um negócio, nos fins de semana os marginais 

reservam para se divertirem e gastar o angariado com a atividade delituosa praticada durante a 

semana, sendo assim, tal fenômeno necessita de um aprofundamento. 

As informações inseridas nas figuras extraídas do mapeamento, associadas a uma 

análise refinada, se tornam uma poderosa ferramenta nas mãos dos policymakers que irão 

definir as estratégias de gestão e emprego do aparato do Estado no combate ao crime. 

 

3.4 ANÁLISE DA VIOLÊNCIA URBANA 
 

BEATO (2008), na obra Compreendendo e Avaliando: Projetos de Segurança 

Pública  aponta para a necessidade de uma perspectiva criminológica mais atenta ao ambiente 

urbano ao invés da quase exclusiva atenção às características socioeconômicas e até mesmo 

psicológicas de quem comete o delito, sendo o estudo e a compreensão da cidade como 

ambiente de fundamental importância para o problema da violência e da criminalidade.  

Citando ainda (SHAW; MACKAY, 1942) pesquisadores da Escola de Chicago e 

criadores da Teoria da Desorganização Social  TDS, BEATO (2008) aponta a conformação 

urbana como elemento central na desorganização social de comunidades e lugares.  

Esta teoria explicada por Coelho (2017) em artigo publicado em site especializado, 

demonstra que a TDS une explicações e opiniões de outras correntes, que de forma alguma 

conseguem explicar por si só a causa de todos os tipos de crime, tentando a TDS esclarecer a 

condição cíclica de criminalidade que afeta sempre a mesma classe de pessoas, via de regra, os 

pobres. 

A teoria foi incialmente desenvolvida na década de 1920 em um estudo sobre crimes 

urbanos e delinquência conduzidos pelos sociólogos Shaw e McKay da Universidade de 

Chicago. A ideia defendida pela TDS é de que ordem social, estabilidade e integração 

contribuem para o controle social e a conformidade com as leis, enquanto a desordem e a má 

integração conduzem ao crime e à delinquência. Tal teoria propõe ainda que, quanto menor a 

coesão e o sentimento de solidariedade entre o grupo, a comunidade ou a sociedade, maiores 

serão os índices de criminalidade. 
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O estudo dos sociólogos, segundo Coelho (2017), baseou-se na repetição sistemática de 

um padrão entre menores infratores que eram o objeto da pesquisa. Os índices de delinquência 

nas vizinhanças de classe baixa, de onde vinham tais infratores, eram os mais altos e diminuíam 

à medida em que o estudo examinava vizinhanças de classe média. 

Entendemos que a pobreza por si só não é um fator determinante de criminalidade, no 

entanto, a desorganização social tem a capacidade de diminuir controles sociais não formais 

que são impressos pela família, igrejas, escolas, sociedade civil organizada, contribuindo assim 

para o aumento dos índices de incidência de delitos. 

Se em determinado ambiente, após o crime ser espacializado, identificado os delitos de 

maior incidência, bem como horário onde mais ocorrem tais condutas, o analista informar ao 

gestor onde e quando colocar a polícia, pode ainda ocorrer um engano e ser de todo inútil o 

esforço. Vejamos: hipoteticamente, 

homicídios no mês analisad , por sua vez, houve 4 furtos em residência e 2 

homicídios. Analisando friamente os números, como é feito hoje, os esforços serão 

, pois, apresenta claramente maior incidência criminal. 

Ocorre que, nesta forma de análise, não foi levado em conta o que foi subtraído das 

residências, foi considerado tão somente o tipo penal. Digamos que, no bairro das 12 

incidências de furto em residência, em oito delas foram subtraídos calçados que estavam em 

varal após serem lavados e em quatro delas foram levadas bicicletas que estavam na varanda. 

Dos oito homicídios, seis deles foram passionais, sendo o motivador emocional, muito pouco 

podendo fazer a polícia para evita-los, outros dois foram mortes no trânsito. 

s foram na casa de policiais, onde foram subtraídas armas 

de fogo de uso restrito, os dois homicídios se deram por conta de disputa pelo controle de pontos 

de distribuição de drogas, possuindo, assim, ais problema de segurança 

, 

após espacializar o crime, leva a resultados que estão muito longe do adequado, por parte dos 

órgãos responsáveis pela segurança pública, é algo que deve ser melhorado e que vai contribuir 

sobremaneira com a segurança pública. 

Assim, não basta somente espacializar o crime, identificar os vetores de incidência 

criminosa, saber o horário e a forma de atuação dos meliantes, se faz necessários esquadrinhar 

as ocorrências, saber o que foi subtraído, destruído ou danificado, qual o potencial de violência 

empregado e que estava à disposição do meliante e qual a capacidade ofensiva deste, qual sua 

percepção de segurança para cometer aquele tipo de delito, o que sente sobre a possibilidade de 
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ser responsabilizado por sua conduta, bem como qual foi a participação da vítima no delito, se 

contribuiu ou não, mesmo que de forma inconsciente, se colocando em uma condição de 

vulnerabilidade, para só então desenhar uma política pública que será capaz de ser eficiente no 

combate à criminalidade e à violência. 

 

3.5 AS INCIDÊNCIAS CRIMINAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  RO 
 

Os crimes contra o patrimônio, em especial o furto e o roubo, são os mais recorrentes 

no município de Porto Velho-RO, e o objeto deste trabalho é a espacialização, mapeamento e 

identificação do que aqui denominamos de vetores, ou seja, condições espaciais e ambientais 

que proporcionam o cometimento de delitos. 

O mapeamento criminal, através de ferramentas e sistemas de informações geográficas, 

os chamados de SIG, seja qual for o sistema utilizado, já que o que interessa é o resultado final, 

é de grande valia para a aplicação das políticas públicas de segurança, no que se refere ao 

emprego de meios, locais e horários. Identificar tipologias criminais, modus operandi de 

indivíduos motivados a cometer crimes, locais de maior incidência e horário, sem dúvidas, é 

hoje a maior ferramenta nas mãos dos policymakers, que são os gestores das polícias e 

aplicadores das políticas públicas de segurança. 

Ocorre que cuidados devem ser tomados neste mapeamento, pois, pode ser que a 

informação produzida pelos sistemas esteja correta, mas, a direção apontada não, levando o 

gestor a aplicar esforços com pouco ou nenhum resultado prático na prevenção e repressão do 

crime. 

Isso acontece por conta da condição dos bancos de dados das polícias, são 

desestruturados, com informações repetidas e falta muitos dados, em especial no que se refere 

a endereço. 

Tal condição torna por demasiado penoso o trabalho do analista criminal, pois, ao tentar 

mapear as ocorrências criminais em um SIG, por vezes, o ponto aparece em um local que não 

tem relação com o local onde ocorreu a incidência criminosa. Uma estruturação nos bancos de 

dados é necessidade de primeira ordem para uma tomada de decisão minimamente pautada em 

informações confiáveis. 

Outro fator de grande relevância, no que se refere ao tratamento de informações de 

bancos de dados criminais, encontra-se na necessidade de uma perspectiva mais distanciada do 

direito, pois, hoje, considera-se os dados criminais baseados no tipo penal em conformidade 

com a disposição das leis penais incriminadoras que formam o arcabouço jurídico no país. 
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Tal situação é um equívoco, pois, uma conduta que se amolda a um tipo penal, pode ter 

diferentes potenciais de lesividade, e a capacidade de ofensividade do autor do crime também 

deve ser considerada. Um furto qualificado por rompimento de obstáculo praticado por um 

usuário de drogas que arromba uma porta e subtrai da residência um aparelho de DVD para ser 

trocado em um ponto de distribuição de drogas é muito diferente de um furto qualificado por 

rompimento de obstáculo praticado por uma quadrilha especializada em furtos de caixas 

eletrônicos, onde há uma sofisticação no cometimento do delito, planejamento, distribuição de 

tarefas, e por vezes, até mesmo escolta armada com armas de grande poder de destruição, mas, 

o enquadramento penal à luz do direito é o mesmo. 

O ideal seria uma análise que considere as condutas criminosas como problemas 

criminais, que aqui chamaremos de PCs, podendo estes ser divididos e subclassificados em pelo 

menos três categorias, a saber:  Problemas Criminais de nível 1 até o nível 4 que açambarca 

todos dos delitos comuns;   Problemas Criminais Graves Públicos (PCGPu) e Privados 

(PCGPr) também de nível 1 até o nível 4 para os crimes contra os costumes, ou seja, os crimes 

contra a liberdade sexual, sendo o público aquele em que a vítima é arrebatada aleatoriamente 

na rua e o privado aquele que ocorre dentro de um cenário de relações domesticas; e  

Problemas Criminais Crônicos (PCC) nos delitos onde o resultado seja a morte, sendo os mais 

recorrentes, dois tipos penais no ordenamento pátrio nacional, que é o crime de homicídio, 

crime este tipificado no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, o capítulo dos crimes contra a 

vida e o crime de latrocínio tipificado no artigo 157, parágrafo 3º do mesmo códex que está no 

capítulo dos crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida na modalidade infanticídio e 

aborto é pouco recorrente.  

O Ministério Público do Estado de Rondônia, através de um esforço concentrado da 20ª 

Promotoria de Justiça, responsável pela Segurança Pública, da Polícia Militar e integrantes da 

estrutura de Tecnologia da Informação do Estado estão trabalhando em um sistema muito 

intuitivo que integra os bancos de dados criminais das polícias e apresenta para o gestor um 

retrato com mapas e gráficos das incidências delituosas, locais, dias e horários. Trata-se de uma 

ferramenta de BI Business Intelligency, que cruza informações de vários bancos de dados e as 

apresenta de forma gráfica, em mapas ou informações tratadas para otimizar a tomada de 

decisões dos gestores, vejamos a figura a seguir:  
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Figura 8  Destaque do Estado de Rondônia no Mapa do Brasil 

  
 Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 
  

É apresentado na figura 8 o recorte espacial do Estado de Rondônia e o total de 

ocorrências criminais entre os anos de 2015 e 2018, totalizando 913.369 (novecentos e treze 

mil, trezentos e sessenta e nove). A figura apresenta também a relação dos municípios do Estado 

dispostos por ordem decrescente, figurando a capital  Porto Velho  em primeiro lugar, com 

375.739 (trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove) ocorrências do total geral. 

No Estado, cada uma das polícias possui o seu próprio banco de dados, o que causa 

grande transtorno, pois, cada uma lida com uma informação que ela mesmo recolhe, ou que lhe 

é apresentada como demanda. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Técnico- Científica 

não compartilham ainda de um mesmo banco de dados, embora esforços estejam sendo 

envidados para contornar este problema. 

No que se refere à análise criminal, hoje, o banco de dados mais completo é da Polícia 

Civil, uma vez que a Polícia Militar registra a Ocorrência Policial e apresenta na Delegacia de 

Polícia Civil, e muitas vítimas, também vão direto a estas repartições públicas e lá fazem o 

registro ou mesmo utilizam ferramentas via internet para o registro de crimes menos graves.  

Assim, o banco de dados mais completo a ser utilizado é da Polícia Civil, por ser mais 

completo, embora não seja estruturado o suficiente para que as informações que ali estão sejam 

utilizadas em sua totalidade para uma análise minudente que direcionará uma tomada de decisão 

mais acertada, foi o banco utilizado nesta pesquisa. 

É comum, neste banco de dados, a repetição de ocorrências, pois, para cada envolvido, 

o sistema considera uma ocorrência. Em um roubo onde houve a participação de dois marginais 

e três vítimas, o sistema cria uma ocorrência para cada envolvido, sendo então consideradas 
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cinco incidências. Tal erro é corrigido pelo analista quando extrai do banco de dados a relação 

de ocorrências.  

É possível, utilizando a ferramenta de Business Intelligence  BI fazer comparações por 

períodos de anos e meses, a análise é personalíssima, podendo ser realizada em conformidade 

com a necessidade da demanda apresentada, nas figuras abaixo é apresentada a relação dos 

municípios do Estado com os quantitativos de ocorrências, em ordem decrescente, podendo o 

analista comparar períodos anuais e mensais dentro de cada ano. 

Na figura 9 é apresentado o quantitativo geral de crimes no estado de Rondônia, em 

ordem decrescente entre os municípios no quadriênio 2015/2018, figurando a capital Porto 

Velho sempre em primeiro lugar, com 33.023 (trinta e três mil e vinte três) casos de incidência 

criminal dos 87.084 casos registrados no estado de Rondônia, o que corresponde a 

aproximadamente 40% das ocorrências registradas. 

Figura 9  Cidades mais violentas do Estado 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 
 

No ano de 2016 é visível um crescimento das incidências criminais no Estado, 

alcançando a marca de 22.410 ocorrências registras, sendo que destas 9.089 foram em Porto 

Velho-RO.  

Já, n o ano de 2017 apresentou uma diminuição nas incidências criminais totalizando 

20.960 (vinte mil novecentos e sessenta) registros, sendo que destes, 7.708 (sete mil setecentos 

e oito foram em Porto Velho-RO. 
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No mesmo período do ano de 2018, no mês de janeiro, foram registradas no Estado 

21.222 (vinte e um mil duzentos e vinte e dois) ocorrências criminais, sendo que destas 7.414 

(sete mil quatrocentos e quatorze) se deram na capital do estado de Porto Velho. 

Outro fator que colabora para a desestruturação do banco de dados é o local da 

incidência do fato e o local do registro da ocorrência. Por vezes, um determinado delito ocorre 

em uma cidade e o registro é feito pela vítima em outra, por exemplo, uma pessoa que tem seus 

pertences furtados na rodoviária de uma cidade e registra a ocorrência de furto em sua cidade 

de origem quando chega de viagem. 

Tais informações devem ser filtradas pelo analista para a correta espacialização do 

crime, sob pena de se ter registros que não ocorreram na área em que es tá sendo analisada. Na 

figura 10 é possível visualizar que das 49.122 (quarenta e nove mil cento e vinte e duas 

ocorrências registradas) no primeiro semestre do ano de 2017, no município de Porto Velho-

RO, 4.902 (quatro mil novecentos e duas) dos fatos ocorreram em outros municípios. 

Figura 10  Municípios do fato e do registro da ocorrência criminal 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 

 

Como a intenção deste trabalho acadêmico é identificar os vetores de incidências 

criminais no município de Porto Velho-RO, após essa apresentação geral, passamos a uma 

verificação dentro do recorte espacial da pesquisa, avaliando primeiramente quais são os bairros 

com maior índice criminal na capital do Estado e qual tipo penal é o mais recorrente, sendo 

possível também uma análise com um recorte espacial menor, dentro da área de um bairro, e 
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posteriormente, as ruas deste bairro, para saber quais tipos de condutas são mais presentes 

naquele local. 

 

3.6 AS PRINCIPAIS TIPOLOGIAS CRIMINAIS E OS BAIRROS COM MAIOR 
INCIDÊNCIA CRIMINAL DE PORTO VELHO-RO 

 

Foram analisados os primeiros seis meses do último quadriênio para se obter qual a 

tipologia criminal de maior incidência e em quais bairros da capital do Estado aconteceram as 

principais tipologias criminais, posteriormente quais as ruas destes bairros e após, quais os 

horários de maior pico de ocorrência.  

A capital rondoniense possui, segundo Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão  SEMPOG14 70 (setenta) bairros divididos por setores censitários, mais 

a área rural e muitos outros aglomerados subnormais (favelas), e ainda muitas áreas 

consideradas rurais pelo CENSO/2010 que hoje integram o aglomerado urbano de Porto Velho-

RO. Tal descompasso não afeta esta pesquisa, pois, a intenção é saber quais os locais onde mais 

se faz presente o crime e qual relação espacial e ambiental existe entre eles, para tanto, foi 

estabelecido trabalhar com os 05 (cinco) bairros mais violentos.  

A figura 11 a seguir traz o demonstrativo dos seis primeiros meses do ano de 2015, com 

os 05 (cinco) bairros de maior incidência, por ordem decrescente, bem como os tipos penais 

com maior recorrência. 

                                                 
14Disponível em: https://sempog.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2018/02/25882/1519914146mapa-zonas-
de-planejamento-e-bairros-02.pdf  
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Figura 11  Bairros com maior incidência no primeiro semestre de 2015 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 

 

De um total de 39.587 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e sete) ocorrências 

registradas na capital no primeiro semestre do ano de 2015, os bairros Embratel, Agenor M. de 

Carvalho, Aponiã, Nova Porto Velho e Cuniã despontam na frente, sendo o bairro Embratel o 

que mais incidências de registros apresentou, com 1.615 (um mil seiscentos e quinze) registros. 

Figura 12  Gráfico Criminal 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 
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Os crimes contra o patrimônio, em especial o furto e o roubo despontam na liderança 

das ocorrências, ao lado das ocorrências de trânsito, que não se tratam necessariamente de 

crimes, uma vez que a grande maioria destas ocorrências são relacionadas a acidentes de 

trânsito, com ou sem vítima.  

Houve no primeiro semestre de 2015 o impressionante número de 9.358 (nove mil 

trezentos e cinquenta e oito) furtos e 8.117 (oito mil cento e dezessete) roubos na capital, uma 

média de 45 (quarenta e cinco) roubos e de 52 (cinquenta e dois) furtos por dia somente em 

Porto Velho-RO. O registro que consta como comunicação, não se trata de crime, mas, de 

eventuais apoios a órgãos de justiça, orientações a cidadãos que são registradas ou comunicação 

de fatos como perda de documentos entre outros, por isso, possui o maior número de registros. 

O período da noite é o que apresenta as maiores incidências de delitos na capital 

conforme o gráfico constante na figura 15, havendo uma leve variação entre o período da manhã 

da tarde e da madrugada. 

Figura 13  Gráfico criminal 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 
 

Já, no ano de 2016 houve um total geral de ocorrências criminais totalizando 42.206 

(quarenta e dois mil duzentos e seis) registros, permanecendo na frente os bairros Embratel, 

Agenor M. de Carvalho, Aponiã, que figuraram no mesmo período do ano anterior, e Flodoaldo 

Pontes Pinto e Tancredo Neves, superando os bairros Nova Porto Velho e Cuniã, que vieram 

logo na sequência, conforme a figura 14, perfazendo 7.340 (sete mil trezentos e quarenta) 

ocorrências. 
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 Os crimes contra o patrimônio, mormente o furto e o roubo também figuraram na frente 

com destaque para um aumento da quantidade de roubos para 9.240 (nove mil duzentos e 

quarenta) registros, ocorrências, uma média de 51 (cinquenta e um) registros por dia na capital 

Porto Velho, sendo a conduta mais recorrente, e o furto em segundo lugar com 7.841 (sete mil 

oitocentos e quarenta e um) registros, uma média de 44 (quarenta e quatro) registros por dia.  

Figura 14  Bairros com maior incidência no primeiro semestre de 2016 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 

  
O horário de maior intercorrência criminal é o período da noite, neste trabalho, 

considerado entre às 18:00 e às 23:59, conforme figura 15, onde também fica bem claro os 

crimes contra o patrimônio, roubo e furto, liderando as estatísticas criminais.  
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Figura 15  Período de maior incidência 2016 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 

 

No primeiro semestre de 2017, figura 15, houve uma expressiva queda da criminalidade 

na capital Porto Velho, totalizando 39.994 (trinta e nove mil novecentos e noventa e quatro) 

registros criminais, perfazendo 2.212 (dois mil duzentos e doze) registros, a menos que o 

mesmo período do ano anterior, a diminuição pode ser consequência de vários fatores, entre 

eles o político, que pode alterar situações de crise e confiança do mercado e a atuação dos 

órgãos de segurança pública. 

Os crimes contra o patrimônio, furto e roubo continuam sendo os mais recorrentes, 

conforme figura 16, totalizando 9.280 (nove mil duzentos e oitenta) roubos e 8.780 (oito mil 

setecentos e oitenta) furtos no semestre, uma média de 51 (cinquenta e um) registros de roubo 

e 48 (quarenta e oito) furtos por dia. 
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Figura 16  Bairros com maior incidência no primeiro semestre de 2017 

  
 Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 

 

Os cinco bairros com maior incidência criminal no ano de 2017, conforme figura 17 foi 

o Centro, Flodoaldo Pontes Pinto, Embratel, Nova Porto Velho e Socialista, sendo o Centro e 

o bairro Socialista divergindo do mesmo período do ano anterior. 

A figura 17 traz algo interessante, que é a migração de horário dos furtos e dos roubos, 

que nos dois anos anteriores eram maciçamente praticados à noite, e no ano de 2017, os tipos 

penais continuam sendo os mais recorrentes, o furto e o roubo, porém, houve uma mudança de 

horário, passando a ocorrer mais no período da manhã, com 36,78% do que da noite com 

30,11%, estando os dois horários muito próximos.  
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Figura 17  Gráfico de Bairros, 2017 

  
 Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 
  

Tal mudança é ocasionada por diversos fatores, entre eles uma ação direcionada do 

Estado, através da polícia, em determinados horários, com reforços de patrulhamento e ações 

táticas, o que reforça, em nosso entender, que a Teoria Econômica do Crime apresentada por 

Gary Backer, citada no capítulo II, é totalmente aplicável neste contexto. A partir do momento 

em que os marginais percebem que há uma ação do Estado, aumentando a possibilidade de 

responsabilização por suas ações criminosas, passam a migrar de horário e forma de atuação. 

O primeiro semestre de 2018 apresentou pouquíssima diferença no total geral de 

registros de ocorrências policiais em comparação com o mesmo período do ano anterior, 

conforme figura 18, totalizando 41.428 (quarenta e um mil quatrocentos e vinte e oito) registros, 

dos quais 8.354 (oito mil trezentos e cinquenta e quatro) foram nos cinco bairros com maior 

número de registros, ainda permanecendo os bairros Centro, Embratel, Socialista, Flodoaldo 

Pontes Pintos na liderança da incidência criminal, sendo registrado um aumento no Bairro 

Agenor M. de Carvalho, deixando-o entre os cinco primeiros colocados. 
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Figura 18  Bairros com maior incidência no primeiro semestre de 2016 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 
 
Ainda os crimes de furto e roubo são os mais recorrentes, com um total de 9.234 (nove 

mil duzentos e trinta e quatro) furtos e 9.028 (nove mil e vinte e oito) roubos registrados no 

semestre, uma média de 51 (cinquenta e um) registros de furto e 50 (cinquenta) registros de 

roubos por dia na capital.  

Figura 19  Gráfico de Bairros 2018 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 
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Com relação à migração de horário de incidências criminais, o ano de 2018 também 

manteve 36,76% das incidências no período da manhã compreendido entre às 06:00H da manhã 

e às 12:00H, e 29,48% durante à noite, que é o horário compreendido entre às 18:00H e às 

23H59min. 

 

3.7 OS DIAS DA SEMANA COM MAIOR INCIDÊNCIA CRIMINAL 
 

O ano de 2017, segundo dados apresentados no relatório anual de crimes de furto e 

roubo na cidade de Porto Velho-RO, no período compreendido entre os meses de janeiro e 

dezembro, extraído do banco de dados dos sistemas INFOPOL E SISDEPOL CSP, da Polícia 

Civil do estado de Rondônia, pela Gerência Estratégica de Inteligência  GEI, os dias da semana 

que mais apresentam incidências de crimes de furto e roubo são as segundas, terças e quartas-

feiras.  

Via de regra, há reforços nos policiamentos ostensivos pela Polícia Militar, operações 

de fiscalização de Trânsito e a chamada Operação Lei Seca que fiscaliza condutores para que 

não haja condução de veículos por quem ingeriu bebida alcoólica nos finais de semana. 

Também é nos finais de semana que ocorrem os principais eventos culturais e esportivos, e, 

embora não se tenha nada que comprove diretamente este fenômeno, é fato que diminui a 

incidência criminal nos fins de semana em Porto Velho-RO. 

Os subtipos dos crimes de furto e roubo foram analisados como uma única tipificação, 

tanto um furto de uma bicicleta quanto de uma residência, foram anotados como sendo furto, 

ficando diferenciado o período do dia como manhã, tarde, noite e madrugada, da seguinte 

forma: madrugada o período compreendido entre às 00H00min até às 05H59min, o período da 

manhã seria das 06H00min até às 11H59min e o período da tarde das 12H até às 17H e por fim, 

o período da noite das 18H até às 23H59min. 

Avaliando os dados oficiais, especificamente do ano de 2017, é possível verificar que 

há maior incidência de furto no período da noite e manhã, durante a semana, possivelmente por 

ser este o chamado horário comercial onde as pessoas saem para trabalhar e deixam suas casas 

sem ninguém, ou mesmo seus veículos nas ruas durante o período laboral. Já o crime de roubo 

tem maior incidência no período da tarde e da noite , por serem os horários onde maiores 

condições se apresentam para o indivíduo motivado cometer o delito, como grande fluxo de 

pessoas, durante a tarde, em especial no horário da saída das aulas do período vespertino e à 

noite, por conta da facilidade de fuga para o marginal. 
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Isso foi comprovado após entrevistas semiestruturadas realizadas com seis criminosos 

presos pelo crime de roubo, que se encontram no sistema carcerário, onde foi possível detectar 

situações sobre a percepção de segurança do marginal para cometer o ilícito em determinado 

local e não em outro, qual ambiente oferece mais segurança do ponto de vista do meliante para 

o cometimento do ilícito, minimizando as possibilidades de que seja reconhecido e preso pela 

polícia. 

A entrevista semiestruturada foi escolhida por orientação da banca qualificadora, por 

apresentar um roteiro previamente elaborado, mas, que não é final, podendo haver outros 

questionamentos durante a entrevista, que proporcionam maior esclarecimento ao entrevistador 

sobre o objeto estudado. 

Após um planejamento para a coleta de dados e definição do roteiro, foi realizado 

contato com o Diretor do Presídio onde estão encarcerados no Estado de Rondônia, sendo 

solicitados os bons préstimos de perguntar se havia seis voluntários para participar de uma 

entrevista com um pesquisador da Universidade Federal, sendo que os voluntários deveriam 

estar presos por crimes contra o patrimônio, na modalidade roubo, previsto no artigo 157 do 

Código Penal Brasileiro. 

Foram então apresentados os voluntários, sendo explanado sobre a entrevista e 

perguntado se seriam voluntários a participar e, a partir deste momento, todos assinaram um 

termo de autorização de utilização das respostas para fins acadêmicos, e foram questionados 

primeiramente sobre informações de cunho pessoal, como nome, idade, filiação entre outros, 

para somente, durante a entrevista, serem perguntados sobre suas percepções no tocante aos 

ambientes criminais. 

Foi assegurado aos entrevistados que seus dados seriam mantidos em sigilo, sendo 

descrito somente as informações necessárias para o esclarecimento dos questionamentos da 

pesquisa, por tanto, os nomes foram substituídos por números, sendo o Entrevistado C1 até o 

Entrevistado C6. 

Resposta da pergunta de nº 7 Quadro 4:  

O entrevistado C1 respondendo à pergunta de número sete afirmou:  
Foi na rua, próximo ao hospital, a UPA, foi o local que achei mais fácil, o descuido 
da pessoa, andar desatento, nos locais com mais vigilância as pessoas relaxam, dai eu 
monitorava quantas vezes a polícia passava e cometia o roubo, era questão de 
segundos. Em local mais movimentado é mais fácil de sair fora e tem mais gente com 
pertences que interessa. 
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O entrevistado C2 afirmou:  
Em uma linha, uma RO, que dava em outra cidade, porque é mais seguro para mim e 
para a vítima, escolhia uma vítima sozinha é menos perigoso reação, nesse lugar era 

 
 

O entrevistado C3 respondeu: 
Foi no centro, é mais fácil fazer e sair. Tinha medo de fazer o crime na quebrada e 
roubar de outro ladrão ou traficante e arrumar problema. A polícia se concentra nas 
periferias e o meio fica livre, sempre escolhia os lugares para cometer o crime com as 
mesmas características. 

 

Já o entrevistado C4 respondeu acterísticas 

ali por perto e no centro não dá para saber para qual bairro que foi o assaltante . 

O entrevistado C5 disse: 

acesso para a polícia e é fácil de evadir. Sempre escolhi um lugar com características da rodovia, 

com várias saídas, sendo mais fácil de fugir . 

O entrevistado C-6 sobre a pergunta afirmou Foi na avenida, eu sabia que o local tinha 

muito dinheiro, foi uma fita dada, não escolhi características do local, se a polícia está perto, 

ficam cegos, pois nunca vão pensar que o ladrão vai roubar naquele lugar . 

Resposta da pergunta de nº 9 Quadro 2:  

C1  . 

C2   e quando passava me sentia mal . 

C3  

perto da polícia sempre ficava ansioso . 

C4  to e quando passava me sentia mal . 

C5   sentia nada . 

C6   e quando passava me sentia mal . 

Resposta da pergunta de nº 10 Quadro 2:  

O entrevistado C1 afirmou que 

 

O entrevistado C2 sobre a pergunta afirmou que: 
Sente segurança por estar em um ambiente que conhece bem. Próximo da polícia 
sentia medo de ser preso e voltar para o cárcere. Na quebrada ficava de boa, a polícia 

coisas todas são de lá, minha casa, minha chácara, esposa e filho. Fui para lá aos 16 
anos e até hoje minhas coisas estão lá. Tenho muita saudade de minhas coisas e do 
meu lugar, vou sair e voltar para lá. 
 

O entrevistado C3 respondeu que sente segurança por estar em um ambiente que 

conhece bem.  
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O entrevistado C4 afirmou que sente segurança por estar em um ambiente que conhece 

bem. Na minha quebrada eu me sinto seguro . 

O entrevistado C5 respondeu que sente segurança, por estar em um ambiente que 

conhece bem. No meu bairro não sentia medo, pois toda a qu  

O entrevistado C6 disse que não sente nada. Se tivesse que passar por um lugar que a 

população considera perigoso, eu não tinha med  

O primeiro questionamento do Quadro 2 demonstra que há uma interrupção na 

sequencia educacional dos entrevistados, dos seis, somente um passou do sétimo ano e não 

chegou a terminar o ensino médio, restando para a grande maioria desistir dos estudos no meio 

do ensino fundamental. 

Também a pergunta de número dois, do Quadro 2 evidencia a desestrutura familiar, pois 

somente dois dos entrevistados foram criados com ambos os pais, a maioria cresceu somente 

sob os cuidados da mãe. 

A pergunta de número 4 demonstra a continuidade delitiva do egresso do sistema 

carcerário, pois, dois dos entrevistados foram presos mais de cinco vezes e quatro foram presos 

mais de duas vezes. O retorno ao cárcere para alguns deles é quase que uma rotina. 

A precocidade de ingresso no crime é demonstrada na pergunta de número 05, sendo 

que, dos entrevistados, somente um possuía mais de 22 anos quando do cometimento do crime 

pelo qual se encontra preso, e a pergunta de número seis traz uma informação ainda mais 

estarrecedora, uma vez que, dos entrevistados, somente um possuía mais de 16 anos quando do 

cometimento de sua primeira conduta delituosa e de seu primeiro encarceramento.  

A pergunta de número sete demonstra que o criminoso faz uma avaliação da segurança 

para si próprio antes de cometer o delito. Somente com a percepção de que não será preso e de 

que vai auferir lucro com a ação é que ele a implementa. Aqui fica evidenciado a Teoria 

Econômica do Crime defendia alhures por Gary Backer, onde se faz um balanço dos custos da 

ação criminosa, entre a possibilidade de ser preso e responsabilizado e quanto se vai lucrar com 

a ação. 

A escolha de um local que proporciona condições do cometimento do crime sem que 

haja responsabilização também corrobora com o questionamento desta dissertação de que há 

vetores da violência urbana, que o ambiente é sim um fator condicionante para o cometimento 

do crime, mormente do crime de roubo. 

Torna-se perceptível, ao analisar as respostas dos entrevistados para a pergunta de 

número 09 e número 10, do Apêndice e as perguntas de número 05 e 06 da página 62 o 
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antagonismo entre o lugar do medo para o marginal e o lugar do medo para a vítima, apresentada 

na sequência. O espaço que, para o criminoso oferece segurança para a vítima é visto com fobia, 

medo e trauma, e o inverso é verdadeiro, locais que para a vítima oferece segurança, próximo 

da polícia, ou locais bem estruturados, para o marginal há a presença do medo, de ser preso, ser 

reconhecido e ser responsabilizado por suas ações. 

Além disso, as respostas à pergunta de número 10, ainda que de forma inconsciente para 

o criminoso, demonstra uma busca pela humanização, que é perdida no cárcere. A busca pelo 

seu lugar, por suas coisas, seu espaço que lhe oferece segurança é também um resgate a 

condição humana, ainda que não consciente por parte do criminoso. 

Foram ainda entrevistadas vítimas de crimes, e após um planejamento para a coleta de 

dados, foi definido o roteiro e realizado contato com as vítimas de roubo, identificadas em 

Ocorrências Policiais, sendo solicitados, da mesma forma, os bons préstimos de participar de 

uma entrevista com um pesquisador da Universidade Federal de Rondônia, que tinha por objeto 

de pesquisa os ambientes onde foram praticados crimes iguais aos que foram vítimas. 

As vítimas se apresentaram e foi explanado sobre a entrevista e perguntado se seriam 

voluntários a participar, e a partir deste momento, todos assinaram um termo de autorização de 

utilização das respostas para fins acadêmicos, e foram questionados, primeiramente, sobre 

informações de cunho pessoal, como nome, idade, filiação entre outros, para, somente, durante 

a entrevista serem perguntados sobre suas percepções no tocante aos ambientes criminais. 

Foi assegurado aos entrevistados que seus dados seriam mantidos em sigilo, sendo 

descrito somente as informações necessárias para o esclarecimento dos questionamentos da 

pesquisa, por tanto, os nomes foram substituídos por números, sendo o Entrevistado V1 até o 

Entrevistado V3. 

Abaixo foram organizadas as perguntas e as respostas dos entrevistados que são 

relevantes para esta dissertação: 

1) Quantas vezes você foi vítima de roubo? 

Os entrevistados V1, V2 e V3 respondendo à pergunta afirmaram ser a primeira vez.  

2) O que você sentiu no momento em que foi abordado (a) pelo marginal? 

ação, com  

[...] eram três moleques, levaram o celular, só o susto e o 

medo do marginal atirar, pois, estava com meu neto de nove anos . 
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3) Quando você passa pelo local onde foi vítima do crime o que você sente? 

Respondendo à pergunta o entrevistado V1 marcou a opção não gosta de passar nem 

perto e quando passa, sente-se mal. 

O entrevistado V2 também optou pela opção de que não gosta de passar nem perto e 

quanto passa, sente-se mal. 

Já o entrevistado de V3 optou pela opção de que não gosta de passar nem perto e quanto 

passa, sente-se mal ainda afirmou que: 
[...] só não vendi tudo e fui embora por causa do preço do gado à época estar muito 
baixo. Me bateram, me chamaram de vagabundo. Comeram a nossa comida, que 
minha esposa havia feito... Quando chega carro na porteira não atendo mais. 
 

4) Quando você passa por ambientes parecidos com o local que você foi vítima do 

crime o que você sente? 

Respondendo à pergunta, 

perto e quando passa sente- . 

-se 

mal, sente medo de passar, parece que logo estará vindo alguém para me roubar . 

erto e quando passa sente-

se mal . 

5) Qual o tipo de ambiente que na sua opinião é um ambiente seguro? 

Responden

e com seguranças . 

Já o entrevistado V2 disse:  

O entrevistado V3 afirmou que hoje não sabe dizer, no sítio achei que era seguro, mas 

 

6) Após ser vítima do crime de roubo, você costuma evitar alguns ambientes, ou 

toma cautelas do tipo não passar em locais as mesmas características e se passar, toma 

algum cuidado específico e o que você sente? 

Em resposta, o passou a mudar a rotina, fica atento e toma 

cautelas. Evita loca  

a gente fica com cuidado, evito passar, sinto muito medo . 

Já o entrevistado V3 afirmou q sim, evito de sair se tiver que voltar à noite, se tiver 

algum carro parado passamos direto,  
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7) Você estava sozinho ou acompanhado de alguém no momento do crime? 

O entrevistado V1 afirmou que estava sozinho, V2 e V3 estavam acompanhados do neto 

e da família respectivamente. 

Todos os entrevistados relataram o medo de que os marginais atirassem contra eles ou 

contra seus familiares, o medo de morrer foi uma constante em todas as vítimas entrevistadas 

ao responderem à pergunta de número dois. 

Também, ao responderem à pergunta de número 3 todos os entrevistados apontaram 

algum tipo de fobia e medo até mesmo de passar pelo local onde foram vítimas do crime. 

A pergunta de número 4 demonstra o trauma vivenciado que repercute no íntimo das 

vítimas que sentem medo de locais com as mesmas características de onde foram vitimadas. 

As respostas à pergunta número 5 demonstram que todos os entrevistados passaram a 

adotar algum tipo de cautela e a evitar alguns ambientes com características parecidas com o 

local onde foram vítimas do roubo. 

A aversão, a repulsa e o medo das vítimas aos espaços onde foram vitimadas corroboram 

com o pensamento de TUAN (2006) de que um trauma em determinado ambiente gera no 

íntimo da pessoa uma aversão ao que o autor classifica de não lugar, chamando essa repulsa de 

topofobia. 

Os estudos da geografia humanista envolvem a subjetividade do sentir e pensar das 

pessoas, com todos os seus valores, atitudes e preferências, necessitando assim, de uma 

construção cognitiva para a compreensão destes pensamentos, opiniões e sentimentos sobre as 

realidades percebidas e os mundos imaginados.  

A geografia humanista vem se desenvolvendo e oferece alternativas que valorizam 

experiências pessoais, envolvendo as subjetividades do ser, o que exige do pesquisador 

humanista um modo de abordar tais subjetividades de maneira científica, através da 

compreensão, percepção e representação, que é uma imagem mental que dá significado ao 

espaço vivido. Considerando este espaço vivido, construído por meio da interação emocional a 

partir dos sentidos, humanizando o espaço, por agregar personalidade, tornando-o um lugar. 
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3.8 LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS BAIRROS COM MAIOR INCIDÊNCIA 
CRIMINAL QUE CONCENTRAM OS MAIORES NÚMEROS DE REGISTROS EM 
PORTO VELHO-RO 

 

Passaremos agora para uma avaliação das ruas que mais apresentaram incidência 

criminal nos dois bairros já destacados e que mais apresentaram registros criminais, segundo 

os números oficiais demonstrados no quadriênio. 

Os Bairros Embratel e Argenor M. de Carvalho foram selecionados, pois, apresentaram 

incidências criminais nos primeiros semestres do quadriênio 2015/2018, figurando o bairro 

Embratel em todos os anos entre os 05 (cinco) primeiros bairros com maior número de registros 

e o bairro Agenor M. que figurou em três, dos quatro anos analisados. 

Com relação ao Bairro Embratel (figura 20), o Sistema POWERBI desenvolvido pelo 

Ministério Público do Estado de Rondônia, em parceria com a Polícia Militar, apontou que no 

primeiro semestre do ano de 2015 foram registrados 1.627 (mil seiscentos e vinte e sete) 

registros criminais, sendo as Avenidas Jorge Teixeira, Calama, Pinheiro Machado, Rio Madeira 

e Buenos Aires as que mais se destacaram. Com relação aos tipos penais, o furto e o roubo 

lideram os registros. 

 

Figura 20  Bairros de maior incidência 2015

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 
 

No ano de 2016 o bairro Embratel, (figura 21), apresentou um crescimento considerável 

da incidência de delitos, sendo registrados 1.776 (um mil setecentos e setenta e seis) casos, 
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sendo pouquíssima a variação dos Logradouros onde ocorreram os crimes, aparecendo a Rua 

Uruguai pouco à frente da Avenida Buenos Aires. 

Figura 21  Bairros de maior incidência 2016 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 

 
No ano de 2017, (figura 22), houve considerável diminuição dos delitos sendo 

registrados 1.492 (um mil quatrocentos e noventa e dois) casos, mantendo ainda uma leve 

variação dos locais, aparecendo a Avenida Venezuela entre os locais de maior número de 

registros.  
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Figura 22  Bairros de maior incidência 2017 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 
 

No ano de 2018, figura 23, registrou-se um aumento nos registros com 1.726 (um mil 

setecentos e vinte e seis) casos, mantendo os mesmos Logradouros, faixas de horário e tipos 

penais, sendo o furto e o roubo os mais incidentes. 

Figura 23  Período das ocorrências roubo 

 
  Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 
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As Avenidas Jorge Teixeira, hoje Rodovia Federal 319, pois, foi federalizada, a Avenida 

Calama, Pinheiro Machado, Rio Madeira e Buenos Aires, (figura 23), foram os logradouros que 

mais apresentaram registro de crimes nos primeiros semestres do quadriênio 2015/2018. 

Nas (figuras 24 a 40), extraídas de um sistema de Informação Geográfica, foram 

divididos os crimes de roubo especificamente em 4 (quatro) subtipos, pois, do ponto vista 

jurídico, todo roubo seria a pessoa, já que o patrimônio pertence a alguém, porém, para esta 

análise, necessário se faz uma divisão mais pormenorizada, sendo classificado como roubo a 

pessoa em vermelho, roubo a estabelecimento comercial em verde, roubo em residência em 

amarelo e roubo de veículos em azul. 

Figura 24  Roubos 2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 
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Figura 25  Roubos 2016 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 

 

Figura 26  Avenida Jorge Teixeira à noite. 

 
Avenida Jorge Teixeira de Oliveira, trecho entre Avenida Calama e Avenida Pinheiro Machado, fotografia de 
09/10/2018 às 21 horas. 
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A Avenida Calama, (figura 29), no trecho que faz parte da área do Bairro Embratel que 

mais apresentou nos primeiros semestres de 2015 e 2016 a incidência de roubo a pessoa e roubo 

em residência. 

Figura 27  Roubos 2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 
 
Figura 28  Roubos 2016 

          
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 
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Figura 29  Avenida Calama à noite 

 
Avenida Calama trecho entre as avenidas Rio Madeira e Jorge Teixeira, fotografia de 23/10/2018 às 21:30. 

 

A Avenida Pinheiro Machado, (figura 36 e 37), no perímetro do Bairro Embratel 

apresentou a incidência de roubo de veículo, roubo a pessoa e roubo em residência nos 

primeiros semestres dos anos de 2015 e 2016. 

Figura 30  Ano 2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 
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Figura 31  Ano 2016 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 
 
Figura 32  Avenida Pinheiro Machado à noite 

 
Avenida Pinheiro Machado entre as Avenidas Jorge Teixeira e Rio Madeira no Bairro Embratel, fotografia de 
23/10/2018 às 21:40. 

 



72 
 

 

A Avenida Rio Madeira, (figuras 35), apresentou no primeiro semestre dos anos de 2015 

e 2016, em sua grande maioria roubo à pessoa, havendo também roubo a estabelecimento 

comercial e roubo em residência. 

Figura 33  Ano 2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 
 
Figura 34  Ano 2016 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 
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Figura 35  Avenida Rio Madeira à noite 

 
Avenida Rio Madeira, trecho entre as Avenidas Pinheiro Machado e Calama, fotografia de 23/10/2018 às 21:45. 
 

A Avenida Buenos Aires, (figura 38), possui uma característica diferente das demais, 

sendo em sua maioria residências, ficando à margem dos comércios da Avenida Jorge Teixeira, 

Calama e Tiradentes, sendo a maior incidência no período o roubo a pessoa e roubo em 

residência nos primeiros semestres de 2015 e 2016. 

Figura 36  Ano 2015 

   
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 
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Figura 37  Ano 2016 

         
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 

 

Figura 38  Avenida Buenos Aires à noite 

 
Avenida Buenos Aires, trecho entre as Avenidas Calama e Pinheiro Machado, fotografia de 23/10/2018 às 22:47. 

 

O Bairro Argenor M. de Carvalho, nos primeiros semestres do quadriênio 2015/2018, 

(figuras 45 a 48), esteve entre os que mais apresentaram registros criminais com pouquíssimas 

variações dos Logradouros, sendo as Avenidas Amazonas, Raimundo Cantuária, Alexandre 

Guimarães, Rio Madeira e Sete de Setembro no quadrante do Bairro, as que mais apresentaram 

registros de ocorrências. Houve variações no ano de 2016, (figura 46), onde a Avenida Caúla 



75 
 

 

figura entre as cinco primeiras e no ano de 2018, (figura 47), onde aparecem a Avenida Rio de 

Janeiro e a Rua Eduardo Lima e Silva entre as cinco primeiras com maior número de registros. 

 

Figura 39  Ruas com maior incidência 2015 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 
 

 
Figura 40  Ruas com maior incidência 2016 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia. 
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Figura 41  Ruas com maior incidência 2017 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 
 
 
Figura 42  Ruas com maior incidência 2018 

 
Fonte: Sistema de Análise Criminal do Ministério Público de Rondônia 
 

 
As Avenidas Amazonas, Raimundo Cantuária, Alexandre Guimarães, Rio Madeira e 

Sete de Setembro no perímetro pertencente ao Bairro Argenor M. de Carvalho foram os 
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logradouros que mais despontaram dentro do bairro no que se refere à incidência de criminal, 

também, os crimes contra o patrimônio, furto e roubo foram os mais recorrentes. 

A Avenida Amazonas, no perímetro do Bairro Argenor M. de Carvalho, (figura 49) 

apresentou no primeiro semestre de 2015 somente um roubo em estabelecimento comercial e 

os demais casos foram registrados como roubo a pessoa. 

Figura 43  Ano 2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 

 
Já no ano de 2016, (figura 44), foram registrados roubos em estabelecimento comercial 

e de veículos, além dos roubos a pessoa. 

Figura 44  Ano 2016 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 
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Figura 45  Avenida Amazonas à noite 

 
Avenida Amazonas, trecho entre as Avenidas Rio Madeira e Guaporé, fotografia de 22/10/2018 às 22:50. 
  

Na avenida Raimundo Cantuária, (figura 52), diversos foram os roubos a 

estabelecimento comercial, de veículo houve um e dois em residências, os demais foram 

registrados como roubo a pessoa no primeiro semestre do ano de 2015. 

Figura 46  Ano 2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 

 
Em 2016, no primeiro semestre, a Avenida Raimundo Cantuária não registrou roubos a 

estabelecimento comercial, (figura 47), sendo registrado somente um roubo de veículo, os 

demais roubos foram à pessoa. 
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Figura 47  Ano 2016 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 
 
Figura 48  Avenida Raimundo Cantuária à noite 

 
Avenida Raimundo Cantuária, trecho entre as Avenidas Amazonas e Guaporé, fotografia de 22/10/2018 às 22:55. 

 
Na Avenida Alexandre Guimarães, (figura 49), no primeiro semestre do ano de 2015, 

houve incidência também de roubos a estabelecimento comercial, roubo de veículo e os demais 

casos foram registrados como roubo a pessoa. 

 

  



80 
 

 

Figura 49  Ano 2015 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 

 

Já no ano de 2016, no primeiro semestre, (figura 50), somente roubos a pessoa foram 

registrados na Avenida Alexandre Guimarães no quadrante do Bairro Agenor M. de Carvalho. 

Figura 50  Ano 2016 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 
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Figura 51  Alexandre Guimarães a noite. 

 
Avenida Alexandre Guimarães, trecho entre às avenidas Rio de Janeiro e Pinheiro Machado, fotografia de 
22/10/2018, às 23:00. 
 

A Avenida Rio Madeira apresentou no período do primeiro semestre de 2015, (figura 

52), roubo de veículo, a estabelecimento comercial e os demais casos foram de roubo a pessoa.  

Figura 52  Ano 2015 

Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 
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No ano de 2016 a Avenida Rio Madeira, (figura 53), também houve o registro de roubo 

de veículo, a estabelecimento comercial e os demais casos foram de roubo a pessoa.  

Figura 53  Ano 2016 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 

 

Figura 54  Avenida Rio Madeira à noite 

 
Avenida Rio Madeira, trecho entre as avenidas Rio de Janeiro e Pinheiro Machado, fotografia de 22/10/2018, às 
23:10. 
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Já a Avenida Sete de Setembro no perímetro do Bairro Agernor M. de Carvalho, (figura 

55), no primeiro semestre do ano de 2015, apresentou intercorrências de roubo a pessoa, 

estabelecimento comercial e roubo em residência. 
  

Figura 55  Ano 2015 

 
 Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps 

 

No ano de 2016, no primeiro semestre, (figura 56), a Avenida Sete de Setembro, no 

perímetro do Bairro Agernor M. de Carvalho, também apresentou intercorrências de roubo a 

pessoa, estabelecimento comercial e roubo em residência. 

Figura 56  Ano 2016 

 
Fonte: Gerência Estratégica de Inteligência/Google My Maps. 
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Figura 57  Avenida Sete de Setembro à noite 

 
Avenida Sete de Setembro, trecho entre às avenidas Rio Madeira e Guaporé, fotografia de 22/10/2018 às 23:30. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram identificados vetores de condutas delituosas, que são ruas intrafegáveis, 

iluminação deficiente, terrenos com mato crescido, construções abandonadas e precárias na área 

urbana de Porto Velho-RO analisando as figuras que apresentam a espacialização, o crime do 

sistema de análise criminal corroborado com o trabalho de campo apresentado pelas fotos dos 

endereços com maior recorrência de crimes. 

Os locais apresentados com maior incidência de condutas delituosas demonstraram que 

o crime contra o patrimônio, mormente o furto e o roubo em suas variáveis, foram os que mais 

se mostraram recorrentes. Além desta constatação, é possível verificar que há semelhanças 

ambientais e espaciais nestes locais, todos com as características alhures apontadas, seja pelo 

aglomerado de pessoas, seja por falhas na gestão municipal que deixa de cumprir seu papel, 

abandonando os logradouros públicos à própria sorte, o que resulta em ruas praticamente 

intrafegáveis, terrenos baldios com mato crescido e falta de iluminação pública, entre outros, 

que são os vetores de condutas delituosas. 

Os Bairros Embratel, Argenor M. de Carvalho, foram os bairros que Figuraram entre os 

locais com maior incidência de crimes registrados no quadriênio 2015/2018, sendo que em cada 

bairro foram analisadas as ruas com maior incidência criminal, os horários e os tipos penais 

mais recorrentes foram o furto e o roubo em suas várias modalidades, incidindo mais o furto no 

período da noite e pela manhã e o roubo no período da tarde e à noite.  

Os locais com maior incidência desses dois tipos penais possuem características 

espaciais muito semelhantes, nos Logradouros analisados, nos bairros Embratel e Agenor M. 

de Carvalho, sendo tais características vetores de condutas delituosas a falta de iluminação, 

terrenos baldios e construções abandonadas, ruas de difícil trafegabilidade. É ainda um vetor o 

grande fluxo de pessoas, o que deixa o ambiente em condições de facilidade para fugas e 

dificuldade em reconhecimento pessoal. Isto ficou demonstrado pela análise dos ambientes 

onde ocorreram tais delitos, apresentados no Bairro Argenor M. de Carvalho e no bairro 

Embratel nas figuras 11, 14, 16, 17 18. 

Não foram também observados nos bairros Argenor e Embratel outros mecanismos de 

dissuasão do crime, como vídeo monitoramento ou guardas patrimoniais da Prefeitura, o que 

também é um vetor de incidência criminosa. 

Em que pese os benefícios da espacialização do crime para a tomada de decisão no que 

se refere à aplicação de políticas públicas de segurança, a forma como os dados são tratados, 
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ainda não é o adequado. Mesmo neste Sistema de Business Intelligence capitaneado pelo 

Ministério Público do Estado de Rondônia, que muito colabora com a segurança pública, já nos 

primeiros resultados de sua utilização, o resultado final da análise, por estar atrelado ao tipo 

penal somente, e não pormenorizar e levar em consideração o potencial de lesividade da 

conduta prática e a capacidade ofensiva de quem praticou o delito, como apresentado na página 

45 desta dissertação, fatalmente levará o PolicyMaker a direcionar de forma inadequada os 

esforços de ação para contrapor o crime. 
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APÊNDICE 
 

Quadro das entrevistas semiestruturadas 

N PERGUNTA RESPOSTA 

01 Até que ano estudou? 

Apenas C3 ultrapassou o 

sétimo ano do ensino 

fundamental, chegando ao 

primeiro ano do ensino 

médio. 

02 Seus pais vivem juntos? Foi criado por ambos? 

Somente C2 e C3 foram 

criados com ambos os pais 

e estes ainda vivem juntos, 

os demais foram criados 

somente pela mãe. 

03 Quantas vezes foi preso? 

C1, C2, C4 e C5 foram 

presos mais de duas vezes, 

C3 e C6 já foram presos 

mais de cinco vezes. 

04 Já possui condenação? 
Todos os entrevistados 

possuem condenação. 

05 
Quantos anos tinha quando cometeu o crime pelo 

qual está preso? 

Somente C1 possuía mais 

de 22 anos quando foi 

preso. 

06 

Quantos anos tinha quando cometeu o primeiro 

delito? Com quantos anos foi seu primeiro 

encarceramento? 

Somente C2 possuía mais 

de 16 anos quando cometeu 

seu primeiro delito e 

obteve seu primeiro 

encarceramento. 

07 

Quando foi cometer a conduta, onde foi? E por que 

naquele local e não em outro? Você sempre escolhe 

locais com essas características? 

Respostas transcritas no 

texto. 
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08 

Você estava sozinho ou acompanhado quando foi 

cometer o crime? É melhor sozinho ou 

acompanhado? 

Somente C1 relatou que 

preferia cometer o delito 

sozinho, os demais, 

relataram que sempre 

cometiam acompanhados, 

pois oferece mais 

segurança para a ação 

criminosa. 

09 

Quando você saiu do presídio, o tempo que estava 

nas ruas, quando passava pela frente ou na rua do 

presídio o que você sentia? 

Respostas transcritas no 

texto. 

10 

Um local parecido com o que você apontou como 

sendo o que escolheu para o cometimento do delito, 

quando você passa por ele o que você sente? 

Respostas transcritas no 

texto. 

 


