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RESUMO 

0 presente trabalho analisa as influencias do ambiente nos indices de criminalidade. A partir de 
uma analise dos aspectos conjunturais, procura-se estabelecer os passos da evolu9ao hist6rica e as 
razoes para o atual nivel de conhecimento da materia. Tambem se analisa as partes mais 
importantes do delito como fenomeno social, com enfase para o crime e o medo do crime. Na 
seqUencia, se procura demonstrar quais sao os conceitos te6ricos que orientam os aspectos 
fundamentais do tema Arquitetura Contra o Crime, posto ser esta a principal forma de se intervir 
tecnicamente na arquitetura ambiental, visando a redu9ao de oportunidades para a pnitica de 
delitos, principalmente contra o patrimonio, como o roubo e furto. A tonica de tal analise incide 
sobre aumentar a visibilidade dos espa9os urbanos, o que melhora a vigilancia natural, aspecto a 
respeito do qual se trata ao Iongo de todo este trabalho. Ato continuo, em fun9ao de pesquisa de 
vitimiza9ao, levantamento tecnico e fotogratico de locais de crime, analisa-se quais sao as 
caracteristicas arquitetonicas que favorecem a atua9ao de delinqtientes no espa9o residencial, com 
as conclusoes e sugestOes das interven9oes necessarias neste espa9o, para a resolu9ao dos 
problemas elencados. Conclui-se esta abordagem expondo quais sao as propostas de uma agenda 
de pesquisa que ampliaria os conhecimentos aqui analisados e estudos desenvolvidos, com vistas 
a tomar os espa9os urbanos mais imunizados contra os delitos que sobre eles incidem. Propoe-se 
tambem o envolvimento de outros setores profissionais e da sociedade, para trabalhar na altera9ao 
das caracteristicas ambientais que influem nos indices de criminalidade. 

Vll 



1 INTRODUCAO 

Existe urna cultura geral erronea no que tange a preven<;ao da crirninalidade, focando-se 

predorninanternente as a<;oes da polfcia como forma de reversao dos indices de violencia e 

inseguran<;a enfrentadas pela popula<;ao brasileira. 

Nesta linha o espa<;o urbano das cidades brasileiras, seja publico ou privado, apresenta via 

de regra, caracteristicas que facilitarn ou induzern a pn1tica de delitos, havendo pouco 

conhecimento, ern nivel nacional, a respeito de como esta influencia ocorre, alern daqueles 

pautados pela 16gica pura aplicada de forma ernpirica a tais questoes, a qual nern sernpre indica o 

carninho rnais correto a seguir. 

Os setores de areas tecnicas que projetarn e constroern estes espa<;os, como engenharia 

civil, arquitetura e urbanisrno, engenharia industrial, entre outras, nao possuern disciplinas nos 

cursos de gradua<;ao e p6s-gradua<;ao, sobre este tipo de influencia. 

Estabelecer os niveis desta influencia do desenho urbano na crirninalidade e urn terna de 

fundamental irnportancia para os 6rgaos de seguran<;a, bern como para todos os dernais setores da 

sociedade, posto que sera urn irnportante avan<;o tecnol6gico, no sentido de se identificar quais as 

causas que gerarn a crirninalidade, neste particular aspecto, que nao apenas as decorrentes das 

falhas ou ornissoes da policia. Parte-se assirn do principio de que detalhes nas caracteristicas 

arquitetonicas, urbanisticas e paisagisticas da cidade, influern diretarnente nos niveis de 

crirninalidade, no espa<;o considerado. 

Neste estudo serao aquilatados os referenciais de como se pode rnelhorar a preven<;ao da 

ocorrencia de delitos na cornunidade, atraves de altera<;oes nas caracteristicas do planejarnento 

urbano, no setor publico e privado, as quais nao observadas, gerarn urna facilidade rnaior para a 

ocorrencia do fato crirninoso, no seio social. 

0 presente trabalho, assirn esta dividido ern 3 partes que cornpoern os desdobrarnentos esta 

pesquisa, corn vistas ao seu rnelhor esclarecirnento, ern fun<;ao dos estudos, pesquisas de campo e 

levantarnentos de locais de crime, conforme discrirninarnos a seguir. 

Na prirneira parte deste trabalho, Aspectos conjunturais de Arquitetura Contra o Crime, 

consignarnos os frutos da pesquisa sobre a conjuntura atual, que cerca o terna, bern como do 



crime e do medo do crime, sobre o qual se assenta todo este trabalho, posto que a maioria das 

informa<;oes carreadas sao constata<;oes da realidade intemacional, brasileira e curitibana. 

Na segunda parte, Conceitos e Estrategias de Arquitetura Contra o Crime, colocamos a 

fundamenta<;ao te6rica sobre o tema, com base em estudos bibliograticos em obras intemacionais 

e na (mica nacional disponfvel, com a delimita<;ao dos fundamentos que alicer<;am o estudo que 

aqui apresentamos. 

Na terceira parte, Espa<;o Residencial, colocamos os resultados da pesquisa de campo nas 

101 residencias mais vitimizadas em Curitiba, no ano de 2005, quanto a delitos contra o 

patrimonio, complementada com fotos e informa<;oes decorrentes dos levantamentos feitos nestes 

locais, concluindo com as solu<;oes que tais estudos indicam. 

Encerra-se o presente estudo conclusoes finais, complementares as apresentadas em cada 

uma das suas partes componentes, como uma forma de reafirma<;ao dos pontos mais importantes 

em caniter geral sobre este importante tema. Propomos ainda uma sugestao de agenda de novas 

pesquisas a serem implementadas, em continuidade a este trabalho. 

Obviamente que pela novidade do tema, em carater nacional, aliada a sua complexidade e 

nipida evolu<;ao no cemirio social nacional e intemacional, este humilde trabalho nao esgota o 

assunto, mas apenas faz abordagens com a profundidade possfvel neste estagio de investiga<;ao da 

questao aqui posta: tomar o espa<;o urbano humano mais imunizado contra o crime, por 

interven<;oes tecnicas na sua arquitetura ambiental. 



2 ASPECTOS HISTQRICOS E CONJUNTURAIS DA ARQUITETURA 

CONTRA 0 CRIME 

2.1 PRECEDENTES HISTORICOS EM NfVEL INTERNACIONAL 

2.1.1 Nos pafses de lingua inglesa 

0 terna, ''A influencia do desenho urbana na crirninalidade" charnado Preven<;ao do 

Crime atraves da Arquitetura Arnbiental (AMARO, 2006), ou Arquitetura contra o Crime, 

ou ainda Crime Prevention Through Environmental Design-CPTED1
, (CROWE-1999) 

(preven9ao do crime atraves da arquitetura arnbiental)2 nos paises de lingua inglesa, teve 

seus prirneiros estudos, (aquela epoca ainda nao denorninado assirn), desenvolvidos no 

inicio da decada de 60, nos Estados Unidos da America. 

A soci6loga americana Elizabeth Wood (COLQUHOUN, 2004: 38) ern 1961 propos 

alguns padroes arquitetonicos para rnelhorar a seguran9a de rnicro-conjuntos residenciais 

arnericanos, no estudo Housing Design: a Social Theory (Projetos habitacionais: urna 

teoria social) sendo considerada por aquele autor a precurssora da Arquitetura contra o 

Crime, ernbora a rnaioria dos dernais autores afirrne que Jane Jacobs teria este pioneirisrno. 

1 COLQUHOUN (200-1-:38) afmna que j<1 teria haYido uma eYolu~ao do tema. atraYes da mliao dos conceitos 
de Crime PrL'Vention Through Environmental Design-C'PTED (preyen<;ao do crime atraYes da arquitetura 
ambiental) e Defensible Space Theory (Teoria do Espa<;o Defensawl- analisada em detalhe mais adiante). 
proposta por NEVlMAN (1973). resultando na chamacla Situational Crime Prevention/ 2nd Generation 
LPTED (preYen<;:<lo situacional do crime- seguncla gera<;ao da pre,-en<;:ao do crime atrm·es da arquitetura 
ambiental). Pelos estuclos que realizamos e aqui apresentamos esta corrente nao e clonlinate. permanecendo na 
maioria dos paises pesquisados (como EUA e Canada) o tenno CPTED. 

2 Tradm;ao sob responsabilidade do autor. 
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A antrop6loga americana Jane Jacobs, publicou o livro Morte e vida de grandes 

cidades, em 1961, nos Estados Unidos da America (EUA), onde destacava a importancia, 

entre outros aspectos, da identidade territorial dos bairros e da vigilancia naturae. 

Em 1971, o Dr. C. Ray Jeffery cunhou a expressao Crime Prevention Through 

Environmental Design (preven9ao do crime atraves da arquitetura ambiental), em seu livro 

Criminal Behavior and the Physical Environment ( 0 comportamento criminal e o 

ambiente fisico), tambem nos EUA, desenvolvido com base em estudos da National 

Comission of Causes and Prevention of Violence (Comissao Nacional para as Causas e 

Preven9ao da Criminalidade), desenvolvidos entre os anos de 1964 e 1968. 

Em 1973, Oscar Newman propos a Teoria do Espa9o Defensavel, atraves do seu livro 

Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design (Espa9o Defensavel - a 

preven9ao do crime atraves do Desenho Urbano). Esta teoria propoe urna clara definivao 

entre os lirnites do espayo publico e privado, atraves da arquitetura arnbiental, como forma 

de prevenvao do crime e do medo do crime, a respeito da qual trataremos ern item 

especifico rnais adiante. 

0 arquiteto americana Richard Gardiner, ern 1978, no seu manual Design for Safe 

Neighbourhoods (Projetos de Bairros Seguros ), dernonstrava o sucesso na aplicayao dos 

conceitos de CPTED na cidade de Hartford, Connecticut, (EUA) na qual obteve substancial 

redw;:ao do crime e rnelhoria da qualidade de vida. 

Em 1981 Kevin Huntch (AMARO, 2006:20) com a sua "Teoria para a Boa Forma 

Urbana" apresentou urn rol de valores e metas para o rnelhor desenho urbana no que tange 

a seguranya, baseadas na vitalidade ( ou seja, como a forma ap6ia a fun9ao, na questao do 

urbanisrno) e do senso (grau de percep<;ao do assentarnento, cornpreendido e estruturado 

mentalmente em terrnos espaciais e temporais). 

Em 1982, na Gra-Bretanha o Dr. Ronald Clarke publicou o seu Situational Crime 

Prevention (Preven<;ao Situacional do Crime), on de descreve de forma detalhado a variayao 

do crime corn base a arnbiencia em que ocorre. Ern 1983, o arquiteto Barry Poyner, 

publicou na Inglaterra o estudo Design Out Crime (Projetar o Crime Fora), onde analisava 

3 Conceito de Arquitetura contra o crime, que reza que areas onde ha maior circula<;ao de pessoas, ha menores 
indices de criminalidade, pela fun<yao do ""yer e ser Yisto .. _ tratado commais detalhes no item 3 Conceitos e 
Estrategias de .L.o\.rquitetnra Cont1·a o Crir.1e. 
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especificarnente a irnportancia da arquitetura de exteriores para a prevenc;ao de delitos. Ern 

1985, no rnesrno pais, o engenheiro Graham Underhill publicou o fruto de suas pesquisas 

Security of Buildings (A seguranc;a de edificac;oes), onde relatava as vantagens da 

aplicac;ao dos conceitos de CPTED em cidades britanicas. 

0 Australian Institute of Criminology, (Instituto Australiano de Crirninologia), 

publicou o resultado das aplicac;oes dos conceitos de CPTED na cidade de Waverly, 

naquele pais, no manual entitulado Design Out Crime (Projetar o crime fora). 

Em 1991, Timothy D. Crowe, diretor do National Crime Prevention Insitute (Institute 

Nacional de Prevenc;ao ao Crime), da Universidade de Louisville, Kentucky, (EUA) lanc;ou 

o ate entao considerado rnais cornpleto manual sobre o terna, charnado Crime Prevention 

Through Environmental Desig: Applications of Architectural Design and Space 

Management Concepts (Prevenc;ao do crime atraves da arquitetura ambiental: aplicac;ao 

do desenho arquitetonico e dos conceitos de adrninistrac;ao do espa<;o urbano ). 

Ern 1992, a adrninistrac;ao da cidade de Toronto, no Canada, publicou o manual para 

planejadores urbanos charnado A Working Guide for Planning and Designing Safer 

Urban Environments (Urn guia para planejarnento e desenho de arnbientes urbanos rnais 

seguros). 

Ern 1999, Timothy D. Crowe, reeditou sua obra Crime Prevention Through 

Environmental Desig: Applications of Architectural Design and Space Management 

Concepts (Prevenc;ao do crime atraves da arquitetura arnbiental: aplicac;ao do desenho 

arquitetonico e dos conceitos de adrninistrac;ao do espac;o urbano ), on de faz urn detalhado 

estudo das aplicac;oes dos conceitos de CPTED nos rnais variados espac;os urbanos, sendo 

considerado urna das rnais cornpletas e atuais publicac;oes sobre o terna. 

Ern 2004 Ian Colquhoun (COULQUHOUN:2004) lanc;ou o livro Design Out Crime: 

Creating Safe and Susteinable Communities onde estabelece as bases do que chama de 

Situational Crime Prevention/ 2nd Generation CPTED (prevenc;ao situacional do crirne

segunda gerac;ao da prevenc;ao do crime atraves da arquitetura arnbiental), pretendendo que 

esta seja urna evoluc;ao da doutrina tradicional de Arquitetura Contra o Crime, ou CPTED. 

Acreditarnos, pelos estudos realizados, que esta nao seja urna corrente dorninante, posto 
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que os paises que aplicam tais conceitos, como Canada e Estados Unidos da America 

utilizam a denomina<;ao tradicional4
. 

Cabe em complemento, constatar que a Inglaterra, que ja esta muito avan<;ada nesta 

questao, utiliza o termo Design Against Crime (Desenho - no sentido de projetos- Contra o 

Crime )5
, posto que o tema I a extrapola em muito a questao arquitetonica e avan<;a para 

artigos de consumo em geral, como embalagens, equipamentos, pe<;as de vestuario e 

acess6rios, entre outros. A este respeito trataremos especificamente mais a frente. 

2. 1.2 No Chile 

AMARO (2006:22) relata que a partir do ano de 1985, conceitos de Arquitetura 

contra o Crime passaram a ser aplicados no Chile, principalmente em sua capital Santiago. 

Na Esta<;ao Central daquela cidade, por exemplo, reduziu-se o indice de delitos de 450/mes 

para apenas 87/mes, gra<;as a altera<;oes no desenho urbano do local, seguindo-se principios 

de Arquitetura Contra o Crime. 

2.2 Precedentes hist6ricos em nfvel nacional; 

Com urn enfoque especifico e ja com uma nomenclatura padronizada, s6 

recentemente em 2006, surge este tema no Brasil, embora projetos seguindo as ideias 

basicas da Preven<;ao do Crime Atraves da Arquitetura Ambiental (PCAAA) ja tenham sido 

desenvolvidos em varios pontos do pais ao Iongo de sua hist6ria, inclusive em Curitiba, 

conforme demonstraremos a seguir. 

4 Para conferir, site da Royal Canadian ,'vfounted Police (Real Policia Montada Canadense), Site Policia da 
Cidade de Bakersfield (EUA) e site da Policia da Cidade de Victoria no Canada: 
http:/ /v.;ww .rcmp. ca/ccaps/resources _e. htm. 
http://www .bakersfieldcity. us/police/ 
http://l.vww.city.victoria.bc.ca/common!pdfs/plamling_cepted./ 

5 Para conferir, site da Cambridge University (Universidade de Cambridge), do govemo britanico e similares: 
http://mnv.rgu.ac.uk/pressrel/230904Design%20against%20Crime%2Edoc 
http:/ /\vww. homeoffice. gov. uk/rds/nationall.html/ 
http:/ /"'"nv .designagainstcrime. org/ 
http://www.crimereduction.gov.uk/securedesignl.htm 
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Em abril de 2006, o Tenente-Coronel da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ) Marco Antonio Amaro, pioneiro em tais estudos no Brasil, publicou seu livro 

Arquitetura contra o crime: prevenvao do crime atraves da arquitetura ambiental, sendo 

entao o unico titulo brasileiro especializado no tema. Aquele oficial ali relata as 

experiencias da cidade do Rio de Janeiro, no combate a criminalidade, utilizando conceitos 

de Arquitetura contra o Crime. 

2.2.1 Em Curitiba 

Ja no primeiro C6digo de Posturas de Curitiba, de autoria do Ouvidor Pardinho, ja se 

estabelecia que casas abandonadas deveriam ser demolidas a bern da saude do urbanismo 

municipal, bern como para melhorar as condiv6es de seguranc;a, evitando-se ajuntamento de 

desocupados neste locais. 

Merece destaque o premio internacional recebido por Curitiba, no ano de 1996, 

durante a administrac;ao do entao Prefeito Rafael Grecca de Macedo (1993-1996), quando 

iniciativas no sentido de reurbanizar a entao conhecida como Favela da Vila Pinto (hoje 

Vila das Torres) conseguiu melhorar o urbanismo do local atraves de diversas medidas, que 

ja contemplavam os conceitos de Arquitetura Contra o Crime. Alem deste programa, outros 

na area de desenvolvimento urbano, somados renderam a Curitiba o Premio Mundial do 

Habitat- 1996, da Housing and Building Foudation (Fundac;ao de Moradia e Construc;ao), 

da Organizac;ao das Nac;6es Unidas (ONU). 

Mais adiante retomaremos a discussao destes projetos, com o depoimento do Ex

Prefeito da cidade de Curitiba Rafael Waldomiro Grecca de Macedo,. 

2.2.1 Na cidade do Rio de Janeiro 

AMARO (2006:20), afirma que a partir da decada de 70 houve varias iniciativas, no 

sentido de urn resgate do planejamento global da cidade. Os chamados Projetos Aprovados 

de Alinhamento (PA) e, mais precisamente em 1977, o Plano Urbanistico da Cidade do Rio 

de Janeiro (PlJB-Rio ), dentro do qual foram elaborados os Projetos de Estruturac;ao Urbana 

(PEU), surgiram devido a necessidade do aumento da participac;ao comunitaria. 0 autor cita 

ainda que da segunda metade dos anos 70 ate agora, foram desenvolvidos varios Projetos 

de Estruturac;ao Urbana em bairros daquela cidade, como a Urea, Botafogo, Santa Teresa, 
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Sao Crist6vao, Penha e Meier. 0 autor arremata com uma pequena critica, de que nestes 

projetos nao se'"Seu 0 devido destaque a questao seguran<;a. 

Mais recentemente, durante a administra<;ao do Prefeito Cesar Maia, no mandata de 

1993-1996, o projeto chamado "Favela Bairro", proporcionou melhoras significativas nas 

condi<;5es do ambiente urbana, sendo que na segunda administra<;ao daquela autoridade 

(2001-2004) a cidade recebeu uma premia<;ao parter sido este programa selecionado entre 

os 25 semi-finalistas do premia VVeber Seavey Award - 2004, (Premia Weber Seavey) 

organizado pela International Association of Chiefs of Police - IACP, (Associa<;ao 

Internacional de Chefes de Policia),. 

Mais a frente retomaremos a discussao deste programa, com o depoimento do Prefeito 

da cidade do Rio de Janeiro, Cesar Maia. 

2.3 Conjuntura atual 

Existe uma cultura geral no que tange a preven<;ao da criminalidade atualmente, 

focando-se predominantemente as a<;5es da policia como forma de reversao dos indices de 

violencia e inseguran9a enfrentadas pela popula<;ao brasileira. Ocorre que muitas medidas 

podem ser tomadas pela sociedade, para arrefecer a pressao sabre os indices de 

criminalidade que os impulsiona para cima. 

0 espa<;o urbana das cidades brasileiras, seja publico ou privado, apresenta via de 

regra, caracteristicas que facilitam ou induzem a pratica de delitos, havendo pouco 

conhecimento, em nivel nacional, a respeito de como esta influencia ocorre, alem daqueles 

pautados pela l6gica pura aplicada de forma empirica a tais quest5es, a qual nem sempre 

indica o caminho mais correto a seguir. 

Os setores de areas tecnicas, como engenharia civil, arquitetura e urbanismo, 

engenharia industrial, entre outras, nao possuem disciplinas nos cursos de gradua<;ao e p6s

gradua<;ao, sabre Arquitetura Contra o Crime ou Design (projetos) Contra o Crime. 

0 comercio e a industria produzem e comercializam artigos dos mais variados 

generos, os quais, em sua maioria, nao passam par urn crivo dos aspectos de seguran<;a 

(naqueles em que sao possiveis altera<;5es em favor de tal desiderata) que envolverao o 

consumo e utiliza<;ao de tais produtos. Isto esta a contrario sensu das tendencias 
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internacionais de produ<;ao de bens de consumo, como ja fazem tradicionalmente os paises 

de primeiro mundo referidos anteriormente. 

Como dito acima, o tema ja e estudado ha bastante tempo em paises de "1 o Mundo" 

e la vai muito alem apenas da "Arquitetura contra o Crime". La, principalmente nos paises 

do Reino Unido, recebe a denominavao de Design Against Crime (Desenho - no sentido de 

projetos - contra o crimet Abrange a industria e ao comercio, em muitos produtos 

colocados no mercado. Estes produtos passam pelo crivo de comissoes especializadas, 

como o Design Council (Conselho de Desenho - no sentido de projetosf, filiado ao 

Deapartment of Trade and Industry (Departamento de Industria e Comercio, do Governo 

Britiinico) que analisam o produto quanto ao aspecto da seguran<;a. Num estudo realizado 

pela associa<;ao de tres grandes universidades britiinicas a UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 

SHEFFIELD HALLAM UNIVEID1TY e THE SALFORD UNIVERSITY, em 2000, sao 

analisados varios aspectos sobre a questao de "Desenho contra o Crime" em produtos 

diversos, ( embalagens, lay-out de veiculos particulares e de transporte coletivo, acess6rios 

do vestuario para homens e mulheres, como bolsas, carteiras, cadeiras a serem alocadas em 

espavo publico, terminais computadorizados de informavao, lojas em shoppings centers, 

normalmente contra furto e vandalismo e outros ), enfim tudo que possa ser melhorado 

quanto ao aspecto seguranya. 0 estudo inclui tambem pesquisas de opiniao com arquitetos, 

engenheiros, projetistas em geral (designers) a respeito do tema. Ha, neste estudo, criticas 

no sentido de que dos entrevistados, apenas 30% tiveram cargas horarias de Design against 

crime na universidade, fato que la era posto como de gravidade consideravel, momento em 

que os autores da pesquisa, propunham medidas energicas para melhorar a prepara<;ao dos 

profissionais da area, neste tema. 

Urn caso emblematico e o da "Vodca Smirnoff' (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 

2000:70). Para evitar a falsificavao do produto, largamente contrafeito ("pirateado") em 

paises como a Russia e a Ucriinia (como tambem ocorria com outras bebidas, como Johnnie 

Walker, Gordon's e Bell's), o fabricante do produto ( United Distillers and International 

Distillers and Vintners- Uniao dos Destiladores e Uniao Internacional do Destiladores e 

6 Tradm;:ao sob responsabilidacle do autor. 

7 Tradw;;ao sob responsabilidade do autor. 
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Vinhateiros ), introduziram modifica<;5es na garrafa, que iam desde imagens holognificas 

no verso do r6tulo, visivel externamente, modificas:oes no seu formato, numeros de serie de 

segurans:a gravados e de dificil falsifica<;ao, gravados com tinta termocromica8
. Como 

resultado entre outros, o consumidor pode facilmente reconhecer o produto original com 

base nas mudan<;as introduzidas. Os casas de falsificas:ao cairam drasticamente. 

Assim, este tema vai muito alem da "Arquitetura contra o Crime" em tais paises, o 

que mereceria tambem no Brasil, urn estudo pormenorizado em si, mas que neste trabalho 

esta alem da abrangencia proposta, ficando aqui apenas esta referencia como noticia para 

outros interessados. 

2.4 PORQUE VIVEM E MORREM AS CIDADES 

Segundo JACOBS (2.003) ha varios fatores para que as cidades possam ser espa<;os 

estaveis e seguros de convivencia urbana. Entre eles, segundo a autora, o mais importante 

seria a diversidade urbana. Esta consiste de espa<;os publicos com variedades de usos, como 

estabelecimentos comerciais, de lazer, residenciais e outros, misturados numa mesma area 

urbana, o que garante usa utiliza<;ao constante, na maior parte do dia e na maior parte dos 

dias da semana. Fugir da "praga da monotonia", segundo ela, seria tamar nossas 

comunidades atraentes e receptivas, para que houvesse grande circula<;ao de pessoas, 

diuturnamente, o que fomentaria as atividades de comercio, geraria empregos, possibilitaria 

investimentos no local, atrairia inclusive, urn numero maior de visitantes e ate turistas. Este 

movimento constante de pessoas indo e vindo, vivendo e convivendo nos espa<;os urbanos, 

da vida a cidade ou ao bairro considerado. Esta movimenta<;ao, no entanto, traz urn fator de 

maior interesse para 0 tema deste estudo que e 0 fator segurans:a. 

Pessoas ocupando o espa<;o publico, tomando conta dele, preocupadas em melhorar 

suas condi<;5es, vigiando, coibindo e combatendo atitudes anti-sociais, sao promotoras mais 

efetivas de seguran<;a, do que uma viatura policial patrulhando o local9
. JACOBS (2003: 

8 Especie de tinta que muda de cor quando exposta a amnento de temperatma, largamente utilizada para se 
impedir a falsifica~ao ou contrafa~ao de produtos, na ind(Istria (Disponivel em 
http://ram.uol.com.br/materia.asp?id=l20. Acesso em 22.05.06). 

9 Aprofundamos mais este importante aspecto do tema nos itens refon~o territorial e vigilancia natmal. 
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30) afirma que "manter a seguran<;a urbana e uma fun<;ao fundamental das ruas das cidades 

e das suas cal<;adas" e estas devem ser estruturadas para incentivar as pessoas da 

comunidade a estar nas ruas, lhes dando vida. A mesma autora afirma ainda que "quando 

temem as ruas, as pessoas as usam menos, o que as to rna mais perigosas". E vai alem, 

afirmando que "tambem nao resolve nada atribuir a grupos minoritarios, aos pobres e aos 

marginalizados, a responsabilidade pelos perigos urbanos". JACOBS (2003:32) afirma 

ainda, que ha males sociais mais profundos e complexes por tras da delinqiiencia e da 

criminalidade, tanto nos suburbios das cidades de pequeno porte quanta nas metr6poles. 

Nesta mesma linha assevera: 

A primeira coisa que deve ficar clara e que a ordem publica - a paz nas cal~adas e nas ruas - nao e 
mantida basicamente pela policia, sem com isso negar sua necessidade. E mantida fundamentalmente 
pela rede intrincada, quase inconsciente, de controles e padroes de comportamento espontaneos 
presentes em meio ao proprio povo e por ele aplicados. Em certas areas urbanas - conjuntos 
habitacionais mais antigos e ruas com grande rotatividade populacional sao exemplos sempre fan1osos 
-a cargo da policia e de guardas particulares. Esses locais sao selvagens. For~a policial alguma 
consegue manter a civilidade onde o cumprimento normal e corriqueiro da lei foi rompido. 

Assim, vemos que as quest5es de seguran<;a publica vao muito alem da atua<;ao 

isolada da policia e que a estrutura urbana e o comportamento dos cidadaos que ali vivem, e 
fundamental para haver melhores niveis de ordem publica. 

2.5 DIVERSIDADE URBANA E SEGURAN<;A 

Jane Jacobs, escritora americana de livros fundamentais para a questao da arquitetura 

contra o crime, entre eles Morte e vida de grandes cidades, Cities and the Wealth of 

Nations (As cidades e a riqueza das na<;oes), alem de The Economy of Cities (A Economia 

das cidades), pela sua visao critica e rnuito realista das questoes urbanas, falecida em 2006, 

e uma das referencias mais citadas nas obras correlatas, todas as vezes que se discute 

urbanismo e seguran<;a, num mesmo forum de debate. 

Esta brilhante autora, coloca sempre como coisa absolutamente fundamental, a 

questao de diversidade de usos urbanos, como forma de crescimento seguro e sustentado 

das cidades, citando taxativamente: "Quanta maior e mais diversificado o leque de 
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interesses legitimos(no sentido legal) que as empresas possam satisfazer, melhor para as 

mas, para a seguran<;a e para a civilidade das cidades". 

Por outro lado critica duramente a concentra<;ao de usos urbanos porque estes 

funcionam como urn concentrador do fluxo de pessoas em alguns dias e honirios e o 

conseqiiente esvaziamento em outros. Urn dos seus pontos principais de critica seriam os 

conjuntos habitacionais, exemplo maximo de concentra<;ao de uso urbano, que tendem a se 

tornar de aparencia mon6tona, a ponto de se tornar o que ela chama de "praga da 

monotonia", ou seja urn processo de diminui<;ao do uso daqueles locais pela apatia e 

desola<;ao que aparentam. Tal "praga" se espalharia por outros locais, determinado a sua 

decadencia, toda as vezes em que houvesse a concentra<;ao excessiva de usos, ao contrario 

da diversidade, que possibilitaria uma utiliza<;ao constante dos espa<;os urbanos, 

vivificando-os e fortalecendo-os. 

2.5.1 A importancia de usos principais combinadas 

JACOBS (2003: 165) afirma taxativamente, que para que uma cidade ou urn bairro 

"flores<;am", isto e prosperem, ha quatro condi<;5es ou caracteristicas essenciais: 

1. 0 distrito, e sem duvida o maior niunero de pessoas que o compoem, deve atender a mais de uma 
fim9ao principal; de preferencia, a mais de duas. Estas devem garantir a presen9a de pessoas que saiam 
de casa em honirios diferentes e estejam nos lugares por motivos diferentes, mas sejam capazes de 
utilizar boa parte da infra-estrutura. 
2. A maioria das quadras deve ser curta; ou seja, as mas e as oportunidades de virar esquinas devem ser 
frequentes. 
3. 0 distrito deve ter uma combina9ao de edificios com idade e estado de conservac;:ao variados, e 
incluir boa percentagem de predios antigos, de modo a gerar rendimento econ6mico variado. Essa 
mistura deve ser bem compacta. 
4. Deve haver densidade suficientemente alta de pessoas, sejam quais forem seus prop6sitos. Isso inclui 
alta concentrac;:ao de pessoas cujo prop6sito e morar hi. 

A combina<;ao destes fatores produziria, segundo JACOBS (2003), a estabilidade e 

prosperidade economica e social necessarias, para que o bairro ou cidade, nao entrem num 

processo de decadencia urbana. Esta decadencia come<;a a dar lugar a urn aspecto de 

desola<;ao e abandono, que gera a temida desordem percebida, grande fomentadora da 

criminalidade, pois cria uma cultura local de descaso, desrespeito, omissao e libertinagem. 
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Esta seni sucedida pelo aumento de pequenos delitos no inicio e depois de crimes maiores. 

As pessoas se retraem cada vez mais, dentro de suas casas. Crescem os muros e grades, o 

valor dos im6veis cai. Reduzem-se os investimentos da iniciativa privada naquela area. As 

pessoas come'iam a limitar a utiliza'iao do bairro apenas a condi9ao de dormit6rios. Os 

grupos de garotos outrora apenas travessos, se transformam em gangues de vandalos e 

pixadores. Aumentam o numero de roubos e furtos nas residencias. Finalmente vern os 

traficantes, estabelecem a sua rede de controle social pelo crime e o medo do crime. As 

prayas outrora cheias de vida, alegria e crianyas brincando, passam a ser urn ponto de 

trafico de drogas e de reuniao de gangues. Reduz-se drasticamente o investimento em 

pinturas de fachadas, aj ardinamento e reformas : a imagem e de total decadencia. As 

pessoas come9am a se mudar, levam consigo apenas a saudade do tempo em que viviam 

naquele Iugar quando ainda era tranqiiilo. 0 bairro agoniza. 

No sentido de reverter esta lamentavel hist6ria, cada vez mais presentes em nossa 

cidades, e, pela importancia dos quatro fatores propostos pela renomada escritora para 

tanto, discorremos a seguir sucintamente sobre eles. 

3 .2. 5.1 Usos principais combinadas: 

Segundo JACOBS (2003: 176) "Os usos principais sao, primeiro, aqueles que por si s6 

atraem pessoas a um Iugar especifico porque funcionam como ancoras. Escrit6rios e 

fabricas sao usos principais. Moradias tambem. Certos locais de diversao, educayao e 

recrea9ao sao usos principais. Em certo grau ( quer dizer, para uma porcentagem apreciavel 

de usuarios, tambem o sao muitos museus, bibliotecas e galerias de arte, ( ... )." 

Assim, usos principais sao atividades urbanas, sociais, comerciais, culturais e outras, 

que se constituem em uma razao pela qual ha concentrayao humana em determinado local, 

pois atraem, mantem e atendem a tal concentrayao, em maior ou menor grau, em suas 

necessidades. 

Prosseguindo em suas afirmay5es, JACOBS afirma que quando tais usos sao isolados, 

geram niveis baixos de diversidade urbana, sendo sempre mais interessante para a 

vitalidade daquela area, quando diversos usos se combinam, permitindo uma freqiiencia de 

pessoas maior e mais constante em varias horas do dia. Segundo ela, 
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( ... ) quando urn uso principal e efetivamente associado a outro, que traga as pessoas para as ruas em 
horirios diferentes, ai o resultado pode ser economicamente estimulante: urn ambiente fertil para a 
diversidade derivada. 
Diversidade derivada e urn termo que se aplica aos empreendimentos que surgem em conseqfiencia da 
presenr;a de usos principais, a fim de servir a pessoas atraidas pelos usos principais. Se essa diversidade 
derivada servir a usos principais Unicos, sejam eles quais forem, ela sera naturahnente ineficiente. Ao 
servir a usos principais combinados, ela pode ser naturalmente eficiente e, se as outras tres condir;oes 
para a gerar;ao de diversidade forem tambem favoraveis, ela podera ser exuberante. 
Se esse leque de usos distribuir por todo o dia uma boa variedade de necessidades e preferencias de 
consumo, todos os tipos de servir;os e estabelecimentos tipicamente urbanos e especializados poderao 
surgir, processo que se multiplica por si mesmo. Quanto mais complexa for a mistura de grupos de 
usuarios - e dai sua eficiencia -, maior sera o nfunero de pessoas atraidas. 

Corroborando a tese de JACOBS, o rnestre e doutor ern arquitetura e urbanisrno pela 

Universidade de Sao Paulo (USP) Salvador Gnoato, ern fun~ao de debate prornovido pela 

Organizavao Centro Vivo, entidade que luta pela revitalizavao do Centro da cidade de 

Curitiba, ern entrevista ao jomal Gazeta do Povo10 afirrna: 

Citando Jane Jacobs, autora do livro Aforte e vida de grandes cidades, de 1962, a rua e mais rica e 
segura quanto maiores forem suas funr;lles e mais diversas forem as classes sociais que a utilizam. Um 
exemplo onde isso e bern dosado e a Rua Comendador Araujo, entre a Prar;a Oz6rio e a A venida batel. 
0 uso dela e todo misturado. Ela tem lojas, hoteis, postos de gasolina, mercado, shopping. E 
riquissimo. 

Assirn, vernos que a diversidade de usos principais combinadas gerara urn nurnero 

rnaior de pessoas circulando, dando vida ao local e, tarnbern, provendo urn nurnero rnaior 

de olhos vigiando, cornbatendo o abandono e isolarnento do local, gerando rnelhores niveis 

de vigilancia natural e, conseqi.ienternente, rnais seguranya. 

3.2.5.2 0 tamanho reduzido das quadras: 

JACOBS (2003 :201) afirrna categoricamente que quadras rnuito extensas, dentro do 

espac;o urbana, tendem a ser evitadas pelo transito normal de pessoas, principalmente a 
noite. Isto tenderia a gerar urn progressive abandono do espa9o publico naquele local, 

gerando isolamento, seguido este por aumento da inseguran~a, pela reduc;ao da vigilancia 

natural. Isto, dificultaria assim, o estabelecimento de rela96es harmonicas entre os 

rnoradores e/ou usuarios rotineiros daquele espa~o. Ato continuo, haveria a "estagnavao" 

deste espa~o, com a sua conseqi.iente entrada em decadencia. A mesma autora acredita que 

10 ALMEIDA, Aniela. Carros devem voltar a Rua XV? Gazeta do Povo. 28 maio 2006.p.3 



13 

quadras rnais curtas aproxirnarn as pessoas, tornarn o lugar rnais aconchegante e atraente, 

evitando-se a "praga da rnonotonia", que seria o ar desolado de lugares pouco freqUentados 

pelas pessoas da cornunidade. A este respeito, afirrna: 

No caso de qnadras Iongas. mesmo as pessoas que est~jam na ,-jzinhan<;a pelas mesmas razoes. sao 
mantidas tao afastadas que se impede a fonna<;ao de combina<;oes razoawlmente complexas de usos 
urbanos cmzados. Quando se trata de usos principais discrepautes. as quadras longas impedem as 
mistmas produtiYas exatamente da mesma mane1ra. Elas automaticamente separam pessoas por 
trajetos que raras yezes se cmzam. de modo que usos diYersos. geograficamente bem pr6ximos de 
outros. sao literalmente bloqueados. [ ... ] 
Como essas pessoas [que ali vivem] nunca conseguem suprir o co1~junto de suas necessidades nas 
redondezas. percorrendo mn imico trajeto. essa distribui<;ao de serYi<;os. de oportunidades economicas 
e de \ida pi1b1ica. toma-se impossiYeL 

A autora critica ainda, as charnadas super quadras, isto e quadras excessivarnente 

extensas, que pela sua arnplidao excessiva, tern a tendencia de se tornarern socialrnente 

"aridas". 

Assirn, depreende-se que segundo esta teoria, quadras rnenores, corn ruas 

"freqiientes", fornentariarn a diversidade de usos sugerida acirna. 

3.2.5.3 edificios com idade e estado de conserva<;ao variados 

Segundo JACOBS (2003 :207), esta varia<;ao na idade dos predios faz corn que haja 

tarnbern urna variac;ao no custo que se paga para usa-los. Lugares ern que ha apenas predios 

velhos e, principalrnente, mal conservados assurnern urn aspecto de decadencia e passarn a 

ser ocupados por urna rnaioria de atividades de baixo fluxo de capital. Isto acelera o 

processo de decadencia, reduz os investirnentos ern reforrnas e prograrnas de revitalizac;ao, 

que prectsarn ser rnuito arnplos e ter atrativos suficientes para que tais investirnentos 

aconte<;am. 

Por outro lado, areas que possuern exclusivarnente predios novos, tern a tendencia de 

possuir urn custo rnuito alto para sua rnanuten<;ao, o que lirnita os usos a atividades corn 

alto capital de giro e assirn, reduz e concentra o nurnero de ernpresas. A concentra<;ao de 

usos limitara tarnbern a concentra<;ao de pessoas, se nao houver urn planejarnento rnuito 

bern feito para a explorac;ao das atividades ali sediadas, o que e mais facil ocorrer em areas 

com diversidade de usos. Diminuindo-se a concentra<;ao de pessoas, reduz a vigiHincia 

natural, aurnenta a inseguranc;a. 
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0 meio termo e o ideal, segundo a autora, conforme afirma: 

As cidades precisam tanto de predios antigos, que talvez seja impossivel obter mas e distritos vivos 
sem eles. Ao falar em predios antigos, refrro-me nao aos edificios que sejam pe~as de mnseus, nem aos 
predios antigos que passaram por reformas esplendidas e dispendiosas - embora esses sejam 6timos 
ingredientes - mas, a uma boa por~ao de predios antigos, simples, comuns de baixo valor, incluindo 
alguns predios deteriorados. 
Se uma area da cidade tiver apenas predios novos, as empresas que venham a existir ai estarao 
automaticamente limitadas aquelas que podem arcar com os custos dos novos edificios. [ ... ] 
0 florescimento da diversidade em qualquer lugar da cidade pressupoe a mistura de empresas de 
rendimentos altos, medios e baixos. 

Tal diversidade permitiria que nao apenas grandes empresas, mas pequenas e micro 

empresas ali se instalassem e prosperassem, gerando urn movimento constante e sadio de 

pessoas que dariam vida ao local: "devemos deixar espayo para a mercearia da esquina!" 

arremata. 

3.2.5.4 Densidade alta de pessoas 

Uma maior densidade de pessoas, prossegue, permite sustentar a vida comercial e 

social do bairro ou da rna com maior facilidade. Obviamente, nao entenda-se aqui como 

densidade alta a super lotayao dos locais que gerem congestionamento de calvadas e areas 

de circula«;ao de pessoas. Em extrema, tal concentrac;ao gera urn sentimento de confusao, 

atordoamento e estresse nas pessoas e facilita a a«;ao de marginais, que "se escondem" em 

meio a multidao ap6s cada atuavao delituosa, se aproveitando de tais concentrav5es 

excesstvas. 

JACOBS (2003:234) afirma, a este respeito, que: 

Esses outros usos (trabalhos diYersao ou o que seja) dewm promoYer mn uso intenso do solo urbano a 
fim de contribuir efeti,·amente para concentra~ao populacional. [ ... ] 
ObYiamente . se o objetiYo e uma Yida urbana mmimentada. as densidades habitacionais deYem subir 
ate onde for necessaria para estimular a diYersidade potencial milxin1a do distrito. Por que desperdi9ar 
o potencial do distrito e da popula~ao da cidade de criar uma Yida urbana atraente e intensa? 

Assim, a combinavao destes quatro elementos seria o grande fator de prosperidade das 

mas, bairros e cidades, postura esta que nem sempre encontra eco, em muitos projetos 
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urbanos das nossas cidades, o que acaba sempre desaguando na aridez de areas urbanas, 

que freqiientemente se tomarao areas de criminalidade intensa. 

2.5.2 0 risco da concentrac;ao de usos 

A concentra<;ao de usos pode ser muito danosa a vida das cidades, pms esta, ao 

contrario da diversidade de usos combinadas, defendida mais acima, gera horarios de 

esvaziamento agudo das ruas em determinados dias e honirios. E este esvaziamento, 

principalmente a noite, sem excluir o problema durante o dia, faz com que nestes horarios e 

locais, possa ocorrer o aumento da incidencia de delitos. 0 grande fluxo de pessoas 

concentrado durante horarios e dias especificos, nao compensam, para a seguran<;a, a 

"ausencia de olhos" nos outros dias e horarios, quando aquele uso principal esta inativo. 

Com o passar do tempo, ha uma forte tendencia de degrada<;ao destes locais, que 

entram em uma espiral descendente em sua vitalidade, dando lugar a inseguran<;a, ao crime 

e ao medo do crime. 

JACOBS (2003:43) chama esta concentra<;ao de "Grande Praga da Monotonia" e a 

coloca como uma das grandes inimigas de melhores niveis de seguran<;a urbana, pois leva 

rapidamente a decadencia, OS locais atingidos por ela: 

Essa triste circtmstfulcia aplica-se especialmente aos bolsoes apagados e desvitalizados das metr6poles 
e as areas residenciais intemas outrora atraentes, on ao menos s61idas, que entraram em decadencia. 
Como esses bairros sao perigosos, e as mas caracteristicamente escuras, costuma-se acreditar que o 
problema se deva a falta de iluminac;ao. A boa iluminac;ao e importante, mas nao se pode atribuir 
apenas a escuridao a enfermidade grave e funcional das areas apagadas, a Grande Praga da Monotonia. 

Urn dos principais pontos de critica de JACOBS quanto a concentra<;ao de usos 

principais, sao os conjuntos habitacionais. Na opiniao dela, seriam estes, o cumulo de tal 

monotonia urbana, geradora de areas decadentes, campos ferteis para a criminalidade, para 

onde seriam levadas principalmente as popula<;5es de baixa renda nos projetos de 

reurbaniza<;ao e reassentamento de comunidades. 

Critica severa do sistema de investimentos em reurbaniza<;ao dos Estados Unidos da 

America, critica esta que cabe perfeitamente para o tratamento dado tradicionalmente pelos 

govemos brasileiros que se sucederam ao longo de anos, sobre este tema (reassentamento 
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de comunidade pobres e concentravao de usos principais - neste caso o uso residencial), 

JACOBS (2003 :02) afirma: 

Ha um mito nostalgico de que bastaria termos dinheiro suficiente - a cifra gerahnente citada fica em 
tomo de mna centena de bilhoes de dolares - para erradicar todos os nossos corti~;os em dez anos, 
reverter a decadencia dos grandes bolsoes apagados e monotones que foram os subirrbios de ontem e 
de anteontem, fixar a classe media itinerante e o capital circulante de seus impostos e talvez ate 
solucionar problema do transite. 
Mas veja so o que construimos com os primeiros bilh5es: conjuntos habitacionais de baixa renda que 
se tomaram nucleos de delinquencia, vandalismo e desesperan~;a social generalizada, piores do que os 
corti~;os que pretendiam substituir; conjuntos habitacionais de renda media que sao verdadeiros 
monumentos a monotonia e a padroniza~;ao, fechados a qualquer tipo de exuberancia ou vivacidade da 
vida urbana; conjuntos habitacionais de luxo que atenuarn sua vacuidade, ou tentam atenua-la, com 
nugaridade insipida; centros culturais incapazes de comportar uma boa Iivraria; centros civicos 
evitados por todos, exceto desocupados, que tern menos op~;oes de lazer do que as outras pessoas; 
centros comerciais que sfio fracas imita~;oes das lojas de rede suburbanas padronizadas; passeios 
publicos que vao do nada a Ingar nenhum enos quais nao h:i gente passeando; vias expressas que 
evisceram as grandes cidades. Isso nao e reurbanizar as cidades, e saquea-las. 
Sob as aparencias, essas fa~;anhas mostram-se ainda mais pobres que suas pobres pretensoes. 
Raramente favorecem as areas urbanas a sua volta, como teoricamente deveriam. Essas areas 
amputadas, sao normalrnente acometidas de gangrena fi.uminante. Para alojar pessoas desse modo 
planejado, pregam-se etiquetas de pre~;o na popula~;ao, e cada coletividade etiquetada e segregada passa 
a viver com suspei~;ao e tensao crescentes em rela~;ao a cidade circundante. 

Note-se que JACOBS fala da realidade dos EUA no inicio dos anos 60, quando pelo 

mundo afora se espalhou a moda dos conjuntos habitacionais, como a grande soluvao para 

os problemas urbanos que comevavam a crescer naquela epoca. 0 Brasil, seguindo esta 

tendencia, adotou e adota ate hoje este estilo de urbanizavao, ou reurbanizavao. 

Urn exemplo famoso de tao grave erro, no planejamento urbano, aconteceu no Rio de 

Janeiro, tambem na decada de 60, em Jacarepagua. 0 entao govemador do Estado da 

Guanabara, Carlos Lacerda (1960-1965)11
, iniciou urn grande programa de reurbanizas;ao e 

reassentamento de comunidades em processo de favelizavao. 

Raquel Rolnik, Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministerio das 

Cidades12 conta que num destes reassentamentos "A construvao da Cidade de Deus 

11 D isponiYel em 
http:! hYW\Y .iets.inf.br/biblioteca/Desem olYimento _ da_ Regiao _ Metropolitana_ do_ Rio_ de _Janeiro. pdf. 
Acesso em 23.05.06. 

12Disponivel em http://www.paranacidade.org.br/n_noticias/n_02-03-04.php. Acesso em 22.05.06. 
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obedeceu a esta 16gica: o lugar escolhido- Jacarepagua- era bairro rural distante e pouco 

habitado e, portanto, com terras fartas e baratas. A solu<iao habitacional proposta naquela 

ocasiao - a reproduc;ao em serie de casinhas longe da cidade, dos mercados de trabalho, do 

comercio, dos servic;os, da vida urbana, da urbanidade enfim 13
." 

E lamentavel constatar que este local, hoje famoso pelos altos indices de violencia e 

criminalidade, virou urn filme premiado internacionalmente, e que as filmagens foram 

feitas em urn conjunto habitacional em construc;ao, chamado Nova Sepetiba, no Rio de 

Janeiro, com as caracteristicas da Cidade de Deus, quando foi construida ha quarenta anos 

atras, segundo aquela Secretaria. 

Assim, nao obstante o fracasso retumbante do sistema de reassentamento de 

populac;oes carentes implementado ha tantos anos atras, a mesma medida de 

"desenvolvimento urbano" esta sendo aplicada hoje. E 16gico que neste caso, nao foi a 

concentrac;ao de usos isoladamente que gerou o processo negativo descrito acima, mas toda 

uma conjuntura de demandas de infra-estrutura nao atendidas. Nao se pode olvidar, no 

entanto, que tal concentrac;ao tern papel preponderante na degenerac;ao dos espac;os urbanos 

das nossas cidades. 

P A VIANI et a!. (2005: 149) chama a concentrac;ao de usos pnnc1pa1s de 

"zoneamentos rigidos", mas igualmente ataca seus efeitos nefandos para o desenvolvimento 

de urn urbanismo sadio: 

Os zoneamentos rigidos (cidades industriais, distritos industriais, grandes conjuntos habitacionais 
continuos, areas residenciais exclusivas, centros administrativos), sacramentados pelos Ciam14 e que 
dominaram o pensamento urbanistico dos anos 1940 em diante, nao cumpriram seus objetivos. Para 
Carlos Nelson Santos (1988, p.86i 5

, o isolamento nas cidades s6 favorece a morte do bom 
relacionamento entre as pessoas. Se houver lugares onde s6 se trabalhe, por exemplo, a noite, ficarao 
desertos, ociosos. Se os mais ricos s6 quiserem ficar juntos, acabarao mais estranhos aos outros e mais 
ex'Postos a violencia. Separar OS pobres em bairros distantes, iguais e sem gra~;a, e impedi-los de ficar 
junto das melhores oportunidades de trabalho e somente acarreta a exclusao e ausencia de experiencias 
urbanas ricas em contatos e diversidade pelas rela~;oes de centralidade. [grifo nosso] 

13 Note-se aqui a descri~;ao das caracteristicas de uma urbaniza<;ao afetada pela ··Grande Praga da Monotonia'". 
descrita por JACOBS (2003). 

14 Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (ClAM). 

15 SANTOS, Carlos Nelson dos. A cidade como um jogo de cartas. Disserta~;ao. Sao Paulo: Editora Eduff
Editores Projeto, 1988. 
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No que tange a concentras;ao de usos principais, temos urn exemplo emblematico no 

Brasil, que e a cidade de Brasilia-DF, capital nacional. Embora tenha sido aprovada como 

patrimonio mundial, pela UNESCO (Organizas;ao das Nas;oes Unidas para a Educas;ao, a 

Ciencia e a Cultura) em 1987 e tombada pelo IPHAN (Institute do Patrimonio Artistico e 

Cultural Nacional) em 1990, pela beleza de seus conjuntos arquitetonicos, encerra algumas 

distors;oes no seu planejamento e desenvolvimento urbanos, por utilizar conceitos 

severamente criticados por autores como JACOBS (2003) ePA VIANI (2005), entre outros. 

Nao apenas a concentras;ao de usos principais, que se estendeu para o planejamento das 

cidades satelites, mas tambem a utilizas;ao de superquadras e de vastas areas livres, que 

produziria, segundo aqueles autores, comunidades distanciadas de urn convivio mais 

pessoal e aproximado, que gera a integras;ao social, promove o refors;o territorial, a 

vigiHincia natural e melhora muito os niveis de segurans;a, reduzindo o crime e o medo do 

crime. Tais areas tendem a se tornar excessivamente desertas em determinados horarios e 

dias, quando o uso principal a que se destinam esta inativo. 

A este respeito PA VIANI (2005: Ill), afirma com referencia a segurant;a no Distrito 

Federal: 

Sao comuns as referencias positiYas sobre a qualidade de Yida do DF e, especialmente, de Brasilia. 
caracterizada como uma cidade tranqiiila. No tocante a segman<;a pilblica isso nao e mais Yerdade. Ate 
o fim dos anos 1990. seus habitantes omiam falar de Yiolencia urbana como algo distante que fazia 
parte do cotidiano de outros grandes centros. Hoje, e chocante yerificar que, no raukiug das estatisticas 
de crime ate mesmo internacionais, Brasilia ocupa os primeiros lugares. Embora nao desconhecendo 
que a midia muitas \·ezes amplia os fatos, uma materia do Correio Brasiliense, na Yirada de 2003/200-1-. 
ilustra esta nova realidade: 

Foi o ano mais violento da hist6ria do Distrito Federal. Os brasilienses despedem-se de 2003 com 
medo de sacar dinheiro nos caixas eletr6nicos, sair a noite, ir a escola, parar num sinal, estacionar, 
chegar em casa. As estatisticas das delegacias e da Secretaria de Seguranr;a Pxlblica, apontam que 
nunca houve tantos latrocinios, hornicidios, assaltos e sequestros-relampagos. 0 mlmero de roubos 
tambbn cresceu em relar;iio a 2002, a media mensa! aumentou 24%. 0 brasiliense cercou-se com 
muros, blindou carros, instalou cameras em frenre as casas. Tentou se proreger da estatfstica 
alannante de um crime a cada 20 minutos, somente no Plano Pilato. 

0 nivel de propagac;ao da v'iolencia urbana e cada vez mais veloz. Diante disso, a popula<;ao tem 
mudado sua rotin~ alterando Mbitos, percursos, destinos e, ate mesmo, a propria casa. E crescente o 
uso de grades, cachorros, camems, cercas eletrificadas e sistemas de alarrne, apamtos que, em vao, 
tentam resgatar a tranqiiilidade, pois tais condutas nao impedem a ocorrencia de crimes. 



19 

Podemos observar, portanto, que a concentra<;ao de uso, muito alem de apenas 

problemas esteticos ou de conveniencia pode gerar urn futuro de decadencia urbana aguda e 

altos indices de ocorrencia de crimes e de medo do crime. 

Trataremos mais a respeito do tema favelas, mais adiante no item Espa~o residencial. 

2.6 A ECONOMIA DAS CIDADES E A DECADENCIA URBANA 

A forma como se estrutura a economia da cidade, e de fundamental importancia 

para este estudo, pois ela sera um importante fator de florescimento da comunidade 

(JACOBS, 2003). A diversidade de usos, tao salutar a vida dos bairros, conforme se 

explicou acima, e muito influenciada pela forma como se desenvolve a economia local. 

Quanto mais diversificados forem os usos locais, tanto mais pessoas circularao pelas ruas 

daquele lugar e tanto mais se fortalecera a vigiHlncia natural, tao importante para a melhor 

seguran<;a local. 

Do contrario, a concentra<;ao de usos, isto e, quando urn ramo de atividade e muito 

dominante na area, ha uma tendencia de que apenas em determinados horarios do dia ou da 

noite ocorra uma boa circula<;ao de pessoas, havendo o esvaziamento das ruas quando as 

muitas empresas deste ramo estao fechadas, como vimos acima. Ruas vaz1as, pessoas 

inseguras, criminosos felizes. 

Assim fortalecer a economia local e fator indispensavel para os efeitos imediatos da 

preven<;ao do crime atraves da arquitetura ambiental. 

Urn bairro que possui uma boa diversidade de usos (principalmente comerciais), nao 

s6 mantem os seus moradores abastecidos da maior parte das suas necessidades ( e portanto 

presentes durante a maior parte do dia e durante urn maior numero de dias na semana), 

como tambem atrai moradores e visitantes de outros bairros para la. Tudo isso alem de 

manter o bairro movimentado, prosperando e crescendo, provoca uma redu<;ao no excesso 

de concentra<;ao (superlota<;ao) de pessoas nas areas centrais da cidade. Estes locais 

( centrais) costumam nao apenas concentrar urn maior numero de problemas urbanos 

( engarrafamentos, filas, superpopula<;ao flutuante ), mas tambem maiores indices de 

ocorrencias nos horarios comerciais. Dificil para a popula~;ao, dificil para a policia, que ten!. 

de se desdobrar para atender tanta gente. 
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JACOBS (2003: 106) a respeito ainda da econornia das cidades, cornplernenta estas 

ideias afirmando: 

Aqui e necessario discordar de uma crent;:a comum a respeito das cidades - a crent;:a de que os usos de 
baixo status eA.1Julsam os usos de alto status. Nao e assim que as cidades se comportam e a de que o 
seja (combate a Praga16

) torna in6cua toda a energia despendida no ataque aos sintomas e no desprezo 
as causas. As pessoas ou os usos que dispoem de mais dinheiro ou de maior respeitabilidade (para uma 
finna de crectito, as duas coisas estao sempre juntas) podem dominar com muita facilidade aqueles 
menos pr6speros ou de status menor, o que geralmente acontece nos bairros que ganham fama. 
Raramente ocorre o contrario. As pessoas ou os usos com menos dinheiro a disposit;:ao, menos 
altemativas ou respeitabilidade claramente menor, mudam-se para areas urbanas ja deterioradas, 
bairros que nao sao mais cobit;:ados pelas pessoas que dispoem do luxo do poder de escolha, ou bairros 
que s6 podem almejar algum fmanciamento com dinheiro vivo, capital especulativo ou dinheiro de 
agiotas. Os recem-chegados, portanto, precisam tentar se arranjar num lugar que, por esta ou aquela 
razao - ou mais comumente, por uma serie delas -, ja perdeu a popularidade. Superpopulat;:ao, 
degrada9ao, crime e outras fonnas de decadencia urbana, sao sintomas superficiais de urn fracasso 
econ6mico e funcionalmais profundo do bairro. 

Assim, por tnis da prosperidade de urn bairro esta urn micro-sistema econornico capaz 

de manter a sustentabilidade das atividades que o cornpoern. Sera capaz assirn de gerar 

empregos, produzir bens e servi~os, gerar renda e propiciar a reaplica~ao local de parte do 

capital que produz, haja vista que urna parte substancial, atraves do irnpostos vai para 

outros setores. Isto fara brotar a aqui tao decantada diversidade de usos, principais e 

derivados, que sejarn capazes de manter o local vivo, conservando ali os seus rnoradores e 

atraindo outros, numa espiral ascendente de progresso, paz e segurans;a. Cada bairro 

deveria ser, portanto, urn micro-sistema econornico tao independente quanto possivel, para 

obter das suas pr6prias entranhas a energia para urna auto sustentabilidade sadia e ern 

constante desenvolvirnento. 

E note-se, que esta econornia nao depende necessariarnente da presenva apenas de 

grandes ernpresas, corn grande capital de giro ( o que seria urna concentras;ao de usos, a qui 

sernpre criticada) mas de urna diversidade de empresas de portes e rarnos de atuavao 

variados, corn oportunidades para grandes e pequenos, porque assirn se cornpletarn e se 

fortalecem. Atenderiam assirn publicos variados, corn horarios de pico variados e 

constantes, jarnais concentrados, fazendo corn que a constante circulavao de pessoas, o 

16 Aqui JACOBS faz alusao a Grande Fraga da Monotonia, descrita no item 2.5.1, acima. 
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verdadeiro "sangue" que circula nas "arterias" das cidades, fosse sernpre abundante e 

oxigenado, pela diversidade que compoe a beleza do tecido social humano. 

2. 7 0 CRIME E 0 MEDO DO CRIME 

Os acontecirnentos que horrorizararn o Brasil, ocorridos ern Sao Paulo ern maio de 

2006, mostraram efeitos do crime e do rnedo do crime, que vao rnuito alern da simples 

inseguranva que se pode sentir ao caminhar por urna rua escura. U ma cidade inteira, urna 

das rnaiores do mundo, literalrnente parou, haja vista o irnpacto das a9oes do "PCC", 

Prirneiro Cornando da Capital, que resultou na rnorte de rnais de cern pessoas, rnais da 

rnetade delas policiais, destruivao de patrirn6nio publico e privado, alern de urn sentirnento 

nunca antes sentido, de inseguran9a, que se estendeu nao apenas por todo o Brasil, mas 

foram mostradas por to do o rnundo. 

A REVISTA VEJA, na sua edivao de 24 de maio de 2006 apresentou urn quadro que 

rnostra os efeitos do rnedo do crime: 

Os reflexos do medo: 
• 5.100 6nibus pararam de circular, dei.xando 5 milhoes de pessoas sem transporte; 
• 40% das escolas particulares e publicas de ensino fundamental e medio da capital 
suspenderam as aulas; 
• 12 universidades fizeram o mesmo; 
• 12 shoppings centers fecharam suas portas; 
• Todas as 3.000 lojas da Rua 25 de mar<;o encerraram o ex'Pediente no meio da tarde. Outros 
centros de comercio importantes, como as Ruas Teodoro Sampaio e Oscar Freire fizeram o 
mesmo; 

• 0 Aeroporto Santos Dumont, no Rio, cancelou 15 v6os para Sao Paulo, alegando falta de 
seguran<;a; 
• Com toda a popula<;ao correndo para casa, as 1730h o congestionamento na cidade era 
quatro vezes maior do que o normal, chegando a 195 quil6metros; 
• As 22 horas, ja nao se viam carros nem pedestres nas ruas. Avenidas como a Paulista e 
Rebou<;as estavam desertas. 

Nestes rnornentos de crise, a sociedade clarna por soluv5es nl.pidas, que durn golpe s6 

resolvarn a questao da seguranva publica. Ocorre que tais soluv5es nipidas e prontas nao 

existem. 0 cornbate ao crime e ao medo do crime e construido no dia a dia das 

comunidades, nao apenas pelas av5es da policia, mas de toda a sociedade, do govemo e de 

todos os setores da Navao, congregados e voltados para urn rnesrno objetivo, estabelecido e 
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perseguido de forma incansavel. A somat6ria de uma comunidade atuante, de urn governo 

focado no atendimento das demandas publicas, de uma policia eficiente e efetiva, e, acima 

de tudo, de urn ambiente social mais adaptado para nao oportunizar a ocorrencia do crime e 

do medo do crime, pode dar a solw;ao que todos almejam, para a seguranva publica. 

E assim que as coisas acontecem nos paises mais desenvolvidos que nestes momentos 

de dor social, sao citados como modelo para o nosso pais. 

Tudo isso porque o crime nao e uma causa, mas uma consequencia de problemas mais 

profundos da sociedade, ja exaustivamente debatidos e solidificados no ideario popular. 0 

que fazemos aqui e apenas uma relembranva, de que uma sociedade que se limita a cobrar 

da policia a soluvao de todos os problemas de seguranva publica, continuara a sofrer 

ataques de PCCs, de Comandos V ermelhos e ate de pequenos delinquentes oportunistas, 

que vitimam uma sociedade despreparada para fazer £rente a criminalidade. E isto acontece 

com uma facilidade tao grande, que ate pessoas tidas ate entao como honestas, se 

aventuram no mundo da delinqiiencia, fazendo com que os indices atinjam cifras 

astronomicas. 

Mudar esta realidade pode comevar por urn trabalho de alterar o ambiente urbana das 

cidades, tornando-o mais preparado para evitar a ocorrencia da desordem, dos pequenos e 

grandes delitos, do crime e do medo do crime. 

NEWMAN (1976:01)17
, a respeito desta questao afirma: 

0 problema do crime enfrentado pela America urbana, nao sera solucionado atraves do aumento da 
for~:a policial ou do seu poder de fogo. Estamos assistindo uma derrocada dos mecanismos sociais que 
antes mantinham o crime em cheque e davam e suporte para a atividade policial. Os ambientes de 
cidades pequenas, rurais ou urbanas, que estabeleciam e protegian1 seus pr6prios c6digos de moral, 
virtualmente desapareceram. Nos nos tomamos estranhos compartilhando os mais amplos habitats na 
hist6ria humana. [ ... ] 
Esta claro para quase todos os pesquisadores da prevew;:ao do crime, que a questao decorre 
necessariamente da inabilidade das comunidades de se unirem em a96es conjuntas. 

Quanta ao medo do crime, especificamente, COULQUHOUN (2004:07)18 afirma que 

este e uma forva real e muito poderosa que pode moldar a vida das pessoas. Segundo 

pesquisa desenvolvida na Inglaterra em 200112002, as mulheres, os idosos e os portadores 

1
- Tradu9ao sob responsabilidade do aut or. 

18 Tradu9ao sob responsabilidade do autor. 
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de necessidades especiais, sao os que mais sofrem do medo do crime. Estas pessoas temem 

pela sua seguran9a pessoal e temem tambem a violencia das ruas. No caso das mulheres 

acrescenta-se o medo de ataques de caniter sexual. Segundo a pesquisa homens jovens 

estao abaixo da media, no que tange ao medo do crime, embora corram urn risco muito 

maior de serem vitimas de crimes violentos. 

COULQUHOUN (2004:07) afirma ainda, que o medo do cnme pode ser muito 

aumentado na mente das pessoas pela forma como a midia no jornal, nidio e televisao 

divulga noticias de crimes. Ha, assim, a necessidade da midia aceitar a responsabilidade 

de passar as informav5es de urn modo equilibrado, complementa. 

Existem ainda, outras raz5es que podem aumentar o medo do crime e a inseguranva 

das pessoas. E o que demonstrou a pesquisa de campo, onde foram entrevistadas os 

moradores das 101 residencias que apresentaram maior indice de ocorrencias policiais de 

invasao de domidlio, furto e roubo, no ano de 2005, segundo dados do Sistema de Controle 

Operacional da Policia Militar do Parana (SisCOp ), que gerencia o atendimento de 

ocorrencias via fone 190. Segundo esta pesquisa, 48% dos entrevistados se sentia inseguro 

pela ausencia de policiamento, 21% por ouvir dizer que outras residencias haviam sido 

assaltadas, 12% pelas noticias do jornal e da televisao19
, 8% pela estrutura da propria 

residencia e 1% por achar que a vizinhanva nao ajudaria em caso de necessidade. 

0 inteiro teor da pesquisa citada acima, com as respectivas conclusoes sao 

apresentadas no item Espa~o residencial. 

2.7.1 A natureza do crime 

COULQUHOUN (2003:0li0
, ao tratar do terna natureza do cnme na Inglaterra, 

afirma que urn nurnero muito grande de crimes e causado por urn numero reduzido de 

delinquentes, que persistern em atuar nurna mesma area, por rnorar ali pr6xirnos e por 

encontrar ali condiv5es ambientais favoraveis para sua atua9ao. Ern muitas oportunidades, 

cornplementa, as pessoas desistern da ideia de que algo pode ser feito e nem mesmo 

comunicam a ocorrencia de delitos a policia, pelo total descredito de se obter urn resultado 

19 Note-se aqui a importancia da coloca9ao de COLQUHOUN, no sentido da midia exercer seu mister de 
forma equilibrada, visando nao aumentar desnecessariamente o medo do crime nas pessoas. 

20 Tradu9ao sob responsabilidade do autor. 
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satisfat6rio. Prosseguindo em sua analise, enumera alguns prindpios acerca do cnme, 

importantes para a compreensao dos conceitos de Arquitetura contra o Crime: 

• Ha uma intera~ao dinfunica entre o ambiente fisico e o comportamento do delinqiiente; 
• A maioria dos delinqiientes sao basicamente pessoas comuns, que pensam 

racionalmente e fazem escolhas conscientes - mesmo quando estao cometendo um 
delito; 

• 0 crime adquire muitas formas: crimes diferentes envolvem diferentes tipos de 
delinqiientes, motivos e estruturas de oportunidade; 

• Nao M mna teoria singular que explique a natureza do crime. Ele e variado e 
usualmente oportunista; 

• Ha um forte relacionamento entre o crime, a carencia social e economica e o estado do 
ambiente local. Lugares sujos, mal conservados e com lixo mal recolhido, afetam a 
saUde das comunidades; 

• A maior parte dos delinqiientes nao e especialista e quer tanto furtar algo de um carro 
como assaltar uma residencia; [ ... ] 

2.7.2 Crime e oportunidade 

A maioria dos crimes e cometida porque o delinqi.iente vislumbra uma oportunidade, 

que pode ser uma ou uma combinas;ao de varias delas, como facilidade de acesso, lugares 

para escalar, ausencia de uma definis;ao clara entre espas;o publico e privado, iluminas;ao 

insuficiente ou paisagismo que possa ocultar a presens:a de alguem. Quanta mais urn 

delinqi.iente se sente inseguro e vulneravel para agir, tanto menos provavelmente cometera 

urn delito. 

Segundo COLQUHOUN(2004:05i1
, ha tres teorias criminol6gicas basicas relativas a 

oportunidade para o crime: 

(1) Teoria da escolha racional: que prega que urn delinqi.iente em potencial, 

analisara as possibilidades do risco que corre antes de decidir cometer o 

crime. Considerara, assim, a chance de ser visto, facilidade de entrar e 

chances de escapar sem ser preso; 

(2) Teoria das atividades rotineiras: que apregoa que para que urn delito 

ocorra deve haver a somat6ria de tres fatores: urn agente motivado, urn alvo 

vantajoso ou vitima e ausencia de urn guardiao capaz. Para se prevenir o 

crime, segundo essa teoria, e necessaria afastar urn desses tres fatores. 

21 Tradw;ao sob responsabilidade do autor. 
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Exemplos: urn delinqiiente pode ser desmotivado melhorando-se o nivel de 

vigilancia ou tornando o acesso mais dificil. Urn alvo pode se tornar menos 

atrativo para urn delinqiiente ao se melhorar a sua seguranva ou remover vias 

de fuga, entre outros. 

(3) Teoria do espa~o defensavee2
, destaca os diferentes niveis de aceitavao do 

comportamento das pessoas em diferentes tipos de espavo. Segundo esta 

teo ria proposta por NEWMAN (1973 ), urn delinqiiente normalmente nao 

tern razao para estar num espa9o privado ou semi-privado. Assim pode-se 

estabelecer medidas de controle social que reduzam o potencial de crimes e 

comportamentos anti-sociais, distinguindo-se claramente espayos publicos 

de privados. 

Num artigo chamado Opportunity Makes de Thief ( A oportunidade faz o ladrao ), 

FELSON e CLARKE (1998)23
, estabelecem 10 principios que regulariam a oportunidade 

para o cnme: 

• As oportunidades desempenham urn papel na causa de todos os crimes - o 

design ( desenho, no sentido de projeto) e o gerenciamento desempenham 

urn importante papel em gerar o crime ou preveni-lo; 

• As oportunidades para o crime sao altamente especificas - o furto de 

veiculos para disputar corridas em via publica ("rachas") tern urn padrao 

de oportunidade inteiramente diferente do furto de carro para 

desmontagem e tnifico de suas peyas ("desmanche"); 

• As oportunidades para o crime sao concentradas no tempo e no espa90 -

ha grandes diferenvas entre urn enderevo e outro dentro de uma 

determinada area criminal. 0 crime varia largamente com a hora do dia e 

com o dia da semana, refletindo as oportunidades para que ocorra; 

• As oportunidades para o crime dependem da forma como as atividades 

ocorrem diariamente. Delinqiientes e seus alvos mudam de acordo com os 

itinerarios para o trabalho, escola e atividades de lazer. Arrombamentos 

22 Analisamos esta teoria em detalhes no proximo item 

23 Tradu~ao sob responsabilidade do autor. 
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freqiientemente ocorrem a tarde24 quando os residentes estao no trabalho 

ou na escola; 

• Urn crime produz oportunidade para outro - urn arrombamento bern 

sucedido pode encorajar o arrombador a retornar em outra data; 

• Alguns produtos sao mais tentadores quanto a oportunidades para o crime 

- essas oportunidades refletem urn valor particular, a inercia do objeto, sua 

visibilidade ou acesso para urn alvo de delito; 

• Mudanc;as sociais e tecnol6gicas produzem novas oportunidades para o 

crime - produtos que sao mais comercializaveis (por serem a "sensac;ao" 

do momento) sao alvos preferenciais. Ex: lap-tops ( computadores 

portateis ). 

• 0 crime pode ser prevenido pela reduc;ao da oportunidade: metodos de 

prevenc;ao devem ser estabelecidos para cada situac;ao especifica; 

• Reduzir o crime normalmente nao o desloca, mas cada esforc;o para 

reduzir o crime pode obter algum ganho real. Mesmo crimes que sejam 

• deslocados podem ser dirigidos para longe dos piores alvos, lugares e 

momentos. 

• A reduc;ao acentuada de oportunidades pode produzir amplos declinios dos 

indices de crime. Medidas de prevenc;ao em uma localidade podem levar a 

uma difusao de beneficios, para horarios e locais pr6ximos, pois parece 

que delinqiientes costumam super estimar o alcance destas medidas. 

2.7.3 Fases da ac;ao delitiva 

Toda a ac;ao delitiva segue uma sequencia ma1s ou menos padrao de fases. 

Obviamente isto pode variar, dependendo de fat ores internos aos envolvidos (do 

delinqiiente e da vitima) e externo (do ambiente), mas em geral a ac;ao ocorre da seguinte 

forma (fig. 01) : 

24 Esta refercencia diz respeito a realidade criminal inglesa, que pode ter ou nao, correspondencia com a 
brasileira, dependendo da regiao, dia da semana, entre outros fatores. 



27 

FIGURA 1 FASES DA A<;Ao DELITIV A 

1. Selet;ao primaria do alvo 

2. Determinat;ao do alvo 
• • 

I I 3. Espreita 
I I 

I I 4. Planejamento 
I I 

I 5. A~ao delitiva I 

(1) Selec;ao primaria do alvo 

0 delinqi.iente faz uma sele~ao, a principia grosseira, do alvo da sua futura a~ao. Isto 

ocorre normalmente quando alguma coisa neste alvo chama a aten~ao do criminoso: 

facilidade aparente de invasao de uma residencia, caracteristicas e comportamento da 

vitima (sexo, idade, se esta distraida, se porta objetos de valor, etc), ambiente favodtvel 

(ausencia de testemunhas, facilidade de acesso, etc). Nesta fase as caracteristicas do 

ambiente podem influir na sua decisao, desmotivando-o ou incentivando-o, havendo ainda 

baixo risco para a vitima ou local a ser atacado. Dependendo do tipo de delito, esta fase 
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pode durar, meses ou semanas (grandes seqiiestros25
), dias (furto ou roubo a empresas ou 

residencias de mais alto paddlo), horas (furto ou roubo de veiculos) minutes ou segundos 

(furtos e roubo a transeuntes, ou a residencias que "oferecem" uma oportunidade) 

(2) Determinac;ao do alvo 

0 alvo foi eleito, pela reuniao das condi~oes minimas de interesse para a a~ao 

iminente. 

(3) Espreita 

0 delinqiiente busca a confirma~ao da sua escolha, procurando se assegurar se que 

tern o que lhe interessa, se o lucro aparente justifica o risco que correni, se os elementos 

que lhe chamaram a aten~ao no inicio permanecem inalteradas ou evoluiram positivamente 

para ele, e principalmente, se possui os recursos necessaries para o sucesso da a~ao (se tern 

for~a fisica para superar a oposi~ao a sua inten~ao, se a vitima representa alguma amea~a 

consideritvel, etc). A percep~ao de caracteristicas ambientais contritrias a sua inten~ao 

(nivel de luminosidade, numero de passantes ou observadores, controle de acesso, etc) a 

altera~ao negativa da situa~ao para ele ( aparecimento de testemunhas, percep~ao de que 

havia alguem na casa que pensava estar desocupada dos seus moradores, urn cadeado num 

portao que pensava estar destrancado, urn cao, etc), podem ainda dissuadi-lo sem tentar o 

ataque. Aumenta o grau de risco para a vitima ou o local a ser atacado, mas ainda ha chance 

de nao haver prejuizo pela a~ao delitiva. Ate esta Htse, a Arquitetura contra o Crime pode 

impedir a a~ao delitiva, pela barreira psicol6gica que cria. 

(4) Planejamento 

0 delinquente, confirmadas as chances de realiza~ao de suas pretensoes iniciais em 

nivel razoavel, passa a planejar o emprego dos recursos de que dispoe. Esta fase, nos crimes 

de execu~ao mais rapida, pode ocorrer concomitantemente com a fase anterior. As 

condi~oes ambientais ja nao interferem mais, a nao ser que um novo fator, ate entao 

ausente, surja (uma viatura policial aparece, os moradores chegam em casa, etc). Se isso 

nao ocorre, aumenta a convic~ao do delinquente no sucesso da a~ao, que repassa 

25 Para casos de grandes sequestros (e:x1:orsao mediante sequestros), quadrilhas especializadas estudam o 
comportamento de varias vitimas ao mesmo tempo, buscando numa delas condiyoes melhores para a ayao que 
vira. 
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mentalmente as condiv5es que o levaram a decidir pela avao. Aumenta a tensao do 

delinquente, que apenas aguarda o momento ideal para agir, e o risco para a vitima ou para 

o local a ser atacado. 

(5) A~ao delitiva 

0 delinquente executa a avao delitiva. Aqui o risco e maximo para a vitima ou para o 

local a ser atacado. A extensao do prejuizo decorrente da avao delitiva pas sa a depender de 

fatores aleat6rios (nivel de agressividade do delinqiiente, reavao da vitima, presenva ou nao 

de armas em urn ou em ambos os p6los da situavao, etc). Via de regra haveni prejuizo para 

a vitima ou para o local a ser atacado, posto que, ainda que nao haja perdas patrimoniais, 

ferimentos ou morte da vitima, o impacto psicol6gico decorrente eleva o medo do crime a 

altos niveis. 

Cabe destacar ainda, que ha outros fatores que podem funcionar como catalizadores 

da avao delitiva, como as drogas e o alcool, que reduzem a auto-critica e as barreiras do 

medo, 0 desespero, quando 0 delinqi.iente pratica a avao por press5es fisicas ou psicol6gicas 

que recebe (Ex: dividas de drogas26
, abstinencia forvada do uso de drogas27

, motivos 

passionais28
, entre outros). 

2.7.4 0 custo do crime 

SCHNEIDER e KITCHEN (2002:20) fazem uma comparavao entre os valores que o 

custo do crime representa para a economia de varios paises desenvolvidos. Cabe lembrar, 

no entanto, que a extensao dos danos do crime e do medo do crime vao muito alem dos 

prejuizos financeiros a seguir descritos. Eles atrasam o desenvolvimento, inviabilizam 

projetos, cerceiam a liberdade das pessoas, geram enfim, uma infinidade de prejuizos 

sociais. Os numeros que apresentamos, sao apenas a ponta do iceberg, mas servem de 

lembranva para 0 fato de que investir num planejamento urbano preventivo a criminalidade, 

26 As dividas contraidas pelo uso de drogas, se nao saldadas no prazo estipulado, sao "pagas com sangue". 

27 0 usu3rio de drogas quando em abstinencia fon;ada, por nao poder obter o produto, tem a redu<;ao de 
sensa<;oes, como medo e dor, bern como perde o sensa de orienta<;ao e de risco, passando a hiper valorizar 
suas possibilidades em rela<;ao a vitima ou ao local que pretende atacar . 

28 Motivos passionais sao razoes ligadas a emo<;oes fortes do delinqiiente em rela<;ao a vitima: 6dio, vingan<;a, 
sentimento de trai<;ao de urn relacionamento amoroso, entre outros. 
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e economica e socialmente muito mais interessante, do que apenas contabilizar perdas. Isto 

porque, a perda de vidas humanas, de danos fisicos e marais ao ser humano vitimizado e as 
suas familias, e absolutamente incalculavel. 

Sao estes, assim, os dados (anode 2002): 

TABELA 1 0 CUSTO DO CRIME 

Valor na moeda do pais 

PAIS (em bilhoes)/ano 

Reino Unido £5029 

Estados Unidos da 

America US$ 450 (2,27)30 

Canada Can$ 46J1 

Australia Aus$ 18J:l 

Segundo urn estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Economica Aplicada)33 sobre 

homicidios no ano de 2003: 

Quando os cidadaos vivem em situac;:ao de inseguranc;:a, os custos individuais e sociais sao altos, pois 
as pessoas tendem a evitar as situac;:oes que as colocam em perigo, podendo deixar de ir a escola, ir ao 
trabalho, visitar amigos. Os custos economicos da inseguranc;:a tambem sao elevados, uma vez que 
alteram a propensao de qualquer um a investir e a produzir bens e servic;:os. [ ... ] 
As altas taxas de vitimizac;:ao e de sensac;:ao de inseguranc;:a no pais, favorecem a incidencia de 
distlirbios psico16gicos, reduc;:ao de contatos sociais, e o apoio a soluc;:oes populistas e ineficazes, como 
pena de morte e tortura. 

29 Libra esterlina 

30 D6lar americana 

31 D6lar canadense 

32 D6lar australiano 

33 Disponivel em http://www.ipea.gov.br/Destaques/livroradar/07.seguranca.pdf. Acesso em 23.05.06. 
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2.7.5 Medo real (ou concreto) e medo potencial (ou difuso) 

Urn dos efeitos mais danosos do cnme nao sao apenas os danos diretos da sua 

ocorrencia no meio social, mas tambem o medo decorrente dele. Em maior ou menor grau, 

o sentimento de inseguran~a causa grande estresse na sociedade como urn todo, pois nao 

atinge apenas as vitimas diretas das a~oes delituosas, mas milhoes de pessoas, que se 

sentem sujeitas a vitimiza~ao a qualquer momenta e em qualquer Iugar. Assim combater o 

medo do crime e tao importante como combater o proprio crime, sendo este urn dos grandes 

objetivos de qualquer sistema eficiente e efetivo de seguran~a publica. 

KELLING E COLLES (1996:22) afirmam que o medo seria urn dos mais importantes 

signs of crime (sinais do crime), posto que, aliado a desordem percebida, seriam os grandes 

vetores dos indices ascendentes de criminalidade. 

AMARO (2006:28) afirma que 

Como resultado de todo esse declinio nas relar;oes do publico, a introspeq:ao das pessoas 
concorre para o surgimento de espar;os vazios, desconfianr;a generalizada e falta de interar;ao social 
aliados a uma incidencia criminal cada vez maior. Esse processo e realimentado e aumenta o medo e a 
desconfianr;a. As pessoas passam a se trancar mais e mais, excluindo do seu convivio aqueles que 
acham que lhes transtnitem amear;a. 

A arquitetura Contra o Crime procura atuar, assim, nao apenas na preven~ao do delito 

propriamente, mas tambem nas sensa~5es humanas de inseguran~a decorrentes dele. 

0 medo do crime pode se manifestar, segundo urn conceito tecnico, de duas formas 

basicas: o medo real eo medo potencial. 

Medo real ( ou concreto34)e a sensa~ao de inseguran~a que as pessoas sentem com 

rela~oes a situa~oes perfeitamente factiveis, como por exemplo: uma pessoas teme passar 

por urn local em que ocorrem frequentemente assaltos. A possibilidade de ser vitimizada e 
real. 

Medo potencial ( ou difuso) e a uma sensa~ao de inseguranva distorcida em relaQaO a 
condi~5es reais de seguran~a no local considerado. Por exemplo, uma pessoa houve num 

34 AMARO (1999:50) utiliza a nomenclatura referida entre parenteses. 
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noticiario que ha roubos em Curitiba e teme sair a rua defronte a sua casa, embora ali nao 

haja registros de delitos. 

Ambas as formas, ah~m dos maleficios referidos acima, sao tambem complicadores da 

aplica<;ao das estrategias aqui propostas, pois geram retra<;ao e receio de participar em 

programas comunitarios de seguran<;a, de utilizar o espa<;o publico e induzem ao abandono 

destas areas. Rejeitam assim, entre outros aspectos, a importante estrategia do refor<;o 

territorial, dando as costas para os espa<;os publicos que sao perifericos aos seus locais de 

convivio. Esta retravao e urn dos grandes problemas de seguran<;a publica no Brasil, pois o 

delinquente assumira o controle destes espa<;os muito mais facilmente. 

2.7.6 0 p6s-delito 

Hoje em dia com os niveis de criminalidade e com a audacia dos delinquentes, e 

importante pensar num fator que aqui convencionamos chamar de p6s-delito. 

P6s-delito sao providencias que devem ser tomadas por todas as pessoas direta ou 

indiretamente prejudicadas ap6s o acontecimento de urn determinado delito, principalmente 

para que ele nao se repita. Destas medidas dependem a seguran<;a e a qualidade de vida 

de tais pessoas dali para adiante por uma serie de fatores que passamos a discorrer. 

Como primeira providencia: todo delito deve ser sempre comunicado a policia. A 

sub notifica<;ao e urn grande problema para o planejamento de a<;5es policiais, o que pode 

facilitar a reincidencia do fato. 

2. 7.6.1 Estabelecimento da extensao do prejuizo 

E importante que ap6s o delito se fa<;a urn levantamento de toda a extensao do 

delito, posto que muitos dos prejuizos pessoais e materiais nao sao perceptiveis de 

imediato. 

(l) Quanto as pessoas. 

E importante estabelecer urn periodo de observa<;ao sobre todos os envolvidos, 

procurando perceber altera<;6es de comportamento. E natural que o sentimento de revolta 

causado pelo delito, aumente o grau de agressividade e irritabilidade nas semanas 

subsequentes. No entanto, se este sentimento apresenta tendencia de aumento, ou de 
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permanencia, deve-se procurar a ajuda de urn profissional de psicologia, posto que isto 

pode ser sinal de instalayao de processos psico-patol6gicos que podem levar a alteray5es da 

personalidade das pessoas vitimizadas em carater definitivo, principalmente crianvas e 

adolescentes. Uma subita atrayao por armas ou artes marciais em adultos e crian9as sao 

sinais de perigo. Nao permitir que isto avance e salvar estas pessoas de aumentarem os 

prejuizos do delito. 

A compra de armas e uma decisao freqiientemente tomada por vitimas, 

principalmente quando o delito se repete. Mas a experiencia tern mostrado que este nao e 
urn investimento valido, pois armas: 

• Aumentam o fator de risco, nao de seguran9a; 

• 0 numero de pessoas mortas ou feridas por disparos acidentais e maior do que 

aquelas que conseguiram se salvar por terem uma arma. 

• Crianvas sao as maiores vitimas; 

• A presen9a de armas gera o relaxamento de outras medidas de seguran9a, como por 

exemplo investir em rnudan9as arquitet6nicas que realmene melhorem a seguran9a; 

• Acaba-se armando criminosos. 

E importante se procurar detectar se o delito aconteceu por conta de falhas da( s) 

vitima(s). Nas pesquisas de vitimizav5es, como veremos ao longo deste trabalho, o numero 

de delitos que ocorre por oportunidades que a yitima oferece e alto. Na pesquisa de 

vitimizavao em residencias 36% dos casos ocorreram por esta razao e este numero sobe 

para 55% no caso de delitos no comercio. Estima-se inclusive que estes percentuais sejam 

maiores, posto que sao baseados no testemunho das vitimas, que nem sempre admitem a 

parte de culpa que lhes cabe no fato. 

Delinqiientes costumam em seus crimes levar consigo patrim6nio, a paz e ate a 

vida de suas vitimas. Isto infelizmente e uma decisao deles. Se levarao consigo a moral, o 

respeito a vida, a honestidade e, acima de tudo, 0 sentimento de humanidade das vitimas, e 

uma decisao destas. 

Nao nos perdermos com a violencia que nos cerca, e o que nos diferencia dos 

delinqiientes, sejamos cidadaos ou mesmo policiais. 
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(2) Quanto ao patrimonio 

Possuir urn inventario de todos OS hens e uma medida muito valida, pois muitos 

objetos levados pelo delinquente nao sao percebidos num primeiro momento, apenas 

quando se vai utilizar o objeto que se perdeu, o que pode ocorrer semanas ou ate meses 

depois. 

(3) Quanto a estrutura fisica (residencia, ponto comercial, outros) 

Apos o delito deve obrigatoriamente haver uma altera«;ao visivel na estrutura 

fisica do local vitimizado, sob pena de urn breve retorno do delinqiiente para outros 

delitos. Este e urn dos pontos mais importantes do p6s-delito, posto que sao das medidas de 

melhoria na seguranc;a, que depende urn futuro de paz para aquele local. 

Hoje em dia, pela audacia do delinquente medio, ha o habito por parte dele, de se 

manter a residencia vitimizada sob observac;ao ap6s o delito. Se nada muda, esta sendo 

mandada uma mensagem de omissao que o delinqi.iente aprecia, e que o fara voltar com 

grande probabilidade. 

N as pesquisas de vitimizac;ao, concluimos que o acontecimento de urn deli to pode 

estar ligado a medidas nao tomadas pela vitima antes dele. Concluimos tambem que a 

reincidencia de delitos esta fortemente ligada a medidas que a vitima deixa de tomar depois 

dele. 

Comprovamos isto em func;ao dos numeros que levantamos. Na pesqmsa em 

residencias, 26% das vitimas deixou de tomar providencias, houve por conta disso uma 

reincidencia de ate tres vezes numa mesma residencia. Na pesquisa no comercio, 53% das 

vitimas nao tomou providencias ap6s o delito e houve uma reincidencia de mais de 1 0 

vezes em alguns casos. 

Isto mostra que e absolutamente fhndamental mudar e mostra que se mudou. A 

coloca~ao de uma nova grade, mais urn cadeado, urn cao, a mudan~a de posi~ao do caixa 

dentro da loja, a remoc;ao do excesso de ·propaganda dos vidros em frente ao 

estabelecimento comercial, que obstruem a visao, enfim qualquer medida visivel tomada, 

sempre ajuda a evitar a reincidencia do delito. 
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Concluindo o p6s-delito sao medidas nem sempre agradaveis, mas sempre muito 

importantes para minimizar os danos de urn determinado delito, bern como evitar sua 

reincidencia. 



3. Conceitos e estrab~gias de arquitetura contra o crime 

3.1 CONSIDERACOES GERAIS 

A Conferencia da Organizavao das Nav5es Unidas1 sobre o Meio Ambiente Humano, 

reunida em Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, e, atenta a necessidade de urn criteria e 

de principios comuns que oferecessem aos povos do mundo inspiravao e guia para 

preservar e melhorar o meio ambiente humano, estabeleceu: 

1. 0 homem e ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o quallhe da sustento 
material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em 
larga e tortuosa evolw;ao da ra~a humana neste planeta, chegou-se a mna etapa em que, gra~as a rapida 
acelera~ao da ciencia e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inilllleras maneiras 
e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o 
natural e o artificial, sao essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos 
fundamentais, inclusive 0 direito a vida. 

2. A prote~ao eo melhoramento do meio ambiente humano, e uma questa.o fundamental que afeta o 
bem-estar dos povos e o desenvolvimento econ6mico do mundo inteiro, urn desejo urgente dos povos 
de todo o mundo e um dever de todos os governos. 

3. 0 homem deve fazer constante avalia~ao de sua e:x-periencia e continuar descobrindo, inventando, 
criando e progredindo. Hoje em dia, a capacidade do homem de transformar o que o cerca, utilizada 
com discernimento, pode levar a todos os povos os beneficios do desenvolvimento e oferecer-lhes a 
oporttmidade de enobrecer sua existencia. Aplicado err6nea e imprudentemente, o mesmo poder pode 
causar danos incalculaveis ao ser humano e a seu meio ambiente. 

Segundo CROWE (1999:34), do National Crime Prevention Institute (Instituto 

Nacional de Prevenvao do Crime), em LouisVille, Kentucky, nos Estados Unidos da 

America (EUA), por milhares de anos, ao longo da hist6ria da humanidade, o conhecimento 

de como modelar o comportamento humano tern sido usado por arquitetos, engenheiros, 

urbanistas e ate mesmo moradores, para tentar estabelecer padroes de conduta em 

determinadas situay5es de interesse,. Os antigos templos gregos na Antigilidade Classica, 

permitiarn a entrada de pouca luz para estabelecer urn sentimento de medo. As modernas 

lanchonetes tipofast-food (comida rapida) onde os sons, cores eo desenho da mobilia, sao 

elaborados para dar a ilusao de urn servivo extremamente nipido, ainda que este nao seja 

1 D isponivel em W\Y\Y .nuna. gov. br/ estmturas/ agenda2l/ _ arqui\·os/ estocolmo. doc. Acesso em 11.05 . 04 
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asstm. Crowe afirma que a manipulac;:ao do comportamento humano, com vistas a fins 

pre-estabelecidos pelos que projetam e constroem tais ambientes, e uma realidade antiga e 

inegavel, embora nem sempre percebida ou publicamente conhecida. 

Assim, haja vista este fato ja sacramentado na vida das pessoas, o que se pretende 

atraves da prevenc;:ao do crime atraves da arquitetura ambiental, e a manipulac;:ao do 

comportamento das pessoas, de forma a inibir condutas anti-sociais e delitivas. 

A relevancia do tema assume importante papel, dentro das politicas publicas de 

seguranc;:a, quando observamos a propensao de urn numero muito grande de pessoas para a 

pnitica de delitos. E is so que afirma uma pesquisa realizada pelo Dr W. Steve Albrecht, da 

Brigham Young University's School of Bussiness, no estado de UTAH, EUA, 

(CROWE,1999:14) em casos de "crimes do colarinho branco", quanto a honestidade do 

publico em geral: 

• 30% do publico em geral furtara ou sera desonesto regularmente; 

• 30% do publico em geral furtara ou sera desonesto dependendo da situac;:ao 

(ou do risco); 

• Apenas 40% do publico em geral nunca furtara ou sera desonesto, 

independenternente da situac;:ao. 

Se adicionamos a este fator facilidades que o arnbiente prornove, poderernos entender 

a razao de parte do altos indices de criminalidade, nao apenas no Brasil, mas ate rnesrno ern 

paises, ditos de "1 ° rnundo", que em bora nao o divulguern ou admitarn, por vezes superam 

os indices brasileiros, dependendo do Iugar. 

E irnportante ressaltar, que corn base nas relac;:oes entre o ser humano e o arnbiente 

que o cerca, havera sernpre reac;:oes psicol6gicas antagonicas entre usuarios norrnais de urn 

deterrninado local e delinqiientes ern potencial ali presentes. Isto e, condic;:oes ambientais 

que fazern o usuario normal se sentir seguro, farao o potencial delinqiiente se sentir 

inseguro. Por outro lado, as condic;:oes de inseguranc;:a para o usuario normal proporcionarao 

sensac;:ao de seguran<;a ao delinqiiente, para possiveis a<;oes delitivas. 

Isto nos leva a constata<;ao de que a arquitetura arnbiental pode ser urn fator positivo 

ou negativo, no que tange a seguranc;:a das pessoas, posto que tanto pode inibir como 

incentivar a pratica de delitos. Dai a irnportancia do seu estudo. 
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3.2 CONCEITOS DE PREVENCAO DO CRIME ATRAVES DA 
ARQUITETURA AMBIENTAL 

3.2.1 Arquitetura contra o crime (ACC) 

Dentro da ideia de que "o proprio desenho e efetivo uso da arquitetura do ambiente 

pode conduzir a uma redu<;ao do medo do crime e da sua incidencia, bern como a uma 

melhoria da qualidade de vida" dar-se-a a seguir algumas defini<;oes indispensaveis para 

seguir-se adiante neste estudo, para o melhor entendimento do que se tratara ao Iongo deste 

estudo. 

AMARO (2006), da a seguinte defini<;ao da preven<;ao contra o crime atraves da 

arquitetura ambiental : "Conjunto de a<;oes e medidas com o objetivo de diminuir a 

probabilidade de ocorrencia de delitos e aumentar a sensa<;ao de segura..l'J.<;a, atraves de 

intervencoes no desenho urbano." 

Assim concluimos que a preven<;ao do crime atraves da arquitetura ambiental pode ser 

definida co!llo todas as providencias a serem tomadas, visando reduzir a probabilidade do 

acontecimento de delitos, atraves de modificacoes no desenho urbano, aumentando assim a 

sensacao de seguranca. 

3.2 .2 Design contra o crime 

Em paises onde o desenvolvimento do tema ja esta bastante avan<;ado, como a 

Inglaterra, este ja tern uma abrangencia que transcendeu a aspectos apenas de arquitetura. 

La o tema e chamado Design Against Crime -DAC, (desenho - no sentido de projetos-

contra o crimei, abrangendo o estudo de todo e qualquer produto de mercado que possa ter 

seu desenho adaptado a prevenc;:ao do crime. 

Assim, embalagens, mobiliario, acess6rios da moda (bolsas, carteiras, e outros), 

equipamentos de uso publico, como terminais de informatica alocados em estacoes de 

transporte coletivo, qualquer objeto enfim, que venha a ser colocado a disposi<;ao do 

2 Tradu9ao sob responsabilidade do au tor. 
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consumidor e que possa ser melhorado no item seguranc;:a para o usmirio, recebe este 

tratamento. 

3.2.3 Vantagens da aplica<;ao dos conceitos de arquitetura contra o crime 

A titulo de exemplo da efetividade de tais conceitos CROWE (1999:09), cita que em 

cidades americanas de pequeno e medio porte, obteve-se: 

• Reduc;:ao de furto e roubo em lojas de conveniencia entre 50 e 65%; 

• Em outras cidades como Fort Lauderdale, Knoxville, North Miami Beach, 

entre outras, a reduc;:ao de tnifico de drogas e crimes em geral foi de 15 a 

100%; 

• Os governos dos Estados Unidos da America, Canada, Japao, Franc;:a, 

Alemanha, Turquia, Reino Unido, e outros paises, mantem programas 

regulares de estudos e desenvolvimento de Arquitetura contra o Crime; 

• A aplicac;:ao dos conceitos de Arquitetura Contra o Crime (ACC), 

comprovaram fortalecer as atividades comunitarias, a o mesmo tempo que 

reduziam problemas com a criminalidade (CROWE, 1999:46); 

• Os conceitos de ACC sao fundamentais para os valores mais tradicionais de 

uma polfcia preventiva, por ajudar a comunidade a funcionar mais 

propriamente; 
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• Os problemas relativos a criminalidade, sao tratados em varios niveis da 

ambiencia comunitaria (ambiente residencial, escolar, comercial, de lazer, e 

outros); 

• Proporciona uma integrac;ao de abordagens preventivas ( ao analisar o 

comportamento criminal, permite diferentes formas de atuac;ao, atraves de 

estrategias mais adequadas a uma efetiva reduc;ao do comportamento delitivo ); 

• Permite o estabelecimento de objetivos a media e longo prazo, posto que a 

correta aplicac;ao dos seus conceitos demanda urn processo de reavaliac;ao 

constante de resultados obtidos, baseados em tecnicas comprovadas 

mundialmente; 

• Encoraja a assunc;ao de responsabilidade coletiva pela soluc;ao de problemas, 

em func;ao dos bons resultados que obtem na reduc;ao da desordem percebida, 

do crime e do medo do crime; 

• Promove uma abordagem interdisciplinar dos problemas urbanos, pms 

envolve diferentes setores da sociedade, que nao apenas a policia, nos esforc;os 

pela melhoria das condic;oes de seguranc;a. 

• Encoraja urn melhor relacionamento entre a comunidade e a policia, pots 

demanda urn esforc;o coordenado entre ambas, demonstrando a comunidade 

urn efetivo empenho da corporac;ao policial na melhoria das condic;oes de 

seguranc;a desta mesma comunidade; 
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• Desenvolve Iinhas guia e padroes de conduta para atividades de planejamento, 

crescimento e desenvolvimento urbanos, pautados em criterios absolutamente 

tecnicos e calcados em estudos e pesquisas; 

• E urn grande fomentador de programas de revitalizavao urbana, renovada por 

conceitos modernos de utilidade e seguran9a; 

• Institucionaliza politicas publicas e pniticas de prevenvao ao crime, em 6rgaos 

tradicionalmente nao envolvidos diretamente em tais atividades, como 

prefeituras, universidades, comercio e industria. 

• Partindo de conceitos em grande parte simples, sao de facil compreensao e 

assimilavao, por parte nao apenas de arquitetos, engenheiros, industriais, 

comerciantes e policiais, mas tambem de pessoas da comunidade, que passam 

a fazer parte de movimentos de reestruturavao urbana, com relativa facilidade, 

nas suas comunidades e nas cidades como urn todo. 

0 mesmo autor cita ainda que ambientes escolares, estradas de ferro, bairros, cidades, 

por todo o mundo reduziram perdas e danos com a criminalidade, utilizando os conceitos 

em perspectiva, o que demonstra a importancia e a necessidade da incorporavao e 

desenvolvimento de tais conceitos tambem em nosso pais. Cabe destacar que ha 

precedentes hist6ricos de projetos de sucesso desenvolvidos em algumas cidades do Brasil, 

entre elas Curitiba e Rio de Janeiro, conforme analisamos no item 4 Espa~os residenciais. 
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3.3. ESTRATEGIAS DE ABORDAGEM EM ARQUITETURA CONTRA 

0 CRIME 

Estrategias de abordagem sao sistemas de orienta~ao basica para o desdobramento dos 

conceitos te6ricos de Arquitetura Contra o Crime (ACC), em a~oes praticas. 

3.3.1 Estrategias basicas 

Ha tres estrategias basicas de abordagem em ACC (CROWE,1999:36): 

• Controle natural de acesso; 

• Vigilancia natural; 

• Refor~o territorial. 

CROWE (1999:38), as subdivide em estrategias e conceitos primarios e 

secundarios, de Arquitetura Contra o Crime, conforme figuras n° 1 e 2 . 
FIGURA 1 CONCEITOS PRlMARIOS 

Conceitos Primarios de 
Arouitetura contra o crime 

• 
• • 

Controle natural de Vigilancia Natural 
acesso 

FONTE: CROWE (1999:38) 

3.3 .1.1 Controle de acesso: 

0 Controle de acesso e dirigido primariamente para reduzir a oportunidade de 

ocorrencia do delito. Seu objetivo primario e impedir o acesso para o objetivo do elemento 

delituoso, por criar a sensa~ao de risco para a atua~ao de urn eventual criminoso. As 

estrategias de controle de acesso sao tradicionalmente classificadas como: 
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a) Organizadas (Ex: guardas, porteiros, vigilantes); 

b) Medinicas (Ex: trancas, correntes, fechaduras ); 

c) Naturais (Ex: definic;ao do espac;o); 

FIGURA 2 CONCEITOS SECUNDAR:IOS 

Conceitos Secundarios 
de Arquitetura Contra 

o Crime 
• 

• -. 
Controle de acesso: Vigilancia: 

• Organizado; • Organizada; 

• Mecanico. • 1\tiecanica . 

FONTE: CRO\VE (1999:38) 

3.3.1.2 VigiHincia natural: 

Urn dos conceitos mais importantes de toda a Arquitetura Contra o Crime e o de 

vigiHincia natural, pois e urn dos mais essenciais, simples e efetivos para se melhorar a 

seguranc;a. Este acontece atraves de processes naturais da vida urbana, criando uma barreira 

psicol6gica importante, como dissuasora de atitudes anti-sociais ou ilicitas. 

Esta vigiHincia, fundamental para a melhor seguranc;a das ruas, calc;adas, bairros e 

cidades, depende de fatores basicos que JACOBS (2003:37), refere da seguinte forma: 

A seguran~a das ruas e mais eficaz. mais informal e enyolYe menos tra~os de hostiJidacle e 
clesconfian~a exatamente quando as pessoas as ntiJizam e usu:fruem espontaneamente e estao menos 
conscientes. de maneira geral. de que estao policiando. fgrifo nosso] 
0 requisito basico cia ;-igil<'incia e um n{unero substancial de estabelecimentos e outros locais pi1blicos 
clispostos ao longo clas cal~aclas do distrito: de;·e haver entre eles sobretudo estabelecimentos e espa~os 
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publicos que sejam utilizados de noite. L~jas, bares e restaurantes, os exemplos principais, atuam de 
forma bern variada e complexa para aumentar a seguranc;:a nas calc;:adas. 

Este conceito parte da simples ideia de limitar a acao do delinqilente, pela sensacao 

de que esta sob vigilancia. E o famoso conceito "ver e ser visto", posto que todo o 

criminoso, em seu processo de elaborac;ao mental que antecede o ato delitivo, se pergunta: -

Estou sendo visto?3 0 risco de a resposta ser "sim", ainda que por pessoas que num 

primeiro momenta nao pudessem fazer frente aos recursos de que dispoe para a conclusao 

de seu intento, na maioria das vezes inibe esta atitude, o que pode mudar grandemente o 

desfecho de tal situacao, mormente em beneficia de uma potencial vitima. Assim o grande 

objetivo da vigilancia natural e promover a melhor visibilidade dos ambientes, facilitando a 

observacao, ainda que por pessoas do povo, e que e no aspecto de seguranca, por vezes 

mais efetiva, como ja dissemos, que uma viatura policial em patrulhamento esporadico. 

A vigilancia naturale tradicionalmente classificada como: 

a) Organizada (Ex: policiais em patrulhamento); 

b) Mecanica (Ex: iluminacao, cameras); 

c) Natural (Ex: Janelas, portas de vidro); 

AMARO (2006), salienta que a prevencao do cnme atraves da arquitetura 

ambiental, constata que em geral as pessoas sente-se muito mais seguras sabendo que 

existem outras pessoas que a observam, mesmo que tal observacao nao seja feita por 

policiais, de modo que sua presenca seja registrada e tendo a nocao de que estao sendo 

vistas. 

Cabe, porem destacar, que apesar de toda a efetividade dos conceitos aqui tratados, 

principalmente o de vigilancia natural, a participacao das pessoas que convivem nos 

ambientes objeto deste estudo e fundamental. Como afirma CROWE, (1999:38): " Se as 

pessoas observam comportamentos impr6prios, mas nao fazem nada a respeito deles, o 

mais cuidadoso planejamento de Arquitetura contra o crime, sera inutil em termos de 

impedir crimes e vandalismo.'' 

3 Ver o item Fases da a~ao delitiva. 
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A fim de detalhar as estrategias de Arquitetura contra o Crime como "conceitos de 

design" (no sentido de projetost, CROWE (1999:37), prop5e o seguinte esquema5 (fig 

04): 

FIGURA 3 ESQUEMA MOSTRANDO OS CONCEITOS DE DESIGN 

Conceitos de Design 

• 
• • 

Controle de acesso Vigilancia 

I 
I I I I \ I 

Natural br1!anizada Mecanica 
Organizada Mecanica (defini~ao i(pol.patnt- (ilumina-

Natural 

(guardas) (trancas) espacial) Jlando) ~ao) 
(janelas) 

FONTE: CROWE (1999:37) 

CROWE (1999) cita ainda, que constituem-se em conceitos primarios a vigiHincia eo 

controle de acesso naturais. A vigilancia e controle de acessos organizados ou mecanicos 

constituem-se conceitos ou estrategias secundarias. 

AMARO (2006:47) afirma que a observavao natural (o autor utiliza, neste caso, 

nomenclatura urn pouco diferenciada) abrange nao apenas o espa90, mas o desenho do 

ambiente e as estruturas porventura existentes, para ampliar a visibilidade natural do lugar 

considerado, a qual possibilita o aumento da sensavao de seguranya podendo impedir ay5es 

delituosas. 0 campo de visao em linha reta, prossegue, com uma melhor noyao de 

profundidade, ou mesmo a possibilidade de observac;ao numa via mais longa e em espac;o 

aberto, gera uma excelente oportunidade para a observayao natural. Segundo o autor, 

pioneiro no Brasil acerca do tema ora estudado, urn campo visual aberto permite, 

4 Traduc;ao sob responsabilidade do autor. 
5 Traduc;ao sob responsabilidade do autor. 
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simultaneamente, o espa9o adequado e a percep9ao de seguran9a para reagtr 

adequadarnente a possiveis agressoes ou arnea<;as. 

0 rnesrno autor apresenta urn rol de principios que prornovern a rnelhor vigilancia 

naturale urn amplo campo visual: 

• Posicionar o projeto de acordo com espa<;os abertos existentes, assim como relaciona
los com os projetos adjacentes; 

• Ctiar, em frente aos predios, espa<;os que transmitam urn sentido de atividade. Ex.: 
lojas, assentos, etc.; 

• Estabelecer areas amplas e sem barreiras visuais pela disposi<;ao das constru<;oes e 
outros equipamentos; 

• Projetar passagens para pedestres e outros espa<;os para minimizar repentinas e 
drasticas mudan<;as de dire<;ao ou de nivel, que determinem pontos cegos; 

• Maximizar a visibilidade em areas de alto risco como estacionamento de veiculos, 
passarelas e passagens subterraneas; 

• Desenhar o lay-out do espa<;o de modo que os corredores para pedestres e pontos de 
embarque e desembarque de transportes sejam facilmente identificados e tenham amplo 
campo visual. 

E importante relembrar que as estrategias aqui sugeridas nao devern ser seguidas 

isoladamente. Devem fazer parte de urn plano maior de mobilizayao e participa9ao 

comunitaria que envolva todos os setores da sociedade, que levem a cria<;ao de um sistema 

completo de seguran9a, o qual nao dispensa as a96es dos 6rgaos de seguran9a publica. A 

barreira psicol6gica criada por muitos dos procedimentos aqui propostos, serao facilmente 

rompidas, se nao houver rea96es adequadas por pessoas da comunidade e/ou da policia. 

0 que aqui se propoe, assim nao sao medidas isoladas de uma ou outra pessoa, mas a 

cria9ao de uma cultura de preven<;ao, que redesenhe os espa9os urbanos em que vive a 

popula<;ao. Sem isso, nao apenas a Arquitetura contra o crime, mas qualquer outro sistema 

de seguran9a que se proponha, tera resultados pifios. 

3.3.1.3 Refor9o territorial (territorialidade) 

PEASE e PEASE (2005: 126) afirmam que a maioria dos animais possui urn certo 

espa<;o aereo ao seu redor que reivindica como seu espa<;o pessoal. Segundo eles, a 

amplitude deste espa<;o dependeria das dimensoes de onde o animal vive e da densidade 

populacional local. Os autores afirmam que como a maioria dos animais, o ser humano 

carrega consigo um espa<;o pessoal seu, que os autores chama de "sua propria bolha dear 
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portatil", cujo tamanho dependeria da densidade da popula9ao de onde foi criado. Nesta 

linha afirmam: 

0 espac,;o pessoal, portanto, e culturalmente detenninado. Enquanto algumas culturas, como ajaponesa, 
estao acostmnadas com a superlotac,;ao, outras gostam dos "amplos espac,;os abertos" e preferem que 
voce mantenha a distancia. 
As pesquisas revelam que os atos de violencia perpetrados por passageiros de avioes aumentaram na 
decada de 1990, quando as companhias comec,;aram a diminuir o espac,;o destinado aos assentos para 
compensar a perda de receita resultante dos descontos nas passagens. 

Seguindo a mesma tese existem espa9os determinados psicol6gica e culturalmente, 

que os autores citados chama de zonas de distancia (fig. OS): 

(1) Zona intima: tambem chamada de zona imediata, va1 de 14cm a 46cm de 

distancia do nosso corpo. Nela, s6 pessoas com urn maior nivel de intimidade podem 

penetrar, como amantes, pais, filhos, amigos intimas e parentes. 

(2) Zona pessoal : de 46cm a 1 ,20m, e a distancia em que pessoas ficam em reunioes 

sociais, como festas, atividades coqueteis e reunioes de amigos. 

(3) Zona social: de 1,20m a 3,60m, e a distancia que mantemos de estranhos, como 

urn encanador que nos presta urn servi9o em casa, urn carteiro ou o entregador de 

supermercado e qualquer outra pessoa que nao conheyamos bern. 

(4) Zona publica: mais de 3,60. Quando estamos na presenya de urn grupo maior de 

pessoas a quem nao conhecemos, e nesta disHincia que nos sentimos seguros. 



FIGURA 4 DISTRJBUI<;AO DAS ZONAS DE TERRITORIALIDADE 

Zona 
pessoal: 
46cm a 
1,20m 

FONTE: PEASE e PEASE (2005:127) 
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Esta constatac;ao e importante, posto que da orientac;oes importantes dentro dos 

conceitos de Arquitetura Contra o Crime. Duas vertentes se formam: uma no sentido de que 

o ser humano quando invadido em suas zonas de disUincia mais intimas tendera a reagir de 

forma agressiva, e outra, no sentido de que mesmo as zonas alem de 3,60 sejam tambem 

consideradas como territ6rio seu (reforc;o territorial). 

No primeiro caso e importante constatar que em espac;os como o de lazer, como 

danceterias e campos de futebol, as lotac;oes maximas devem ser obedecidas, e a arquitetura 

deve estar preparada para tanto, pois tumultos, pisoteamentos, ferimentos e ate morte j a 
foram contatados nestes locais, decorrentes de superlotac;ao. Trataremos especificamente 

sobre esta questao no item Espac;o de lazer. 

No segundo caso, a zona de distancia chamada publica, tambem prec1sa ser 

considerada, abrangida e respeitada como zona sob cuidado da pessoa que a possui, posto 

que o abandono das areas pr6ximas a residencias e domicilios, tern gerado urn aumento da 

criminalidade nestes locais, posto que o delinquente o absorve e o utiliza como territ6rio 

seu. 
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Muros altos e totalmente fechados, edificios com o lado cego voltado para a rua, 

residencias com a frente totalmente tomada por arvores e arbustos, cal9adas tomadas de 

mato e detritos, sao sinais visiveis de abandono da area de fronte a estes locais. Isto e uma 

permissao tacita para que o delinquente se aposse dela e a utilize, expandindo seu territorio 

delituoso. As pessoas de bern ficam acuadas, encurraladas dentro da sua propria residencia, 

e ai sim, tern razao quando dizem que sao prisioneiras dentro da sua propria casa, embora 

seja justo dizer tambem que parte da culpa lhes cabe, por terem se omitido na sua obriga9ao 

de zelo por tais areas. 

Vida em Comunidade 

Pesquisas de vitimiza~ao tern demonstrado que a incidencia da criminalidade leva a uma redu~ao na 
intensidade da rela9ao entre as pessoas. Por serem vitimas de delitos ou conhecerem pessoas que foram 
vitimas, as pessoas passam a se relacionar menos com as outras pessoas buscando reduzir o risco a que 
poderiam estai submetidas. Resultando em uma: 

• redu~ao na freqiiencia com que os vizinhos se visitam, conversam ou trocam gentilezas; 
• redu9ao na capacidade de forma9ao de uma identidade de grupo entre os vizinhos; 

redu9ao na vigilancia infonnal dentro das comunidades; 
• redu9ao na sensa9ao de seguran9a das pessoas em rela9ao ao lugar onde residem. 

Assim o refor9o territorial, ou territorialidade, significa que cada pessoa deve 

abranger as areas proximas ao seu domicilio ou residencia, cuidando, vigiando, coibindo 

atitudes anti-sociais ao seu alcance, ou acionando a policia para faze-lo, quando se sentir 

insegura pelo nivel de agressividade dos invasores. 0 que nao pode ocorrer e o abandono 

desta area, posto que isto significa nao apenas perda desta area, mais urn risco maior de 

invasao na sua propria residencia. 

Uma teoria apoiada fortemente nesta questao e a chamada Teoria do Espa9o 

Defensavel, proposto por Oscar Newman6 em 1972, e sublimada em seu livro Defensible 

Space: Crime Prevention Through Urban Design (Espa<;o defensavel: preven<;ao do crime 

atraves do desenho urbano), lan<;ado em 1973, que analisamos mais a frente no item A 

Teoria do Espa~o Defensavel. 

6 Oscar Newman, arquiteto e urbanista americano, foi Diretor do Instituto de Planejamento e Habita9ao da 
Universidade de Nova Iorque. Foi tambem consultor do Departamento de habita9ao e desenvolvimento 
Urbano do Govemo dos Estados Unidos da America e da Autoridade de Urbaniza9ao da Cidade de Nova 
Iorque, EU A. 
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3.3.2 Abordagem "30" 

CROWE (1999:39), propoe urna estrategia de abordagern a questao da preven<;ao do 

crime atraves da arquitetura arnbiental, que deveria ser seguida tanto pelo governo, como 

pelas pessoas da cornunidade, principalrnente aquelas rnais preocupadas corn os aspectos de 

seguran<;a. 

Esta abordagern, que convenc10nou charnar "abordagern 3 D" pelas iniciais das 

palavras que representarn suas principais ideias, e baseada nas tres dirnensoes ou fun<;5es de 

todo o espa<;o ocupado pelo ser hurnano, corn os questionarnentos explicativos que o autor 

faz (ipses litteris): 

1. Todo o espa~o humano tern algum prop6sito designado; 
2. Todo o espa90 hmnano tern defini~oes sociais, culturais, legais ou fisicas que lhe 

prescrevern cornportamentos desejados e aceitos; 
3. Todo o espa~o humano e designado para suportar e controlar comportamentos desejados. 

Usando os "3Ds" como um guia, os espa~os podem ser avaliados fazendo-se as seguimes 
perguntas: 

DESIGNAC:AO 

• Quale o prop6sito designado para este espa~o? 
• Para que deveria ser usado, em seu objetivo original? 
• Quao bem este suporta seu uso atualmente? E mn uso desejavel? 
• Ha conflito nele? 

DEFINIC:AO 

• Como e definido este espa~o? 
• Esta claro quem o possui? 
• Onde sao seus limites? 
• Ha defini~oes sociais ou culturais que afetan1 como o espa~o e usado? 
• As regras Iegais ou administrativas estao claramente colocadas e apoiadas 

politicamente? 
• Ha sinaliza~oes? 
• Ha conflito ou confusao entre o prop6sito designado e sua defini<;ao? 

DESENHO (no sentido de projeto) 

• Quao bem o desenho (projeto) fisico suporta a sua fun~ao pretendida? 
• Quao bem o desenho (projeto) fisico suporta as defini~oes dos comportamentos 

aceitaveis ou desejaveis? 
• 0 desenho (projeto) conflita ou impede o uso produtivo do espa~o ou o proprio 

funcionamento das atividades humanas pretendidas? 
• Ha confusao ou conflito na maneira como se pretende que o desenho (projeto) fisico 

controle o comportamento? 
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3.3.3 Exemplos de aplicagao das estrategias de Arquitetura contra o Crime: 

Ao se trabalhar as estrategias de Arquitetura Contra o Crime, parte-se sernpre da 

enfase de aspectos naturais, procurando-se fazer as coisas de sernpre, mas faze-las de 

forma rnelhor, de forma rnais pratica e inteligente, visando a rnelhoria da seguranya dos 

arnbientes de convivio hurnano. 

Assirn, sao exernplos da aplicayao destas estrategias (CROWE,l999:40f 

• Prover a clara definic;ao dos lirnites dos espac;os controlados; 

• Prover de forma clara, a rnarcayao de zonas de transic;ao que indicarn a 

movirnenta<;ao do espa<;o publico, para o semi-publico e para o privado. 

• Realocar areas de aglutinac;ao de pessoas para locais corn vigilancia natural e 

controle de acesso, ou para localizac;oes distantes da vista de provaveis 

delinqi.ientes; 

• Alocar atividades seguras ern locais inseguros, para prop1c1ar nestes a 

vigilancia natural que tais atividades propiciarn, corn o objetivo de melhorar a 

percepc;ao de seguranc;a ern usuarios norrnais do local, bern como a sensac;ao 

de risco para eventuais delinqi.ientes; 

• Alocar atividades inseguras ern lugares seguros, para reduzir a vulnerabilidade 

destas atividades com a vigilancia natural e o controle de acesso de tais 

lugares seguros; 

• Redirecionar o uso do espa<;o para prover barreiras naturais contra atividades 

conflitivas; 

• Redirecionar espac;os para rnelhorar a percepc;ao ou realidade da vigilancia 

natural; 

3.3.4 Aspectos do ambiente que influem na fisiologia e comportamento 
humanos 

7 Tradw.;ao sob responsabilidade do autor. 
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CROWE (1999:93ss)8
, afirma que contemporaneamente, no que tange as rela<;:5es 

entre o ser humano e o ambiente, a maioria das respostas deste ao ambiente sao 

involuntarias. Tais respostas seriam tanto metab6licas quanta inatas ou ainda respostas 

aprendidas que viriam naturalmente. Tais respostas, segundo ele, sao tao automaticas que 

ocorrem em nivel de subconsciente. Por outro lado, prossegue, nossas respostas ao 

ambiente podem, em alguns casos, serem uma rea<;ao puramente associadas ao instinto de 

sobrevivencia, mas outras podem ser estimuladas de acordo com nosso processes de 

socializa<;:ao ou treinamento. 

Para esclarecer esta teoria, prop5e (fig. 06) urn esquema que demonstra os fatores 

intrinsecos ao ser humano, que chama de "Elementos Reacionais Humanos" (Metab6licos, 

Sistema de Percep<;ao e Esqueletico-muscular), com a indica<;ao dos fatores ex6genos que 

afetam tais elementos (temperatura, pressao, gravidade, umidade, some luz). 

0 sistema metab6lico e composto de mecanismos biol6gicos inatos, que gerenciam 

varias fun<;oes vitais ao organismo e e influenciado constantemente por determinados 

fatores no ambiente que envolve o ser humano, conforme se especifica abaixo: 

3. 3 .4 .1 Ilumina<;ao 

Segundo CROWE (1999:100), 90% dos estimulos externos ao organismo humano 

vern de percep<;oes visuais. Pode-se perceber assim, a importancia da luz como 

influenciadora de muitas funs;oes do organismo humane entre elas o seu comportamento. 

Empresas comerciais de grande circula<;ao de pessoas, utilizam como forma de 

atra<;ao altos niveis de ilumina<;ao. Em contra partida locais mal iluminados tern a tendencia 

de levar 0 ser humano a depressao. 

CROWE (1999: 1 04) afirma que a ilumina<;ao apresenta dois prop6sitos para a 

Arquitetura Contra o Crime: uma seria para a iluminas:ao de atividades humanas e a outra 

para a sua seguranca. 

A luz faz as pessoas se sentirem mais seguras, principalmente a noite, em fun<;ao da 

sensa<;ao de controle visual do que ocorre a sua volta, notadamente quando esta luz atinge 

os limites do local onde a pessoa se encontra. 

8 Tradw;:ao sob responsabilidade do autor. 
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Urn experimento interessante descrito por CROWE (1999: 105)9 confirma esta 

assertiva: 

Entradas e halls tem sido tradicionalmente ilmninados do centro do teto. Isto era mna presun~ao 16gica 
de que mna ihuni1m~ao posicionada no centro proveria mn cone de luz que cobriria o piso. Algunms 
pesquisas conduzidas em Louisville, Kentucky, descobriram que as pessoas que se encontravam em 
areas de espera do elevador, que eram centralmente iluminadas, tendiam a se posicionar no centro do 
recinto e evitar contato com os olhos de outras pessoas. Quando entrevistadas posterionnente, 
afirmaran1 que sentiam aquele local desconfortavel e inseguro. A luz no mesmo ambiente foi 
reposicionada para ilmninar as paredes e deixar o centro da sala em penmnbra. As pessoas se 
posicionavam, entao, junto as paredes e estabeleciam contato visual. Eles sentiam que o ambiente era 
seguro e confortavel. Eles sentiam ainda que a sala era maior do que as dimensoes atuais. 
Halls que sao ilmninados do centro do teto, sao mais freqiientemente percebidos como lotados. 
( ... ) Uma vez que a illllllina~ao seja dirigida para as paredes ( ... ) as pessoas andarao mais rapido, se 
sentimo mais seguras e sentirao que a sala e maior. Um beneficio complementar e que h:i redu~ao de 
30% do barulho, ainda que as pessoas estejam andando mais rapido. 

Tradicionalmente, areas urbanas que melhoram a iluminac;ao, tern, v1a de regra, 

reduc;oes nos indices de criminalidade e reduc;ao do medo potencial. 

Consultores sobre iluminac;ao, afirma CROWE (1999: 1 05), enfatizam no 

planejamento da iluminac;ao o aproveitamento da iluminac;ao natural. A iluminac;ao deve 

ser planejada para a noite tambem. Recomenda-se o posicionamento de pontos de luz em 

numero suficiente e em locais que possibilitem a iluminac;ao de todo o ambiente. 

AMARO (2006:65) lista uma serie de t6picos a serem observados quanto a 

iluminac;ao, segundo a Arquitetura contra o Crime: 

A ilumina~ao pode amnentar a percep~ao de seguran~a e diminuir a incidencia criminal. 
Os seguintes principios devem contemplados nos projetos pra promover a devida ihunina~ao do 
ambiente: 

• Maxinrizar as oportunidades para incidencia de ilumina<;ao natural dos espa~os; 
• Usar diferentes pontos de ilumina~ao para promover luminosidade consistente e reduzir 

contrastes entre luz e sombra; 
• Assegurar que todos os espa~os internos, acessos, rotas de saida e sinaliza~ao estejam 

bem iluminados; 
• Evitar a ilmnina~ao de areas nao destinadas ao uso noturno; 
• Assegura que a ilumina~ao clareie de modo efetivo as passagens (subterraneas ou 

passareias) e pontos potenciais de emboscadas que sao mais importantes que janelas ou 
estradas; 

• Posicionar os postes de ilumina~ao de modo que nao sejam encobertos por vegeta~ao; 
• Identificar e ihuninar" caminhos seguros"; 
• Evitar a coloca~ao de pontos de ilumina~ao ao nivel dos olhos, sem prote~ao10; 

9 Tradu~ao sob responsabilidade do autor. 
10 A fim de se evitar ofuscamento. 
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• Instalar pontos de ilumina9ao resistentes, que dificultem ataques de vandalos, com foco 
direcionado para baixo. 

JACOBS (2003:43) a respeito da importancia da iluminac;ao nas ruas, assevera: 

0 valor da ilumina9ao forte nas mas de areas apagadas e desvitalizadas vern do reconforto que ela 
proporciona as pessoas que precisam andar nas cal9adas, OU gostariam de andar, as quais nao 0 fariam 
se nao houvesse boa ilumina9ao. Assim, as luzes induzem as pessoas a contribuir com seus olhos para 
a manuten9ao da rna. Aiem do mais como e 6bvio, a boa ilumina9ao amplia cada par de olhos- faz 
com que os olhos valham mais porque seu alcance e maior. Cada par de olhos a mais e qualquer 
aumento em seu alcance, representam um trunfo para as areas apagadas e desvitalizadas. Porem, as 
luzes nao tem efeito algum se nao houver olhos e nao existir no cerebro por tnis dos olhos e a quase 
inconsciente reconfirma9ao de apoio geral da rua para a preserva9ao da civilidade. Quando nao ha 
olhos atentos, podem ocorrer crimes horrorosos ,em publico e ocorrem, nas bem iluminadas esta9oes do 
metro. Quase nunca ocorrem crimes em salas 'de espetaculos escuras, onde muitas pessoas e muitos 
olhos estiio presentes. 

No item Espa~os de lazer, comprova-se a influencia da luz no comportamento do ser 

humano, ao constar-se nas pesquisas realizadas em danceterias de Curitiba, que aquelas que 

possuem melhores sistemas de iluminac;ao, apresentam menores indices de ocorrencias. Ao 

contnirio, aquelas com niveis menores de luminosidade, ou que utilizam sistemas 

impactantes de iluminac;ao, concentram maiores indices de ocorrencia e de crimes graves, 

como homicidio e Iesoes corporais de natureza grave. 

3.3.4.2 temperatura e umidade relativa do ar 

A temperatura e uma variante que afeta drasticamente o comportamento humano. 

Uma ambiente quente induz a ansiedade e ao estresse (CROWE, 1999:94). Urn ambiente 

frio tambem, mas de forma diferenciada. Igualmente a umidade relativa do ar, quando alta, 

provoca sensac;ao de sufocac;ao, alem da ansiedade e estresse como no caso anterior. 

AMARO (2006:78) afirma categoricamente que "ambientes com grandes 

aglomerac;oes e calor intenso proporcionam comportamentos mais agressivos e, em sentido 

oposto, ambientes climatizados tendem a acalmar os animos". 

Assim, a manipulac;ao destes fatores pode ser uma eficiente forma de controle do 

comportamento humano, de molde a se evitar o aumento da agressividade e a propensao a 

atos de violencia. A guisa de exemplo, como veremos mais adiante, no item Espa~o de 
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lazer, danceterias onde o calor e a umidade relativa do ar alcanyam indices mais altos em 

seu ambiente interne, apresentam proporcionalmente maiores indices de ocorrencias, como 

no caso de iluminayao referida acima. 

3.3 .4.3 Cores 

As cores tambem influenciam de forma importante o comportamento humano. Eo 

que afirma CROWE (1999: 105)11
: 

As cores afetam o comportamento. Algumas respostas sao aprendidas, como as respostas a luzes 
vermelhas e luzes verdes. 0 uniforme policial azul causa respostas socializadas que tendem a ser 
associadas com a autoridade. Algumas parecem ser mais naturais [ ... ] Luzes vennelhas produzem mais 
atividade dentro de grupos. As pessoas (individualmente) passam o tempo nao tao bern na luz 
vermelha. 0 vermelho induz a urn aumento na pressao sangiiinea, na respira<;ao e no piscar dos olhos. 
0 azul tern efeito oposto. Este parece suprimir atividade. 0 tempo passa melhor. A pressao sangiiinea, 
respirac;ao e o mov:imento de piscar de olhos sao reduzidos. [ ... ] 

Tanto sao importantes as cores para o comportamento humano que existe a 

Cromoterapia, que e uma tecnica de terapia para determinados problemas de saude, cuja 

analise aqui foge do tema, razao pela qual faremos apenas dela a referencia a fim de 

reforyar a importancia do tema. 

No item Espa.;os de lazer, analisamos os casas de danceterias pesquisadas em 

Curitiba, que apresentam maiores indices de criminalidade e tern suas paredes internas 

pintadas de preto e/ou com manchas vermelhas cor de sangue. Ja outras que sao pintadas 

em tons de bege, ou outras cores claras, apresentam menores ou nenhum indice de 

ocorrencias policiais. 

11 Tradw;ao sob responsabilidade do autor. 
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E interessante notar que a textura das paredes internas do ambiente pode provocar 

alteray5es fisiol6gicas e, consequentemente, no comportamento do ser humano. Paredes 

que possuam uma textura que pareya agressiva pode gerar urn sentimento de ansiedade e 

estresse. U m exemplo de parede com aspecto agressivo e a parede com textura formada por 
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farpas, pontas ou saliencias que pare9am afiadas. E o caso de paredes com acabamento de 

concreto "chapiscado", onde ha a sensa9ao de que a pessoa podeni se ferir se tiver urn 

contato com a mesma. Isto e agravado quando o espa9o disponivel no ambiente e pequeno, 

o que aumenta a sensa9ao de que a pessoa podera ser "espremida" contra as paredes em urn 

dado momento. 

Igualmente decora96es que tenham outros tipos de arestas, farpas e que dominem o 

aspecto do ambiente proporcionarao as mesmas sensa96es. 

As pessoas que tiverem de permanecer em ambientes assim por tempo prolongado ou 

freqiiente poderao desenvolver tendencias a agressividade ou depressao em tais locais. 

3.3.5 Paisagismo 

0 paisagismo pode ser ao mesmo tempo urn aliado ou urn vilao quando se trata de 

Arquitetura Contra o Crime. 

Usado de forma correta o paisagismo pode: 

• Ser usado como barreira natural ou refor9o a barreiras artificiais existentes; 

• Servir de protes;ao para atividades anti-sociais, como pixas;ao, depredas;oes 

entre outros (ver item 5 espa~o Publico); 

• Refor9ar a imagem de lugar limpo e organizado, servindo como elemento de 

refon;o territorial. 

• Servir como ponto de lazer para os moradores locais, refor9ando a vigiHincia 

natural; 

• Servir como atrativo para a presens;a de visitantes, que refor9am o movimento 

de pessoas e a vigiHincia natural; 

Mal utilizado pode: 

• Servir de abrigo para delinquentes; 

• Incentivar o ajuntamento de desocupados; 

• Quando em areas mais extensas, transmitir grande sensa9ao de inseguran9a, 

principalmente a noite; 
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• Servir para a ocultac;ao da pnitica de crimes ou do produto destes, como 

drogas, objetos furtados ou roubados, entre outros; 

• Reduzir a vigiHincia natural ao encobrir a visao de areas livres; 

• Projetar sornbras, reduzindo a distribuic;ao de luz; 

• Ocultar sinalizac;oes e orientac;oes, como nurnero de residencia, placas de 

sinalizac;ao e outros; 

• Dar aspecto de desordern, se nao devidarnente conservado, encorajando e 

facilitando a ac;ao de delinquentes; 

• Servir como auxilio para a transposic;ao de sistemas de controle de acesso ou 

acesso a pontos elevados e desguarnecidos (por exernplo, urn galho alto de 

urna arvore que pode ser utilizado para facilitar a transposic;ao de urn rnuro, 

ou o alcance de urna j anela alta de urn sobrado ou edificio ); 

Assirn, os cuidados corn o paisagisrno sao irnportantes para as estrategias de 

Arquitetura Contra o Crime, a fim de que se tire deste aspectos as vantagens, que vao muito 

alern do ernbelezarnento puro e simples, como virnos acirna. 

3.4 A TEORIA DO ESPACO DEFENSAVEL 

NEWMAN (1973:03) propoe ainda no anode 1972 uma teoria, considerada classica, 

dentro da Arquitetura Contra o Crime, que e a Teoria do Espac;o Defensavel. Nas palavras 

do proprio autor citado, espa<;o defensave/12 e: 

[ ... ] urn modelo para ambientes residenciais que inibe o crime por criar a expressao fisica de uma 
fabrica social que se defende. Todos os diferentes elementos que sao combinadas para fazer o espa<;o 
defensavel tem um o~jetivo comurn - urn ambiente em que a territorialidade latente e o sensa de 
comunidade dos habitantes, pode ser traduzido na responsabilidade de assegurar urn seguro, produtivo 
e bem mantido, espa<;o de viver. 0 potencial criminoso percebe que urn espa<;o como este e controlado 
pelos seus residentes, deixando-o, como intruso, reconhecido e consciente disso. 

NEWMAN (1973) procurou comprovar sua teoria, estudando 133 cornplexos de 

edificios residenciais na Cidade de Nova Iorque, cruzando as informac;oes que obtinha, com 

dados da New York City Housing Authority Police Department (Autoridade Responsavel 

pela Habitac;ao da Cidade de Nova Iorque). 

12 Tradu<;ao sob responsabilidade do autor. 
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Por esta razao estudaremos mais detalhadamente esta teoria dentro do item Espa.;o 

residencial, quando analisamos, entre outras, a quesHio de predios residenciais. 

3.5 0 ETERNO CONFLITO ENTRE FORMA E FUNCAO 

A forma e a func;ao das coisas, sao conceitos que se alternam em prevalencia, no 

interesse do ser humano, desde os prim6rdios da Hist6ria. 

Em alguns momentos a questao estetica assume a prioridade, e a busca pela beleza 

das formas determina como se projeta e constr6i casas, edificios, ruas e cidades. 

Em outro momenta, a busca pela funcionalidade dos espac;os humanos e levada ao 

extrema e os conceitos de estetica ficam em segundo plano. 

Projetos urbanisticos ou arquitet6nicos despreocupados com a funvao seguranva, se 

tornam grandes atrativos para atuac;ao de delinquentes, como pudemos constatar nas 

pesquisas de vitimologia que dao suporte a este trabalho, como podemos ver no item 

Espa.;o Residencial, onde residencias de altissimo padrao foram vitimizadas facilmente, 

por nao estarem preparadas para a func;ao seguranc;a. 

Em contra partida, uma preocupavao exagerada com a funvao, pode gerar efeitos 

indesejados como o Fortress Eject (efeito fortaleza) [CROWE, 1999], ou as "fortalezas de 

medo" (AMARO, 2006), que tambem provocam problemas, nao apenas para OS usuarios 

diretos de construc;oes que seguem este conceito, mas tambem para a populac;ao 

circunvizinha como veremos mais a frente, no item Espa.;o Residencial. 

CROWE (1999: 112) destaca que neste conflito deve se questionar tudo, o tempo todo. 

Os "porques" devem estar bern clams e nada deve escapar ao sensa critico do aplicador dos 

conceitos de Arquitetura contra o Crime, sob pena de isto gerar desequilibrio na relac;ao 

"forma x func;ao", com os prejuizos a respeito dos quais trataremos a seguir. 

0 que cabe destacar em linhas gerais nesta parte de nosso trabalho, e que o que se 

busca, no interesse da Arquitetura contra o Crime, e o equilibria entre forma e func;ao, pois 

ambos sao as duas faces de uma mesma moeda, com a qual se compra urn urbanismc 

adaptado ao interesse e a realidade atual da seguranva publica do nosso pais. 

CROWE (1999:113), propoe o seguinte esquema (fig. 09) a fim de destacar a 

importancia de tal equilibria: 
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FIGURA 6 FUN~AO VERSUS FORMA 
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FONTE: CROWE ( 1999_ 113) 

FUN<;AO 

Como se pode observar, no que tange a forma, OS itens ao topo da lista sao OS mais 

voltados para esta finalidade. Em sentido contnirio, os itens voltados mais a funcao situam

se na parte inferior da lista. Observe-se que o autor coloca os itens shopping center e casa 

no centro do esquema, indicando a importancia do equilibria entre forma e funcao nestes 

it ens. 

Por ele se verifica que os conceitos forma e funcao, sao inversamente proporcionais, 

sendo o seu equilibria fundamental. 0 excesso de urn e de outro sao desinteressantes para a 

Arquitetura contra o Crime. 

3.6 ARQUITETURA CONTRA 0 CRIME 
POLICIA COMUNITARIA 

UMA ESTRATEGIA DE 

No importante estudo realizado pelo Palacio do Itamaraty, do Ministerio das Relacoes 

Exteriores, intitulado "Mundo afora - programas de combate a violencia urbana" 
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pesqmsou-se os sistemas de segurant.;a publica de 36 paises, entre eles EUA, Canada, 

Japao, Alemanha, ente outros. Em todos eles, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais 

desenvolvidos aos mais precarios, em todos e unanime o direcionamento que se da com 

relat.;ao a policia comunitaria. 

Com nomes diferentes as vezes (l\IIINISTERIO DAS RELA<;OES EXTERIORES, 

2005): "Policia de Proximidade" na Frant.;a, "Segurant.;a Cidada" no Chile, "Policia 

Setorial" na Africa do Sui, "Corpo Nacional da Paz" na Argentina, o que se percebe e que a 

ideia por tras destes sistemas e sempre a mesma: a policia e a comunidade juntas devem 

trabalhar em prol da segurant.;a publica. Procurando neutralizar os problemas em sua genese 

de forma pr6-ativa, se reduzira os indices negativos e os prejuizos da violencia e da 

criminalidade no tecido social. Nao ha outra forma de se trabalhar tais quest5es. 

E isto que se pretende tambem para o nosso pais. Existe urn grande potencial para se 

alterar positivamente a realidade social adormecido nas comunidades. E atnis deste 

despertar que vamos com a nossa policia comunitaria. Nao uma grande solut.;ao 

mirabolante, mas sim pequenas solut.;5es no dia a dia das pessoas. Solut.;5es simples, 

criativas, caseiras a vezes, mas que vao aos poucos reorganizando nossas comunidades, 

entre elas os conceitos de Arquitetura contra o Crime. Nao podemos apostar mais na 

repressividade da policia como principal forma de atuat.;ao na Segurant.;a Publica. 

Acima de tudo precisamos de uma abordagem em que a nossa sociedade se reeduque 

por ela mesma, na busca de solut.;5es para problemas que a afetam, ao inves de aguardar, 

que "alguem fat.;a alguma coisa". 

Partindo-se do principia de que urn dos principais objetivos das at.;5es de Policia 

Comunitaria e a resolut.;ao preventiva de problemas que afetam a segurant.;a publica, 

constatamos que ha uma congruencia de objetivos desta com os principia de Arquitetura 

contra o Crime, posto que esta tambem, pelo estabelecimento de criterios de urn urbanismo 

preventivo quanto a segurant.;a, busca evitar problemas futuros de segurant.;a no espat.;o 

humano em analise. 

Por essa razao, especificamos abaixo elementos da Filosofia e Estrategia de Policia 

Comunitaria, posto que ao Iongo de todo este trabalho faremos referencia e esta tecnologia. 
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3.6.1 A Filosofia e Estrategia de Policia Comunitaria 

Inobstante esteja sendo discutida rnais intensarnente agora, a policia cornunitaria nao 

e urn terna novo. Na Inglaterra, ern 1829 Sir Robert Peel13
, ao criar a farnosa "Policia 

Disciplinada" ja lan-;ava, atraves de alguns principios (KELLING e COLLES, 1996:105 e 

106)14
, charnados The Principles of Law Enforcement (Principios de Policia), as bases de 

urna policia efetivamente cornunitaria, a London Metropolitan Police Force (For-;a Policial 

Metropolitana de Londres): 

l. A missao basica pela qual a policia existe e prevenir o crime e a desordem; 
2. A habilidade da policia de executar seus deveres, e diretamente dependente da 

aprovac;ao publica quanto a existencia, ac;oes, comportamento e habilidade dest~ em 
assegurar a manutenc;ao do respeito pi1blico; 

3. A policia deve assegurar a cooperac;ao do publico quanto a observancia voluntaria da 
lei a assegurar e manter o respeito publico; 

4. 0 gran de cooperac;ao do publico que possa ser assegurado, diminui a necessidade de 
uso da forc;a publica; 

5. A policia procura e preserva a cooperac;ao do publico, rulo por cativar a opiniao 
publica, mas constantemente demonstrando urn servic;o absolutamente imparcial a lei, 
em absoluta independencia de seus servic;os, sem se ater a justic;a ou injustic;a de leis 
individuais, por estar pronta a oferecer urn servic;o individual de amizade a todos os 
membros da sociedade, sem distin<;ao de rac;a ou classe social; 

6. A policia deveria usar a forc;a fisica no limite necessario para assegurar a observancia 
da lei ou para restaurar a ordetn, somente quando o exercicio da persuasao, conselho e 
aviso forem considerados insuficientes; 

7. A policia a todo o tempo deveria manter urn relacionamento com o pi1blico que 
realizasse a tradic;ao hist6rica de que a polfcia e o publico e o publico e a policia; a 
policia e 0 Unico membro do publico que e pago para dar atenc;ao 0 tempo todo as 
obrigac;oes que incumbem a cada cidadao no interesse do bern estar da comunidade; 

8. A policia deveria sempre direcionar suas ac;oes no sentido estrito de suas obrigac;oes e 
nunca parecer usurpar os poderes do judiciario de vingar individuos ou o estado; 

9. 0 teste da eficiencia policial e a ausencia de crime e da desordem, e nao da evidencia 
visivel das ac;oes policiais ao lidar com estes. 

13 Politico britamco nascido em Bury, Inglaterr~ conhecido como administrador competente e incorruptivel, 
foi o fundador do Partido Conservador e criador da primeira forc;a policial disciplinada de Londres. De origem 
rica, estudou em Oxford, tomou-se membro do Parlamento (1809) e teve seu primeiro cargo executivo 
quando nomeado secretario da Irlanda (1812). Depois foi Ministro do Interior (1821-1834), quando promoveu 
uma ampla reforrna do C6digo Penal, promulgou da Lei de Emancipac;ao da Irlanda (1829) e reorganizou e 
ampliou a policia londrina. Foi Primeiro-Ministro (1834-1835, 1841-1846), onde desenvolveu medidas 
administrativas de grande repercussao como a criac;ao do imposto de renda e a abolic;ao das corn laws, (leis do 
mill10) leis que restringiam a importac;ao de milho e outros cereais. Estas duas medidas provocaram forte 
reac;ao dos partidos de oposic;ao e provocaram a queda de seu gabinete (1846). Decepcionado renunciou ao 
cargo, abandonou o Parlamento e morreu em Londres, poucos anos depois. 

14 Traduc;ao sob responsabilidade do autor. 
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0 Brasil mesmo, ja desenvolvia programas de policia comunitaria em outros 

momentos da hist6ria recente do pais. 0 que se tenta agora e resgatar o tema, incorporando

lhe os avans:os que se tern verificado com o desenvolvimento tecnol6gico e social que 

observamos hodiernamente. 

3. 6 .1.1. Principios da Filosofia de Policia Comunitaria 

Todo o sistema de ideias que a comp5e (BONDAR UK e SOUZA 2003: 49), gira em 

torno de principios que norteiam esta filosofia: 

(1) Comprometimento com a concessao de poder a comunidade 

"Nao ha cidadania sem participas:ao". A redw;ao do medo do crime, a reversao da 

decadencia da vida comunitaria e da qualidade geral de vida no meio urbano, passam 

necessariamente por urn trabalho conjunto, onde a comunidade pode influenciar as 

politicas de Segurans:a Publica, a serem envidadas pelos 6rgaos policiais. 

(2) Policiamento descentralizado e personalizado 

Atraves de urn contato pessoal e direto do policial comunitario, diariamente com as 

pessoas da comunidade, e prestado urn servis:o personalizado e adaptado para a necessidade 

de cada cidadao que recorre ao servis:o policial comunitario. E la no seio da comunidade, de 

forma descentralizada do comando da Unidade Policial da area, que sera decidida qual 

medida deve ser tomada para o atendimento requerido. 

(3) Resolu~ao preventiva de problemas a curto e a Iongo prazo. 

Este e urn dos principios que mais se coaduna com os conceitos de Arquitetura contra 

o Crime. Este principia estabelece que trabalho do policial comunitario vai muito alem do 

mero atendimento reativo de ocorrencias policiais. Em seus contatos diarios com a 

comunidade, com criatividade e ajuda desta mesma comunidade, o policial encontra 

solus:oes viaveis para problemas do dia a dia das pessoas, mesmo que nao sejam estes 

necessariamente problemas policiais, mas que muitas vezes viriam a ser, reduzindo ou 

eliminando no curto e no longo prazo, as consequencias de tais problemas. Orienta<;5es a 
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respeito de Arquitetura Contra o Crime, tern sido repassadas por policiais militares a 
comunidade, procurando fazer a difusao do elementos basicos desta tecnologia. 

( 4) Etica, legalidade, responsabilidade e confian~a. 

A policia comunitaria se ap6ia numa relac;ao de confianc;a estabelecida e fortalecida 

aos poucos entre povo e policia. Para manter esta relac;ao o policial comunitario obriga-se a 

atuar dentro dos limites da etica, da legalidade e com responsabilidade, principalmente em 

nao gerar expectativas na comunidade que nao possa atender. Assim o policial comunitario 

jamais faz promessas, e sim coloca seu trabalho e boa vontade a disposic;ao da comunidade 

a que serve. 

(5) Extensao do mandato policial. 

0 policial deixa de ser urn mero executor de ordens e passa a ser o chefe de seguranc;a 

local. Mais do que isto passa a ser urn consultor para a resoluc;ao dos problemas da 

comunidade, atua na area social, auxilia ate mesmo no fortalecimento das relac;oes 

familiares dos moradores locais, orienta e sugere correc;5es de problemas na Arquitetura 

dos espac;os humanos, principalmente os mais humildes. Assim sua autoridade e ampliada e 

fortalecida perante a comunidade. 

(6) Ajuda para as pessoas com necessidades especificas 

A policia comunitaria amplia as relac;5es policia-comunidade, passando a atuar na 

soluc;ao de problemas que vao desde o aconselhamento e resoluc;ao de conflitos inter

pessoais, ate atuac;oes na area de assistencia social, no amparo daqueles mais necessitados 

como jovens em conflito com a lei, idosos, pobres, portadores de necessidades especiais, 

valorizando o respeito a vida daquelas pessoas mais vulneraveis e menos assistidas dentro 

do tecido social. 

(7) Mudan~a interna 

A implementac;ao da policia comunitaria envolve o engajamento de todo o sistema de 

Seguranc;a Publica, exigindo mudanc;as na forma de encarar o papel da policia dentro da 

comunidade. Sem negar os beneficios do trabalho feito ate agora pelas Corporac;oes 
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envolvidas, busca-se atrair e convencer seus integrantes de que uma nova e revitalizada 

estrategia de atendimento a comunidade urge ser implementada. 

(8) Constru~ao do futuro 

A valorizavao do sentimento de comunidade, a forma simples e criativa para a 

resolu9ao de problemas comunitarios, a rela9ao de confianva estabelecida entre povo e 

policia e, principalmente, a assun9ao definitiva da comunidade em seu posto de coadjutora 

nas questoes de Seguran9a Publica, apontam para a esperanva de urn futuro melhor para 

todos. 

3.6.1.2. Policia comunitaria e cidadania 

Para a policia comunitaria, e fundamental o exercicio da cidadania por cada integrante 

da sociedade. 0 cidadao consciente de seus direitos e obriga96es dentro da comunidade, 

buscara por si mesmo a realizavao destes, cobrando dos 6rgaos publicos ou da propria 

comunidade em que vive, a tomada das medidas necessarias para tanto ou se empenhando 

pessoalmente para isso. Isto fara com que muitos problemas locais se resolvam sem a 

necessidade de intervenvao da policia. 0 policial comunitario, assim, passa a desempenhar 

o papel de professor de cidadania a domicilio, ("pedagogo da cidadania"

BALESTRERI:2002) posto que nos contatos diarios com a comunidade, conclama seus 

integrantes a buscarem atuar de forma dinamica e pr6-ativa, despertando-os para a 

participa9ao cidada e comunitaria. 

Este e urn dos grandes pontos de incentivo para as atua96es da comunidade no campo 

da Arquitetura contra o Crime: 

3. 6 .I. 3. "Os seis grandes" 
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Seis gran des forvas, chamadas "os seis gran des", formam a sociedade e todas elas 

participam da policia comunitaria15
. Sao elas: 

(1) A policia 

A policia atua como descrito acima, na busca de soluv5es dos problemas que geram 

criminalidade, numa parceria definitiva com a comunidade. Cabe ressaltar aqui que o termo 

policia, nao se refere apenas a Policia Militar, mas tambem a Policia Civil, Policia Federal, 

Policia Rodoviaria Federal e Guarda Municipal posto que todas fazem a policia 

comunitaria. 

(2) A comunidade 

Atua na resolu9ao dos problemas que estao ao seu alcance, desobrigando a policia 

de atendimentos assistenciais, que sobrecarregam o servivo policial, bern como 

auxiliando a policia com informav5es, sugest5es, criticas e ate mesmo cobranvas, do que 

entende como necessaria. Quando representada pelos Conselhos Comunitarios de 

Seguranva (CONSEGs) se toma muito mais eficiente na resolw;ao dos seus problemas. 

(3) Autoridades civis eleitas 

Estas tern papel importante ao apmarem a comunidade e a policia dentro deste 

trabalho, atraves da elaborayao e estabelecimento de politicas publicas, que de forma 

participativa, atendam aos maiores anseios da comunidade, reduzindo-se assim as press5es 

para cima dos indices de criminalidade e a violencia, quando nao ha o atendimento de tais 

demandas. 

(4) A comunidade de negocios 

Desempenha fun9ao essencial quando participa dos debates em tomo do tema 

Seguran9a Publica, mostrando os seus pontos de vista, sugest5es e necessidades. Nao e 
assim, o apoio material dado a comunidade, a parte mais importante da sua participayao, 

como alguns erroneamente pensam; 

(5) Outras instituic;oes (Prefeituras, Poder Judiciario, Ministerio Publico, dubes 

de servic;o, ONGs, universidades e outros); 

15 E importante aqui relembrar a diferew;a entre os conceitos de policiamento comunitirio e de policia 
comunitaria, sendo a primeira a atividade desenvolvida pelos 6rgaos policiais exclusivamente, e a segunda a 
atua<;ao de todos os setores da sociedade ("os seis grandes"). 
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Cada urn destes 6rgaos atuando de forma interdisciplinar, tern urn grande poder de 

alterar positivamente o cenario social, sendo assim indispensaveis a evolus;ao pra a 

Filosofia de Policia Comunitaria. 

(6) A midia; 

Os 6rgaos de imprensa, em seu papel de levar ao cidadao toda a verdade, devem 

atuar conjuntamente com as iniciativas de policia comunitaria, posto que esta como 

aqueles, existem para atender a mesma comunidade da qual fazem parte. 

3.7 COMBATER 0 CRIME OU ELIMINAR A DESORDEM? 

No livro Fixing Brokens Windows: restoring order and reducing crime in our 

communities (KELLING e COLLES, 1996) (Consertando Janelas Quebradas: restaurando 

a ordem e reduzindo o crime em nossas comunidades)16
, George Kelling (grande ide6logo 

do Programa Zero Tollerance -Tolerancia Zero- que tomou lugar em Nova Iorque), propoe 

que a forma mais efetiva de se melhorar a segurans;a nas cidades, e combater a desordem ao 

inves de se focar o crime propriamente. Segundo ele e o ambiente de decadencia aliado a 
sensas;ao de impunidade que faz com que a desordem, seguida da proliferas;ao de pequenos 

delitos, promova os crimes de maior gravidade, num ciclo crescente que se realimenta, a 
medida que a as regioes afetadas por esses problemas se tornam aridas. 

Segundo KELLING e COLLES (1996:06), o sistema de atuas;ao repressiva da policia, 

atuando em funs;ao de chamados ap6s a ocorrencia de delitos via fone 911, tern se 

demonstrado ineficiente no combate a criminalidade, nos Estados Unidos da America. A 

estrategia de intervens;ao policial focando o crime, principalmente os de maior envergadura, 

como atua<;ao principal da policia tern fracassado de forma grave, conforme assevera17
: 

[ ... ] Dois fatos adicionais, cada urn deles poderoso em seu proprio direito, perpetuam a fixa\=ao de mna 
mentalidade unidirecional (focada) no crime grave: primeiro, mna ampla ideologia social garante 
certos direitos individuais como absolutos e virtualmente divorciados de responsabilidade e obriga9ao. 
Esta ideologia deu asas a ideia de que todas as formas de crimes nao-violentos deveriam ser tolerados 
no interesse da liberdade - mna cren\=a a qual a manutencao da ordem confronta diretamente. Segtnido, 
a estrategia de justi\=a criminal reinante e consistente com sua ideologia libertaria intemamente 
congruente e intuitivamente razm'ivel. [ ... ]A policia e a "frente final" do sistema- policiais que dao sua 

16 Tradu\=ao sob responsabilidade do autor. 
17 Tradu\=ao sob responsabilidade do autor 
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contribuic;ao primaria para a comunidade e a vida nos bairros, por prender e processar criminosos 
dentro deste sistema. Manter a paz, resolver os problemas dos cidadaos, resolver conflitos e manter a 
ordem sao na melhor das hip6teses, vistas como urn desdobramento de func;oes perifericas, e na pior 
das hip6teses como urn desnecessario "trabalho social". 
[ ... ] este modelo tern falhado lamentavelmente em seus pr6prios tennos: crimes graves tern estado em 
niveis inaceitiveis por tres decadas. 0 modelo tern falhado porque nao reconhece a ligac;ao entre a 
desordem, o medo, crimes graves e a decadencia urbana. E, o modelo do sistema de justic;a criminal 
tambem tern falhado, porque ignora o papel do cidadao na preve11<;:ao do crime. 

Nao obstante George Kelling seja duramente criticado por alguns que apregoam que 

sua teoria, que ficou conhecida como a "Teoria das Janelas Quebradas" 18
, seja anti-social e 

que atuaria de forma radical contra as classes pobres das grandes cidades, principalmente 

populavoes de rua, nao se pode deixar de reconhecer a importancia de algumas das suas 

constatavoes. 

Segundo esta teoria, quando num predio surge uma janela quebrada e logo esta e 

concertada, o risco de que novas janelas quebradas aparevam e menor. Do contnirio, nao se 

tomando providencias de reparo, outras janelas quebradas surgirao. Assim, KELLING 

(1996), compara as janelas quebradas com focos de desordem que nao combatidos, 

proliferam criando urn ambiente propicio ao surgimento de crimes mais graves, num 

crescendo, que segundo ele, tern gerado os grandes indices de criminalidade nas grandes 

cidades norte-americanas. 

Como estrategia corporativa as organizavoes policiais nao apenas de outros paises, 

mas tambem do Brasil seguem esta tendencia: uma policia reativa, focada nos delitos 

graves. Deixa-se assim escapar pelo vao dos dedos, as chances de urn combate efetivo da 

criminalidade, nos delitos de menor gravidade, e principalmente, na desordem percebida, 

deixando que as nossas comunidades se tornem cada vez mais urn local propicio para o 

florescimento da criminalidade. 

Obviamente, nao se quer aqui dizer que as av5es contra cnmes graves, o cnme 

organizado ou o tnifico de drogas nao seja importantes, mas sim que este crimes tern sua 

genese nos lugares onde ha tempos atras primeiramente se instalou a desordem. A respeito 

disso KELLING E COLLES (1996i9 citando WILSON e KELLING20 afirmam: 

18 Alguns criticos mais radicais da teoria de KELLING, a chamam de 'Teoria da Intoler:'mcia Total". 
19 Traduc;ao sob responsabilidade do autor. 
20 WILSON, James Q. e KELLING, Jorge L. The Police and Neighbourhood Safety. The Atlantic (lvfarch 
1982), 29-38. 
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[ ... ] crimes graves de rna florescem em areas cujo comportamento de desordem nao e restringido. 

Pedintes nao vistoriados, sao a primeira "janela quebrada". Ladr5es e assaltantes, quando oportunistas 

ou pro:fissionais, acreditam reduzir suas chances de serem apanhados ou mesmo identi:ficados, se 

operam em mas onde vitimas em potencial ja sao intimidadas por situa<;oes anteriormente ocorridas e 

aceitas. Se a vizinhan9a nao pode obstar urn pedinte de aborrecer passantes, pode pensar o assaltante, e 
ainda menos provavel chamar a policia para identificar urn assaltante em potencial ou interferir se o 

assalto realmente ocorrer. 

Combater o cnme atraves de a.;oes preventivas, aqui incluidas, as estrategias de 

Arquitetura Contra o Crime, cientificamente falando, podem dar ao sistema policial uma 

eficiencia que estes nao tern obtido pela via da repressao policial pura. Isto porque tais 

estrategias despertam uma for.;a de atua<;ao fundamental e, ate agora pouco utilizada, que e 

a for.;a da comunidade mobilizada, que pode resolver preventivamente muitos problemas 

que, se nao resolvidos previamente, se transformarao em ocorrencias policiais de gravidade 

cada vez maior. 

Este trabalho busca assim, incentivar o despertar das comunidades para a tomada das 

medidas ao seu alcance, de forma pr6-ativa, numa parceria definitiva com os 6rgaos de 

seguran.;a publica, eo combate a desordem proposto por KELLING E COLLES (1996), 

seria uma forma efetiva de atua.;ao, pois pode ser feita em larga escala, pelos pr6prios 

moradores das comunidades interessadas em melhorar, onde o servi.;o da policia seria 

apenas complementar, ao contnirio do que ocorre hoje. 



4 Espaco residencial 

0 esp~o residencial~ e entre todos o que mais preocupa o cidadao, no que tange as 
questoes de segurans;a publica. E hi que permanece, dentro de grupos familiares normais, o 

que as pessoas consideram mais importante, independentemente do poder aquisitivo deste 

grupo. Isto ocorre pelo fato de ser ali que permanecerao as pessoas ligadas a ele por l~os 

afetivos e/ou familiares. Mas niio apenas isso, tambem a sua intimidade ali esta guardada, 

numa especie de santuario de coisas e sentimentos, que em regra, um ser humano normal tern 

como intocaveis, ou, pelo menos, que deveriam ser intocaveis. 

Levando-se em conta tal importancia, iniciamos nossa pesquisa de campo exatamente 

neste tipo de espas;o, como a seguir detalhamos. 

4.1 PESQUISA EM RESIDENCIAS VITIMIZADAS 

Pesquisas de vitimologia rem mostrado que o medo do crime, em rel~ao a este esp~o, e 

maior do que em outros, como o local de trabalho, escola ou lazer. Para muitas pessoas, a 

sens~ao de que um delinqiiente ali esteve, tocou suas coisas ou mesmo se apossou de algumas 

delas,pode gerar problemas psicol6gicos de nivel variavel conforme a estrutura psicologica da 

vitima. 

4.1.1 Metodologia da pesquisa 

No periodo de novembro de 2005 a maryo de 2006, foi realizada pela Policia Militar do 

Parana, atraves do Regimento de Policia Montada "Cel. Dulcidio", uma pesquisa nas 101 

residencias de Curiti"ba, que apresentaram um nlimero maior de registros de furto simples 1 e 

quali:ficado2
, roubo3 e violayao de domicilio4

, junto ao Sistema de Controle Operacional 

K Furto simples (art.155, COdigo Penal brasileiro): "subtrnir coisa alheia movel, para si ou para outrem". 
2 Furto qualificado (art. 155, § 4° [ ... ] se o crime e cometido: I. com destrui~ ou rompimento de obstaculo a 
su~ da coisa; ll. com abuso de ~ ou mediante ftaude escalada ou deslreza; HI.. com emprego de 
chave falsa; IV. mediante concurso de duas ou mais pessoas ( ... ]. 
3 Roubo (art. 157, Cooigo Penal Brnsileiro): ( ... ] Subtrair coisa alheia movel para si ou para outrem, mediante 
grave amea~ ou violencia a pessoa. ou depois de have-la por qualquer meio. reduzido a impossibilidade de 
resistencia. [ ... ] 
4 Viola~ao de domicilio (art. 150, Codigo Penal Brnsileiro) Entrnr ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, 
ou contra a vontade expressa ou tacita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependencias [ ... ]. 
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(SisCOp) da Policia Militar do Parana, sistema que gerencia as chamadas de emergencia via 

fone 190, chamadas estas referentes ao periodo de janeiro a dezembro de 2005. 

A inten~ao desta pesquisa foi estabelecer o que havia de comurn nas residencias 

vitimizadas, quanto a questao arquitetonica, bern como referente ao comportamento das 

pessoas da residencia. A inten~ao era comprovar as teorias dos autores nacionais e 

intemacionais sobre a Arquitetura Contra o Crime, no que dizia respeito a realidade de 

Curitiba, bern como estabelecer padroes de conduta criminal que possibilitassem sacramentar 

medidas de preven~ao para fazer frente a esta realidade. 

Os entrevistadores foram policiais militares especialmente orientados e preparados para 

este trabalho, munidos de urn questionario composto de 15 perguntas de respostas objetivas, 

cujo enunciado estao representados em cada grafico as seguir expostos, hem como no anexo 

ao presente trabalho. 

4.1.2 Analise dos resultados 

0 primeiro questionamento foi quanto ao tipo penal (qual crime) de que a residencia havia 

sido vitima, donde se verificou que 61% dos casos foi furto (239 delitos), 21% foram viol~ao 

de domicilio(11 0 delitos) e 11% roubo ( 42 delitos ), com a distribui~ao mostrada no grafico 01. 

Quando se inquiriu os entrevistados sobre atraves de qual meio ocorrera o delito (grafico 

2), constatou-se que 33% (129) dos delitos aconteceu por escalada e arrombamento, 27% 

(105) por escalada, 18%(70) por arrombamento, 12% (46) por que o portao foi deixado aberto, 

8% (31) foi com uso de arma e 2% (1 0) com uso de chave falsa 

Estes dados possuem varios aspectos dignos de nota Primeiramente nota-se urn total de 

60% de delitos onde a escalada foi empregada, isoladamente ou em conjunto com o 

arrombamento, o que demonstra que as condi~es da conten~o foram determinantes para o 

acontecimento do fato. Veremos mais a frente que deficiencias nesta conten~ao sao 

importantes promotoras dos delitos que ora analisamos. 



GRAFICO 1 PERCENTUAL DE DELITOS POR TIPO PENAL 

Viola~ode 
domicilio 28% (110) 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Roubo 11% (42) 

Furto 61% (239) 

Nota: a porcentagem acima refere-se ao total de delitos ocorridos nas moradias dos 101 entrevistados. 

GRAFICO 2 MEIOS UTILIZADOS PARA A PRATICA DOS DELITOS PESQUISADOS: 

35% 33%(129) 

Escalada + 
arrombamento 

FONTE: Pesquisa de campo 

Escalada Arrombamento Portilo aberto 

Nota: os percentuais refere!IMie ao total de delitos ocorridos (391). 

Mao armada Chavefalsa 
(micha) 
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Outro fato que chama a aten~ao e de que em 12% dos casos, o portao foi deixado aberto, 

mostrando o comportamento da vitima oportunizando diretamente urn nfunero consideravel de 

casos. Cabe destacar ainda que os casos de uso de chave falsa, que requerem urna habilidade 

maior do delinqUente foram poucos casos ( apenas 2% ), o que refor~a a tese de que medidas 

simples de cuidado, aliadas a urn born sistema de conten~ao, poderiam ter reduzido em 72% a 

chance das residencias pesquisadas serem vitimizadas. 

Outro dado que aponta a questao de atitude da vitima, foi constatado quando se 

perguntou se alguma atitude dos moradores da residencia facilitou a ocorrencia do delito. 

Conforme seve no grafico 3~ 36% (36) dos entrevistados afirmou que sim e 62% (63) afirmou 

que nao. Isto mostra que todo o trabalho no sentido de se conscientizar a comunidade para 

eliminar atitudes de risco e valida para a redu~ao dos indices de criminalidade. 

GRAFICO 3 PERCENTUAL DE viTIMAS QUE CONSIDERA QUE ALGUMA ATITUDE DOS 
MORADORES FACILITOU A Ac;A.o DO CRIMINOSO 

FONTE: Pesquisa de campo 

Em branco 
2%(2) 

Nota: os percentuais aqui referem-se ao total de pessoas entrevistadas 
(101). 

Corroborando o que afirmamos anteriormente, e demonstrando que a Arquitetura Contra 

o Crime e urna forma efetiva de preven~ao em questOes da criminalidade envolvendo 

residencias (gnifico 04), quando se perguntou se alguma estrutura de seguran~a da residencia 
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facilitou a ocorrencia do de lito, 48% ( 48) dos entrevistados afirmou que sim. Isto e 
fundamental, posto que nos casos estudados, uma melhor estrutura residencial de seguran9a 

poderia (teoricamente) ter reduzido em quase 50% (51) os casos registrados. Em complemento 

a esta pergunta 50% dos entrevistados afirmou que nao e 2% (2) nao respondeu a pergunta. 

GRAFICO 4 PERCENTUAL DE viTIMAS QUE CONSIDERAM QUE A ESTRUTURA DE 
SEGURAN(:A DA SUA RESIDENCIA FACILITOU A A(:AO DO CRIMINOSO 

Em branco 2% (2) 

Sim 48% (48) 

Nao 50% (51) 

FONTE: Pesqulsa de campo 
Nota: Os percentuais aqui referidos dizem respeito ao total de pessoas entrevlstadas (101). 

Quando se inquiriu sobre qual o tipo de estrutura da residencia facilitou a a9ao do 

criminoso (gnifico 5), dos entrevistados que responderam a esta pergunta ( 48 pessoas ), 18 

(18%) entrevistados afirmaram que foi o muro baixo, 10 que foi o fato do portao estar aberto, 

9 (9%) falta de muros ou grades, 8 (8%) citaram o fato do local ser totalmente desprotegido, 3 

(3%) terreno alto do lado do vizinho e 3 (3%) falta de alarme. Novamente fica refor9ada a 

falta de conten9ao ou a sua deficiencia, como grande falha arquitet6nica a gerar urn niunero 

maior de delitos. 

Outro aspecto importante levantado pela pesquisa, e quanto a questao do p6s-delito. Ha 

urn nfunero consideravel de pessoas que mesmo depois de serem vitimas de algum tipo de 



75 
delito, nao tomam nenhurna ~~ovidencia quanto ao fato. Nos casos de crimes contra o 

patrimonio em residencias, este fato pode ser interpretado pelo delinquente como que urn 

"convite" para que retome. A coloca~ao de algum dispositivo a mais ou a mudan~a do lay-out 

da residencia, no que tange a seguran~a, da urna mensagem diferente: de que providencias 

(visiveis) foram tomadas e talvez algumas outras (nao aparentes) tambem tenham sido, 

gerando urn aurnento na inseguran~a do delinquente que estuda a residencia para urna nova 

a9ao. Tanto que todas as residencias estudadas foram vitimas de pelo menos mais de urn caso 

e, no entanto, como mostra o gratico 06, 26% (26) das vitimas nao tomaram providencias ap6s 

o fato. 

GRAFICO 5 ESTRUTURAS DE SEGURAN(:A QUE FACILITARAM A A(:AO DO CRIMINOSO 

terreno alto ao lado 

portio aberto 

muro baixo 

local desprotegido 

falta de muro, falta de 
grades 

ausencia de alarme 

0% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

(18) 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16'Yo 18% 

Mota: 'ilS wlores aqui1"eferidos dizem respeito aos 48 entrevistados que responderam sim, na pergunta anterior. 



GRAFICO 6 PERCENTUAL DE viTIMAS QUE TOMOU MEDIDAS PARA MELHORAR A 
SEGURANCA APOS 0 FATO 

FONTE: pesquisa de campo 
Nota: Os percentuais referem-se ao total de pessoas 
entrevistadas. 
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Quando se inquiriu quais medidas foram implementadas, observamos que as pessoas, em 

regra tern uma boa no<;ao do que e necessario para melhorar a seguran<;a de suas residencias. 

Com base no gnifico 7, vemos que entre os entrevistados que responderam a esta pergunta (7 4 

entrevistados), 17 (17%)refor<;aram as fechaduras, 13 (13%) instalaram ou aumentaram as 

grades. Outros 13 entrevistados (13%) contrataram vigilantes, 6(6%) providenciaiam dies de 

guarda, 6 (6%) instalaram alarme, 8 (8%) levantou o muro, 7 (7%) disseram ter aumentado a 

aten<;ao ao chegar em casa, 2 (2%) venderam sua residencia, enquanto 1 (1%) colocou urn 

funcionario 24 horas no local, 1 (1%) instalou cerca eletrica e 1 (1%) colocou arames em cima 

do muro (concertina). 



GRAFICO 7 PROVIDENCIAS DE SEGURAN<;A TOMADAS 
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FONTE: Pesquisa de campo. 
Nota: os valores aqui referldos dizem respeito ao niimero de entrevistados que tomou 
providencias ap6s o fato (74). 
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Obviamente, nem sempre melhorar a estrutura de seguran9a e uma questao de mera 

decisao ou desleixo por parte da vitima. Por vezes a falta de recursos que ja dificultava as 

medidas necessarias antes do primeiro delito, se agrava ap6s este, posto que o montante do 

valor furtado ou roubado tambem pesa como desmotivador da inten9ao das vitimas de 

providenciarem o que fosse necessaria, para obterem mais seguran9a. 

E isto que mostra o grafico 8, pois quando se inquiriu o porque tais medidas nao foram 

tomadas, vemos que uma maioria de pessoas afirmou ser a falta de recursos, que e urn grande 

limitador de a9oes de Arquitetura Contra o Crime, nao apenas na questao de residencias, mas 

todo o desenho urbano pode ser afetado pela disponibilidade ou nao de recursos (publicos ou 

privados) para a sua implementa9ao. Do que se concluiu temos que, dos que se dignaram em 

responder tal pergunta (26 entrevistados ), 62% (16) afirmou que faltara dinheiro, 12% (3) 

afirmou que vendeu o im6vel, 12% (3) afirmou que iria reformar a casa, 8% (2) que havia 

muitas pessoas na casa, o que dificultaria a tomada de medidas, 3% (1) afirmou que a casa era 

alugada e nao possuia permissao para a reforma necessaria e 3% (1) afirmou que nao sabia o 

que deveria fazer. Esta ultima resposta se repete em outras pesquisas de vitimologia, ao longo 



deste trabalho, o que mostra a importancia de se divulgar informac;oes basicas sobre 

Arquitetura Contra o Crime, para a populac;ao em geral. 

GIUFICO 8 RAZOES PORQUE NAO FORAM TOMADAS PROVIDENCIAS 
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FONTE: Pesquisa de campo. (j0 'b0 
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Nota: os valores aqui apresentados dizem respeito ao numero de vitimas que nao 
tomou providencias (26). 
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Com referenda a questao do medo do cnme, conforme gnifico 9, 32% (33) dos 

entrevistados afirmou se sentir totalmente inseguro, 21% (21) afirmou sentir-se urn pouco 

inseguro, 39% (39) razoavelmente seguro, e 7% (7) totalmente seguro. Isto e bastante 

interessante, haja vista que os 100% dos entrevistados foram vitimizados, pelo menos duas 

vezes. Deduzimos que isto se deve em parte ao fato de que 28% dos entrevistados foi vitima 

de invasao de domicilio (ha apenas a invasao do domicilio, sem subtrac;ao de hens, violencia 

ou ameac;a contra a vitima), que e urn crime menos grave, com repercussao psicol6gica, 

normalmente mais moderada na vitima. Tambem ha o fato de que, para aqueles moradores que 

tomaram medidas consistentes de seguranc;a posteriores ao fato, pode haver o restabelecimento 

de urn grau condizente de sensac;ao de seguranc;a. Ainda assim, nao deixa de ser surpreendente 

o fato de que urn nfunero maior de pessoas dentre os entrevistados nao se sinta bastante 

inseguro. Este aspecto mereceria a nosso ver urna pesquisa mais aprofundada, na questao dos 

efeitos do medo do crime em pessoas vitimizadas. 



GRAFICO 9 PERCENTUAIS DA SENSAc;AO DE SEGURANc;A SENTIDA PELAS viTIMAS: 

Total mente 
inseguro 

Um pouco 
inseguro h-----------' 

32% (33) 

RazoavelmenteP=cm=52i:l:!=mm~IZlill=~~;::z===~ 40% (40) 
seguro 

Total mente seguro 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

FONTE: Pesquisa de campo 
Nota: os percentuais aqui referidos dizem respeito ao total 
de entrevistados (101). 
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Quanto a questao da sensa9ao de seguran9a, quando se perguntou se os entrevistados 

sentiam alguma seguran9a, ao que se deveria isto, conforme o grafico 10, 21% (21) a:firmou 

que se sentia seguro em fun9ao da presen9a da policia, 9% (9) a:firmou que em fun9ao da 

presen9a da policia e a colabora9ao dos vizinhos, 24% (24) em fun9ao da colabora9ao da 

vizinhan9a, 11% (11) em fun9ao da estrutura da casa e 35% (36) por outras razoes. Aqui 

observa-se que a presen9a da policia e fundamental para a sensa9ao de seguran9a, mas que 

outros fatores ajudam, como a propria estrutura da casa e o apoio da vizinhan9a. Vemos aqui 

urn reforyO importante a tese de que OS aspectos arquitetonicos, nao apenas podem dar a 

seguran9a tao desejada, mas tambem permitem que a sensa9ao de seguran9a seja marcante. 

Tambem a questao da importancia de uma integra9ao entre os moradores locais para a 

melhoria da seguran9a :ficou denotado. 



GRAFICO 10 RAZOES PELAS QUAIS AS VITIMAS SENTEM ALGUMA FORMA DE 
SEGURAN(:A. 

A estrutura da sua A presenca da 
casa; policia; 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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Nota: os valores aqui apresentados referem-se ao total de entrevistados (101) 

Outro. 
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No sentido inverso, quando se perguntou sobre quais as causas do medo do cnme 

(inseguran9a), sentido pelos entrevistados (gnifico 11 ), observamos que a ausencia da policia 

assume papel preponderante ( 48% dos entrevistados, 49 pessoas ). Em segundo Iugar com 21% 

(21 ), a inseguran9a sentida se deve pelo fato de ouvir os comentarios de que residencias 

pr6ximas tambem teria sido vitimas de delitos. Cabe destacar que 12% (12) do medo do crime 

se deveu a noticias do jomal e da televisao, o que demonstra que, por vezes a imprensa 

funciona como uma difusora do medo do crime, principalmente quando o estilo de jomalismo 

de alguns 6rgaos dela e sensacionalista. Muitas manchetes de jomal colocam o criminoso 

como altamente poderoso e organizado, enquanto tentam impor uma imagem de corrupyao, 

violencia e incompetencia da policia, minimizando suas boas atua96es. 

A respeito disto o cineasta norte-americano Michael Moore5, no premiado 

documentario "Tiros em Columbine" afirma que a midia investe no medo dos telespectadores, 

posto que, segundo ele, uma audiencia amedrontada "consome mais". 

5 MOORE, Michael "Tiros em Columbine" [Bowling for Columbine]. EUA: Metro Goldwin Meyer, 2002. 



Nao obstante, tambem cabe critica a ausencia da policia neste locais, como maior 

promotora do medo do crime sentido. 
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Em complemento a esta pergunta, 8% (8) dos entrevistados afirmou que o motivo de 

sua inseguran<;a seria a apropria estrutura de sua residencia e 1% (1) afmnou que a vizinhan<;a 

nao colaborava. 

GRAFICO 11 RAzOES PELAS QUAIS AS viTIMAS SENTEM INSEGURAN<;A 

Ausencia da policia; 
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Vizinhan!;a niio colabora; 

FONTE:Pesquisa de campo 
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Nota: os valores aqui apresentados dizem respeito ao total de entrevistados (101) 

Outro dado importante e o de que a maior parte dos entrevistados nao pretende se 

mudar, mas sim corrigir os problemas e continuar vivendo naquele local, o que e muito 

positivo. 86 se pode construir uma cidade mais segura, se os seus moradores preferem 

enfrentar e resolver os problemas ao inves de fugir deles. Conforme mostra o grafico 12, 82% 

(83) dos entrevistados pretende permanecer morando naquele local e apenas 13% (13) 

pretende se mudar. Outros 5% (5) dos entrevistados preferiu nao responder a esta pergunta. 



GRAFICO 12 PERCENTUAIS DE viTIMAS QUE PREFEREM SE MUDAR E PRMANECER 
MORANDO NO LOCAL 
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Prefere ficar e tentar 
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vive 82%(83) 

FONTE: Pesquisa de campo 
Nota: os valores aqui apresentados referem-se ao total de entrevistados (101 ). 

82 

Ha ainda urn aspecto muito importante revelado pela pesquisa, que e o fato de que ha 

uma mruona de pessoas, entre as entrevistadas, que atua ou pretende atuar em a~oes 

comunitarias. Conforme se pode ver no grafico 13, 55% dos entrevistados participa ou 

pretende participar de a~oes comunitarias para melhorar a vida no seu bairro. Outros 45% nao 

pretendem o mesmo apoio a a~oes comunitarias. 

P~rguntou-se ainda em que atividades comunitarias as pessoas gostariam de participar, 

onde 2Q% afmnou nao saber, 18% trabalha ou gostaria de trabalhar nos Conselhos 

Comunitarios de Seguran~a, 12% participa ou gostaria de participar de reunioes de seguranc;a,_ 

5% demonstrou interesse no trabalho das associac;oes de moradores e 1% na fiscalizac;ao do 

tninsito. 



GIUFICO 13 PERCENTUAL DE VITIMAS QUE PARTICIPA OU GOSTARIA DE 
PARTICIPAR DE ALGUMA A<;AO COMUNITARIA NO SEU BAIRRO 

Nao 
45%(45) 

FONTE: pesquisa de campo 
Nota: os valores aqui referidos dizem respeito ao total de entrevistados (101). 

Sim 
55% (56) 
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Encerrando esta fase da pesquisa, perguntou-se quais medidas os entrevistados achavam 

que deveriam ser tomadas para a melhoria da seguran9a deles e de sua familia, conforme se ve 

no gnifico14. Uma maioria absoluta de pessoas (64%, 65 pessoas) afirmou que seria aumentar 

a presen9a da policia. Enquanto 10% (10) dos entrevistados citou a elimina((iio de terrenos 

baldios, 7% (7) citou melhorar a ilumina((iio. Outros 5% (5) citaram melhorias nos dispositivos 

de seguran9a de suas residencias, enquanto 4% (4) citou mudar os ha.bitos da familia que 

pudessem gerar inseguran9a e outros 3% (3) eliminar casas abandonadas. Isto reitera que de 

uma forma geral, as pessoas possuem uma no((iio do que seria necessario para eliminar ou pelo 

menos reduzir a incidencia de delitos, com urn certo nivel de consciencia da importancia da 

sua participa((iio neste processo. Nao obstante, a presen((a da policia ainda e o fator 

preponderante em tomo do qual as pessoas buscam referenciais de seguran((a. 



GRAFICO 14 MEDIDAS QUE DEVERIAM SER TOMADAS PARA A MELHORIA DA 
SEGURAN<;A DA RESIDENCIA DAS viTIMAS 
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Nota: os valores aqui apresentados referem-se ao total de entrevistados (101). 

4.1.3 Conclusao da pesquisa de vitimiza~ao em residencias 
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De tudo o que foi levantado e analisado na pesquisa de campo, nos locais de vitimizac;ao 

no ambiente residencia, chega-se a conclusao que: 

• A maior parte dos delitos ocorreu em func;ao de caracteristicas arquitetonicas dos 

locais vitimizados; 

• 0 comportamento das vitimas foi o segundo fator determinante numa escala de 

importancia, para o acontecimento do fato delituoso; 

• As vitimas tinham uma noc;ao razmivel do seu papel e dos problemas.. 

arquitetonicos que geraram os fatos estudados, embora nao tomassem as medidas 

necessarias antes, na maior parte dos casos, nem depois, em muitos outros; 

• Ha ainda urn born nivel de confianc;a no trabalho da policia como promotora de 

uma prevenc;ao efetiva, embora os entrevistados reclamem uma presen<;a mais 

efetiva dela ; 
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As conclusoes pniticas aquilatadas pelo levantamento tecnico de cada urn dos locais 

vitimizados, com observayoes especificas nas questoes arquitetonicas e comportamentais, 

estao descritas ao Iongo do proximo t6pico. 

4.2 A RESIDENCIA E SUAS LINHAS DE DEFESA 

Como norma geral de seguranya, deve-se pensar na seguranya da residencia como urna 

serie de perimetros de proteyao, que se colocam entre o que se quer proteger e o delinqUente, 

que chamaremos de as tres linhas de defesa da residencia (ver figura 1). 

4.2.1 Noc;oes gerais 

Como normas gerais para a compreensao dos principios de Arquitetura Contra o Crime, 

referentes a residencias, deve-se observar o seguinte: 

• As linhas de defesa sao tanto mais eficientes para a prote.;ao da residencia 

quanto mais consistentes e sem vulnerabilidades elas forem. Esta afirmayao 

pode parecer 6bvia, mas urna parcela muito grande da populayao age como se 

nao fosse. Pontos fracos nestas linhas sao facilmente detectaveis pelo 

delinqiiente e aproveitados por ele. Urn Unico ponto fraco deixa inoperante todo 

o sistema de seguranya do local. Assim, de nada adianta a residencia ter urn 

muro altona frente da residencia, se nos fundos ele e baixo6
. De nada adianta 

urna porta blindada na frente da residencia se ha urna janela fragil nos fundos. 

Isto tambem da ao delinqiiente a certeza d~ que os moradores daquela residencia 

sao pouco cuidadosos e inexperientes em norroas de auto-proteyao. 

• Sempre ha algo a acrescentar nas linhas de defesa. 0 fortalecimento das 

linhas de defesa compra tempo a favor do morador. Urn simples cadeado a mais, 

por exemplo, pode ser a diferenya entre urna residencia ser ou nao violada. 

• Uma seguran.;a efetiva e construida em passos sucessivos e constantes. 

Grandes aportes de recursos, seguidos de longos periodos de abandono sao 

6 Muros altos na frente e baixos no fundo da residencia foram constatados muitas vezes nas residencias 
vitimizadas. 



contraproducentes. Incrementos mais reduzidos, mas freqiientes e continuos, 

sao o melhor procedimento. 
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• A consistencia das linhas de defesa tem que ser freqiientemente vistoriada. 

A manuten~ao e conserva~ao das varias linhas de defesa deve ser peri6dica. 

Problemas inesperados podem surgir a qualquer momento e romper urn elo das 

linhas de prote~ao. 

• Um pequeno passo dado boje, e melbor que um grande passo planejado 

para o mes que vern. Se for possivel implementar algo de imediato, para 

fortalecer as linhas de defesa, ainda que em menor propor~ao, deve-se faze-lo. A 

demora pode acabar sendo maior do que se acredita a principia e os delinqiientes 

nao esperam. 

• Quando passar-se a residir em uma residencia, deve se verificar o estado 

das linhas de defesa desta, de forma sistematica. Casa nova, vida nova, 

seguran~a nova. 

4.2.2 A casa: a 1 a linha de defesa 

Muitos intrusos ganham entrada por urna porta destrancada ou janela, ou suplantando 

urn inferior ou mal instalado dispositivo de trancamento. E importante lembrar tambem, que 

muitos arrombamentos (furto qualificado) acontecem durante o dia, qpanqo as casas estao 

desocupadas. 

Fazer a casa parecer de dificil acesso para o delinqiiente, proporc10na menor 

probabilidade desta ser atacada. Uma casa que parece permanentemente ocupada 

desencorajara a maioria dos criminosos nela interessados. Assim urn projeto arquitetonico que 

facilite isto sera sempre mais interessante. 

4.2.2.1 Portas: 

A porta e urn dos pontos mais importantes da primeira linha de defesa. Por isso valem 

algumas recome~~es com referencia a elas: 



FIGURA 1 A RESIDENCIA E SUAS LINHAS DE DEFESA 
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residencia: 

• 0 cidadio; 
• Familia; 
• Patrimonio 

mais prezado. 

- -
- -

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

L - - - - - ... 
1 a linha de defesa -

a casa: 
• Paredes 
• Portas; 
• Janelas; 
• Trancas; 
• Alarme. 
• Cofres. 

•••••••••••••••• 
• 3a Iinha de defesa - : • • • arua: 
• • 
• a. Ilumina~io; • 
• b. Ver e ser visto; • • • c. Limpeza e • • • conserva~io; • • • d. Ajuda de • • • vizinhos e • • • passantes; • • • • e. Policia • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• 
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• Deve-se sempre poder ver quem bate a porta. 0 projeto de constru9ao deve 

incluir janelas voltadas para a frente da residencia, para observar quem bate a portae 

tambem observar o que ocorre na rua de fronte. Se nao ha visualiz~ao deste ponto 

atraves de urna janela, deve-se instalar urn sistema de visualiza9ao extema a porta 

como urn "olho magico" ou similar. 

• Nao se deve utilizar trancas onde urn sistema de engate de urna pequena corrente 

fica preso a urn pequeno trilho, que permite urna abertura parcial da porta. 

Normalmente sua resistencia e bastante limitada, pela pouca profundidade dos seus 

parafusos de fix~ao. 

• Portas de madeira sao as mais comuns, mas deve-se fazer alguns testes com ela: 

(1) Bater na portae verificar se ela soa "oca". Portas extemas devem ser 

maci9as e o mais refor9adas possivel; 

(2) E importante verificar tambem se ela se ajusta perfeitamente na 

guarni9ao. Portas empenadas ou com frestas maiores sempre sao mais 

faceis de serem arrombadas; 

• As fechaduras antigas e as do tipo "de cilindro" sao consideradas totalmente 

obsoletas e levam poucos segundos para serem abertas.. wr urn ladrao experimentado; 

4.2.2.2 Janelas 

• As janelas bern estruturadas, sao urn dos grandes fatores de ajuda no que tange 

aspectos de Arquitetura Contra o Crime, por melhorarem a visibilidade e a vigilAb.cia 

natural; 

• Embora o vidro da janela frequerttemente seja uma barrefra fragil, o barulho 

que a sua quebra provoca desestimul~ a ~ao do margilial. Nfto b~stante, se a janela 

possui pequenas divisoes pr6ximas A l'echadura, o barul~~ provocado nao sera tao 



grandee isto podeni ser aproveitado pelo invasor, que tentani alcan<;ar a fechadura 

pelo lado de dentro ap6s quebra o vidro; 
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• Existem inUm.eras formas de se trancar urna janela e deve-se sempre ter em 

mente que trancas sempre atrasam a a<;ao do criminoso. Convem lembrar, pon5m, que 

esta nao deveni ser a Unica forma de seguran<;a deste tipo de janela, pois e segura 

apenas de fora para dentro e desde que o criminoso nao tenha urna forma de alcan<;a-la; 

• Janelas do tipo vitro, embora aparentemente tenham urn vao muito pequeno 

para que urn adulto possa passar por ele, tern sido suplantados pelo fato de que, 

freqiientemente, delinqiientes sao pessoas de pequeno porte e franzinos ou trazem 

consigo crian<;as, as quais acessando o interior da casa, abrem portas ou janelas por 

dentro; 

• Dependendo do tipo da janela de correr, urn buraco atravessando a folha intema 

da janela e penetrando ate a metade da folha extema, (ver fig. )podeni servir tambem 

como tranca; 

• T elas instaladas contra insetos podem, ao mesmo tempo, refor<;ar a seguran<;a se 

forem metalicas e fmnemente presas a porta ou janela protegida; 

• As janelas devem permitir uma limita<;ao de visibilidade para dentro, como urna 

cortina, persianas ou mesmo o vidro ser espelhado ou escurecido (nao totalmente ), para 

se permitir a visibilidade extema e ao mesmo tempo garantir-se a priva~idade do 

ambiente intemo da residencia. 

4.2.2.3 Alarmes 

Sistemas de alarme, embora mais custosos, sao :t,wnbem uma forma eficiente de 

seguran<;a. Porem cabe lembrar alguns aspectos importal:)tes: 

• A instala<;ao de sistemas de alarme nao elimina a necessidade de outras medjdas 

de seguran<;a como as aqui sugeridas: 
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• Mesmo ap6s instalado o alarme, deve-se garantir que, quando os moradores 

estiverem fora, sempre que este for acionado, urn vizinho proximo chame a policia, 

posto que muitos ladroes sabendo que a casa possui alarme, disparam-no 

propositadamente e aguardam para verse alguem aparece para verificar, e quanto tempo 

demora esta a<;ao. 

4.2.2.4 0 quarto forte 

Se ter urn cofre na residencia nao for interessante, pode-se ter o que se chama de quarto 

forte. Nao seria o chamado "quarto do pfurico", que possui urna estrutura especifica, a respeito 

do que tratamos mais a frente no item efeito fortaleza. 

• 0 quarto forte e urn comodo da casa que tern sua estrutura, portas (com trancas 

intemas e extemas) e janelas mais refor<;adas; 

• T odo o patrimonio de maior valor e guardado e trancado ali, nas saidas mais 

prolongada dos moradores; 

• Neste caso, nao apenas j6ias, mas tambem eletrodomesticos e outros objetos de 

maior interesse para ladroes, podem ser ali colocados em caso de viagem; 

• Pode-se usar tambem este espa<;o como refUgio pelos moradores em caso de 

invasao do domicilio; 

• Deve-se ter sempre urna extensao de telefone rieste quarto. Isto permitini 

acionar a Policia Militar mais facilmente e de forma silenciosa. 

• Se este quarto dispuser de urn banheiro de uso exclusivo, e interessante, para 

casos de urna permanencia urn pouco mais prolongada em situa<;oes de emergencia. 

4.2.3 As contenc;oes: a 28 linha de defesa 

Nas pesquisas realizadas em Curitiba, conforme referimos acrma, 12% das casas 

pesquisadas, onde ocorreram crimes, foram invadidas por criminosos, porque o portao estava 

aberto e 9% das vitimas de delito em residencia afirmaram que o crime ocorreu porque nao 

havia muros ou grades nelas.O que tambem causou surpresa na pesquisa realizada foi o fato de 

que 26% das vitimas nao tomou nen:hurna providencia ap6s os delitos. 20% das vitimas de 



91 
delitos em residencias, afrrmaram que muros baixos foram a razao da ocorrencia do delito. 

Por essa razao passamos a discutir as contenyoes de forma individualizada. 

4.2.3.1 Muros e grades 

Cabe lembrar que 60% dos delitos ocorreram por escalada (isoladamente ou em conjunto 

com arrombamento, conforme tratamos no item Pesquisa em residencias vitimizadas ), ou 

seja pulando muros, grades ou escalando janelas. Isto indica que uma boa forma de contenyao 

( muros e grades) e fundamental para uma melhor seguranya. 

Ao construir, a decisao entre muros ou grades como contenyao costuma gerar uma certa 

duvida. Ambos os sistemas possuem vantagens e desvantagens. Segundo os conceitos de 

Arquitetura Contra o Crime, ha certa vantagem para as grades por facilitarem mais a 

visibilidade. No item Efeito fortaleza, mais a frente fazemos uma comparayao entre 

vantagens e desvantagens de ambos. 

De forma geral, no que tange as contenyoes, fundamentais para uma boa seguranya, cabe 

destacar o que se segue: 

• A altura, o formato e detalhes do muro, podem facilitar o acesso ao interior da 

residencia quando, possuem arestas, saliencias, reentrancias e outras caracteristicas que 

facilitem sua escalada e/ou transposiyao; 

• Urn outro perigo para a seguranya, constatado nos levantamentos feitos nas residencias 

vitimizadas, foi o suporte para lixo. Muito freqiientemente este e colocado junto ao muro 

ou grade, pelo lado de fora, e acaba sendo usado como "degrau" para facilitar a 

transposiyao destes. A mesma recomendayao vale para caixas de luz, cujo formato ou 

posiyao possam causar o mesmo problema. A figura 2 mostra urn suporte de lixo que foi 

utlizado para facilitar a transposiyao do muro pelos delinqiientes. 

• 0 muro lateral, quando encosta na parede da casa, se for inclinado de forma 

ascendente em direyao a ela, podera ser usado como rampa de acesso, como no caso de 

sobrados. (ver fig. ) 

• Ha ainda questao de que nem sempre privacidade e seguranya sao sinonimos. Urn 

muro representa uma fonte de seguranya e privacidade para o morador enquanto o 
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delinquente esta do lado de fora. Depois que consegmr pula-lo, a seguranya e 

privacidade nas ayoes passarn a ser dele. 

FIGURA 2 SUPORTE DE LIXO JUNTO AO MURO. 

4.2.3 .2 Cercas eletrificadas 

Cercas eletrificadas devedio estar colocadas de forma que nao seJarn tocadas 

acidentalrnente por pessoas inocentes. 

4.2.3.3 A fonte de energia eletrica 
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E importante lembrar da fonte de energia eletrica: 

• Urn corte de energia eletrica pode desativar nao s6 o sistema de alarme como 

tambem fontes de luz, aspectos fundamentais para a seguran~a. 

• A correta prote~ao de caixas de luz e disjuntores e o primeiro passo para a 

solu~ao deste problema. 

• E muito comum se verem residencias que apresentam uma caixa de luz com 

disjuntor exposto junto ao portao, o qual pode ser alcan~ado de fora do muro ou 

grade que as cercam, permitindo que a luz seja desligada. 

• Uma caixa de luz embutida, nao podeni ser usada como degrau para escaladas. 

V arias das residencias vitimizadas, em nossa pesquisa, possuiam a caixa de luz 

do lado de fora do muro e em relevo, permitindo facilidades para pular o muro, 

usando-a como degrau. 

• As grades tambem merecem uma certa aten~ao, principalmente se houver algum 

tipo de aresta transversal que possa ser usada como degrau para se pular por 

sobre ela. Grades paralelas, fortes o bastante para nao serem entortadas pela for~a 

fisica de urn homem, oferecem boa seguran~a, pois sao uma boa conten~ao e 

facilitam a visibilidade. 

4.2.3 .4 llumina~ao 

Alem do que ja se tratou a respeito nos itens anteriores, a ilumina~ao traz como 

vantagens: 

• Reduz o medo, encorajando urn sentimento de seguran~a para a residencia; 

• A provisao de luz declara a presen~a de intrusos; 

• Reduz as sombras eliminando encobrimentos de eventuais invasores; 

• Detem potenciais intrusos criando nestes urn sentimento de incerteza (melhora a 

vigilancia natural); 

• Aumenta o campo visual a noite. 
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• 0 gasto de energia eletrica com urn ponto de luz aceso durante a noite (em 

garagens, jardins, quintais, entradas) e irris6rio se comparado ao aumento da 

seguran<;a que proporc10na. 

Todos os locais onde se para ou passa, quando se chega em casa, devem estar 

iluminados, inclusive as areas de conexao entre a residencia e a via publica. 

Outro cuidado importante e evitar a projeyao de sombras. Se as sombras projetadas 

forem escuras ou de tamanho suficiente para encobrir a presen<;a de urn intruso, ou se muda o 

posicionamento do ponto de luz, ou se elimina o anteparo que projeta a sombra. 

Reiteramos a importancia de que haja conexao, entre o sistema de ilumina<;ao da 

residencia e o da rua. Pontos escuros em meio a urn trajeto bern iluminado sao perigosos, pois 

o nivel de ilumina<;ao mais alto na maior parte deste trajeto, reduz a percep<;ao do que 

acontece nos pontos de escuridao. 

Lugares onde haja a necessidade permanente de luz e em maior intensidade, deveriam 

ser cobertos por dois diferentes pontos de luz, com urn ponto de interse<;ao entre os fachos 

produzidos, no local mais importante a ser iluminado. Isto e duplamente interessante, pois 

provera urn nivel maior de luminosidade naquele ponto exato e, em caso de queima de uma 

lampada, a outra provera claridade ate a troca da lampada queimada. 

4.2.3.5 Sacadas 

Os levantamentos feitos nos locais de delito em residencia, mostraram que as sacadas 

podem reduzir os niveis de seguran<;a, dependendo da sua conforma<;ao e posicionamento em 

rela<;ao ao restante da edifica<;ao: 

• As sacadas devem ter o mesmo nivel de seguran<;a dos demais pavimentos, 

independente da altura em que se encontram (salvo em edificios, desde que o seu 

desenho nao permita escaladas). Isto quer dizer, se no andar terreo houver grades, 

nos pavimentos superiores devera haver tambem; 

• Deve-se evitar que a sacada, seja projetada ou construida junto do limite da 

parede, principalmente se essa parede estiver encostada no muro do vizinho ou 

no limite do terreno (ver fig. ). Caminhando-se por sobre o muro ou vindo pelo 



lado do vizinho, urn delinqiiente pode acessa-la. Isto se observou com muita 

freqiiencia nas residencias vitimizadas em nossa pesquisa. 

4.2.3.6 Paisagismo 
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Antes de adentrarmos nesta questiio especificamente, e born lembrar 0 que ja abordamos 

no item A eterna luta entre forma e fun~ao, posto que muito freqiientemente a questao 

forma prevalece sobre a fi.m~ao, quando se trata de paisagismo. Muitas residencias ricamente 

adornadas por projetos paisagisticos de alto gabarito, nao levam em considera~ao o aspecto da 

seguran~a. Como veremos a seguir, os exemplos de desequilibrio na rela~ao forma x fun~ao, 

sao corriqueiros nas paisagens urbanas, muitas vezes promovendo o aumento de indices de 

criminalidade em locais especificos. Como sempre temos dito, ao longo deste estudo, quando 

bern utilizado o paisagismo pode ser urn grande aliado na aplica~ao dos conceitos de 

Arquitetura Contra o Crime. Do contrario o aumento de problemas de seguran~a sao uma 

certeza. 

Uma vez mats destacamos a importancia do trabalho dos profissionais da area no 

momento de se estabelecer o paisagismo do espa~o residencial. Sempre que possivel deve-se 

recorrer a eles, elaborando-se o projeto correspondente para o born equilibrio da rela~ao forma 

x funcao no paisagismo residencial, que podera de forma mais simples, barata e eficiente 

atender a ambas as funcoes. 

Alem do que ja foi comentado neste estudo, tratamos a seguir de aspectos mats 

especificos do paisagismo como urn importante componente do espa~o residencial. Em fun~ao 

dos levantamentos vitimo16gicos e estudos complementares que orientam este trabalho, 

sugerimos o seguinte: 

• Arvores e arbustos volumosos nao devem estar posicionados junto a janelas e/ou 

portas de modo que reduzam a visibilidade ou sirvam como esconderijo para urn delinqiiente ; 

• As arvores e arbustos nao devem projetar sombras que gerem tambem redu~ao de 

visibilidade em pontos que possam servir como esconderijo, durante a noite. 

• Plantas ou arbustos espinhosos podem tambem ser plantados junto a muros, grades, 

cercas ou janelas constituindo-se uma "dolorosa" barreira contra intrusos. 
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Antes de se discorrer a respeito do uso positivo destas plantas, convem lembrar que 

algumas delas crescem rapidamente devendo este crescimento ser mantido sob controle, a fim 

de nao comprimir os espac;os destinados as pessoas de bern, as quais sao sempre bern vindas. 

Tambem convem destacar que a sua poda deve ser cuidadosa e, preferencialmente, feita por 

pessoal especializado, pois algumas delas possuem seiva bastante t6xica, se em contato com a 

pele humana. As especies mais utilizadas (BIONDI e ALTHAUS, 2005) seriam: 

(1) Agave [Agave americana L.] (figura 3), sao plantas muito rusticas que nao 

requerem manutenc;ao. Seus espinhos sao extremamente afiados, 

constituindo-se em plantas com born teor ornamental, para reforc;o nas 

contenc;oes. 

(2) Tres-marias [Bougainvillea spetcabilis Willd] - figura 4; 

(3) Coroa-de-cristo grauda [Euphorbia milii var. breonii (Nois.)] (figura 5), ou 

miuda [Euphorbia milii Des Moul] (figura 6); 

( 4) A yucca [Yucca elephantipes Hort. ex Regel] tambem oferece boa protec;ao 

podendo atingir ate 6 metros de altura (figura 7). 

(5) berberis [ Berberis thumbergii DC.] (figura 8): esta planta oferece boa 

omamentac;ao, sendo provida de espinhos bastante agressivos, com estetica 

razmivel; 
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FIGURA 3 AGAVES 

• Deve-se cuidar para que, ao longo dos anos e ap6s inumeras podas, esta vegetavao nao 

se tome tao densa que se transforme em urn degrau. Para se evitar isso, sugere-se a poda 

conforme a figura 9. 
' 

FIGURA 4 TRES MARIAS. 
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• Urn jardim bern cuidado sempre atrai a atenc;ao das pessoas, elas observam mais a 

residencia que o possui, e por conseguinte, vigiam mais a residencia em beneficio do seu 

caprichoso morador; 

• Jardins com bancos e outros aparatos para que os moradores passem tempos de 

relaxamento ali acomodados, alem de melhorarem a vigilancia natural sobre a rua, passam a 

impressao de que frequentemente ha pessoas ali cuidando do que acontece na rua. Isto sempre 

intimida potenciais delinquentes; 

• U m galho de arvore mais robusto, capaz de suportar o peso de uma pessoa, que penda 

por sobre o muro ou a grade, facilitando a sua transposic;ao, ou que permita acessar a sacada, 

deve ser removido;· 

FIGURA 5 COROA-DE-CRISTO (GRAUDA) 

• Uma vegetac;ao muito densa entre a residencia e a sua contenc;ao (muro ou grade) que 

impec;a uma boa visibilidade ou escurec;a o terreno, deve ser removida, ou pelo menos, 

desbastada. A mesma recomendac;ao vale para o caso desta arborizac;ao estar colocada junto ao 

muro ou grade pelo lado de fora, servindo como esconderijo para urn delinquente ou mesmo 

servindo como escada de acesso para transposic;ao da contenc;ao ali existente. 



99 
FIGURA 6 COROA-DE-CRISTO (M:rirDA). 

FIGURA 7 YUCCA 



FIGURA 8 BERBERIS 

FIGURA 9 FORMAS DE SE APARAR A VEGETACAO ESPINHOSA PARA REFORCO DA 
CONTENCAO. 

Vegeta~ao 

espinhosa 
aparada mais 
alta e proxima 

da grade. 

Incorreto 

Vegeta~ao 

espinhosa 
aparada mais 

baixa e 
distante da 

~rade. 

Correto 
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• Se houver arvores muito frondosas defronte a residencia, e importante podar seus 

galhos inferiores, bern como, se possivel, posicionar urn ponto de luz com o foco de baixo 

para cima, para eliminar sombras; 

• Deve-se tambem evitar que haja galhos que batam constantemente nas vidravas, 

quando sopra o vento. Os moradores, acostumados com este ruido, deixam de prestar atenvao 

com barulhos em geral, que poderiam, num determinado momento, estar sendo provocados 

pela tentativa de invasao de urn delinqiiente, por aquela janela; 

• E muito freqiiente ocorrer de a vegetavao, com o tempo, encobrir o numero da 

residencia. A boa visibilidade do numero e fundamental para a facil localizavao da residencia, 

durante o dia e a noite, principalmente em situav5es de emergencia. (figura 10). 

• Cabe salientar tambem, que jardins e quintais bern conservados, limpos e arrumados, 

revelam moradores caprichosos e cuidadosos, o que e uma referencia desinteressante para 

delinqiientes; 

FIGURA 10 VEGETA~AO ENCOBRINDO A NUMERA~AO DA RESIDENCIA. 

• E born reforvar enfim, que a manutenvao e constante poda da omamentavao verde da 

residencia, nao e apenas uma questao de estetica e higiene, mas tambem de seguranva. 
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g. Garagens 

Se a garagem for do tipo aberto, deveni ter sistema de iluminac;ao que abranja todo o 

ambiente dela, e permanecer ligado a noite. 

0 posicionamento da garagem em relac;ao a residencia e muito importante. v arias das 

residencias vitimizadas na pesquisa, possuiam uma limitac;ao muito grande do campo de visao. 

Urn problema freqiientemente encontrado nelas era o fato da garagem estar posicionada 

mais a frente do alinhamento da casa. Isto aliado a uma parede ou muro lateral alto, deixa 

como campo de visao apenas urn corredor estreito, que permite apenas a visualizac;ao parcial 

da frente da residencia, conforme figuras 11, 12 e 13. 
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FIGURA 11 GARAGEM COM 0 ALINHAMENTO A FRENTE DA RESIDENCIA. 
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FIGURA 12 GARAGEM ALINHADA COM A RESIDENCIA. 
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FIGURA 13 GARAGEM ALINHADA COM A RESIDENCIA, COM CONTENCAO DE 
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Se for do tipo fechada, e importante sempre trancar a porta dela a noite, mesmo que a 

conten~tao da residencia (muros ou grades), sejam de boa qualidade; 

Seja qual for o tipo de garagem, sempre acionar os dispositivos de seguran~ta do veiculo, 

como alarmes, travas de dire9ao e de pedal, fechar os vidros e trancar as portas. 
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4.2.4 A rua : terceira linha de defesa 

A rua defronte a residencia e a terceira linha de defesa e e entre todas a menos 

aproveitada. A tendencia normal do cidadao medio e abandonar este espa~o, seJa por 

mseguran~a, atitudes omissivas, ou mesmo desconhecimento da importancia dele para a 

seguran~a da residencia. 

Todas as estrategias de Arquitetura Contra o Crime, valem para esta, da mesma 

maneira que para as demais linhas de defesa. A vigilancia natural, o refor~o territorial e o 

controle de acesso sao aqui tambem importantes para se ter melhores niveis de seguran~a, 

como a seguir detalhamos. 

Criar urn sistema integrado de vigilancia com a vizinhan~a e a admoesta~ao de atitudes 

anti-sociais e muito importante, para que se adquira a atitude "aqui e 0 meu territ6rio". 

Quando a comunidade como urn todo se movimenta sempre que ocorrem atitudes indesejadas, 

logo a noticia se espalha e ha uma tendencia de redu~ao destes casos. Do contrario, atitudes 

anti-sociais nao corrigidas, se multiplicarao ate niveis intoleraveis, chegando por vezes a 

determinar urn processo de decadencia da rua e do bairro, conforme ja discutimos no item 

Combater o crime ou eliminar a desordem. 

4.2.4.1 Ver e ser visto 

Mais do que nunca a vigilancia natural deve ser melhorada. Qualquer tipo de obstru~ao a 
visao da rua deve ser eliminada. 

4.2.4.2 llumina~ao; 

Alem do que ja tratamos nos itens anteriores sobre ilumina~ao, cabe lembrar que falhas 

no sistema de ilumina~ao publica devem ser prontamente comunicadas e cobrado o seu reparo, 
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seja na troca de lampadas quebradas por vandalos ou queimadas, fia9ao rompida, entre 

outros, ainda que isto nao esteja imediatamente de:fronte a residencia de quem comunica. 

4.2.4.3 Arboriza9ao e paisagismo 

Valem aqui tambem as recomenda9oes dadas para a manuten9ao da arboriza9ao contra a 

proje9ao de sombras e a redu9ao da visibilidade. 

Cabe destacar que arvores muito volumosas e que projetem sombras sao usadas por 

assaltantes para emboscar passantes, ou moradores que chegam em casa a noite. Delinqiientes 

permanecem em cima da arvore, esperando o momento da a9ao delituosa. Podas que permitam 

a luz que vern de cima passar por entre a ramagem, bern como a coloca9ao de ilumina9ao por 

baixo delas, resolvem o problema. Se houver dificuldade de que a ilumina9ao publica proveja 

esta claridade debaixo da arboriza9ao, sugere-se fazer com que haja proje9ao de uma luz de 

dentro do terreno da casa de:fronte, em dire9ao aquele ponto de escuridao. 

Jardins colocados em areas publicas, como no passeio entre as vias da rua de:fronte, 

quando conservadas por quem mora proximo, dao sempre uma visao de vivacidade aquele 

lugar, afastando desocupados. A coloca9ao de bancos e outros aparatos que atraiam e 

mantenham pessoas de bern ali, mesmo que por pouco tempo, sempre sao saudaveis para 

incentivar a circula9ao de pessoas no local, melhorando assim a seguran9a. 

E importante no momento de se escolher quais arvores plantar no espa9o de:fronte a 

residencia tomar alguns cuidados, principalmente pedindo o auxilio de urn paisagista. 

Algumas especies podem provocar problemas ao longo do tempo, em fun9ao da forma como 

crescem as raizes, posto que e muito :frequente o arrebentamento de cal9adas por algumas 

delas conforme mostra a figura 12. 

Quanto a esta questao, a Engenheira florestal Diacuy de Mesquita Fialho Crema7
, 

especialista em paisagismo na regiao de Curitiba, afirma que quanto as raizes a questao e urn 

pouco complexa. De uma maneira geral pode-se, segundo ela, dizer que as raizes que crescem 

para baixo sao pivotantes e as outras sao raizes superficiais. Porem mesmo uma arvore com 

raiz pivotante , pode estragar uma cal9ada dependendo do solo em que estiver plantada. Se o 

solo for muito compactado, ou com pedras, as raizes procuram o caminho mais facil, podendo 

se projetarem para a superficie do solo. 

7 Entrevista concedida em 
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FIGURA 14 CAL(;AMENTO DESTRUIDO POR RAizES. 

Ha tambem, segundo a paisagista, a questao dos canteiros: canteiros muito estreitos 

'foryam" a arvore a procurar espayo para suas raizes, gerando urn conseqiiente prejuizo ao 

pavimento ali construido. A seguir sugere, de forma exemplificativa uma pequena rela9ao de 

arvores que causam menos ou mais problemas, dependendo de varios fatores: 

(1) Ficus benjamina L. - raizes extremamente agressivas, servem 

para utiliza9ao em parques.(figura ) 

(2) Angico - Parapiptadenia rigida (Bentham) Brenan- embora 

seja arvore com raizes pivotantes seu grande porte causa 

rachaduras e elevayao das cal9adas. Somente devera ser 

utilizada em canteiros centrais ( maiores) ou parques. (figura ) 

(3) Tipuana- Tipuana tippu (Benth.) 0 . Kintze.- raizes 

superficiais e semi-superficiais; (figura ) 

( 4) Cinamomo -Melia azedarach Blanco - e constituida de uma 

raiz pivotante, associada e muitas raizes superficiais. Quando 
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"sufocada" pelo calvamento, causa levantamento e 

rachaduras em calvadas.(figura ) 

Conforme ja especificamos anteriormente, as calvadas sao de fundamental importancia 

para a Arquitetura Contra o Crime, pois a livre circulavao de pessoas por elas aumenta a 

vigiHincia natural e esta reduz os indices de criminalidade, nos locais onde acontece. Assim o 

paisagismo nao pode de maneira alguma "roubar" o espavo destinado ao transito livre de 

pessoas; 

4.2.4.4 Calvadas: os cadeirantes sao a referencia. 

Alem do que ja tratamos na questao de calvadas anteriormente, propomos, em carater 

especifico para as calvadas defronte as residencias, a serem abrangidas pelo cuidado dos 

moradores, o que a seguir se detalha. 

As calvadas defronte a residencia devem ser convidativas para que as pessoas passem 

por ali, para que pela presenva delas se aumente a vigilancia natural e haja mais seguranva: 

Calvadas que tenham piso irregular, com frestas, arestas e saliencias, afastam passantes, 

principalmente senhoras com sapato de salto alto, idosos, crianvas pequenas a pe ou de 

bicicleta, senhoras com carrinhos de hebe e portadores de necessidades espectats, 

principalmente cadeirantes. 

0 ideal seria que toda a calvada fosse feita pensando em cadeirantes, pois por onde eles 

puderem passar com tranqiiilidade, qualquer outra pessoa podera. Assim se acolhera a 

dificuldade de deslocamento destas pessoas, tao sofridas pelo espavo arquitetonico in6spito 

para elas, bern como se garantira a todas as demais urn pavimento seguro. Calvadas que nao 

sejam confortaveis para o caminhar e que dificultem sua utilizavao tranqiiila, geram ausencia 

de pessoas que desviam por outras rotas. 

As calvadas defronte a residencia sao de responsabilidade do morador. Pode tambem 

ocorrer casos em que a escolha das calvadas seja por vezes estabelecida pelo 6rgao publico 

municipal, (em espavos que nao sao de dominio de urn morador especifico, por exemplo ). 

Nestes locais, todo o cidadao pode e deve influir em tal escolha ou mesmo exigir sua 

substituivao se nao estiver satisfeito com ela, pois esta sera urn fator decisivo para a seguranva 

do local. 
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0 morador consciente do seu papel social, sabe que devera cuidar da calc;ada 

defronte a sua residencia, o que reforc;a assim o seu direito de influir na arquitetura do espac;o 

publico que o cerca, neste aspecto especifico. Obviamente se a escolha da calc;ada for 

exclusivamente dele, morador, e cruciallevar em conta alguns fatores para uma escolha de 

sucesso. 

Damos a seguir alguns exemplos que deveriam ser evitados, no momento de se escolher 

o calc;amento lateral as vias publicas, acessos a residencias, entradas de edificios entre outros, 

com base a sua menor facilidade de utilizac;ao por variadas categorias de cidadaos: 

(1) Calc;adas intercaladas com grama, (muito usadas por reduzirem os custos de 

construc;ao) sao desconfortaveis por exigirem uma manutenc;ao constante, darem 

margem a tropec;os e afundamento de saltos (principalmente salto alto, no caso das 

senhoras). Quando a grama nao esta bern nivelada com cada pec;a de calc;ada 

(muito alta ou muito baixa), tem-se de calcular cada passada a ser dada, o que 

exige urn esforc;o desnecessario, sendo quase intransitavel para quem dependa de 

pequenas rodas para se locomover naquele espac;o; (figura 13) 
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FIGURA 15 CAL(:ADA INTERCALADA COM GRAMA. 

(2) A vegetac;ao nao deve tomar o espac;o das pessoas nas calc;adas. 

Calc;adas obstruidas por vegetac;ao, arvores muito volumosas e com 

galhos baixos, renques de cedros (muito comuns hoje), entulho ou 

qualquer empecilho a livre circulacao de pedestres, sao vedadas pelo 

C6digo de Posturas Municipal. Isto tambem induz os passantes a 

desviarem, invadindo a pista de rolamento ou indo por outros caminhos, 

o que reduz a vigilancia natural. Na pesquisa em residencias 

vitimizadas, foi verificado urn numero consideravel de residencias sem 

calc;ada ou com esta obstruida. Conforme se ve nas figuras 14 e 15, 

apesar do capricho dos moradores, o paisagismo ali impede a circula~ao 

de pedestres, gerando transtornos a seguranc;a dos passantes e dos 

pr6prios moradores. 
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FIGURA 16 0 PAISAGISMO IMPEDINDO A CIRCULA~AO DE PASSANTES. 

FIGURA 17 A ARBORIZA~Ao EXCESSIV A. 

(3) Ha tambem o caso, muito comum de materiais depositados na cal9ada 

defronte a residencia, que alem de obstrui-la podem ser usado como 

trampolim para invasoes na residencia conforme a figura 16. 
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FIGURA 18 MATERIAlS DE CONSTRU<;AO SERVINDO DE TRAMPOLIM 

(4) Obviamente, buracos nas calyadas ou mesmo a ausencia destas, sempre 

e desinteressante para a seguranya, pois haveni uma tendencia de as 

pessoas evitarem passar a pe por ali; 

(5) Ainda que nao haja calyadas naquele trecho de rua, como por exemplo, 

em bairros mais afastados e humildes, uma grama bern aparada, ou 

simplesmente urn espayo limpo por onde as pessoas possam caminhar 

em seguranya, sem precisar invadir a pista de rolamento, sao 

contribui9oes importantes para melhorar a seguran9a do local; 

( 6) Cal9adas com revestimento escorregadio, tendem a ser evitados por 

passantes, principalmente em dias de chuva. 0 calyamento mostrado na 

figura 17, feito em ceramica esmaltada e em desnivel, muito freqiiente 

em saidas de garagem, onde o morador prolonga o revestimento da 

calyada intema, e urn exemplo disso. 

(7) Cal9adas estreitas tendem a ser evitadas, pois dao a impressao de que e 

precise "se equilibrar" ou "se espremer" sobre ela. 0 problema se 

agrava se esta for rente a pista de rolamento, pelo risco de se ser 

atingido por urn veiculo. 
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FIGURA 19 CAL(:AMENTO FEITO DE CEAAMICA. 

(8) Revestimento da calyada muito rugosa, como as antigas calyadas feitas 

de blocos de granito pouco desempenado, Ga caindo em desuso, mas 

ainda freqiientes) bern como o petit-pavet quando mal assentado 

(frouxo e soltando peyas) sao tambem problematicos. 

4.2.4.5 Ajuda de vizinhos e passantes 

A ajuda de vizinhos, em funyao dos contatos e amizades cultivadas no dia a dia, ja 

salvou muitas vidas e preservou patrimonios, em momentos em que delitos estao ocorrendo ou 

na eminencia de se-lo. Mesmo vizinhos que nao simpatizam entre si, podem manter urn acordo 

de uniao para possiveis momentos de risco. Conhecer quem sao os moradores da casa ao lado, 

comunicar qualquer anormalidade e colaborar sempre, nao sao apenas medidas de born senso, 

mas sim providencias simples que ajudam muito quando se precisa de socorro. 

Alem disso, se ha uma boa visibilidade do que acontece dentro do terreno, por quem 

passa na rua, isto pode, num primeiro momenta, tirar a privacidade dos que ali vivem. Mas 

pode ser tambem urn reforyo na seguranya, posto que delinqiientes evitam ao maximo praticar 

seus delitos na presenya de testemunhas, mesmo que seja urn grupo de garotos voltando da 

escola, ou uma dupla de senhoras idosas indo a igreja. 
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4.2.4.6 Policia. 

Obviamente, nao se descarta aqui a importancia de urn servi9o eficiente de presen9a 

policial. Seja atraves das formas tradicionais de patrulhamento ou do policiamento 

comunitario, estas linhas de defesa se completam de forma plena. Infelizmente e urn fato 

universal, que a policia nao consegue estar presente em todas as situa96es em que se necessita 

dela. 

Nao obstante, a Policia militar do Parana tern efetuado grandes esfor9os para atender as 

demandas que se apresentam, jamais abrindo mao da ajuda que possa vir da comunidade. 

4.3 PREDIOS RESIDENCIAIS 

Os predios residenciais mais do que nunca tern urn papel importante como solu9ao para a 

demanda de moradias nas grandes cidades. Oferecem ainda boas condi96es de seguran9a, 

desde que se observem alguns aspectos minimos, que a seguir descrevemos. 

Como ja referimos em preliminar, no item anterior, a Teoria do Espa9o Defensavel, foi 

desenvolvida como aplicayoes dos conceitos de Arquitetura Contra o Crime especificamente 

em predios residenciais, razao pela qual agora a descrevemos de forma mais detalhada. 

4.3.1 Elementos basicos a serem considerados nos projetos de 
constru~ao: 

Dentro desta teoria, NEWMAN (1973:09)8 estabelece quatro elementos principais de 

design (projetos), que nas pr6prias palavras do autor garantiriam a seguran9a dos espayos: 

Os projetos de espa<;:o defensavel retornam ao uso produtivo pelos residentes, de areas publicas alem das 
portas dos seus apartamentos individuais: halls, salas de recep<;:ao, pisos e as mas do entorno - areas que 
atualmente estao fora do controle dos habitantes. Quatro elementos de projetos fisicos, agindo tanto 
individualmente, como em conjunto, contribuem para a cria<;:ao de ambientes segnros: 

• Defini<;:ao territorial do espa<;:o, re:fletindo as areas sob in:fluencia dos habitantes. Isto trabalha por 
subdividir o ambiente residencial em zonas, de forma que os residentes adjacentes facilmente 
assumem atitudes de proprietarios de tais locais (1); 

8 Tradu<;:ao sob responsabilidade do autor. 



• Posicionamento das janelas dos apartamentos, que permitam aos residentes uma vigilancia 
natural para o exterior e o interior das areas publicas, do sen ambiente de vida (2); 
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• Adocao de formas do edificio que evitem a estigmatizacao de determinadas peculiaridades, que 
permitem a outras pessoas perceber a vulnerabilidade e isolamento de seus moradores (3); 

• Fortalecimento da seguranca pela alocacao de espacos residenciais em funcionamento integrado 
com areas urbanas adjacentes que nao permitam ameacas continuas (4). 

COLQUHOUN (2004:40), desdobrando os conceitos defendidos por NEWMAN, de 

forma objetiva os explica assim9 (os numeros entre parenteses, correspondem ao indicativa 

especifico dos quatro itens acima, referidos por NEWMAN): 

(1) Territorialidade 

Com o uso de barreiras reats ou simb6licas, os ambientes residenciais podem ser 

subdivididos em zonas, que serao gerenciaveis pelos residentes atraves da adoc;ao da atitude 

"este e o meu territ6rio". A transic;ao do espac;o privado (de facil gerenciamento) para o espac;o 

publico (de dificil gerenciamento) e importante. Para tanto e importante observar o seguinte: 

• Todos os espac;o dentro e fora dos predios deveriam tanto quanta possivel, estar 

sob o controle ou sob a influencia dos residentes; 

• Espac;os externos deveriam ser vistas como claramente privados ou semt

privados, quando observados da rna ou das passagens de pedestre. Paredes, 

grades e portoes claramente definem a territorialidade, mas dispositivos 

simb6licos tambem podem ser usados, como mudanc;as de nivel, degraus, portais, 

etc; 

• Em complexes residenciais de alta densidade, escadas de uso comum deveriam 

servir para urn numero tao pequeno de unidades residenciais quanta possivel, 

para que cada residente pudesse reconhecer outro, mas mais importante que isso, 

identificariam intrusos; 

• Areas externas comuns- como areas de lazer, gramados e estacionamentos

deveriam, quando possivel, guardar estreita proximidade com as entradas dos 

predios, ou deveriam ser acessadas atraves da area de dominio privado. 

(2) VigiHincia 

9 Traducao sob responsabilidade do autor. 



Os residentes devem ser capazes de vigiar o que esta acontecendo no espa~o publico 

e no seu entomo, dentro ou fora dos predios. Para se obter isto: 
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• As janelas deveriam ser posicionadas nao apenas para se ajustar ao plano da 

residencia, mas para observar os espa~os publicos, tanto extemo quanto intemo, 

dentro do complexo; 

• As entradas dos predios deveriam estar de frente para as mas, de forma que 

pedestres e motoristas passantes poderiam notar quando algo estranho estivesse 

acontecendo; 

• E preferivel que todas as areas comuns dentro dos predios - alpendres nas 

escadas, hall de elevadores, areas intemas livres, etc - sejam visiveis da rna fora 

dos predios e, onde a regulamenta~ao permitisse, deveria ser tambem vigiada 

pelas janelas dos apartamentos; 

• Escadas de incendio deveriam ser envidra~adas, ser colocadas do lado extemo 

dos predios e serem capazes de liberar qualquer usuario para a frente dos predios; 

(3) A imagem dos predios: 

0 uso de materiais apropriados e urn born projeto arquitetonico, pode evitar que os 

residentes se sintam estigmatizados10
, o que pode leva-los a urn sentimento de isolamento. Isto 

pode ser obtido atraves de: 

• Evitar que as formas e o lay-out do predio seja completamente diferente, em 

fun~ao de que haja a devida aten~ao ao desenho especifico desenvolvido no 

projeto; 

• Em projetos muito amplos de reurbaniza~ao11 onde ha uma rede de mas, mante

las abertas ao inves de fecha-las. Isto ira ajudar o esquema de parecer totalmente 

diferente e mantera a vigilancia sobre a rna; 

• Assegurar-se que o acabamento e a mobilia12 no interior dos espa~os seja robusta, 

mas atrativa para os residentes. 

10 Quando a aparencia dos predios forem ruins, em func;:ao do baixo custo de construc;:ao. 
11 Verno item Espa~o residencial, a descric;:ao do problema ocorrido na reurbanizac;:ao atraves da construc;:ao de 
predios, na favela chamada Cidade de Deus na Cidade do Rio de Janeiro. 
12 A mobilia aqui referida seria de aparatos da area externa, como bancos, mesas fixas, etc, mais comum na 
arquitetura americana, donde provem o estudo ora analisado. 
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(4) Integrac;ao de areas residenciais com outros equipamentos urbanos 

A seguranc;a de areas adjacentes e particularmente determinada pela localizac;ao 

estrategica e geogrilica de equipamentos urbanos intensivamente utilizados, mas: 

• As areas residenciais deveriam ser misturadas com areas comerciais e sociais, em 

func;ao de que isso ajuda a melhorar a seguranc;a na area considerada; 

• Parques e play grounds deveriam ser vigiados pelas residencias atraves da 

vigiHincia natural. 

A fim de esclarecer sua teoria NEWMAN (1973:09) propoe o seguinte esquema (fig 07), 

onde os circulos intemos representam apartamentos, que permitem observac;ao da area livre 

entre eles e alguns deles podem vigiar a rua defronte. As setas indicam as oportunidades de 

vigiHincia. 
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FIGURA 20 TEO RIA DO ESPACO DEFENSA VEL 

FONTE: NEWMAN (1973:9) 

4.3.2 A Hierarquia do Espaco Defensavel 

Segundo esta teoria, como podernos ver pel a figura 1813
, NEWMAN ( 1973) propoe o 

estabelecirnento de lirnites claros nos diversos niveis de espa~os hurnanos. Do espa~o publico, 

para o semi-publico e deste para o serni-privado e privado, ha urna certa hierarquia que 

NEWMAN(1973:09) sugere como forma de controle do cornportarnento de invasores nurn 

deterrninado espa~o. Estes, segundo esta tese, teriarn sua presen~a rapidarnente denunciada, se 

tais niveis hierarquicos estivessern bern delirnitados e sofressern urn controle cornportarnental 

pelo seus legitirnos usuaries. 

N ' . 1 d 14 as propnas pa avras o autor : 

13 As setas da figura 18, indicam o acesso da area pUblica para a area privada, avan~ando-se pelos varios niveis de 
controle. 
14 Tradu~ao sob responsabilidade do autor. 
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0 espa<;o defensavel pode ser feito para operar de forma a envolver urna hierarquia de urn nivel para 
outro em habitats coletivos humanos- que se estende de urn apartamento para a rna. [ ... ] 0 menor 
agrupamento de apartamentos de cada andar de urn pn!dio de apartamentos, e o primeiro nivel para onde 
os seus ocupantes podem estender o controle dos seus pr6prios lares e responsabilidades. 0 segundo nivel 
sao as entradas comuns e caminhos de circula<;ao entre os predios. 0 terceiro nivel e o grupo de edificios, 
definidos pelo projeto do terreno e a sua entrada. 0 nivel final na hierarquia ocorre quando o complexo 
habitacional expande sua abrangencia para as mas urbanas a sua volta. 

FIGURA 21 HIERARQUIA DO ESP ACO DEFENSA VEL 

I 
Espa~o publico 

FONTE: NEWMAN (1973:9). 

Assim, a Teoria do Espayo Defensavel propoe a criayao de nucleos de auto-defesa, que 

seriam compostos de varios niveis de proteyao, do domicilio ate a rua. Cada cidadao assim, 

segundo esta teoria, deve nao apenas abranger seu espayo domiciliar como area de controle, 

mas estende-lo para as areas contiguas, terminando no espayo publico, a rua, na qual tambem 

mantem urn certo nivel de controle, menos ativo que no interior de seu domicilio, mas 
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igualmente importante. Dentro desta linha de pensamento, todos os moradores do local 

devem se envolver em tal controle, de forma que a presen~a de estranhos, atitudes anti-sociais, 

ou mesmo a atua~ao de delinqiientes seja prontamente identificada e coibida, no limite das 

possibilidades dos moradores. Isto subentende a~oes diretas nos diversos niveis do espa~o 

defensavel, como em a~oes mais simples (manten~a da area limpa e bern conservada, 

admoesta~ao de garotos fazendo arrua~as, combate a pixa~ao, entre outros). Tambem quando 

for o caso de acionamento dos 6rgaos pitblicos para situa~oes diversas (poda de arvores que 

projetam sombras, dentro e fora do espa~o considerado, troca de liimpadas queimadas, 

recolhimento de lixo, entre outros) tal interven~ao e importante. Ha tambem o caso de quando 

houver receio quanto ao nivel de risco que urn determinado invasor, em algum dos niveis de 

controle, representa para quem lhe faz frente, quando entao podera ser acionado o 6rgao de 

seguran~a competente. 

4.3.3 0 efeito fortaleza 

E urn processo de altera~oes na arquitetura urbana, onde urn pesado aparato defensivo e 

normalmente superposto em estruturas pre-existentes, visando-se a total imuniza~ao daquele 

espa~o contra a criminalidade, num total desequilibrio da rela~ao forma x fun~ao, com 

prevalencia absoluta desta ultima. Paredes (ou mesmo muralhas), rolos de arame farpado por 

sobre muros, juntamente com cercas eletrificadas, entre outras, sao usados em grande 

quantidade, nos locais onde este efeito se instala. 0 principal prejuizo deste efeito e visual, isto 

e, a visao agressiva que tal aparato provoca, no local onde ocorre. 

Nas palavras de varios especialistas, assume varias denomina~oes: "fortalezas do medo" 

(AMARO, 2006), Fortress eject "efeito fortaleza", (CROWE,l999), Fortress environment 

"ambiente fortaleza", (COLQUHOUN, 2004), entre outros, que sempre giram em tomo desta 

ideia. 

0 fato de as pessoas quererem se proteger da melhor forma possivel, principalmente 

depois de ja terem sido vitimizadas, e compreensivel e plenamente justificavel, moral e 

legalmente. Nao e intenc;ao deste estudo fazer qualquer critica as pessoas que optam por esta 

solu~ao, principalmente em locais de criminalidade intensa. 0 que pretendemos aqui e apenas 

propor algumas re:flexoes sobre esta questao, principalmente no sentido de, atraves de algumas 

linhas de pensamento e de doutrina, tentar minimizar seu impacto no meio social onde estao 
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inseridas. Pretendemos tambem lan9ar alguma luz tecnica sobre a questao, mostrando as 

vantagens e as desvantagens de cada dispositivo que a seguir analisamos, bern como 

sugerindo algumas alternativas, posto que este efeito na maioria das vezes e indesejavel para a 

seguran9a da comunidade como urn todo, pois transmite uma imagem negativa de inseguran9a 

absoluta. Assim sugere-se com base nos comentarios abaixo, que salvo em caso de absoluta 

necessidade, o efeito fortaleza seja evitado: 

4.3.3.1 Muros altos: 

(1) Vantagens: 

• Permitem maior privacidade; 

• Dao uma boa sensa9ao de seguran9a; 

• Possuem manuten9ao mais facil e mais barata; 

• Protegem contra projeteis arremessados ou disparados; 

• Possui urn born teor de isolamento de ruido. 

(2) Desvantagens 

• Eliminam a vigiHincia natural; 

• Ap6s uma invasao, oferecem seguran9a e privacidade para as a9oes do delinqiiente; 

• Representam urn abandono da area defronte ( abre mao do refor9o territorial e da 

terceira linha de defesa); 

• Facilitam emboscadas nas entradas e saidas dos moradores; 

• 0 isolamento quanto a ruidos pode tornar urn grito por socorro inutil; 

• Favorecem a pixa9ao; 

• Via de regra, sao mais faceis de escalar que grades; 

• Tornam o espa9o externo menos seguro para pedestres e passantes, pelo isolamento e 

elimina9ao da vigiHincia natural; 

• Possuem, em regra, custo de constru9ao mais elevado; 

• Restringem o campo de visao; 



4.3 .3 .2 Grades altas 

(1) Vantagens: 

• Favorecem a vigilancia natural; 

• Dao uma boa sensa9ao de seguran9a; 
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• Reduzem o fator seguran9a e privacidade para as a96es do delinqiiente, mesmo depois 

da invasao; 

• Favorece o refor9o territorial (nao representam abandono da area defronte, 

aproveitando melhor os beneficios da terceira linha de defesa); 

• Dificultam emboscadas contra os moradores, quando estao chegando ou saindo de 

casa; 

• Nao permitem a pixa9ao; 

• Via de regra, sao mais dificeis de serem escaladas; 

• Tornam o espayo externo mais seguro para pedestres e passantes, pela visibilidade que 

permitem; 

• Possuem em regra custo de instalayao mais baixo; 

• Nao restringem o campo de visao; 

• Facilitam a audi9ao de gritos de socorro dos moradores. 

(2) Desvantagens: 

• Reduzem a privacidade; 

• Sao de manuten9ao mais dificil e cara; 

• Nao protegem contra projeteis arremessados ou disparados; 

• Nao oferecem isolamento contra ruidos; 



4.3.3.3 Concertina (rolos de arame farpado sobre o muro ou grade): 

(1) Vantagens: 

• Toma a transposiyao da contenyao (muro ou grade) muito dificil; 

• Possui custo relativamente baixo; 

• E boa dissuasora das ayoes do delinqiiente pelo temor que lhe causa. 

(2 )Desvantagens: 

• Tern pessima aparencia, reduzindo muito a estetica da contenyao; 
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• Pode dar ao delinqiiente a impressao de que possa haver algo muito valioso na residencia 

para este nivel de seguranya; 

• Da a ideia de que a residencia ja foi vitimizada, o que para o delinqiiente pode funcionar 

como atrativo. 

4.3.3.4 Cercas eletrificadas: 

(1) Vantagens: 

• Toma a transposiyao da contenyao (muro ou grade) muito dificil; 

• E boa dissuasora das ayoes do delinqiiente pelo temor que causa; 

(2) Desvantagens: 

• Possui custo mais elevado; 

• Tern aparencia ruim, reduzindo muito a estetica da contenyao; 

• Pode dar ao delinqiiente a impressao de que possa haver algo muito valioso na 

residencia para este nivel de seguranya; 

• Da a ideia de que a residencia ja foi vitimizada, o que para o delinqiiente pode 

funcionar como atrativo. 



4.3.3.5 Caes de guarda 

( 1) V antagens: 

• Sao uma das formas mais antigas de seguranya para o ser humano; 

124 

• Pode, se bern adestrado, exercer funyoes complementares ao serviyo de guarda: guia 

para deficientes visuais, elemento de vitalizayao para o ambiente (para pessoas com 

necessidades especiais), entre outros; 

• Torna a invasao da residencia mais dificil, pelo temor que causam; 

• 0 barulho que provocam funciona como urn alarme; 

• Consistem-se em uma seguranya dinamica, que se movimenta no espayo a ser 

protegido, o que os torna mais efetivos do que sistemas de seguranya estaticos (como 

grades e alarmes); 

• Se bern adestrados e afeiyoados aos moradores, os defenderao ate a morte. 

(2) Desvantagens: 

• Apresentam urn certo risco de ataques contra empregados ou mesmo moradores; 

• Podem acarretar responsabilidade civil e penal se, por nao estarem bern contidos, 

atacarem vizinhos ou passantes na rua; 

• Provocam sujeira e mau cheiro; 

• Podem ser ludibriados pelo seu proprio instinto (Ex: urn cao macho normalmente 

ficani entretido se lhe for apresentada uma cadela no cio; se nao devidamente 

adestrados, podem aceitar alimento envenenado ou apenas fugir se lhes for aberto o 

portao); 

• Podem produzir ruido excessivo, perturbando o sossego de moradores e vizinhos. 
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No que tange ao efeito fortaleza, existem outros dispositivos que o compoem, mas 

nos restringiremos a estes, pela importancia que possuem em rela9ao aos demais. 

0 grande problema do efeito fortaleza, em suma, e o isolamento que provoca. A 

vigilancia natural na maioria dos casas e reduzida a zero. Mesmo que isto nao ocorra, se cria 

urn clima de segrega9ao tambem entre vizinhos, o que sempre e desinteressante. A imagem 

agresstva que provoca normalmente deixa clara que aquela e uma comunidade bastante 

assustada. 

Se isto e inevitavel pelo nivel de vitimiza9ao que o local proporciona, nada ha a se 

comentar. Mas se este nao eo caso, e importante se pensar urn pouco antes de transformar 

residencias em "fortalezas do medo", se isso nao e absolutamente necessaria. 

4.4 FAVELAS 

Urn dos problemas mais graves de urbaniza9ao sao as favelas. Por esta razao faremos a 

seguir uma abordagem especifica sabre este tema, procurando propor ao final algumas 

sugestoes na opiniao de autoridades publicas que ja desenvolveram projetos de sucesso nesta 

area. 

4.4.1 A periferiza9ao de favelas 

Uma das formas atraves das quais os governos tern utilizado para tentar solucionar o 

problema das favelas e a chamada periferiza9ao, onde as comunidades que vao se criando 

na forma de bolsoes de pobreza, sao removidas para areas mais afastadas da cidade, em 

fun~tao do baixo custo dos terrenos e da disponibilidade de areas vastas ainda nao 

ocupadas, nestes locais. La esperam as familias removidas, conjuntos habitacionais 

previamente construidos pelos setores de habita9ao, federais, estaduais ou municipais, 

dependendo do momenta hist6rico considerado, conjuntos estes tambem de baixo custo. 

Como a intenyao e atender a urn numero maior de familias e os recursos disponiveis 

nao costumam abranger todas as necessidades de instalayao de infra-estrutura necessaria, e 
comum que ja nos primeiros momentos de vida da nova localidade, surjam problemas das 



126 
mais variadas naturezas. Ausencia de vagas de trabalho nas proximidades que gera 

pressao no sistema de transporte, vagas escolares em numero insuficiente geram evasao 

escolar, falta de espayos de lazer geram o 6cio, o tedio e o inicio de atos de vandalismo, 

depredayoes e ayoes de gangues de jovens. A gravidade dos crimes cresce, acompanhando 

a decadencia da localidade e assim por diante, repetindo-se uma epopeia tantas vezes 

contada, no teatro das tragedias urbanas das nossas cidades. 

FIGURA 22 FA VELA NA PERIFERIA DE CURITffiA. 

Esta periferizayao cobra caro ao longo do tempo. As grandes cidades acabam cercadas 

por urn cinturao de favelas, nos limites do municipio sede ou na sua regiao metropolitana. 

Cadastradas em Sao Paulo 15 sao 2018 fa vel as, onde se estima que vivam 1.160. 516 

habitantes. No Rio de Janeiro sao mais de 600 favelas. Em Curitiba, segundo dados do 

IPPUC (Institute de Planejamento Urbano de Curitiba) as areas irregulares, segundo dados 

de 2004/2005, conforme figura 21, seriam 341. 

Algumas nascem por si s6, outras sao plantadas pelo proprio governo, que 

"periferiza" sua comunidades pobres. Nas cidades grandes, a periferia por vezes e o tapete 

15 Disponivel em http://pt.wikipedia.orglwiki/Favela. Acesso em 01.06.06. 
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4.4 FAVELAS 

Urn dos problemas mais graves de urbaniza9ao sao as favelas (figura 38). Por esta razao 

faremos a seguir uma abordagem especifica sobre este tema, procurando propor ao final algumas 

sugestOes na opiniao de autoridades publicas que ja desenvolveram projetos de sucesso nesta area. 

4.4.1 A "periferizac;ao" de favelas 

Uma das formas atraves das quais os govemos se tern valido para tentar solucionar o 

problema das favelas e a chamada "periferiza9ao", onde as comunidades que vao se criando na 

forma de bolsoes de pobreza, sao removidas para areas mais afastadas da cidade. Nestes locais 

e baixo o custo dos terrenos e a disponibilidade de areas vastas ainda nao ocupadas, toma-se 

urn grande atrativo para tais programas. La esperam as familias removidas, conjuntos 

habitacionais previamente construidos pelos setores de habita9ao, federais, estaduais ou 

municipais, dependendo do momento hist6rico considerado, conjuntos estes tambem de baixo 

custo. 

Como a inten9ao e atender a urn numero maior de familias e os recursos disponiveis nao 

costumam abranger todas as necessidades de instala9ao de infra-estrutura necessaria, e comum 

que ja nos primeiros momentos de vida da nova localidade, surjam problemas das mais 

variadas naturezas. Ausencia de vagas de trabalho nas proximidades que gera pressao no 

sistema de transporte, vagas escolares em numero insuficiente geram evasao escolar, falta de 

espa9os de lazer geram o 6cio, o tedio e o inicio de atos de vandalismo, depreda9oes e a9oes de 

gangues de jovens. A gravidade dos crimes cresce, acompanhando a decadencia da localidade 

e assim por diante, repetindo-se uma epopeia tantas vezes contada, no teatro das tragedias 

urbanas das nossas cidades. 

Esta "periferiza9ao" cobra caro ao Iongo do tempo. As grandes cidades acabam cercadas 

por urn cinturao de favelas, nos limites do municipio sede ou na sua regiao metropolitana. 

Cadastradas em Sao Paulo75 sao 2018 favelas, onde se estima que vivam 1.160.516 habitantes. 

No Rio de Janeiro sao mais de 600 favelas. Em Curitiba, segundo dados do IPPUC (Instituto 

75 Disponivel em http://pt.wikipedia.org/wiki!Favela. Acesso em 01.06.06. 
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de Planejamento Urbano de Curitiba) as areas irregulares, segundo dados de 2004/2005, 

conforme figura 21, seriam 341. 

FIGURA 38 FA VELA NA PERIFERIA DE CURITIBA. 

Algumas nascem por si sos, outras sao plantadas pelo proprio governo, que "periferiza" 

sua comunidades pobres. Nas cidades grandes, a periferia por vezes e o tapete para baixo do 

qual se tenta varrer os excluidos do sistema, tentando esconde-los, esquece-los, literalmente, 

"deixa-Ios para Ia". 

Urn dos mais graves problemas deste tipo de politica habitacional, e que ele nao se 

mantem estatico, mas cresce de forma assustadora, se realimenta dos proprios processos 

perversos que gera, se transforma em urn monstro urbano. Nele, normalmente, o (mico servi'tO 

publico que ali entra e a policia, em a'toes repressivas, no combate a criminosos que ali se 

instalam. Em meio aos confrontos entre os orgaos de seguran'ta e os delinqiientes, esta a 

popula'taO de moradores do local, que Iuta para sobreviver do seu humilde trabalho, nem por 

isso recebendo tratamento diferenciado, nas a'toes policiais. 

Esta formula de reurbaniza'tao se repete ha decadas, e ha ainda poucas perspectivas de 

reversao deste tipo de costume, principalmente dos governos, que veem nela o meio mais facil 

e barato de tornar o problema menos visivel, pelo menos durante o mandato da autoridade 

eleita que tern o poder de mando sobre estas questoes. 
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Hi por outro lado exernplos positivos de iniciativas que derarn certo na resolu9ao do 

problema de favelas, ou pelo rnenos na sua rnelhoria, rnostrando que ernbora o problema seja 

cornplexo, ha solu9oes para ele. 

Para tanto, relatarnos a seguir exernplos do Rio de Janeiro que forarn reconhecidas e 

prerniadas ern nivel nacional e intemacional pelos resultados obtidos. 

4.4.2 A experiencia do Rio de Janeiro 

Para cornpreender rnelhor o problema das favelas e as solu9oes possiveis, entrevistarnos o 

Prefeito da Cidade o Rio de Janeiro, Cesar Maia76
, fazendo-lhe as indaga9oes conforrne a seguir 

descritas. 

(1) Qual a sua opiniao sobre a Arquitetura Contra o Crime para a preven~ao da 

criminalidade? 

"A preven9ao do crime envolve varios niveis de a9ao, que podern ou nao ser diretarnente 

aplicadas pelos 6rgaos que cornpoern o sistema de seguran9a. A influencia da arquitetura ern 

terrnos de preven9ao deterrnina urna pratica, que pode ser desenvolvida por todos; poder publico, 

atraves de projetos publicos e edifica9oes e nos espa9os publicos, ou pela iniciativa privada, por 

rneio de ernpreendirnentos, reforrnas ou novas constru9oes, podera contribuir na redu9ao dos 

riscos de cornetirnento de atividades crirninosas e estirnular o uso adequado do arnbiente. 

A arquitetura, portanto, e rnais urna ferrarnenta que pode e deve ser ernpregada para a 

preven9ao do crime." 

(2) Poderia falar sobre os resultados obtidos com o programa Favela-bairro? 

"0 Prograrna Favela-Bairro, 1994-2006 apresentou os seguintes irnpactos positivos: 

- Manuten9ao das farnilias ern seus locais de habita9ao e incentivo a reforrna de suas casas; 

rnelhora na qualidade de vida da popula9ao e redu9ao da rnortalidade infantil; 

- Redu9ao das inunda9oes provocadas pela erosao das encostas e dos rios e acurnulo de Iixo 

a ceu aberto, redu9ao de custos de rnanuten9ao cidade; 

- Baixos custos das interven9oes pela adrninistra9ao direta das obras e contrata9ao das 

equipes nas pr6prias comunidades; 

76 Entrevista dada ao autor, emjulho de 2006. 
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- Capacita9ao profissional e gera9ao de ernprego e renda para as comunidades ern obras e 

como agentes cornunitarios; 

- Participa9ao cornunitaria e educa9ao sanitaria e arnbiental; 

- Crescirnentos favoraveis de indicadores como residencias atendidas por rede de esgoto, 

abastecirnento de agua e coleta de lixo domiciliar; 

- Capta9ao de recursos e garantia de continuidade do prograrna; 

- Estabelecirnento de regras operacionais e sistema de rnonitorarnento e avalia9ao do 

prograrna, cria9ao de pianos de a9ao social de forma integrada e participativa, arnplia9ao das 

politicas sociais; 

- Estabelecirnento de criterios especiais de indeniza9oes e assentarnento na propria 

cornunidade, constru9oes eventuais de rnoradias para os rnais pobres; e 

- Regulariza9ao urbanistica e fundiaria, que, ern termos de seguran9a publica, tern grande 

irnportancia, pois, a identifica9ao de ruas corn nurnera9ao 16gica, permite o rnapearnento e 

localiza9ao dos endere9os de forma simples e direta. 

Foi verificado ainda, que a abertura dos espa9os nas favelas, foi responsavel pelo 

estabelecirnento de novas rotinas do trafico de drogas ern determinadas localidades. Isto e, a 

exposi9ao a que eles forarn subrnetidos, fizerarn corn que deixassern de ocupar certos espa9os, os 

quais funcionavarn como pontos de venda!controle do trafico. 

Entretanto, a seguran9a publica, corn politicas definidas a nivel estadual e federal, dificultarn 

o estabelecirnento de rnetas comuns. A atividade policial nas favelas, ern regra, se apresenta 

atraves de intervenyoes rnornentaneas, caracterizadas por opera9oes e incursoes repressivas, 

seguidas de rnovirnentos de retra9ao, ou seja, a policia nao permanece nas favelas. Essas rnedidas 

tern se rnostrado ineficientes para a redu9ao da violencia nas favelas. 

(3) Atraves de sua experiencia como administrador de uma cidade como o Rio de 

Janeiro, qual sua sugestao para o problema das favelas em outras cidades do Brasil? 

A questao fundamental das favelas e o aurnento da qualidade de vida da popula9ao, atraves 

da urbaniza9ao, educa9ao e saude. Medidas nesse ambito, independern das circunstancias ern que 

as favelas tenharn sido estabelecidas. A cria9ao de creches, por exernplo, para abrigar crian9as ern 

idade pre-escolar, estirnula a atividade econornica da favela, pois permite que as rnulheres 

trabalhern e gerern renda para suas farnilias. 0 acesso e garantia dos direitos e deveres da 
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popula9ao "do asfalto" na favela e o inicio para o exercicio da cidadania. As favelas, ern sua 

origem, sernpre estiverarn a rnargern da sociedade, sofrern de urn preconceito hist6rico, nao s6 da 

polfcia, mas de toda a sociedade. Na verdade, a busca da integra9ao favela, bairro e cidade, 

depende de estrategias de a9ao, particulares para cada Iugar do Brasil mas de caniter permanente, 

desvinculadas de periodos de govemo. 

(4) Qual sua opiniio sobre a melhoria da vigiUincia natural nos espa~os urbanos? 

0 adensarnento facilita a clandestinidade e a existencia de situa9oes irregulares como nas 

favelas. Por outro lado, o estabelecirnento de novos acessos, carninhos arnplos e desirnpedidos, 

permitern e facilitarn o controle. A vigilancia natural, incide diretarnente, no risco do crirninoso 

ser descoberto, ou seja, dirninui a possibilidade de ocultarnento e serve como inibidor da pnitica 

de novos delitos. 

0 estirnulo a utiliza9ao ordenada dos espa9os, potencializa a vigilancia e aurnenta a 

seguran9a de todos. Urn local arnplarnente freqtientado "point" e, ern regra, considerado seguro 

pelas pessoas." 

(5) Poderia incluir outros comentarios que achar importantes alem dos ja referidos? 

"0 crime como fenorneno social, tern como contrapartida, a busca por sua preven9ao. 

Medidas atraves da arquitetura sao irnportantes para essa busca mas, certarnente, nao se bastarao 

como solu9ao definitiva. Portanto, estudos, tecnicas e novas iniciativas, devern se cornplernentar 

para que tenharnos urna sociedade corn niveis toleniveis de crirninalidade e, principalrnente, 

possarnos proporcionar rnelhor qualidade de vida a popula9ao" 

Como vimos, ha. no depoirnento da autoridade entrevistada, estreita sintonia corn os 

conceitos e estrategias de Arquitetura Contra o Crime, que temos abordado ao longo deste 

trabalho. 

Concluindo este item, e irnportante destacar, que as solu9oes existern, conforme virnos 

acirna. 0 quer falta rnuitas vezes e a vontade politica para irnplernenta-las. 0 que nao se pode e 

sirnplesrnente deixar que o tempo va passando, sern que rnedidas efetivas sejarn irnplernentadas. 

Ao Iongo do tempo, as ocupa9oes irregulares vao crescendo e se rnultiplicando. Nao 

querernos dizer aqui que o estere6tipo da pobreza como causadora direta da criminalidade seja 

uma ideia a se considerar, como linha de entendimento deste fenomeno. 0 que propoe em verdade 

e a aplica9ao de solu9ao simples mas efetivas, das quais a Arquitetura contra o Crime aponta 

algumas, a seguir expostas. 
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4.4.3 Solu~oes propostas 

Obviamente acabar com o problema de favelas nao e o tipo de questao que se resolva de urn 

golpe so, ou com uma unica solu9ao. Entendemos que se deve construir uma reorganiza9ao de 

espa9os humanos tambem nas favelas, como propusemos ao Iongo deste estudo, para todos os 

espa9o que estudamos. Assim, apresentamos a seguir algumas solu9oes com base na Arquitetura 

Contra o Crime, que e o ponto central da analise que fazemos. Procuramos nao entrar em outros 

campos de estudo, a respeito de favelas visando nao perder o foco do que ate aqui estudamos. Nao 

sao solu9oes magicas, nem tampouco definitivas, mas podem ajudar como ja tern ocorrido nos 

lugares onde se aplicou tais medidas. 

4.4.3.1 Melhorar os acessos 

Urn dos principais problemas das favelas e, pela forma irregular como surgem e se 

desenvolvem, o sistema viario e de acessos. Melhorar estes acessos, e fundamental para se limitar 

a atividade de traficantes, que se valem de tal dificuldade. Isto facilita tambem o acesso de 

servi9os publicos, entre os quais a propria policia, que atuando de forma regular, e dentro de uma 

politica de atua9ao comunitaria e de respeito aos direitos humanos pode melhorar a seguran9a 

para as pessoas de bern que ali residem, que sao maioria, bern como limitar a atua9ao de grupos e 

quadrilhas que tentam estabelecer ali urn ponto livre do controle social, pela lei e pelas for9as de 

seguran9a, no cumprimento da lei. 

4.4.3.2 Saneamento basico 

Ainda que alguns nao entendam desta forma, o saneamento basico de uma comunidade 

pobre e, sim, urn assunto de seguran9a publica, pois os conflitos sociais pela sua ausencia sao 

muito mais intensos nos locais onde este nao existe. Toda evolu9ao neste sentido age de forma 

direta nos niveis de seguran9a vividos por aquela comunidade. 

4.4.3.3 Constru9ao de escolas, postos de saude e gera9ao de emprego na propria comunidade. 

Como demandas essenciais, a constru9ao no local, de dispositivos que atendam estas 

necessidades, pois estas nao atendidas, pressionarao muitos moradores locais a entrarem em 

conflito com a lei. Em Curitiba, as favelas, como se pode verna figura 39, embora sejam 



FIGURA 39 OCUP A(:OES IRREGULARES EM CURITIBA. 

Ocupa«;:Qes lrregulares- Total 
D Assentamento Em Regulariza~ao ... ... . 53 
D Assentamento Sem Regulariza~o ... 204 
D Loteamento Clandestine Em Regulariza~ao .. .. 10 
c:J Loteamento Clandestine Sem Regulariza~o .. 74 
D Contomo de Bairro 
Fonte: IPPUC -2004/2005 

COHAB-CT 
Data Elabora91!o: junho/2006 ~~ 

IP PUG 
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dispersas, sao de pequena extensao, algumas inclusive encravadas em areas ja urbanizadas, 

o que impede sua expansao. Isto e uma caracteristica geogratica que o Rio de Janeiro, por 

exemplo, nao tern. La os morros que cercam a cidade sao urn campo aberto para a prolifera~ao de 

favelas e aumento das que ja existem. Aqui a situa~ao inclusive topogratica das favelas (ficam em 

terreno plano, dificultando seu isolamento por acidentes do terreno) facilita o trabalho nao apenas 

da policia, mas tambem pode facilitar o trabalho de outros orgaos e servi~os publicos. Assim o 

problema aqui, certamente e muito mais facil de se resolver do que Ia, embora aqui tambem nao 

seja uma coisa tao simples, mas e possivel com certeza melhorar muito a situa~ao. 

4.4.3.4 Reorganiza~ao social no proprio local ("nao-periferiza~ao" das comunidades) 

Nao apenas JACOBS(2003), mas tambem PA VIANI (2005), como vimos anteriormente, no 

item Aspectos conjunturais da Arquitetura Contra o Crime, criticam veementemente a 

pratica de se arrancar determinadas comunidades de certos locais e joga-las na periferia da cidade, 

conforme tratamos no item A periferiza~io das favelas, mais acima. Isto alem de transferir "o 

problema", o agrava. Pois Ia neste novo local as demandas nao atendidas, aliadas as novas 

dificuldades locais que surgem, agravam os conflitos sociais daquela comunidade e nao os 

solucionam. Estes locais se tornarao bairros violentos, estigmatizados onde aumenta a insatisfa~ao 

de todos: dos removidos e dos que serao seus futuros vizinhos. 

Reorganizar aquela comunidade, no proprio local onde se originou, pode sera solu~ao mais 

condizente a medio e a Iongo prazos. 

Concluindo, colocamos aqui apenas algumas poucas sugestoes, as quais tangiam o assunto 

que tratamos, sem a pretensio de abranger toda a problematica das favelas, nesta analise, posto 

que extrapola em muito o campo de pesquisa estabelecido para esta abordagem, razao pela qual 

deixamos esta humilde referenda, que nossos estudos indicaram serem validas. 



CONCLUSAO 

Encerrando este estudo, alem das conclusoes ja apresentadas, entendemos serem importantes 

algumas considera9oes em complemento, a guisa de conclusao geral. 

0 tema da influencia do meio ambiente na criminalidade, estudado atraves dos conceitos e 

estrategias de Arquitetura Contra o Crime, ja ha muitos anos e estudado nos ditos paises de 

primeiro mundo, embora ja haja na America do Sul paises como o Chile, que ja desenvolvem tal 

tecnologia. No Brasil ainda precisamos estudar e avanyar muito neste campo. 

Obviamente, que a boa administra9ao publica, feita com responsabilidade e born senso, 

muitas vezes toma medidas de Arquitetura Contra o Crime, sem que se use este termo, mas com a 

mesma finalidade. 

Reiteramos aqui, que nao e inten9ao deste trabalho, adentrar assuntos eminentemente 

tecnicos e fora, num primeiro momento, das atividades de seguran9a publica, como engenharia, 

arquitetura e urbanismo, entre outras. Queremos apenas chamar a aten9ao dos pr6prios 6rgaos de 

seguran9a publica, destes outros setores tecnicos citados, do Poder Publico como urn todo, e, 

principalmente, da comunidade, que precisa se envolver neste trabalho. 

Cabe ressaltar ainda, quanto a engenheiros, arquitetos e urbanistas, que os maiores autores e 

especialistas de Arquitetura Contra o Crime no mundo, nao sao policiais, mas sim engenheiros, 

arquitetos e urbanistas, vislumbrando-se assim a importancia do seu envolvimento em tal 

trabalho. 

Destacamos aqui tambem a importancia de que as universidades se envolvam na pesquisa, 

estudo e desenvolvimento deste tema, atraves da inclusao de disciplinas especificas nos seus 

cursos de gradua9ao que tenham correlayao. Tambem cursos de p6s-gradua9ao, e qui9a, mestrado 

e doutorado, nesta area, como ja ocorre em universidades, inglesas, americanas e canadenses, 

entre outras. Segundo consta o Brasil ja teria doutores em design contra o crime, formados por 

universidades intemacionais, mas que ainda nao tiveram oportunidade de mostrar seu trabalho. 

A industria e chamada a este trabalho tambem, visando oferecer produtos que tenham 

tambem uma imunizayao minima anti-delito, como os exemplos que citamos neste trabalho, nao 

apenas na area da constru9ao civil, mas de roupas, de acess6rios, de m6veis e de tantas outras 

coisas que se pode oferecer para melhorar a seguran9a das pessoas. 
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0 Poder Publico, alern dos 6rgaos de seguran9a tarnbern deve participar. A exernplo da 

Inglaterra, onde existe junto ao Ministerio da Industria, urna carnara de design, que analisa os 

produtos que serao postos a venda, sob o crivo do design contra o crime, poderia se criar urna 

camara tecnica que fizesse o rnesrno trabalho. Poderia ser inclusive aproveitado o conhecimento 

tecnico ja produzido pelos longos anos de experiencia de outros pafses. 

Os dados que apresentarnos aqui sao basicos e hurnildes e pretendern apenas charnar aten9ao 

sobre a questao, rnuito rnais do que o seu desenvolvirnento, posto que as condi9oes ainda nao nos 

permitiarn os avan9os necessarios, pela exigi.iidade de recursos hurnanos e rnaterias necessarios 

para urna pesquisa corn a profundidade que o terna rnerece. 

Os setores de psicologia, sociologia, rnedicina, entre outros, tern tarnbern sua parcela de 

responsabilidade neste campo de pesquisa. Ha urna serie de ternas afetos a estas areas que 

envolvern a fisiologia e cornportarnento hurnano, dos quais nao encontrarnos referencias rnais 

aprofundadas, mas apenas basicas e na rnaioria das vezes na literatura intemacional, como a 

influencia das cores no cornportarnento hurnano, as altera9oes que as varia9oes de nfveis de 

oxigenio e gas carbonico, produzern no cornportarnento hurnano, os rnesrnos efeitos que sons e 

ritrnos prornovern, entre varios outros, que poderiarn, se desenvolvidos enriquecerern tal campo de 

conhecimento. Obviarnente, talvez ja haja rnuitos estudos nesta area, mas ou nao tiveram a devida 

divulga9ao ou ainda estao rnuito restritos aos campos especificos de conhecimento onde forarn 

produzidos. 

Ao encerrarmos este trabalho chegarnos a grande conclusao de que e possfvel sirn, o 

controle do cornportarnento delitivo, atraves de interven9oes na arquitetura do arnbiente. 0 

trabalho que desenvolvernos, juntando dados, pesquisas e depoirnentos, aliados aos aprofundados 

estudos que encetarnos no terna proposto nos dao seguran9a nesta afirma9ao. 

0 que se pretende daqui para a frente, alem do desenvolvirnento das pesquisas ja referidas 

nesta conclusao, e a incorpora9ao destas ideias nao apenas no campo profissional da categorias 

referidas, mas principalrnente na cultura da cornunidade, para que todos juntos, profissionais, 

Poder Publico e cidadaos, possarnos construir juntos espa9os urbanos rnais seguros para os que ja 

habitarn estes espa9os e para os que ainda virao a habita-los. 
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ANEXO I QUESTIONARIO DE PESQUISA EM RESIDENCIAS 

VITIMIZADAS. 

QUESTIONARIO DE PESQUISA 
Prezado senhor( a) 
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0 objetivo deste trabalho e coletar dados para pesquisa a respeito dos problemas de Seguranya 
Publica. 

Cabe ressaltar que a sua sinceridade ao responder as perguntas abaixo, e fator fundamental 
para se levantar quais sao as causas efetivas deste processo, pelo que antecipadamente 
agradecemos. 

1. A sua residencia ja foi vitima de violayao de domicilio, furto ou roubo? 
a. ( ) Sim. Quantas vezes? _________________ _ 
b. ( ) Nunca. 

2. Se respondeu sim, na resposta anterior, este ocorreu atraves de 
a. ( ) escalada; 
b. ( ) arrombamento; 
c. ( ) chave falsa (micha); 
d. ( ) Outro. Favor 
especificar _________________________ _ 

3. Considera que alguma atitude sua ou da sua familia facilitou a ayao do criminoso? 
a. ( ) Sim. Qual ____________________ _ 
b. ( ) Nao. 

4. Considera que alguma coisa na estrutura de seguranya da sua residencia facilitou a ayao do 
criminoso? 

a. ( ) Sim. Qual. _____________________ _ 
b. ( ) Nao. 

5. Ap6s o fato tomou medidas para melhorar a sua seguranya? 
a. ( ) Sim. Quais? ___________________ _ 
b. ( ) Nao. Porque? ______________________ _ 

6. A respeito da rua onde mora, o Sr(a) sente-se: 
a. ( ) Totalmente seguro 
b. ( ) Razoavelmente seguro 
c. ( ) Urn pouco Inseguro 
d. ( ) Totalmente inseguro 

7. Se disse sentir alguma forma de seguranya, a que se deve este fato: 
a. ( ) a estrutura da sua casa; 
b. ( ) a presenya da policia; 
c. ( ) a vizinhanya colabora; 
d. ( ) Outro. Especificar ______________________ _ 
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8. Se disse sentir inseguran9a, a que se deve este fato: 
a. ( ) a estrutura da sua casa; 
b. ( ) a ausencia da polfcia; 
c. ( ) a vizinhan9a nao colabora; 
d. ( ) pelas noticias do jomal ou da teve; 
e. ( ) por ouvir que outras residencias foram "visitadas"; 
f. ( ) Outro. Especificar ___________________ _ 

9. Ainda com referenda a inseguran9a que sente, o Sr(a): 
a. ( ) gostaria de mudar para outro Iugar; 
b. ( ) prefere ficar e tentar melhorar o Iugar onde vive; 

10. 0 Sr(a) participa ou gostaria de participar de alguma a9ao comunitaria para melhorar a vida no 
seu bairro? 
a. ( ) Sim. Qual ____________________ _ 
b. ( ) Nao. 

11 Quais medidas acha que deveriam ser tomadas para a melhoria da seguran9a da sua residencia 
e da sua familia: 
a. ( ) Aumento do policiamento; 
b. ( ) Melhorar os dispositivos de seguran9a da sua residencia; 
c. ( ) Melhorar a ilumina9ao; 
d. ( ) Eliminar terrenos baldios; 
e. ( ) Eliminar casas abandonadas. 
f. ( ) Mudar os habitos da familia que podem gerar inseguran9a. 
g. ( ) Outro. Especificar _____________________ _ 

12 Gostaria de fazer algum comentario a respeito da seguran9a que ainda nao tenha falado? 

R~--------------------------------------------



ANEXO II RELATORIO DE LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIME 

Relat6rio de pesquisa n° __ _ 
Data (I) / __ / __ Data (II) __ / __ / __ Data (III)._---.:/ / __ _ 
Hora I Hora II Horaiii'------
Pesquisador _________________________ _ 
Local ____________________________________________ ___ 
BO _______________________________________________ _ 

1. Paisagismo/arborizavao/vegetavao: 

a. Aspectos positivos: 

1) ( ) Melhora a aparencia; 
2) ( ) reforva controle de acesso; 
3) ( ) bern posicionada em relavao a iluminavao; 
4) ( ) outro. Especificar ____________________________ _ 

b. Aspectos negativos 

1) ( ) rna aparencia; 
2) ( ) obstrui transito; 
3) ( ) projeta sombras; 
4) ( ) permite esconderijo; 
5) ( ) outro. Especificar ______________________________________ _ 

2. Pavimentavao da via: 

a. ( ) asfa1to; 
b. ( ) antip6; 
c. ( ) parcialmente pavimentada; 
d. ( ) terra com born nivelamento; 
e. ( ) terra esburacada; 

6. Viaduto/ponte: 

a. ( ) Bern conservado; 
b. ( ) mal conservado; 
c. espa9o inferior: 

1) ( )Permite abrigamento 
2) ( )Presenva de moradores de rua 
3) ( ) presen9a de lixo 
4) ( ) presen9a de tapume; 
5) ( ) outro especificar ________________________________ _ 
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7. Rio 
a. ( 
b. ( 
c. ( 
d. ( 
e. ( 
f. ( 

)Polufdo; 
) margens limpas; 
) lixo; 
) mato; 
) casas de baixo padrao; 
) outro, especificar ____________________ _ 

8. Constituivao geral 

a. Quadra delimitavao _____________________ _ 

1) Lado A senti do Mts ---------------- ----I. Quant. Casas ________ _ 
II. Quant. Sobrados _______ _ 

III. Quant. Predios _______ _ 
a) ( ) Ponto cego para a frente; 
b) ( ) fachada para a frente; 
c) ( ) entrada frontal; 
d) ( ) entrada lateral; 

IV. Quant. Terrenos baldios ate 400m ____ _ 
V. Valetas a ceu aberto ------

VI. Calvada 
1) ( ) ausente; 
2) ( ) presente defronte a __ domicflos; 
3) ( ) com obstruvoes volunt<irias (vegetavao,grades,detritos); 
4) ( ) com obstru9oes involuntarias (mato,barreiras naturais) 
5) ( ) continua, livre e desimpedida; 
6) ( ) outro, especificar _____________ _ 

VII. Pra9a:....___ _____ _ 
VIII. Estab. ensino (especificar) ______________ _ 

IX. Empresas __________ _ 
X. Fundos -------------XL Janelas uteis inuteis --------- ------

XII. Portas uteis inuteis ·------
XIII. Pixavao 

1) ( 
2) ( 
3) ( 
4) ( 

) ausente; 
) rara (de 1 a 3 na quadra, com pequena extensao ); 
) media (de 4 a metade dos domicilios); 
) intensa (mais da metade dos domicilios da quadra); 
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