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RESUMO 
 

Introdução/importância: O homicídio é um dos indicadores de violência mais estudados em 

segurança pública e no meio científico, tanto pelo impacto e sensação de urgência que provoca 

nas pessoas ao abalar um dos bens jurídicos mais importantes, o direito à vida, mas também 

pela baixa subnotificação e alta taxa de conversão de registros em procedimentos. Muitas 

correntes científicas estudam causas e reflexos desse fenômeno, sob as mais diversas 

perspectivas. Algumas relacionaram os índices de letalidade à vulnerabilidade das vítimas; 

outras relacionando tais índices aos perfis socioeconômicos envolvidos; a relação com o tráfico 

de drogas; outras refletindo sobre procedimentos administrativos para elucidação dos eventos 

e outras ainda analisando a relação dos crimes à precariedade da estrutura de urbanização, entre 

outras. A Criminologia da Libertação é uma dessas correntes e tem abordado um fator 

relacionado ao fenômeno da violência que apresenta importantes reflexos na dinâmica dos 

homicídios, a atuação do Sistema Penal. Para essa corrente que desdobra pressupostos da 

Criminologia Crítica na realidade latinoamericana, existem aspectos na lógica de atuação do 

Sistema Penal que se contrapõem aos objetivos de prevenção por ele anunciados e que exercem 

considerável influência nestes, destacando entre outros, a seletividade, falha no controle social 

e ênfase nas medidas repressivas. Objetivo: Analisar a presença de pressupostos fundantes da 

teoria da Criminologia da Libertação na configuração dos homicídios em Belém-Pará, em 

2018. Método: O estudo de natureza descritiva trabalhou com as categorias de aglomerados 

subnormais, perfis socioeconômicos e criminais das vítimas de homicídios e a 

intersetorialidade das políticas de educação, saúde e segurança pública presentes no Plano 

Plurianual 2016-2019 do estado do Pará e sua relação com o território onde se deram as mortes, 

com enfoque quantitativo e qualitativo dos dados, a partir de pesquisa documental. O locus foi 

o município de Belém, com amostra de quatro bairros, tendo como fonte de dados todos os 26 

homicídios de jovens (18 a 29 anos) registrados nos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri 

e Nazaré, no ano de 2018. Por meio de técnicas de cartografia e análise documental, os 

resultados foram apresentados em forma de mapas, quadros e tabelas para uma melhor 

compreensão dos dados. Resultados: No período pesquisado foram registrados 26 homicídios 

de jovens nos quatro bairros, com 100% dos eventos dentro das áreas de aglomerados 

subnormais; 65,39% das vítimas residiam nos bairros pesquisados; 57,69% com Ensino 

Fundamental Incompleto; 23,08% com Ensino Médio completo, 15,38% com Ensino Médio 

incompleto. Conclusões: Na análise documental dos registros de homicídios ficou evidenciado 

que a grande maioria dos homicídios apresentou características de execução o que, aliado ao 

perfil de antecedentes criminais e precariedade das condições socioeconômicas nos territórios 

das vítimas, corroboram com o pressuposto da seletividade. Bem como o nível de escolaridade 

médio das vítimas aliado ao perfil de antecedentes criminais, corroboram com o pressuposto 

de falha no controle social. Assim também, a ausência de intersetorialidade nas políticas de 

saúde, educação e segurança pública presentes no Plano Plurianual Pará 2016-2019, aliadas 

aos dados da atuação da Polícia Ostensiva nos bairros, corrobora com a confirmação do 

pressuposto de ênfase em medidas repressivas diante dos homicídios no município de Belém 

em 2018. 

Palavras-chave: Violência Urbana. Crítica Criminológica. Polícia Militar. Violência 

Parainstitucional. 
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ABSTRACT 
 

Introduction/Importance: Homicide is one of the most studied indicators of violence in public 

security and the scientific area, not only for the impact and sense of urgency it causes in people 

when it shakes one of the most important legal assets, the right to life, but also for the low 

underreporting and high rate of conversion of records into procedures. Large numbers of 

scientific currents analyses motivation and reflections of this phenomenon as under the most 

diverse perspectives. Certain of it relates the lethality index to the vulnerability of the victims, 

others relating these indices to the socioeconomic profiles involved; the relationship with drug 

trafficking. It is also possible to see the reflection about the administrative procedures for 

elucidating events, also still analyses the relation of crimes to the precariousness of the 

urbanization structure, among others. The Criminology of Liberation is one of these currents 

and has addressed a factor related to the violence phenomenon, which has important 

repercussions on the dynamics of homicides, the performance of the Penal System. For that 

current that unfolds the assumptions of Critical Criminology in the Latin American reality, 

there are aspects in the logic of the Penal System that oppose the prevention objectives 

announced by it and that exert considerable influence on these, highlighting, among others, 

selectivity, failure in social control and emphasis on repressive measures. Aim: To analyze the 

presence of fundamental assumptions of the Liberation Criminology theory in the configuration 

of homicides in Belém-Pará, in the year of 2018.Method: The study of a descriptive nature 

worked with the categories of the clusters, abnormal, socioeconomic and criminal profiles of 

homicide victims and the cross-sectoral of education, health and public safety policies present 

in the Multiannual Plan in the state of Pará (2016-2019) and its relationship with the territory 

where the deaths occurred, with a quantitative and qualitative focus of the data , based on 

documentary research. The locus was the municipality of Belém, with a sample of four 

neighborhoods, having as data source all 26 homicides of young people (from 18 to 29 years 

old) registered in the neighborhoods: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri, and Nazaré, in 2018. 

Through cartography and document analysis techniques, the results were presented in the form 

of maps, charts and tables for a better understanding of the data. Results: In the surveyed 

period, 26 homicides of young people were registered in the four neighborhoods, with 100% 

of the events within the areas of subnormal agglomerations; 65.39% of the victims lived in the 

surveyed neighborhoods; 57.69% with incomplete Elementary Education; 23.08% with 

complete high school, 15.38% with incomplete high school. Conclusions: In the documentary 

analysis of the homicide records, it was evidenced that the great majority of homicides 

presented execution characteristics, which, together with the profile of criminal records and 

precarious socioeconomic conditions in the victims' territories, corroborate the assumption of 

selectivity. As well as the average level of education of the victims combined with the profile 

of criminal records, they corroborate the assumption of failure in social control. Likewise, the 

absence of cross-sectoral in health, education and public security policies present in the 

Multiannual Plan Pará 2016-2019, coupled with the data of the Ostensive Police in the 

neighborhoods, corroborates with the confirmation of the assumption of emphasis on repressive 

measures in the face of homicides in the municipality of Belém in 2018. 

Keywords: Urban Violence. Critical Criminology. State Police. Parainstitutional Violence. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Introdução 

Um dos indicadores de violência mais estudados tanto pela segurança pública 

como pelo meio acadêmico são os homicídios, muito adotado como um parâmetro para 

aferição da violência. Isto se explica porque talvez nenhum outro transmita uma maior 

sensação de urgência do que as taxas de homicídio; sendo um indicador monitorado bem 

de perto pelas áreas da segurança e saúde, estando sujeito à medição mais precisa que os 

demais em razão da baixa subnotificação e alta conversão em procedimentos, 

funcionando assim como “um barômetro bastante confiável para todos os crimes 

violentos” (WALLACK, 1999, p.842). 

Nesse aspecto, a partir das taxas de letalidade, os indicadores apontam para 

comportamentos diferenciados da violência no mundo, conforme a região do planeta e 

mesmo ainda no interior dessas regiões. 

Segundo o Estudo Global sobre Homicídio 2019, elaborado pelo Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, 2019) com base em dados de 2017, 

a taxa mundial de homicídios era de 6,1 por 100mil habitantes. Nas Américas, a taxa era 

de 17,2 por 100 mil habitantes, sendo que na África, é de 13,0, na Ásia é de 2,3, na Europa 

é de 3,0, e na Oceania é de 2,8. Briceno-León (2012), assinala que na América há 

diferença entre os países do norte com taxas de homicídios mais baixas, e os países da 

América Central e América do Sul, onde alguns países chegam a taxas muito altas. 

Segundo esse autor, a África apresenta uma importante diferença entre os países do sul 

da África com altas taxas e os do norte, com taxas menores. Na Europa, os países 

ocidentais e do sul apresentam taxas muito baixas, já os países do leste europeu, mostram 

taxas superiores. Na Ásia se encontram as menores taxas do mundo, sendo que nas partes 

central e sul, as taxas são mais elevadas em relação à parte setentrional. 

O Estudo aponta ainda que homens jovens correm mais riscos em todas as 

regiões, ressaltando que a partir dos nove anos de idade, os homens representam mais de 

50% das vítimas e, que meninos e homens entre 15 e 29 anos são os que mais correm 

risco de homicídio globalmente (UNODC, 2019). 

O Brasil apresentou taxa de 30,5 homicídios a cada 100 mil pessoas, a 

segunda maior da América do Sul, depois da Venezuela, com 56,8. No total, cerca de 1,2 

milhão de pessoas perderam a vida por homicídios dolosos no Brasil entre 1991 e 2017 
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(UNODC, 2019). Esses elevados índices de letalidade fizeram do homicídio um grande 

objeto de estudo por diversas abordagens no país. 

Segundo Adorno e Nery (2019), não são recentes as preocupações e os 

estudos que se ocupam das relações entre cidades, violências e crime, sendo que os 

modelos explicativos variam, contemplando desde forças relacionadas à dinâmica social, 

à mudança das instituições, inclusive de controle social e legal, até a mudança de valores 

de uma sociedade tradicional na direção de sua modernização. Ainda segundo os autores, 

desde o final do século XX, a passagem do regime militar para a democracia no Brasil, 

com o fim das arbitrariedades e perseguições políticas, criava a expectativa de um clima 

de harmonia na sociedade, contudo, a transição foi acompanhada da explosão de, pelo 

menos, quatro modalidades de violências e crimes:  

(...) o crescimento da delinquência comum em torno dos crimes contra o 

patrimônio; o crescimento dos homicídios, associados ou não à chegada, na 

sociedade brasileira, do chamado crime organizado em torno principalmente 

do tráfico de drogas; graves violações de direitos humanos, representadas, 

sobretudo, por violência policial ou de agentes públicos nas delegacias de 

polícia, prisões e instituições de tutela de crianças e adolescentes; explosão de 

conflitos, com desfechos fatais, nas relações interpessoais e intersubjetivas nas 

famílias, nas escolas, nos bairros, nas ruas, nos ambientes de trabalho. Mais 

recentemente, esse quadro foi agravado com o controle de amplas massas 

carcerárias pelo crime organizado, com a difusão dos crimes cibernéticos e 

com conflitos envolvendo racismo, misoginia e homofobia que, não raro, 

levam a desfechos fatais (grifamos) (ADORNO; NERY, 2019, p. 170). 

As análises sobre a violência e criminalidade nos territórios suscitam dentre 

outras a questão da desigualdade socioespacial, e tem como perspectiva crescente a 

produção da violência urbana, predominantemente, em áreas com os piores indicadores 

de qualidade de vida, em especial a qualidade urbana, decorrente do processo 

(contraditório) de produção do espaço urbano e reprodução das relações sociais (VIEIRA, 

2020). 

Outra perspectiva de análise do problema é sob o ponto de vista da atuação 

do Sistema Penal. Segundo De Castro (2015) existem pressupostos nos quais se fundam 

fortes críticas à atuação do Sistema Penal diante dos quais a corrente da Criminologia da 

Libertação busca alternativas com atuação mais voltada à prevenção dos delitos do que 

ao encarceramento em massa. Dentre esses pressupostos, destaca-se a seletividade do 

controle penal em relação ao crime e ao criminoso, a ênfase em medidas de repressão ao 

delito, a influência dos meios de comunicação e a deficiência dos mecanismos de controle 

social informal (DE CASTRO, 2015). 
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Assim, a Criminologia da Libertação se apoia na criminologia crítica, 

denunciando uma forma de concepção e atuação equivocada do Sistema Penal, ao passo 

que traz ao debate a formação do saber criminológico na América Latina, propondo a 

evolução das concepções engendradas à realidade europeia e assimiladas nas antigas 

colônias sem considerar as necessidades decorrentes do processo de formação e 

desenvolvimento desses povos, para uma nova leitura das necessidades latentes, com 

vistas ao enfrentamento mais coerente dos fenômenos da violência e da criminalidade. 

Dessa forma, o presente estudo busca investigar a influência das agências do 

Sistema Penal na dinâmica dos homicídios de jovens em Belém, sob a perspectiva teórica 

da Criminologia da Libertação, com destaque ao papel da Polícia Ostensiva, instância 

policial responsável pela porta de entrada de todo o Sistema, aliando a análise dessa 

atuação à dinâmica da formação do espaço e quanto ao perfil das vítimas, possibilitando 

ao fim, abrir novos caminhos para a construção de produtos aplicados ao aprimoramento 

do enfrentamento aos homicídios em Belém.  

Desta forma, a dissertação está estruturada em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo é dedicado às considerações gerais desta pesquisa, 

discorrendo sobre sua justificativa e importância, problema, objetivos, hipótese, revisão 

da literatura e metodologia.  

O segundo capítulo traz o artigo cientifico intitulado “Juventude e morte: 

indicadores de (des)legitimação do Sistema Penal em Belém-Pará” que examina a 

política de segurança pública no estado do Pará face ao contexto dos homicídios de jovens 

em Belém no ano de 2018, à luz das premissas teóricas críticas da Criminologia da 

Libertação. Os pressupostos que orientam a análise são: a) a seletividade do Sistema 

Penal; b) a deficiência dos mecanismos de controle social; c) a ênfase em medidas de 

repressão. No artigo são discutidos os resultados da pesquisa aplica nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo sem Fio, Paracuri e Nazaré. 

O terceiro capítulo apresenta como um produto desta pesquisa a Cartografia 

Criminológica para a Polícia Ostensiva: planejando estratégias para prevenção da 

violência, material voltado a contribuir para a atividade de planejamento operacional da 

Polícia Militar a partir da análise cartográfica de variáveis de violência em determinado 

espaço, aliando conhecimento do território, planejamento operacional e teoria 

criminológica. 
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 No quarto capítulo, tem-se as considerações finais que apresentam as 

conclusões da pesquisa e seus indicativos para trabalhos futuros. 

1.2. Justificativa e importância da pesquisa 

Vilaça (2016) apontou que o perfil socioeconômico e criminal das vítimas de 

homicídios na Região Metropolitana de Belém corresponde a homens jovens negros (18 

a 29 anos), solteiros, com ensino fundamental II (5ª a 8ª série), residentes em bairros 

periféricos e com antecedentes criminais positivos, sendo os delitos mais recorrentes, 

roubo e furto. A autora reforçou assim a indicação de outros estudos quanto ao perfil 

dessas vítimas (SILVEIRA JÚNIOR, 2013; CHAGAS, 2014; TRINDADE, 2019; entre 

outros), apontando a população masculina jovem como predominante na principal faixa 

de incidência dos homicídios.  

Para Chagas (2014), a forma como o Estado trata a questão da criminalidade 

em Belém, com ênfase coercitiva pela atuação das instâncias policiais, poderia estar 

fomentando ainda mais a ampliação do medo e da violência e das próprias taxas de 

homicídios. Essa percepção é retomada por Trindade (2019), segundo a qual as políticas 

públicas de enfrentamento da violência letal nessa região carecem de integração de 

esforços nas áreas da saúde, educação e segurança pública, restando prevalentes ações 

apenas setoriais, orientadas aos objetivos individuais desses órgãos e com resultados bem 

aquém das expectativas iniciais. 

Vilaça (2016) também identificou a necessidade da realização de análises 

futuras sobre a estratificação dos perfis socioeconômico e criminal dessas vítimas de 

homicídio, a partir dos bairros onde residiam, também sobre a comparação entre local de 

residência e de óbito e, sobre as políticas públicas em prol da assistência preventiva ao 

não surgimento de novos criminosos. Com isso, sugeriu aliar o estudo dos perfis das 

vítimas às características socioespaciais dos eventos, chamando a atenção para as 

políticas públicas ali presentes, refletidas na estruturação urbana dos bairros, percepção 

de necessidade reverberada por Trindade (2019). 

É neste sentir que a presente pesquisa justifica sua importância, buscando 

avançar a partir das proposições feitas nesses estudos (CHAGAS, 2014; VILAÇA, 2016; 

TRINDADE, 2019), aliando a análise do perfil das vítimas às características 

socioespaciais dos eventos, pela utilização de uma cartografia criminológica, 

contribuindo para desvelar a influência das agências do Sistema Penal na dinâmica dos 
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homicídios de jovens em Belém, segundo a Criminologia da Libertação, refletindo sobre 

o papel da instância policial, a fim de subsidiar o enfrentamento de forma mais eficaz, 

fortalecendo perspectivas preventivas diante do problema. Com isso, ampliando o 

conhecimento científico da comunidade acadêmica paraense acerca dessa matéria. Com 

efeito, a pesquisa trará contribuições acadêmicas, sociais e institucionais. 

Em relação às contribuições acadêmicas, verifica-se que o estudo da violência 

e da criminalidade é um assunto que tem interessado muito à comunidade científica, à 

sociedade em geral e, principalmente, aos órgãos de segurança pública. A convergência 

desses interesses levou, em 30 de setembro de 2010, a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES/MEC) à aprovação da 

proposta da Universidade Federal do Pará (UFPA) para a criação do 1º Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu do Brasil voltado à formação exclusiva de profissionais na área 

de segurança pública. 

Em 2011, teve início pesquisas acadêmicas nessa perspectiva, sendo que das 

107 dissertações produzidas pelas turmas do Programa no período de 2011 a 2018, foram 

identificadas 18 pesquisas sobre letalidade violenta, sob os seguintes enfoques: crimes 

violentos letais intencionais (1), homicídios (9), tráfico de drogas e sua relação com os 

homicídios (2), o tráfico de drogas (1), letalidade policial (1), percepções sobre a 

violência a partir do território (1), perfil do infrator (1), perfil do preso (1) e, Sistema 

Penal (1). 

Entre as onze pesquisas relacionadas ao tema homicídio (Quadro 1), algumas 

relacionaram os índices de letalidade à vulnerabilidade das vítimas; outras relacionando 

tais índices aos perfis socioeconômicos envolvidos; a relação com o tráfico de drogas; 

outras refletindo sobre procedimentos administrativos para elucidação dos eventos e 

outras ainda analisando a relação dos crimes à precariedade da estrutura de urbanização. 

Contudo, nenhum trabalho abordou a influência das agências do Sistema Penal na 

dinâmica dos homicídios de jovens em Belém, a partir da Criminologia da Libertação, 

não tendo havido, portanto, trabalho que relacionasse teorias criminológicas com a 

análise do problema por métodos estatísticos e cartográficos, o que demonstra a 

relevância do presente trabalho. 
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Quadro 1: Dissertações que tratam sobre o tema do homicídio, defendidas no Programa 

de Pós-Graduação em Segurança Pública, da Universidade Federal do Pará, no período 

de 2011 a 2018. 

Turma Autor(a) Orientador(a) Abordagem sobre homicídio 

2011 

Marco Antônio 

Rocha dos 

Remédios 

Dr. Edson Marcos 

Leal Soares Ramos 

Estudou as relações espaciais e multivariadas dos 

crimes de tráfico de drogas e homicídio e a 

urbanização do município de Belém-Pará, 

construindo o índice de qualidade de urbanização 

(IQU), baseado em indicadores socioeconômicos 

e ambientais de Belém. 

2011 
Monique Kelly 

Tavares Gomes 

Dra. Sílvia dos 

Santos de Almeida 

Estudou a relação entre o homicídio e a 

precariedade ou ausência de serviços públicos 

nos bairros. 

2011 

Roberto Silva 

da Silveira 

Junior 

Dr. Edson Marcos 

Leal Soares Ramos 

Estudou as dificuldades de construção de perfis 

de vítimas e autores de homicídio em Marabá. 

2012 
Bragmar Dias 

Dos Santos 

Prof. Jaime Luiz 

Cunha de Souza, Dr. 

Estudou o fenômeno da violência relacionada ao 

crime de homicídio e sua vinculação com o 

tráfico de drogas, no “Caso Bereca”. 

2012 
José Eduardo 

Rôllo da Silva 

Prof. Jaime Luiz 

Cunha de Souza, Dr. 

Estudou a tramitação de processos de homicídios 

ocorridos em Belém. 

2013 

Maria José 

Santa Maria 

Moraes 

Profa. Andréa 

Bittencourt Pires 

Chaves, Dra. 

Estudou a relação entre a prática de ato 

infracional, reiteração e vitimização por 

homicídio de adolescentes. 

2014 
Isabella Fonseca 

Torres Vilaça 

Dr. Edson Marcos 

Leal Soares Ramos 

Estudou os perfis socioeconômicos e criminais 

das vítimas de homicídios. 

2014 
Kelly Serejo 

Fonseca 

Dr. Edson Marcos 

Leal Soares Ramos 

Estudou a relação entre fatores socioeconômicos 

e demográficos e a dinâmica de crimes, 

particularmente, com homicídios no Pará. 

2016 
Samara Viana 

Costa 

Dr. Edson Marcos 

Leal Soares Ramos 

Estudou a distribuição espacial dos casos de 

homicídio de adolescentes na cidade de Belém, 

verificando sua evolução no tempo e sua relação 

com o tráfico de droga. 

2017 

Eugênia Andréa 

Rebêlo de 

Andrade 

Trindade 

Prof. Clay Anderson 

Nunes Chagas, Dr. 

Estudou os programas públicos do Pará em 

quatro ciclos de PPA, que contemplaram o 

combate às drogas, homicídios dolosos, evasão 

escolar e os destinados aos jovens de 15 a 29 

anos. 

2017 

Victoria di 

Paula Moraes 

Magno 

Dr. Edson Marcos 

Leal Soares Ramos 

Estudou a mulher criminosa e as circunstâncias 

que caracterizam o crime de homicídio de autoria 

feminina, sob a ótica da criminologia feminista. 

Fonte: Site do PPGSP-UFPA (www.ppgsp.propesp.ufpa.br), 2020 – Elaboração dos autores. 
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Quanto a relevância desta pesquisa, a busca de alternativas para a melhoria 

das respostas do Sistema Penal diante dos homicídios em Belém se mostra relevante pela 

grande importância do bem jurídico, a vida; como também pela verificação que a 

oscilação das taxas na série histórica demonstra que o fenômeno precisa ainda ser melhor 

compreendido e trabalhado. 

Já como contribuição prática para a segurança pública e por conseguinte para 

a sociedade, tem-se que a metodologia de análise ora utilizada, de confrontar pressupostos 

teóricos com variáveis territoriais e perfil das vítimas (conforme se verá na metodologia), 

será ao final simplificada e traduzida em ferramenta para as rotinas de análise criminal 

das unidades de Polícia Ostensiva. Assim, com a identificação de um problema 

relacionado à incidência de violência ou criminalidade e definição de um referencial 

teórico, o analista poderá seguir uma sequência de etapas para estudar a situação-

problema e verificar quais respostas podem ser produzidas por meio das ações de Polícia 

Ostensiva diante da referida incidência para atender seu referencial teórico. 

1.3. Problema de pesquisa 

Dados referentes à série histórica de homicídios em Belém no período de 

2012 a 2019 demonstram padrões de incidências diferentes entre os bairros ao longo do 

tempo. 

Tabela 1: Número de homicídios por bairros de Belém-Pará, 2012 à 2019. 

 
 BAIRROS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012 / 

2019 
População 

Taxa / 

10mil hab 

F
A

IX
A

 1
 (

a
ci

m
a

 d
e 

2
0

0
) 

1 GUAMA 79 65 117 57 64 55 67 49 553 94610 7,31 

2 JURUNAS 44 30 104 37 35 40 52 26 368 64478 7,13 

3 TAPANA 47 33 68 39 56 44 49 21 357 66669 6,69 

4 CABANAGEM 68 29 48 34 32 53 32 30 326 27781 14,67 

5 SACRAMENTA 40 32 57 44 42 29 31 13 288 44413 8,11 

6 BENGUI 45 22 53 41 22 41 42 7 273 29379 11,62 

7 MARAMBAIA 49 25 53 27 20 35 35 11 255 66708 4,78 

8 PEDREIRA 38 29 50 24 23 28 37 16 245 69608 4,40 

9 TERRA FIRME 58 23 33 13 32 21 36 19 235 61439 4,78 

F
A

IX
A

 2
 (

1
0
1

 a
 

2
0
0

) 

10 MARCO 21 16 33 23 23 24 43 17 200 65844 3,80 

11 TELEGRAFO SEM FIO 27 17 40 30 17 26 20 6 183 42953 5,33 

12 CONDOR 18 13 33 21 26 13 19 16 159 42758 4,65 

13 PRATINHA 21 14 37 18 14 18 19 8 149 22589 8,25 

14 CREMACAO 16 17 28 13 16 15 25 7 137 31264 5,48 

Continua. 
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Cont. Tabela 1. 

  BAIRROS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 / 

2019 
População 

Taxa / 

10mil hab 

 

15 BARREIRO 21 11 40 15 19 16 6 5 133 26003 6,39 

17 TENONE 11 14 29 13 20 14 25 5 131 30429 5,38 

18 MANGUEIRAO 15 12 21 12 10 10 32 10 122 36224 4,21 

19 AGULHA 10 6 37 19 17 8 9 5 111 19712 7,04 

20 PARQUE GUAJARA 22 13 20 9 11 18 15 2 110 34778 3,95 

F
A

IX
A

 3
 (

5
1

 a
 1

0
0
) 

21 
SAO JOAO DO 

OUTEIRO 
8 12 16 8 7 19 16 3 89 12134 9,17 

22 COQUEIRO BELEM 3 8 11 6 15 7 17 10 77 51776 1,86 

23 AGUA BOA 10 6 18 12 8 10 7 5 76 8553 11,11 

24 CRUZEIRO 9 8 20 12 7 7 6 5 74 11644 7,94 

28 PARACURI 6 8 13 12 17 11 2 1 70 9934 8,81 

29 CAMPINA 5 7 7 6 5 4 19 15 68 6156 13,81 

34 PARQUE VERDE 0 18 0 0 0 0 23 13 54 39126 1,73 

F
A

IX
A

 4
 (

1
1

 a
 5

0
) 37 CANUDOS 10 1 2 7 3 11 9 5 48 13804 4,35 

38 CIDADE VELHA 5 5 4 5 5 2 11 7 44 12128 4,53 

41 AGUAS NEGRAS 3 1 9 3 7 4 4 1 32 6890 5,81 

46 SOUZA 2 1 3 0 1 1 4 2 14 13190 1,33 

47 NAZARÉ 1 0 2 3 4 1 3 0 14 20504 0,85 

 
 TOTAL GERAL 842 584 1196 695 695 723 846 427 7774 

1 393 

399 

5,96 

(média) 

Fontes: SIAC (2020), IBGE (2010) – Elaboração dos autores. 

Observando a incidência dos eventos na série temporal, é possível identificar 

faixas (grupos) onde há certa constância dos bairros dentro delas, mantendo no geral 

comportamentos regulares (com índices equivalentes ao grupo) ao longo dos últimos 08 

anos.  

Segundo Raffestin (1993), a violência apresenta uma relação com o território, 

onde aquela é parte deste tomado como um todo, podendo ser identificada por meio do 

contexto e das peculiaridades que lhes são próprios. Para Chagas (2014), o território é 

reflexo de variáveis sociais (pobreza, desigualdade social e qualidade de vida) que estão 

relacionadas a valores culturais, sociais, econômicos, políticos e morais; sendo que a 

violência pode ser apontada como resultado dessas relações e a territorialidade, como um 

importante aspecto de análise da violência. 

Na mesma linha, Costa (2017) afirma que os homicídios em Belém 

apresentam alta correlação espacial, suscitando a necessidade dos fundamentos teóricos 

e metodológicos geográficos diante da análise dessa problemática. 
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Outro aspecto que chama a atenção ao se observar a série temporal dos 

homicídios em Belém nos últimos 08 (oito) anos (Tabela 1) é a oscilação entre períodos 

de crescimento e redução. O ano de 2014 representou o maior pico da série, seguido de 

níveis mais baixos nos anos subsequentes, 2015 e 2016, voltando a crescer em 2017 e 

2018, sendo 2018 o 2º maior ano de pico no período. 

A oscilação dos índices sugere que fatores propulsores provocaram elevação 

em determinado momento, sendo refreados por algum tempo e ressurgindo em momento 

subsequente, o que remete, dentre outras, à possibilidade de que algum fator tenha 

comportamento oscilante também, verificando-se a necessidade de aprofundar o estudo 

da criminalidade violenta a partir da compreensão de fatores territoriais. 

A oscilação dos índices de homicídios em Belém como um todo no período 

de 2012 a 2019, além da influência do território, remete também a um fator comum e 

presente nos territórios, o Poder e forma de atuação do Estado. Raffestin (1993) assevera 

que esse Poder é caracterizado pelo conjunto de instituições e de aparelhos que garantem 

a sujeição dos cidadãos a um Estado determinado.  

Nesta senda, cabe ressaltar que enquanto fenômeno criminal, o homicídio é 

objeto de intervenção do Estado por meio do Sistema Penal, que exprime o controle 

punitivo institucionalizado que se manifesta desde a ocorrência - ou suspeita de 

ocorrência – de um crime até a execução da sentença condenatória. 

Adentrando ao funcionamento do Sistema Penal, verifica-se que este é 

compreendido a partir de três perspectivas, a Dogmática Jurídico-Penal, onde a doutrina 

busca explicar os institutos, princípios e regras existentes; a Criminologia que busca 

compreender o delito, a delinquência, o delinquente, bem como os processos de 

criminalização e; a Política Criminal, que deve ser compreendida enquanto o conjunto de 

estratégias e mecanismos de controle social, estabelecendo as normas penais pelos 

processos legislativos, e ações concretas de aplicação desses mandamentos por meio das 

agências executivas (AGUIAR, 2016). 

Ao interpretar esse fenômeno sob a perspectiva de funcionamento do Sistema 

Penal que também abrange todos os territórios, Lola de Castro, jurista venezuelana e 

importante expoente de uma vertente da Criminologia Crítica que surgiu na América 

Latina na década de 1980, a Criminologia da Libertação, referiu que durante muito tempo 

a criminologia, enquanto dimensão de atuação do Sistema Penal, deteve-se ao estudo do 
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delinquente, do delito e da delinquência, buscando responder às perguntas: Quem? 

Como? Quanto? Preocupando-se em definir quem era o delinquente, como realizava o 

delito e quanta delinquência existia (DE CASTRO, 2015). 

A autora explica que essa percepção foi alvo de muitas críticas, em especial 

pela Criminologia da Libertação que, corroborando com outras correntes críticas, defende 

que o objeto da criminologia precisa compreender o fenômeno da delinquência a partir 

do contexto social que envolve a prática do delito (histórico constituído), mas também e 

principalmente das forças propulsoras que produzem essa realidade (história constituinte) 

(ibidem).  

Tem-se assim, que para responder ao evento homicídio, o Sistema Penal 

precisa, à luz da Criminologia da Libertação, interpretá-lo não apenas enquanto condutas 

individuais, mas como processos constituintes. Foi nesse sentido que De Castro (2015) 

discorreu sobre pressupostos nos quais se fundam críticas à eficiência do Sistema Penal 

em dar respostas para redução da violência e da criminalidade, diante dos quais a 

Criminologia da Libertação busca alternativas com atuação mais voltada à prevenção dos 

delitos do que ao encarceramento em massa. Dentre esses pressupostos de deslegitimação 

do Sistema Penal, destacam-se a seletividade do controle penal em relação ao crime e ao 

criminoso, a ênfase em medidas de repressão ao delito, a influência dos meios de 

comunicação e a deficiência dos mecanismos de controle social informal (DE CASTRO, 

2015). 

Assim, o primeiro contato do Sistema Penal como o problema do homicídio 

se dá pela atuação das instâncias policiais, que funcionam como porta de entrada de todo 

o Sistema, merecendo especial atenção o papel da Polícia Ostensiva exercida no Brasil 

pela Polícia Militar, pois possui contato cotidiano direto com a dinâmica social e agentes 

territoriais, seja por meio das patrulhas, operações, abordagens, atendimentos aos 

chamados de emergência, etc. Exercendo assim o poder configurador apontado por 

Zaffaroni (2017) como o grande poder de seletividade do Sistema Penal. 

Desta forma, a Polícia Ostensiva representa a agência do Sistema responsável 

nos bairros pelo primeiro esforço de contenção das incidências de homicídios, prevenindo 

ou reprimindo-as. Por isso, o presente estudo voltou sua atenção a essa agência, para 

discutir a atuação do Sistema Penal diante dos homicídios nos bairros de Belém. 
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Neste sentido, para melhor compreender o fenômeno dos homicídios em 

Belém, com base na crítica criminológica ao Sistema Penal, esta pesquisa se propõe a 

investigar a seguinte questão:  

Qual a influência das agências do Sistema Penal na dinâmica dos 

homicídios de jovens em Belém no ano de 2018, segundo a Criminologia da 

Libertação? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral: 

O Objetivo Geral desta pesquisa é verificar a ocorrência de pressupostos 

fundantes da teoria da Criminologia da Libertação na configuração dos homicídios em 

Belém-Pará, em 2018. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

1. Analisar a presença de seletividade em relação às vítimas de homicídios; 

2. Analisar a presença de falha no controle social quanto a essas vítimas; 

3. Analisar a presença de ênfase em ações repressivas diante dos homicídios. 

1.5 Hipótese 

Para responder ao problema proposto, foi levantada a seguinte hipótese. 

O funcionamento do Sistema Penal favoreceu os homicídios de jovens 

Belém-Pará em 2018, em razão de características apontadas pela Criminologia da 

Libertação: de seletividade, falha no controle social e ênfase em medidas repressivas. 

1.6 Revisão da literatura e referencial teórico 

1.6.1 Revisão da literatura 

Segundo Silveira Júnior (2013), a palavra violência tem sua origem no latim 

violentia, que reporta a vis, significando força física, vigor. Nesse sentido, Adorno e Nery 

(2019) asseveram que a violência pode ser compreendida por “fatos e ações humanas que 

se opõem, questionam ou perturbam a paz ou a ordem reconhecida como legítima. Seu 

uso corrente compreende emprego de força brutal, desmedida, que não respeita limites ou 

regras convencionadas”. 
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Melgaço (2010), por sua vez, chama a atenção justamente para os riscos dessa 

concepção recorrente, da simples associação entre a ideia de violência e a de agressão, ou 

da associação entre violência e crimes como homicídios, roubos, estupros, etc. Para o 

autor, a violência vai muito além, advertindo que “considerar apenas essas situações e 

não outras manifestações mais sutis pode caracterizar uma perspectiva reducionista, visto 

que há inúmeras formas menos explícitas e, até por isso, mais perversas de violência” 

(MELGAÇO, 2010, p. 50). 

Não obstante e de maneira incontroversa, o homicídio é uma forma de 

violência, nenhum pouco sutil, mais explícita e brutal (VIEIRA, 2020), que resta 

tipificada no código penal brasileiro como o ato de “matar alguém” (BRASIL, 1940), 

sendo portanto crime. 

Segundo o Relatório Global das Nações Unidas sobre o Homicídio (UNODC, 

2019), a lesividade desse crime vai muito além do dano individual, que já é grande. Os 

impactos familiar e comunitário são muito grandes, pois favorecem um clima de violência 

que abala as perspectivas do futuro social: 

O homicídio intencional é o crime final e tem um efeito cascata que vai muito 

além da perda original de vida humana. Pois o homicídio também prejudica a 

vida da família e da comunidade da vítima, que podem, portanto, ser descritas 

como “vítimas secundárias”. Isso cria um ambiente violento que tem um 

impacto negativo na sociedade, na economia e nas instituições 

governamentais. O homicídio não se limita a pessoas que vivem às margens da 

sociedade; em vez disso, pode afetar todas as pessoas, independentemente de 

sua idade, sexo, etnia e nível socioeconômico. Uma vez que o homicídio tem 

impacto sobre pessoas de todas as esferas da vida, todas as facetas do 

homicídio precisam ser analisadas (UNODC, 2019, p.7). 

Outra perspectiva da violência, segundo Vieira (2020), de cunho sutil, estaria 

vinculada ao processo de produção do espaço e reprodução das relações sociais, e que se 

materializa pelo consumo desigual do espaço urbano, seja por meio do processo de 

segregação socioespacial, seja pelo acesso a infraestrutura e saneamento que se 

distribuem desigualmente no espaço urbano. A autora chama a atenção de que ambas as 

perspectivas apresentadas se revelam como produto, condição e meio do processo de 

desigualdade socioespacial. Desta forma, defende que os homicídios ao mesmo tempo 

em que expressam a forma mais bruta de violência também evidenciam um processo de 

desigualdades socioespaciais; de sorte que sua concentração espacial coincide com áreas 

urbanas de piores indicadores de qualidade de vida, sinalizando a tendência de produção 
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desigual do espaço por meio da concentração desse crime em espaços de maior expressão 

de desigualdades (VIEIRA, 2020). 

Chagas (2014) verificou que a geração de hot spots – “zonas vermelhas” nos 

Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba coincidiram com os Aglomerados 

Subnormais, demonstrando claramente que esse tipo de crime está diretamente associado 

a forma de produção do espaço e dinâmica do território. 

Essa percepção trazida pela análise geoespacial vem sendo corroborada por 

outros estudos dentro do PPGSP UFPA. Veja-se: 

Ao comparar a incidência de homicídios em Belém no período de 2007 a 

2010, tomando como parâmetros de análise os bairros da Cabanagem (com maior taxa) e 

Pedreira (menor taxa), Gomes (2013) verificou que a maior incidência de pontos quentes 

se deu no bairro Cabanagem, que apresentava condições socioeconômicas e físicas piores 

que a Pedreira. Este tipo de análise da distribuição espacial dos homicídios com o 

propósito de compreender as razões dessa concentração em determinados territórios tem 

se mostrado muito importante para o aprimoramento das estratégias da segurança pública 

(SILVEIRA, 2013). 

Na mesma linha, Remédios (2013) avançou nesse tipo de análise e construiu 

um índice de qualidade de urbanização (IQU), a partir de seis indicadores 

socioeconômicos, por intermédio da aplicação da técnica estatística de análise fatorial, 

verificando que bairros com baixa urbanização se mostraram associados à moderada ou 

alta taxa de tráfico de drogas e alta taxa de homicídio; assim como, bairros com alta 

urbanização estão associados à baixa taxa de tráfico de drogas e baixa taxa de homicídios. 

O Autor também constatou que bairros com baixa taxa de tráfico de drogas apresentavam 

baixa taxa de homicídios e bairros com alta taxa de tráfico de drogas apresentavam alta 

taxa de homicídios. 

Já Silveira Júnior (2013), visando investigar a real dimensão dos homicídios 

no município de Marabá, localizado a sudeste do estado do Pará, buscou construir e 

analisar o perfil do delito e da vítima de homicídio, e mostrar como a deficiência das 

informações desses registros em Marabá implicavam na construção desses perfis e 

dificultavam a construção do perfil do agressor. Abraça portanto o autor a linha de 

construção de perfis para compreender melhor a dinâmica do problema, evidenciando a 
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necessidade de melhoria na qualidade dos registros como ponto de partida para a 

compreensão do problema e avanço para novas estratégias de enfrentamento. 

A questão da construção de perfis também foi trazida por Moraes (2016), que 

se propôs a analisar a relação entre reincidência e vitimização por homicídio, a partir dos 

dados extraídos da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) e da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA). O autor concluiu que, apesar de a 

análise numérica dos dados disponíveis, em princípio, não demonstrar esta correlação, 

um olhar mais atento pode verificar que vários elementos se mostram entrelaçados no que 

chamou de “uma teia indissociável” predeterminando o assassinato como consequência 

natural do “tipo de vida escolhido” (MORAES, 2020). 

Vilaça (2016) aprofundou a análise do perfil das vítimas de homicídios em 

Belém, investigando características socioeconômicas e seus antecedentes criminais, 

sendo que os resultados sugeriram que fatores de vulnerabilidade social e econômica, 

somados à deficiência das ações estatais em prol dos menos favorecidos, potencializam o 

ingresso de jovens no mundo do crime, ensejando sua precoce vitimização letal. 

Outro aspecto é quanto aos programas intersetoriais que teriam melhor 

possibilidade de fazer frente a essas vulnerabilidades de forma mais abrangente, mas têm 

se mostrado fragmentados ao longo do tempo no Pará, sendo comprovada a relação entre 

o homicídio e o acúmulo de vulnerabilidades sociais, que impactam na criminalidade e 

na vitimização potencial da juventude (TRINDADE, 2019). 

Tem-se, portanto, a clara preocupação de estudos recentes no Pará com o 

perfil das vítimas de homicídios, como melhor possibilidade de desconstrução da “teia 

indissociável” referida por Moraes (2020), sendo que as pesquisas vêm ao longo dos anos 

sinalizando para a compreensão do espaço e dos sujeitos como elementos importantes 

para o estabelecimento de estratégias de enfrentamento ao homicídio, visto que os 

resultados das análises desses perfis têm revelado a existência de uma seletividade quanto 

ao “tipo social” dos mortos por homicídio no município de Belém (VILAÇA, 2016). 

1.6.2 Referencial Teórico 

Para subsidiar a discussão da hipótese levantada, foram eleitas três duplas de 

categorias teóricas a partir das quais se buscará atender aos objetivos específicos da 

pesquisa. Essas duplas decorrem do confronto entre três pressupostos defendidos pela 

Criminologia da Libertação e três teorias decorrentes de pesquisas locais que abordaram 



15 

 

os homicídios em Belém dentro do período de 2012 a 2018, sob perspectivas distintas e 

complementares que chegaram a conclusões, que podem ajudar na aferição da ocorrência 

dos pressupostos criminológicos na configuração dos homicídios na capital paraense. 

Assim, os três grupos teóricos são: 

1) A seletividade do Sistema Penal (DE CASTRO, 2015) e as territorialidades do 

homicídio (CHAGAS, 2014). 

Segundo De Castro (2015), o objeto da Criminologia da Libertação é o 

controle social, que consistiria em técnicas de obtenção de consenso, obediência e 

submissão em torno de valores essenciais do sistema. Para sua apropriação como objeto 

de estudo, é a partir da perspectiva do controle jurídico-penal (a criminalização) que se 

buscará compreender o controle social enquanto método de sobrevivência de um 

determinado sistema de dominação. 

A corrente aponta que o processo de criminalização é fortemente seletivo, 

sendo constituído desde a atividade legislativa (no nível formal), onde condutas são 

tipificadas enquanto infrações e apenadas conforme critérios de seletividade classista, 

continuando pela detenção realizada pelos níveis de controle mais discricionário (a 

exemplo da polícia), denúncia, acusação, persecução penal, sentença e execução penal, 

caracterizando cada um, filtros poderosíssimos que operam sistematicamente em função 

da seletividade, contribuindo para a formação dos perfis da delinquência (DE CASTRO, 

2015). 

Voltando a atenção aos homicídios em Belém, Chagas (2014) abordou a 

questão no período de 2011 a 2013, sob a perspectiva da lógica de ocupação do espaço, 

refletindo sobre a influência do processo de urbanização e a precarização das condições 

de vida nos centros urbanos nos homicídios. Utilizando-se da análise cartográfica, 

investigou a relação entre a distribuição das mortes com a presença de Aglomerados 

Subnormais1, concluindo que a geração de hot spots – “zonas vermelhas” nas áreas 

estudadas coincidiram com os Aglomerados, o que, segundo o autor, demonstrava de 

forma inequívoca que o homicídio na RMB estava diretamente associado a forma de 

produção do espaço e dinâmica do território, devido principalmente a precária presença 

                                                
1 Segundo o IBGE (1998), os Aglomerados Subnormais podem se enquadrar, observados os critérios de 

padrões de urbanização e/ou de precariedade de serviços públicos essenciais, nas seguintes categorias: - 

invasão – loteamento irregular ou clandestino, - áreas invadidas e loteamentos irregulares ou clandestinos 

regularizados em período recente. 
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do Estado nos serviços mais básicos e no processo de expansão da criminalidade para as 

áreas de periferização (CHAGAS, 2014).  

Nesse sentido, além de afirmar a influência do processo de produção do 

espaço na determinação da distribuição dos homicídios em Belém, Chagas (2014) propõe 

uma análise sobre a forma de atuação coercitiva do Sistema Penal, por meio das instâncias 

policiais, como um fator de ampliação dessas próprias taxas de homicídios. 

A aplicação da metodologia de Chagas (2014) de cartografar a distribuição 

dos homicídios nos bairros, sobrepondo-lhes ao mapa dos aglomerados subnormais, 

possibilitará a verificação se as mortes no bairro se concentram nas áreas desses 

aglomerados, caracterizados pela precariedade da qualidade de urbanização. Possibilitará 

também a verificação sobre que tipo de atuação e dirigida a que público essa convergência 

de eventos letais provoca na Polícia Ostensiva dentro dos territórios, aferindo assim a 

ocorrência do pressuposto da seletividade do Sistema Penal (DE CASTRO, 2015). 

2) A falha no Controle Social (DE CASTRO, 2015) e o perfil das vítimas (VILAÇA, 

2016). 

Segundo Castro (2005), ao estabelecer o controle social enquanto seu objeto 

de estudo pela perspectiva do controle jurídico-penal, a Criminologia da Libertação passa 

a apontar elementos evidenciadores de crise no Sistema Penal. A autora relaciona entre 

as razões, o incremento tanto quantitativo como qualitativo da delinquência e da 

reincidência, bloqueando os tribunais com grande número de processos e levando a uma 

inversão da pirâmide repressiva, onde em muitos países o número de detidos à espera de 

sentença supera o de condenados. 

Refletindo sobre os mecanismos do controle social, ainda segundo a autora: 

O controle social não é nada além de um conjunto de táticas, estratégias e 

forças para a construção da hegemonia, isto é, para a busca da legitimação ou 

garantia do consenso; ou, em caso de fracasso, para a submissão forçada dos 

que não se integram à ideologia dominante (CASTRO, 2005, p. 153). 

Neste sentido, a forte atuação do controle social pelo Sistema Penal diante 

dos altos índices de delinquência e reincidência já demonstraria a falha preliminar das 

táticas, estratégias e forças empreendidas pelos mecanismos de controle. 

Analisando os homicídios em Belém, Vilaça (2016) abordou a questão no 

período de 2011 a 2013, analisando os perfis socioeconômicos e criminais das vítimas de 

homicídios onde, com base nesses perfis, investigou se as vítimas possuíam envolvimento 
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com a criminalidade; quais os crimes mais incidentes praticados por elas, e, se aquelas 

que já haviam cometido crime(s) possuíam condições de vulnerabilidade 

socioeconômica, isto com base em análises a partir do banco de dados do Centro de 

Perícias Científicas “Renato Chaves”, cruzando com informações de antecedentes 

criminais constantes nos bancos de dados da Polícia Civil do Pará. 

Quanto à compreensão do conceito de antecedentes criminais, é importante 

destacar que estes são diferentes da reincidência criminal. Segundo Julião (2016): 

A reincidência é diferente de antecedentes criminais. Às vezes o indivíduo tem 

antecedentes, mas não é reincidente. Ele tem vários delitos cometidos, mas 

nenhum ainda tombado, transitado e julgado, então não se pode considerá-lo 

reincidente. Ou seja, ele tem vários antecedentes, mas ainda não é reincidente 

(criminal) (JULIÃO, 2016, p. 275). 

Com efeito, o conceito de antecedentes criminais utilizado por Vilaça (2016) 

se refere aos registros policiais lavrados anteriormente contra o indivíduo, em razão da 

acusação da prática de uma infração penal, seja sem condenação judicial, seja de 

naturezas diversas. 

Vilaça (2016) concluiu que a maioria das vítimas apresentou antecedente 

criminal – ou “antecedente criminal positivo2” – correspondendo a 51,93%. Já as vítimas 

sem antecedente criminal – ou com “antecedente criminal negativo” – apresentaram-se 

com 48,07%.  

Dentre os indiciamentos por infrações penais, ou ainda, dentre as acusações 

pela prática de infração penal, a maioria deles (56,25%) referem-se aos crimes de roubo 

e furto, constatando-se, também, em ordem decrescente, que os crimes de lesão corporal, 

de associação criminosa e de homicídio, representavam 12,50%, 11,11% e 10,76% dos 

registros de antecedentes criminais, respectivamente (VILAÇA, 2016). 

Outra importante conclusão de Vilaça (2016) foi que as vítimas de homicídios 

na RMB, no período de 2011 a 2013 estavam na faixa etária de 18 a 39, eram solteiras 

(88%), a maioria das vítimas possuía o ensino fundamental I e II, ou seja, de 1ª a 4ª série 

e de 5ª a 8ª série, com 30,04% e 51,23%, eram do sexo masculino (94,74%) e da cor/raça 

negra, com 99,30% dos casos (97,19% pardos + 2,11% pretos); bem como a respeito do 

bairro de residência das vítimas, observou a prevalência de indivíduos oriundos do bairro 

                                                
2 Diz-se que um indivíduo possui “antecedente criminal positivo”, ou que simplesmente possui 

antecedente criminal, quando este já foi indiciado por algum tipo de infração penal, seja um crime ou uma 

contravenção penal (VILAÇA, 2014), 
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do Guamá e, referindo Chagas (2014), assinalou que se tratava de um bairro 

predominantemente formado por áreas de intensa periferização, composto na sua maior 

parte de aglomerados subnormais (favelas) (VILAÇA, 2016).  

Assim, a aplicação da metodologia e conclusões de Vilaça (2016) sobre os 

perfis socioeconômico e criminal das vítimas de homicídio, possibilita a verificação de 

em que medida as vítimas tiveram contato com as estruturas de controle social do Estado, 

tais como a escola e o sistema prisional, contribuindo para a discussão sobre possíveis 

falhas desses mecanismos de controle social, aferindo assim a ocorrência do pressuposto 

da falha no controle social do Sistema Penal, conforme assevera De Castro (2015). 

3) A ênfase em medidas repressivas (DE CASTRO, 2015) e Ações 

intersetoriais/transversais nos instrumentos de planejamento público 

(TRINDADE, 2019).  

A Criminologia da Libertação sustenta que o Sistema Penal, historicamente 

abusou do princípio da repressão, dando pouca atenção aos mecanismos de controle não-

penal (DE CASTRO, 2015). 

Nesse sentido, uma terceira perspectiva quanto a análise dos homicídios na 

Região Metropolitana de Belém, que se complementa às percepções de Chagas (2014) e 

Vilaça (2016) foi trazida por Trindade (2019), que estudou os instrumentos de 

planejamento público, em especial os programas públicos que integram os Planos 

Plurianuais do Estado do Pará, dos quadriênios 2008-2011(recorte 2010-2011), 2012-

2015 e 2016-2019 (recorte 2016-2017), enquanto ações governamentais responsáveis 

pela provisão de segurança pública, educação e saúde, buscando sua inter-relação a partir 

das perspectivas de combate às drogas, homicídios dolosos, evasão escolar e os 

destinados aos jovens de 15 a 29 anos, averiguando se havia implementação prática de 

ações intersetoriais/transversais no âmbito da Região Metropolitana de Belém, enquanto 

importante fator para compreender como as ações planejadas no espectro da segurança 

pública podem impactar nas demandas sociais examinadas.  

Trindade (2019) utilizou uma metodologia baseada em pesquisa quali-quanti, 

com estudo bibliográfico e documental, além de uso de técnicas de análises qualitativas 

e estatísticas de dados inerentes aos programas do PPA, tendo como fontes a Secretária 

de Estado de Planejamento, Tribunal de Contas do Estado e Fundação Amazônica de 

Amparo a Estudos e Pesquisas, além de dados estatísticos de indicadores de homicídios, 
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armas de fogo, perfil das vítimas e índice de desenvolvimento humano coletados junto à 

Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, ao Centro de Perícias Científicas Renato 

Chaves e ao Instituto Brasileiro de Geografia, por meio dos respectivos sistemas 

informacionais. 

Assim, a aplicação das conclusões de Trindade (2019) sobre as ações 

intersetoriais/ transversais nos instrumentos de planejamento público voltadas à 

prevenção do homicídio, possibilitará a verificação de qual ênfase (preventiva ou 

repressiva) resulta desses planejamentos diante do problema do homicídio de jovens nos 

bairros, aferindo assim a ocorrência do pressuposto da ênfase em medidas repressivas por 

parte do Sistema Penal, conforme assevera De Castro (2015). 

1.7 Método 

1.7.1 Natureza da pesquisa  

Do ponto de vista da natureza, a pesquisa em questão classifica-se como 

aplicada, posto que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática pela Polícia 

Ostensiva, acerca dos jovens cujo perfil vem sendo vitimizado por mortes violentas, mais 

especificamente por homicídio, em Belém-Pará em 2018. De acordo com Pradov e Freitas 

(2013, p. 51), a “pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. 

Quanto aos objetivos a pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória 

porque proporciona maior flexibilidade com o problema com vistas a torná-lo explícito 

ou a construir hipóteses. Descritiva por visar descrever as características de uma 

determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis 

(GIL, 1991).  

Para o desenvolvimento deste trabalho, julgou-se pertinente utilizar a 

perspectiva quantitativa para abordar o problema, posto que se objetiva realizar a análise 

estatística das informações presentes nos registros dos mortos por homicídio nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo Sem Fio, Paracuri e Nazaré, a partir de dezoito anos de idade, 

necropsiados no Instituto Médico Legal (IML) do Centro de Perícias Científicas “Renato 

Chaves” (CPC-RC), sede Belém, no ano de 2018. De acordo com Pradov e Freitas (2013): 

Essa forma de abordagem é empregada em vários tipos de pesquisas, inclusive 

nas descritivas, principalmente quando buscam a relação causa-efeito entre os 

fenômenos e também pela facilidade de poder descrever a complexidade de 

determinada hipótese ou de um problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por 
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grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 

formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 

profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou das 

atitudes dos indivíduos (PRADOV; FREITAS, 2013, p. 70). 

Quanto aos procedimentos técnicos é do tipo bibliográfica e documental, 

elaboradas a partir de material já publicado que verse sobre a temática e consulta de 

material que não recebeu tratamento analítico (GIL, 1991). 

O método que irá proporcionar as bases lógicas para esta investigação será o 

indutivo. Segundo Pradov e Freitas (2013, p. 26), “método científico é o conjunto de 

processos ou operações mentais que se devem empregar na investigação. Os autores 

afirmam que os métodos gerais ou de abordagem oferecem ao pesquisador normas 

genéricas destinadas a estabelecer uma ruptura entre objetivos científicos e não científicos 

(ou de senso comum). O raciocínio indutivo busca generalizar conclusões obtidas a partir 

da observação de casos particulares. Portanto, de modo inverso ao pensamento dedutivo 

que segue uma linha de raciocínio do geral ao particular, o pensamento indutivo parte de 

constatações particulares para alcançar ou confirmar regras gerais. As conclusões obtidas 

por meio da indução correspondem a uma verdade não contida nas premissas 

consideradas (PRADOV; FREITAS, 2013). Enquadra-se neste método por se tratar de 

uma pesquisa que levantará a realidade dos homicídios em quatro bairros de Belém 

(premissa menor) acerca da ocorrência da seletividade, falha no controle social e ênfase 

em medidas repressivas diante do problema, fazendo uma correlação destas constatações 

com os pressupostos da Criminologia da Libertação quanto às evidências da 

deslegitimação do Sistema Penal (premissa maior), de modo que se possa comparar os 

resultados obtidos e chegar a uma conclusão geral sobre a confirmação da teoria na 

realidade dos homicídios em Belém. 

1.7.2 Lócus da pesquisa e amostra 

A fim de favorecer a generalização dos resultados desta análise sobre aos 

homicídios ocorridos no município de Belém, foram definidos os bairros: Cabanagem, 

Telégrafo sem Fio, Paracuri e Nazaré, com base em critério misto de seleção: i) dentro de 

grupos de bairros com índices semelhantes de homicídios na série de 2012 a 2019, indo 

do grupo com maiores números para os de menores números de homicídios; ii) 

conveniência dos pesquisadores, analisando o nível de consolidação do espaço urbano 

dentro de cada conjunto dos bairros, tendo o Grupo 1, bairros com baixo nível de 



21 

 

consolidação; os Grupos 2 e 3, com bairros com nível intermediário de consolidação e; 

Grupo 4, com bairros com nível elevado de consolidação do processo de urbanização.  

Figura 1: Mapa da localização dos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri, Nazaré e 

seus aglomerados subnormais, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O critério de inclusão nos grupos foi o número total de homicídios no bairro 

no período, critério que conseguiu balancear a incidência de homicídios com as distorções 

diante das pequenas populações em alguns bairros, visto que as mortes por homicídios, 

de maneira geral, apresentam uma correlação positiva moderada com a população total 

(FONSECA, 2016). Já para a seleção dos representantes dentro dos grupos, foi utilizado 

o critério da taxa de homicídios por 10 mil habitantes, critério que conseguiu ordenar, 

dentro dos grupos, a incidência dos homicídios balanceando com o tamanho das 

populações dos bairros. Foi estabelecido também como terceiro critério para seleção dos 

representantes, o nível de consolidação do espaço urbano, caracterizado pela capacidade 

de expansão da urbanização no bairro. 

O primeiro grupo ficou constituído pelos bairros com os maiores índices de 

homicídios em Belém, na faixa acima de 200 homicídios, onde se destacam os bairros: 

 

Fonte: IBGE (2010) – Elaboração dos autores (2020). 
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Guamá, Jurunas, Tapanã, Cabanagem, Benguí, entre outros. Do Grupo 1 foi selecionado 

o bairro Cabanagem, por apresentar a maior taxa média de homicídios por 10mil 

habitantes (14,67) entre os bairros de Belém no período e por apresentar nível de 

consolidação do espaço urbano muito baixo, estando na zona de expansão do eixo da 

rodovia Augusto Montenegro. 

O segundo grupo foi formado pelos bairros na faixa de 101 a 200 homicídios, 

onde se destacam os bairros: Marco, Telégrafo Sem Fio, Condor, Pratinha, Barreiro, entre 

outros. Do Grupo 2 foi selecionado o bairro Telégrafo sem Fio, por apresentar taxa média 

intermediária de homicídios por 10mil habitantes (5,32) no grupo e no período e, por 

apresentar nível de consolidação do espaço urbano intermediário, estando o Telégrafo na 

faixa de expansão da 1ª légua territorial de Belém (TRINDADE JR, 2016). 

O terceiro grupo foi formado pelos bairros da faixa intermediária de 

homicídios, de 51 a 100 homicídios no período, onde se destacam os bairros: São João do 

Outeiro, Coqueiro Belém, Água Boa, Cruzeiro, Paracuri, entre outros. Do Grupo 3 foi 

selecionado o bairro Paracuri no Distrito de Icoaraci, por apresentar uma taxa mediana de 

homicídios dentro do grupo (8,81) e por apresentar nível de consolidação do espaço 

urbano intermediário. 

O quarto grupo foi formado por bairros da faixa de 11 a 50 de homicídios no 

período, onde se destacam os bairros: Canudos, Umarizal, Cidade Velha, Ponta Grossa, 

Batista Campos, Nazaré, Souza, entre outros. Do grupo 4 foi selecionado o bairro Nazaré, 

por apresentar a menor taxa média de homicídios do grupo (0,85) no período, com uma 

das maiores populações residentes desse grupo e por apresentar elevado nível de 

consolidação do espaço urbano. 

Um quinto grupo foi formado por bairros na faixa de até 10 homicídios no 

período, sendo constituído pelos bairros com as mais baixas populações da capital (em 

grande maioria, pequenos bairros dos Distritos, com populações abaixo de 4mil 

habitantes) ou não registradas no senso 2010. Sendo que em razão das baixas populações, 

localizações geográficas afastadas da dinâmica urbana da capital e com níveis variados 

de consolidação do espaço urbano, as taxas de homicídios se tornam pouco 

representativas na realidade de Belém, tendo sido esse grupo excluído da pesquisa. 

A população, da qual foi obtida a população final estudada, é constituída por 

indivíduos de ambos os sexos, de quaisquer idades e realidade socioeconômica, que 

vieram a óbito ou por causa natural desconhecida, ou por causas externas de morbidade e 

mortalidade (mortes violentas intencionais ou não), cujos registros da morte tenham 
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ocorrido no município de Belém e cujos corpos tenham sido necropsiados no Centro de 

Perícias Científicas Renato Chaves (CPC-RC), sede Belém-Pará. 

A população final trabalhada é constituída de cadáveres vítimas de homicídio, 

com idade a partir de 18 (dezoito) até 29 (vinte e nove) anos, necropsiados no ano de 2018 

no Instituto Médico Legal (IML) do CPC- RC, sede Belém–PA, cujas mortes tenham 

ocorrido nos bairros: Cabanagem, Telégrafo Sem Fio, Paracuri e Nazaré e sido registradas 

no município de Belém. Para delimitar a população final da presente pesquisa, optou-se 

pelos seguintes critérios de inclusão: indivíduos cuja morte tenha se dado por homicídio, 

que é considerado um indicador universal de violência; a idade igual a dezoito e até vinte 

e nove anos, primeiro devido à legislação brasileira vigente, que considera os menores de 

dezoito anos como inimputáveis, ou seja, ainda não podem ser considerados responsáveis 

pelos próprios atos (de ação e/ou omissão) e condutas, não devendo responder, portanto, 

a sanções penais caso pratiquem os mesmos atos tidos como criminosos para aqueles que 

são considerados imputáveis (maiores de dezoito anos) e, por isso, aos inimputáveis não 

é possível traçar um perfil criminal; segundo porque a faixa de 18 a 29, constitui duas 

faixas etárias com a população mais jovem (adultos I, de 18 a 24 anos e; adultos II, de 25 

a 29 anos), que tem se mostrado como a faixa de maior vitimização de homicídios quando 

comparada às demais. 

O tempo de um ano para levantamento de dados se justiça pela necessidade 

de compatibilizar dinâmicas de análises mais rápidas para a Polícia Ostensiva. A escolha 

do período de janeiro a dezembro de 2018 se deu pela necessidade de analisar dados mais 

recentes e o ano de 2018 ter apresentado um dos maiores picos na série temporal, 

firmando em apenas um ano a análise do número de variáveis socioeconômicas e 

criminais investigadas para cada integrante da população final a partir deste e dos demais 

critérios de inclusão previamente estabelecidos pelo pesquisador, e, também devido ao 

limitado tempo disponível para a pesquisa. Também em termos de medição da atuação 

da Polícia Ostensiva, o processo de implementação do sistema de registro das ocorrências 

atendidas pelo policiamento ostensivo, o Boletim de Atendimento Policial Militar 

(BAPM/PMPA), foi gradual e apenas a partir do lançamento da Diretriz Nº 06/2018, que 

se passou a obter os primeiros relatórios auditáveis mais completos das ações do 

policiamento ostensivo na capital (PARÁ, 2018). 

Ressalte-se que formam incluídos nesta população apenas os cadáveres cujo 

registro da morte tenha se dado nos quatro bairros já referidos, posto que esses dados 

serão analisados em comparação a variáveis territoriais desses bairros. 
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Tomaram-se como critérios de exclusão: cadáveres cuja morte tenha se dado 

em função de causas naturais, acidentais (acidentes de trânsito, quedas, acidentes de 

trabalho, disparo de arma de fogo efetuado pela própria vítima em si mesma sem que 

houvesse essa intenção etc), ou ainda, por suicídio, posto que nesses casos não há a 

participação de um sujeito que tenha provocado a morte de outrem; e, cadáveres 

ignorados, ou seja, aqueles que não foram submetidos à identificação ou ao 

reconhecimento por seus familiares. A identificação é executada por peritos, os quais 

empregam técnicas específicas (confronto datiloscópico, exames odontológicos ou ósseos 

etc), enquanto que reconhecimento é realizado por testemunhas ouvidas pela polícia 

judiciária em juízo, depois do comparecimento ao necrotério ou da observação de 

fotografias encartadas aos autos do inquérito policial ou processo, sem o emprego de 

técnica específica. Além disso, foram excluídos da população final os cadáveres cuja 

causa e/ ou local da morte tenha(am) sido indeterminada(s) ou gere(em) dúvida(s). 

Quanto ao objetivo específico de analisar a ocorrência do pressuposto de 

ênfase em ações repressivas por parte do Estado diante dos homicídios em Belém-Pará, 

foram observadas as conclusões de Trindade (2019) sobre os programas do Plano 

Plurianual (PPA), afetos à área da segurança pública, saúde e educação, destinados as 

demandas de contenção dos homicídios, tráfico de drogas e evasão escolar. Dada a 

impossibilidade de analisar todos os dados inerentes aos programas do PPA, o universo 

da pesquisa foi delimitado. Neste sentido, o recorte dos objetos pesquisados (programas 

para contenção dos homicídios, tráfico de drogas e evasão escolar e indicadores), quanto 

a delimitação temporal consiste no exame dos relatórios de avaliação dos PPA de 2016-

2019, no âmbito do Estado do Pará. 

1.7.3 Fontes de dados 

Na pesquisa foram utilizadas como fontes de dados os registros de homicídios 

nos bairros: Cabanagem, Telégrafo Sem Fio, Paracuri e Nazaré em 2018, a partir de 

consulta a base de dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (SIAC), 

da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP/PA). 

Para a caracterização dos aglomerados subnormais dos bairros da pesquisa 

pelas variáveis de infraestrutura (iluminação, abastecimento de água, saneamento e 

moradia); com os equipamentos urbanos (educação, saúde, segurança e lazer) e; com a 

renda média da população, foram utilizadas informações da base de dados do IBGE 2010. 
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Já referente a construção dos perfis socioeconômicos das vítimas de 

homicídios (idade, sexo, raça/cor da pele, filiação, nacionalidade, naturalidade, estado 

civil, ocupação, escolaridade e local de moradia), foram utilizados os registros de 

declaração de óbito, a partir da base de dados do CPC Renato Chaves. 

Para o perfil criminal, foram utilizadas as conclusões de Vilaça (2016), dado 

o contexto da pandemia da COVID-19 que restringiu o desenvolvimento desta pesquisa 

junto à base da Polícia Civil do Pará, por questões de pessoal, em que pese a solicitude 

da equipe da Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística (DIME) da Polícia Civil 

do Pará (PCPA). 

No mesmo sentido, foram utilizadas as conclusões de Trindade (2019) sobre 

a avalição dos programas e ações intersetoriais planejadas para a população juvenil no 

estado, a partir do PPA 2016/2019. 

Quanto aos dados referentes às ações de Polícia Ostensiva registradas em 

2018 nos bairros: Cabanagem, Pratinha, Paracuri e Nazaré, estes foram extraídos do 

Sistema Integrado de Gestão Policial (SIGPOL) da Polícia Militar do Pará (PMPA). 

Todos os dados foram obtidos via ofício do Programa de Pós-Graduação em 

Segurança Pública, vinculado ao Instituto de Filosofia de Ciências Humanas, da 

Universidade Federal do Pará, mediante autorização dos respectivos órgãos responsáveis, 

excetuando-se os casos que requereram sigilo. 

A partir da caracterização das áreas de aglomerados subnormais nos bairros 

pesquisados pelo estabelecimento da relação entre o quantitativo populacional em 

domicílios particulares permanentes (DPP) desses bairros a partir do censo de 2010, com 

as variáveis de infraestrutura  urbana (fonte de abastecimento de água, acesso a rede 

elétrica, DPP localizados em vias com iluminação pública e, DPP localizados em vias 

com pavimentação asfáltica e, moradia); foram aplicadas as seguintes camadas: 

equipamentos urbanos (educação, saúde, segurança e lazer) e renda. 

Por fim, foi construída a camada de distribuição dos homicídios havidos 

nesses bairros no ano de 2018 (Cartografia da localização dos Aglomerados Subnormais 

e da distribuição das mortes no nos bairros). 

Quanto aos procedimentos relativos ao objetivo específico de analisar a 

ocorrência de falha no controle social diante dos homicídios em Belém, com base na 

metodologia utilizada por Vilaça (2016), a presente pesquisa descreveu, por meio da 

coleta dos dados presentes nos registros de cadáveres, sob uma observação transversal, o 

perfil socioeconômico da população acima mencionada e correlacioná-la ao seu perfil 
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criminal, o que a caracteriza como uma pesquisa descritiva. Conforme Pradov e Freitas 

(2013, p. 52), a pesquisa descritiva “visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis”, além de 

“descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, 

relações com outros fatos”. 

Inicialmente, a pesquisa bibliográfica possibilitou o aporte teórico que 

direcionou o percurso da pesquisa, considerando a relação teoria e prática, viabilizando a 

discussão teórica em função da determinação dos objetivos. A finalidade da pesquisa 

bibliográfica é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito sobre 

o assunto da pesquisa (PRADOV; FREITAS, 2013). Ainda segundo os autores, a 

pesquisa bibliográfica se caracteriza pela análise de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, de material disponibilizado 

na internet. 

Para o direcionamento da coleta dos dados necessários à pesquisa, foi 

utilizado o roteiro de observação (Apêndice A) elaborado por Vilaça (2016), de modo a 

se obter dados pessoais, socioeconômicos, informações sobre o óbito, para traçar tanto o 

perfil socioeconômico e criminal da população final. Para tal, inicialmente, foram 

definidas as seguintes categorias ou variáveis, a seguir: nome, data de nascimento, idade, 

sexo, nacionalidade, naturalidade, estado civil, raça/cor da pele, filiação, ocupação, 

escolaridade, endereço, local da morte e número do documento de identificação. A partir 

desses dados, foi traçado o perfil socioeconômico dos cadáveres. 

A coleta dos dados socioeconômicos e das informações sobre o óbito, tais 

como: data do óbito, local de ocorrência do óbito, causa da morte, e, provável 

circunstância de morte não natural se deram por meio da obtenção das informações 

presentes no banco de dados do IML do CPC-RC, mediante a devida autorização do 

Centro, a partir de solicitação encaminhada pelo pesquisador a partir do modelo elaborado 

por Vilaça (2016) (“Apêndice B”). 

Em seguida, o nome de cada um dos cadáveres – seguido das respectivas 

informações sobre filiação, naturalidade (cidade e estado de origem), Registro Geral 

(RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento – foi submetido à análise 

por meio da Diretora de Informática, Manutenção e Estatística – DIME, da Polícia Civil 

do Estado do Pará. Para tanto, foi encaminhado à PCPA, ofício solicitando as informações 

para fins de pesquisa, conforme o “Apêndice C”. 
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Em seguida, foram coletados dados sobre os registros de atendimentos 

realizados pela Polícia Militar, no ano de 2018, nos bairros: Cabanagem, Telégrafo Sem 

Fio, Paracuri e Nazaré por meio de relatórios gerados na base do Sistema SIGPOL da 

Polícia Militar do Pará “https://sigpol.pm.pa.gov.br/”, que fornece virtualmente os dados 

conforme autorização de acesso. 

Para tanto, foi encaminhado à PMPA, no dia 31 de agosto de 2020, ofício 

solicitando a autorização para ter acesso a tais informações para fins de pesquisa, 

conforme o “Apêndice D”. 

1.7.5 Análise de dados 

A partir da pesquisa documental, foi realizada a análise dos dados coletados a 

partir da estatística descritiva, com a tomada das percentagens dos dados estudados.  

Após as análises, os dados foram organizados e apresentados em forma de 

gráficos e tabelas, com o intuito de tornar mais célere e simples a interpretação dos 

mesmos. Os dados pessoais de identificação dos elementos da população estudada não 

foram e não serão publicizados durante ou após a pesquisa, sendo resguardado o sigilo. 

Diante do objetivo específico de analisar a ênfase em medidas repressivas diante 

dos homicídios em Belém, segundo o método de Trindade (2019), que realizou análise 

bibliográfica, para levantar a partir do diagnóstico de homicídios no Brasil, causas e 

fatores de risco associados aos homicídios, cotejando-os com os indicadores objetos da 

pesquisa, foram pesquisadas fontes secundárias a partir de relatórios de avaliação dos 

PPA, no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD); 

Trindade (2019) utilizou metodologia de análise restrita, especificamente, à área 

de educação (evasão escolar), saúde (combate às drogas) segurança pública (homicídios) 

e programas que incluam jovens na faixa de 15 a 29 anos. A partir dos objetivos dos 

programas e de seus indicadores de processo, levantando a unidade de contexto, a fim de 

extrair informações mediante categorias de ações a serem classificadas e compreendidas 

como intersetoriais, de acordo com conceitos estabelecidos neste estudo, para verificar a 

existência de processo gerencial entre as áreas observadas no estudo. 

Nesse sentido, utilizou a técnica de análise de conteúdo que representa um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as 

incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados (TRINDADE, 2019), para verificar 

o contexto em que os planos plurianuais contam com ações intersetoriais e transversais 

mediante análise das categorias encontradas nos relatórios de avaliação dos PPA. 

https://sigpol.pm.pa.gov.br/
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1.7.6 Proposta de produtos 

A partir dos resultados alcançados neste estudo, foi elaborado o manual: 

Cartografia criminológica para Polícia Ostensiva: planejando estratégias para a 

prevenção da violência, que apresenta a sistematização do método utilizado de análise 

criminológica para a Polícia Ostensiva. 

O Manual conta com 13 (treze) mapas sobre cada um dos bairros da pesquisa 

(Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré), cartografando a distribuição dos homicídios 

de jovens em 2018 com variáveis estruturais desses bairros e perfil das vítimas, 

possibilitando a exemplificação de verificação da relação entre essas variáveis e o 

fenômeno em estudo à luz de teoria criminológica. 

1.7.7 Síntese da pesquisa 

A seguir, verifica-se de forma sintética a estrutura de organização da pesquisa. 

Figura 2: Estrutura organizacional da Dissertação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMICÍDIOS DE JOVENS E O SISTEMA PENAL: Cartografia Criminológica para Polícia Ostensiva 

Objetivo Geral: Verificar a presença de pressupostos da Criminologia da Libertação na configuração 

dos homicídios em Belém, em 2018. 

Objetivo Específico 1 

Analisar a presença de 

seletividade em relação às 

vítimas de homicídios; 

Objetivo Específico 2 

Analisar a ocorrência de falha no 

controle social quanto às vítimas 

de homicídios; 

Objetivo Específico 3 
Analisar a ocorrência de ênfase 

em ações repressivas pelo 

Estado diante dos homicídios; 

PRODUTOS 

Artigo 1 

(Estudo quantitativo, exploratório e 

descritivo) 

Examina a política pública de segurança no 

estado do Pará face aos homicídios em Belém 

no ano de 2018, à luz das premissas teóricas 

críticas da Criminologia da Libertação. 

Manual 

 

Cartografia criminológica para Polícia 

Ostensiva: planejando estratégias para a 

prevenção da violência. 
Estabelecer medidas preventivas aos homicídios 

por meio de cartografia criminológica do perfil 

das vítimas. 

STATUS 

Concluído Concluído 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 
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CAPÍTULO 2 – ARTIGOS CIENTÍFICOS 

ARTIGO 

Juventude e morte: indicadores de (des)legitimação do sistema penal em Belém-

Pará 

Resumo 

O artigo examina a política pública de segurança no estado do Pará face ao contexto dos 

homicídios de jovens em Belém no ano de 2018, à luz das premissas teóricas críticas da 

criminologia da libertação. Os pressupostos que orientam a análise são: a) a seletividade 

do sistema penal; b) a deficiência dos mecanismos de controle social; c) a ênfase em 

medidas de repressão. As reflexões partem da pesquisa sobre a distribuição territorial dos 

homicídios nos bairros da Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré sobre o perfil 

criminal e socioeconômico de 26 vítimas jovens (18 a 29 anos); de estudos sobre o perfil 

criminal das vítimas de homicídios em Belém; e de análises sobre as ações do 

planejamento estadual interagências nas áreas de segurança pública, saúde e educação, 

aliados à análise da atuação do policiamento ostensivo nos quatro bairros. Os resultados 

alcançados indicam que a incidência dos homicídios obedeceu a uma lógica de prática 

punitiva, com seletividade socioeconômica das vítimas, definindo a concentração dos 

casos em áreas periféricas da capital paraense, bem como que o perfil criminal e 

socioeconômico das vítimas sinaliza para falha dos mecanismos locais de controle social, 

e também que os resultados concretos das políticas de segurança pública, materializadas 

nos programas dos Planos Plurianuais do Estado, refletiram a carência de coordenação 

intersetorial entre as políticas públicas de segurança, restando por evidenciar apenas o 

reforço de ações repressivas pela polícia ostensiva nos bairros. Com base nas análises 

cartográficas e nos indicativos da criminologia da libertação, verificou-se a oportunidade 

de sistematização da metodologia de análise dos homicídios pela cartografia 

criminológica para a polícia ostensiva. 

Palavras-chave: Violência urbana. Crítica Criminológica. Polícia Militar. Violência 

parainstitucional. 
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Youth and death: indicators of (de)legitimization of the Penal System in Belém-

Pará 

Abstract 

 

The article examines the public security policy in the state of Pará in view of the analysis 

of homicides in Belém in a period of the year 2018, facing of the critical theoretical 

premises of Liberation Criminology. The assumptions on which this analysis is based are: 

a) the penal system selectivity; b) the lack of social control mechanisms; c) the emphasis 

on the repressive measures. The reflections start from studies on the territorial distribution 

of homicides in Belém, specifically in the neighborhoods of: Cabanagem, Telégrafo, 

Paracuri, and Nazaré about a criminal and socioecomonic profile of 26 young victims 

aged 18 -29 years old.; study on a criminal profile of homicide victims in in Belém; also 

a study of the analyzes of the actions of state inter-agency planning in the areas of public 

security, health and education, coupled with the analysis of the performance of ostensive 

policing in the four neighborhoods. The results achieved indicate that the incidence of 

homicides followed the logic of a punitive practice, which has socioeconomic selectivity 

of the victims, defining the concentration of cases in peripheral areas of the capital  Pará, 

as well as the criminal and socioeconomic profile of the victims signals for failure of local 

social control mechanisms, also that the concrete results of public security policies, 

materialized in the Multiannual Plan of Pará, reflected of a necessity about cross-sectoral 

coordination among public security policies, remaining to show only the reinforcement 

of repressive actions by the ostensive police in the neighborhoods. Based on the 

cartographic analyzes and indications of liberation criminology, there was an opportunity 

to systematize the homicide analysis methodology by criminological cartography for the 

ostensive police. 

Keywords: Urban Violence. Critical Criminology.  State Police. Parainstitutional 

Violence. 

SUMÁRIO 

Considerações iniciais. 1. A seletividade nos homicídios em Belém. 2. O controle social 

e o perfil das vítimas. 3. A ênfase nas respostas do sistema. Conclusões. Referências. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O sistema penal é uma complexa manifestação de poder social cuja legitimidade depende 

do funcionamento racional das agências que o compõem (ZAFFARONI, 2017). Ele 
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exprime o controle punitivo institucionalizado que se manifesta desde a ocorrência - ou 

suspeita de ocorrência - de um crime até a execução da sentença condenatória. Segundo 

Batista (2007, p. 25), o sistema penal é constituído pelas instituições policial, judiciária e 

penitenciária, responsáveis pela operacionalização do direito penal, e que atuam em três 

estágios diferentes e sucessivos: a polícia é responsável pela investigação dos crimes; a 

justiça pela interpretação e aplicação da lei; e a instituição penitenciária pela execução 

das penas aplicadas pelo judiciário. 

O sistema penal se manifesta em três dimensões: a dogmática jurídico-penal, a política 

criminal e a criminologia. Segundo Aguiar (2016), a dogmática jurídico-penal constitui o 

saber da ciência penal que estabelece critérios para compreensão do fenômeno criminal e 

interpretação da lei. A política criminal, por sua vez, deve ser compreendida como o 

conjunto de estratégias e mecanismos de controle social que perpassam o processo de 

elaboração da norma penal (processo legislativo) e as ações concretas das agências 

executivas, sobretudo das polícias e dos órgãos de justiça (AGUIAR, 2016). E a 

criminologia é a ciência que, além de se propor ao estudo do delito, do delinquente e da 

delinquência, busca compreender a dinâmica da criminalização (CASTRO, 2015). São 

por esses processos que as agências policial e judicial selecionam um reduzido número 

de pessoas que submetem à sua coação com o fim de lhes impor uma pena, em regra 

privativa de liberdade (ZAFFARONI et al, 2011, p. 43). 

Os processos de criminalização se desenvolvem, basicamente, em duas diferentes fases. 

Na primeira, designada criminalização primária, dá-se a criação da lei que incrimina um 

comportamento e permite, portanto, a aplicação de uma sanção penal. Essa etapa é 

cumprida pelas agências políticas (parlamentos) e dela resulta um programa 

criminalizante, isto é, a definição do espaço normativo em que o controle penal será 

exercido. Na segunda fase, chamada de criminalização secundária, dá-se a ação 

persecutória e punitiva propriamente dita. É quando pessoas são concretamente 

submetidas à intervenção coativa da polícia e da justiça (ZAFFARONI et al, 2011, p. 43). 

Da criminalização primária resulta um programa tão vasto, por serem tantas e tão 

variadas, em conteúdo, as leis penais, que é praticamente impossível cumpri-lo em toda 

a sua extensão. A quantidade de fatos puníveis é imensamente superior à capacidade das 

agências policial e judicial de investigar, processar e punir seus autores. A consequência 

mais expressiva dessa disparidade é a seletividade do sistema penal, que precisa escolher 

um número suportável de fatos cujos autores serão punidos para representar, 

simbolicamente, a eficiência das agências. 
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A deslegitimização do sistema penal, de sua dinâmica seletiva e de seus efeitos 

meramente simbólicos e estigmatizantes tem sido a maior preocupação da criminologia 

crítica nos últimos quarenta anos. Castro (2015) ressalta que o encontro no 23º Curso 

Internacional de Criminologia (1974), em Maracaibo, na Venezuela, fez surgir a ideia de 

realizar uma pesquisa comparada entre os países latino-americanos, levando à formação 

do grupo latino-americano de criminologia comparada do qual decorreu outro grupo, 

militante de uma criminologia da libertação. Partindo do escopo de estudar e defender a 

necessidade de um saber criminológico próprio para a realidade latino-americana, esse 

grupo passou a elaborar uma teoria crítica do controle social na América Latina 

(CASTRO, 2015). 

Por controle social entende-se: 

“o conjunto de sistemas normativos (religião, ética, costumes, usos, direito) cujos 

portadores, através de processos seletivos (estereotipia e criminalização) e 

estratégias de socialização (primária e secundária e substitutiva), estabelecem uma 

rede de contenções que garantem a fidelidade (ou, no fracasso dela, a submissão) 

das massas aos valores do sistema de dominação; o que, por motivos inerentes aos 

potenciais tipos de conduta dissonante, se faz sobre destinatários sociais 

diferentemente controlados segundo a classe a que pertencem” (CASTRO, 2015, 

p.53). 

A própria Lola Castro figurou como um dos expoentes desse grupo e registrou as bases 

teóricas da criminologia da libertação em livro de igual nome, de sua autoria, em 1987. 

Esses pesquisadores latinos, inspirados nos trabalhos de Alessandro Barata sobre a 

criminologia crítica (ANDRADE, 2012), que compreende o fenômeno da delinquência a 

partir do contexto social que envolve a prática do delito (histórico constituído), mas 

principalmente das forças propulsoras que produzem essa realidade (história 

constituinte), estudaram alternativas para a América Latina à legitimação de um sistema 

penal de desigualdade corroborada pelo papel subalterno que a criminologia tradicional 

vinha desempenhando (CASTRO, 2015).  

Assim, a criminologia da libertação se apoia na criminologia crítica, denunciando a 

deslegitimização do sistema penal, ao passo que traz ao debate a formação do saber 

criminológico na América Latina, propondo a evolução das concepções engendradas à 

realidade europeia e assimiladas nas antigas colônias sem considerar as necessidades 

decorrentes do processo de formação e desenvolvimento desses povos, para uma nova 
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leitura das necessidades latentes, com vistas ao enfrentamento mais coerente dos 

fenômenos da violência e da criminalidade. 

Em seu livro, Castro (2015) discorreu sobre pressupostos que fundamentam a crítica ao 

sistema penal diante dos quais a criminologia da libertação busca alternativas com 

atuação mais voltada à prevenção dos delitos do que ao encarceramento em massa. Dentre 

esses pressupostos, destaca-se a seletividade do controle penal em relação ao crime e ao 

criminoso, a ênfase em medidas de repressão ao delito, a influência dos meios de 

comunicação e a deficiência dos mecanismos de controle social informal (CASTRO, 

2015). 

Chagas (2014) investigou a lógica de disseminação da criminalidade na região 

metropolitana de Belém-Pará, entre 2011 e 2013, analisando a distribuição da 

delinquência pelo território urbano da cidade, dividido em bairros, e constatou que nas 

áreas periféricas os crimes violentos eram mais frequentes, enquanto que nas regiões 

elitizadas econômica e socialmente prevaleciam os delitos contra o patrimônio. Nesse 

sentido, passou a investigar a dinâmica da produção do espaço urbano e de seu território, 

das novas territorialidades e o seu impacto na elevação e distribuição da criminalidade 

(homicídios) na região metropolitana de Belém (CHAGAS, 2014).  

Em linha convergente de investigação, Vilaça (2016) analisou a vitimização por 

homicídios em Belém também no intervalo compreendido entre 2011 e 2013, com base 

na identificação do perfil socioeconômico e criminal das vítimas, visando elucidar a 

relação entre antecedentes criminais; práticas criminais recorrentes; e condições de 

vulnerabilidade socioeconômica (VILAÇA, 2016). 

Trindade (2019) também abordou os homicídios em Belém, mas sob o enfoque do 

planejamento das ações do Estado a partir dos Planos Plurianuais do Pará (PPA), com o 

objetivo de verificar se houve implementação concreta de ações intersetorias/transversais 

por meio dos programas do PPA nas áreas de segurança pública, saúde e educação que 

abrangessem políticas de contenção de homicídios, drogas e evasão escolar (TRINDADE, 

2019). 

 Assim, utilizando os métodos de análise cartográfica da lógica de distribuição territorial 

das vítimas de homicídios em Belém, associada ao exame estatístico desses perfis e ao 

levantamento das ações intersetoriais/transversais do Estado por meio dos programas do 

PPA, esta pesquisa discute a realidade dos homicídios em Belém, à luz da criminologia 

libertação. 
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A reflexão aqui proposta parte das seguintes premissas caracterizadoras do controle penal: 

a) a seletividade do sistema penal; b) a deficiência dos mecanismos de controle social e; 

3) a ênfase em medidas de repressão ao delito. Neste sentido, com o objetivo de confirmar 

a verificação dessas três premissas, foram aplicadas as metodologias desenvolvidas por 

Chagas (2014), Vilaça (2016) e Trindade (2019). 

Inicialmente, para investigar a premissa da seletividade do sistema penal, foi realizada a 

análise cartográfica da difusão espacial dos homicídios em Belém no ano de 2018, 

seguindo o método de Chagas (2014). Já a premissa da deficiência dos mecanismos de 

controle social foi investigada a partir dos perfis criminais e socioeconômicos das vítimas 

de homicídios, conforme método de Vilaça (2016). Por fim, a verificação da premissa de 

ênfase em medidas de repressão ao delito, foi feita a partir dos Planos Plurianuais do Pará 

no tocante à intersetorialidade/transversalidade das políticas públicas relacionadas à 

prevenção do homicídio, com base em Trindade (2019). 

1. A seletividade nos homicídios em Belém 

Conforme firmado por Castro (2015), a criminologia da libertação denuncia a seletividade 

como característica deslegitimante do sistema penal, que inicia na criminalização de 

determinadas condutas pela atividade legislativa que valora as infrações penais conforme 

interesses classistas e vai avançando com a aplicação da função punitiva do Estado pelas 

instâncias de controle, que exercitam critérios de escolha dos sujeitos que serão alvo desse 

poder punitivo. 

Contudo, corroborando com Morais (2016), verifica-se que na dinâmica do espaço, outros 

agentes territoriais também passam a exercitar o poder punitivo, tais como as empresas 

de segurança, o tráfico de drogas, parapoliciais (milícias), capatazes, etc. Esses atores vão 

se apropriar da seletividade para exercer seu poder no território, diante do qual muitas 

vezes o sistema penal mostra certa complacência. 

Outro aspecto apontado pela criminologia é que o controle social realizado pelas 

organizações comunitárias vem sendo enfraquecido, resultando em ênfase cada vez maior 

nas ações repressivas das agências do sistema penal (ZAFFARONI, 2017). 

Torna-se aqui fundamental para o desenvolvimento desse estudo compreender o 

homicídio não apenas enquanto evento desviante, mas também como expressão de uma 

função punitiva, exercida dentro do território estabelecido nos bairros de Belém. Daí a 

necessidade de se entender melhor a dinâmica de distribuição de poderes no território, 

onde o Estado também os exerce, porém não os monopoliza. 
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O processo acelerado de urbanização no Pará, notadamente a partir dos anos 60, culminou 

na intensificação da migração inter-regional, fazendo com que cidades como Marabá, 

Parauapebas e as da área metropolitana da capital emergissem como cidades com altos 

índices de violência e criminalidade (CHAGAS, 2014). Ainda segundo esse autor, a 

dinâmica de acelerado crescimento urbano empurrou populações mais pobres para os 

espaços periféricos, acentuando a precariedade de infraestrutura, moradia e indicadores 

sociais, o que o levou a analisar a criminalidade a partir do processo de reprodução do 

espaço urbano, com destaque para a periferização 

Considerando essa produção diferenciada do espaço em Belém, para análise da incidência 

dos homicídios em 2018, foram selecionados os bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri 

e Nazaré como representantes de quatro categorias de bairros a partir dos índices de 

homicídios na série histórica de 2012 a 2019. Nessa classificação, o bairro Cabanagem 

representa o Grupo 1, com os bairros na faixa acima de 200 homicídios na série histórica. 

O Telégrafo representa o Grupo 2, com os bairros que registraram de 101 a 200 

homicídios. O Paracuri representa o Grupo 3, com bairros que registraram de 51 a 100 

eventos na série. O bairro Nazaré representa o Grupo 4, dos bairros que apresentaram de 

11 a 50 eventos. Os bairros com índices inferiores a 11 homicídios na série foram 

excluídos da análise por constituírem bairros de distritos do município de Belém, em 

virtude da localização geográfica e da baixa população, e por apresentarem dinâmica 

muito distinta dos demais. 

Tabela 1: Caracterização da incidência de homicídios nos bairros: Cabanagem, 

Telégrafo, Paracuri e Nazaré, na série histórica de 2012 a 2019. 

Bairros População 

Faixa de 

homicídios do 

Grupo 

2012 a 2019 

Número de 

homicídios na 

série 

 2012 a 2019 

Taxa média de 

homicídios por 

10mil hab.  

2012 a 2019 

Número de 

registros de 

homicídios 

2018 

Cabanagem 27781 Acima de 200 326 14,67 32 

Telégrafo sem 

Fio 
42953 De 101 a 200 183 5,33 20 

Paracuri 9934 De 51 a 100 70 8,81 2 

Nazaré 20504 De 11 a 50 14 0,85 3 

Fonte: IBGE (2010), SIAC (2020) – Elaboração dos autores. 

A partir dos dados da SIAC de 57 homicídios em 2018, cruzados com dados da Perícia 

Científica e da Polícia Civil, verificou-se que os quatro bairros apresentaram juntos 52 

registros, dos quais 26 foram de jovens na faixa de 18 a 29 anos. Conforme o método de 

Chagas (2014), o conceito de aglomerados subnormais, aliado à distribuição dos 

homicídios nos bairros, ajuda a compreender alguns aspectos dessa dinâmica em Belém. 
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Os aglomerados subnormais (AGSN) são um conceito utilizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1991, o qual, segundo Borges (2016), busca 

apresentar uma leitura sobre as desigualdades no país, especialmente relacionadas à 

habitação, e compreendidas como: 

Um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, 

casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando 

ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou 

particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A 

identificação dos aglomerados subnormais deve ser feita com base nos seguintes 

critérios: a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de 

propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou em período 

recente (obtenção do título de propriedade do terreno há 10 anos ou menos); e b) 

Possuírem pelo menos uma das seguintes características: urbanização fora dos 

padrões vigentes - refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento 

irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas 

por órgãos públicos; ou precariedade de serviços públicos essenciais (IBGE, 

2011). 

Figura 1: Mapa da localização dos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré e 

seus aglomerados subnormais, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 1, as áreas sombreadas nos mapas mostram os aglomerados subnormais dos 

bairros, verificando-se que a Cabanagem apresenta sua área com 100% AGSN, denotando 

um perfil de precarização das condições de vida no bairro. No Telégrafo com 60% AGSN, 

é possível verificar um importante fenômeno da consolidação do espaço urbano que é o 

 

Fonte: IBGE (2010) – Elaboração dos Autores (2020). 



37 

 

deslocamento das áreas de AGSN acompanhando a linha de expansão da 1ª légua 

territorial de Belém. O Paracuri com 70% AGSN também reflete a precarização das 

condições do bairro e, Nazaré sem registro de AGSN, evidencia um processo de 

consolidação do espaço urbano mais antigo. 

Figura 2: Mapa de localização dos aglomerados subnormais e dos homicídios nos 

bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 2, as manchas de calor nos mapas representam a concentração dos homicídios 

de jovens nos bairros. Verifica-se que no bairro Cabanagem que possui 100% AGSN, 

todos os homicídios estão em área de aglomerados. Já no Telégrafo, que possui 60% 

AGSN, praticamente todos os homicídios registrados em 2018 estão em área de 

aglomerados. No Paracuri, com 75% AGSN, não houve identificação precisa da 

localização dos homicídios em 2018. No bairro Nazaré, que não possui registro de AGSN, 

não houve registro de homicídios na faixa etária de 18 a 29 anos em 2018.  

A análise de Chagas (2014) ajuda a perceber que a lógica de ocupação do espaço em 

Belém, com a formação de aglomerados subnormais que reúnem largas zonas de exclusão 

social, coincidiu com as áreas de concentração dos maiores índices de homicídios na 

cidade no período de 2011 a 2013. Essa conclusão também se verificou na distribuição 

 

Fonte: IBGE (2010); CPC RC (2020); SIAC (2021); Observatório da Violência GEOCAM (2021) – 

Elaboração dos Autores (2021). 
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dos homicídios nos bairros em 2018, onde a Cabanagem, que possui 100% de sua área 

constituída por aglomerados subnormais, apresentou as maiores taxas de homicídios na 

série histórica em contraponto a Nazaré, que não registra aglomerados e apresentou uma 

das menores taxas de homicídios da capital, sem registros de vítimas jovens em 2018. 

O Telégrafo também ilustrou bem a verificação do método, visto que os homicídios de 

2018 apresentaram distribuição quase total dentro das áreas de aglomerados do bairro. 

O Paracuri possui uma área de aglomerados quase de 75%, onde foi localizado seu único 

homicídio registrado em 2018. O bairro apresentou índices e comportamento semelhantes 

aos demais do Grupo 3, e de 2017 para 2018, apresentou queda de 11 para 02 registros na 

base da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (SIAC), sendo que apenas 

um registro foi confirmado nesta pesquisa, mas não de pessoa jovem (18 a 29 anos). 

Borges (2016) defende que as disparidades do mercado imobiliário intensificam as 

desigualdades socioespaciais e interferem nas políticas públicas de habitação. Segundo 

esse autor, tais políticas públicas acabam por priorizar o lucro e atendem mais aos 

interesses do capital imobiliário privado do que às demandas sociais, o que leva pessoas 

em situação de vulnerabilidade econômica e social a se instalar em áreas clandestinas, em 

espaços precários, que vão constituir as “periferias” das cidades. 

Nesse sentido, o processo de periferização, com a formação dessas grandes zonas de 

exclusão, obedece a uma lógica de desenvolvimento dos grandes centros urbanos, que 

tem por fundamento um sentido econômico de ocupação do espaço como estratégia de 

desenvolvimento urbano do território. 

Da mesma forma como identificado na pesquisa de Chagas (2014), os homicídios em 

Belém no ano de 2018 se concentraram nas áreas de aglomerados subnormais nos bairros 

pesquisados. E é exatamente nesses espaços organizados segundo a lógica econômica de 

urbanização da cidade, que as vítimas são encontradas e apresentam perfis 

socioeconômicos semelhantes. 

Esses fatores não condicionam o comportamento dos moradores nas áreas periféricas, 

mas refletem as condições em que vivem. As restrições de acesso a moradias mais 

condignas, com melhores condições estruturais e de serviços públicos, refletem a menor 

presença do Estado e favorece o exercício de outros poderes punitivos territoriais. 

Isso poderia explicar a concentração dos homicídios de jovens nesses bairros, visto que a 

propensão de condutas desviantes por parte da juventude, independentemente do local de 

residência, é mais esperada do que em adultos, em razão do menor convívio daqueles com 

o sistema de regras e instâncias de controle social. 
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Na base de dados da SIAC sobre os homicídios nos quatro bairros pesquisados em 2018, 

96% dos homicídios de jovens (18 a 29 anos) apresentaram características de execução, 

com suspeitos encapuzados, em grupos pequenos, abordagens rápidas às vítimas, 

evadindo-se sem subtrair pertences, etc. 

Quanto ao perfil criminal das vítimas de homicídios em Belém, verificou-se uma 

sugestiva relação com os antecedentes criminais positivos em 50% delas (Tabela 2), 

ressaltando-se que esse percentual, segundo Vilaça (2016), pode ser subnotificado por 

limitação operacional da polícia diante da demanda cotidiana, falha nos atendimentos, 

descrença e medo. 

Assim, a verificação de que 50% das vítimas de homicídios apresentaram antecedentes 

positivos permite suscitar que as mortes, em sua maioria revestida de características de 

execução, tenham relação com esse histórico de antecedentes criminais das vítimas, 

considerando a estigmatização pelo que praticaram, ou pela ameaça potencial de vir a 

praticar. 

Considerando as características de execução e a potencial relação com o estigma 

desviante, os homicídios em Belém podem deixar de representar apenas um fenômeno 

violento para expressar uma função punitiva, perpetrada por meio da seleção de vítimas 

estigmatizadas (MORAIS, 2016) e ação de um sistema penal subterrâneo, conforme 

alertava Zaffaroni (2017). 

Por essa análise, mais de 96% dos homicídios de jovens havidos nos bairros: Cabanagem, 

Telégrafo, Paracuri e Nazaré em 2018 apresentam características de seletividade de suas 

vítimas, visto que os fatores de ocupação do espaço urbano, que são forte expressão de 

uma lógica de expansão do mercado imobiliário, exclusão social e perda do direito à 

cidade, contribuem para a concentração de sujeitos estigmatizados pela atuação das 

agências do sistema penal em áreas com menor presença do Estado, dinâmica que 

confirma o primeiro pressuposto de orientação da presente análise, qual seja, a presença 

da seletividade do sistema penal nos homicídios em Belém, em 2018. 

2. O controle social e o perfil das vítimas de homicídios. 

Com base no método de Vilaça (2016), foi realizada a análise dos perfis das vítimas 

jovens de homicídios ocorridos em 2018, nos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e 

Nazaré.  

Segundo Vilaça (2016), os antecedentes deveriam corresponder apenas às condenações 

em 1º grau por infração penal de mesma natureza. Nada obstante, será aplicado aqui um 
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critério mais amplo, que abranja também os registros policiais referentes à prática de 

infrações penais, ainda que distintas. 

O objetivo desse elastecimento atende aos objetivos da pesquisa em buscar apreender um 

pouco da dinâmica social que envolve as vítimas, visto que os registros policiais passam 

a efetivar a estigmatização denunciada pela criminologia crítica, notadamente pela 

categoria do labelling approach, segundo a qual o indivíduo passa a ser reconhecido pelas 

agências do sistema penal a partir de um rótulo atribuído pelos processos de 

criminalização. 

A população foi constituída por cadáveres de vítimas de homicídio com idade de 18 

(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, submetidos a necropsia em 2018 no Instituto Médico 

Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constituída de 26 casos de óbitos 

registrados em Belém.  

Ao analisar os dados socioeconômicos de jovens vítimas de homicídios nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, em 2018, no que se refere à escolaridade, a 

Tabela 2 revela que a maioria das vítimas tinha ensino fundamental incompleto, com 

57,69% dos registros; seguidas daquelas que possuíam ensino médio completo, com 

23,08%, e ensino médio incompleto, com 15,38%. 

Vilaça (2016) esclarece que os dados a respeito da escolaridade da população paraense 

evidenciam que mais da metade (56,40%) daqueles que possuem 25 anos ou mais não 

concluiu o ensino fundamental, enquanto que apenas 6,20% tinham escolaridade superior 

completa (IBGE, 2010). 

Ao verificar a evolução dos crimes de homicídio na Região Metropolitana de Belém, entre 

os anos de 2010 a 2017, Trindade (2019) constatou que o acúmulo de vulnerabilidades 

sociais possuía relação direta com o crime, impactando na qualidade de vida da 

população, sendo, portanto, fator de risco que podia influenciar na ocorrência dos 

homicídios.  

Diante das considerações relativas à escolaridade das vítimas, depreende-se que educação 

é um importante instrumento ao estabelecimento do processo de socialização do 

indivíduo. Portanto, a limitação ao acesso e permanência escolar de um dado sujeito pode 

ser “um fator determinante para um defeituoso condicionamento do seu processo de 

socialização”, podendo também interferir no seu processo de desenvolvimento moral e 

cognitivo (GUIMARÃES; BARAÚNA; SILVA, 2015, p. 185 apud VILAÇA, 2014). 
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Tabela 2: Percentual de jovens vítimas de homicídio ocorrido nos bairros: Cabanagem, 

Telégrafo, Paracuri e Nazaré, município de Belém, em 2018, por sexo, raça/cor, estado 

civil, grau de escolaridade, bairro de residência, caracterização preliminar do homicídio 

e antecedentes criminais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 2, dos 26 homicídios de jovens nos quatro bairros em 2018, verifica-se que: 1) 

57,69% das vítimas jovens apresentava nível de escolaridade com Ensino Fundamental e 

38,46% apresentava Ensino Médio Completo e Incompleto, o que representa que a grande 

maioria teve contato com a escola (96,33%), corroborando com as conclusões de Vilaça 

(2016) de que considerável percentual das vítimas de homicídio evidenciou contato mais 

prolongado com a escola; 2) 96,15% dos registros apresentam como descrição do fato 

características de execução, com suspeitos encapuzados, grupos pequenos, abordagens 

rápidas, fuga sem subtrair pertences, etc, o que corrobora com Morais (2016), de que os 

homicídios de jovens se apresentam como expressão de uma função punitiva e; 3) 50% 

das vítimas apresentaram antecedentes criminais positivos, sendo os delitos mais 

recorrentes, roubo e envolvimento com drogas (tráfico e consumo). 

Variável Categoria Percentual 

Sexo Masculino 100,00 

Cor/Raça Parda 100,00 

Estado Civil  
Solteiro 92,31 

União estável 7,69 

Grau de 

Escolaridade 

S.E 3,85 

E.F.I (I e II) 57,69 

E.M.I 15,38 

E.M.C 23,08 

Bairro de 

Residência 

Cabanagem 53,85 

Pedreira 15,38 

Telégrafo 11,54 

Sacramenta 3,85 

Barreiro 3,85 

Coqueiro 3,85 

Jaderlândia 3,85 

Levilândia 3,85 

Caracterização 

preliminar do 

homicídio 

Características de 

execução 

Violência doméstica 

96,15 

 

3,85 

Antecedentes 

criminais 

SIM 

NÃO 

50,00 

50,00 

Nota: S.E.: Sem Escolaridade; E.F.I: Ensino 

Fundamental Incompleto; E.M.I.: Ensino Médio 

Incompleto; E.S.I.:  E.M.I.: Ensino Médio Completo. 

Fonte: CPC RC (2020), SIAC (2021), PCPA (2021) – Elaboração dos autores. 
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Quanto ao perfil socioeconômico dessas vítimas jovens de homicídios em 2018, os dados 

corroboram com o perfil identificado por Vilaça (2016), de predominância do sexo 

masculino, raça parda, estado civil solteiro e nível de escolarização fundamental (I e II). 

Quanto ao perfil criminal, o resultado de 50% de antecedentes positivos desta pesquisa 

coincide com os 52% de Vilaça (2016), cabendo revisitar a assertiva dessa autora de que 

os números de antecedentes registrados podem não traduzir a realidade, visto a 

subnotificação por limitação operacional da polícia diante da demanda cotidiana, como 

também em razão da falha nos atendimentos, descrença, desinteresse ou medo. 

Assim, a verificação de 50% de antecedentes positivos entre as vítimas jovens de 

homicídios, aliada às características e execução desses eventos em 2018 (96%), permite 

suscitar uma relação entre as mortes e o histórico de antecedentes criminais das vítimas, 

considerando a estigmatização promovida pelo sistema penal. 

Para a criminologia da libertação, a escola tem um importante papel no controle social 

preliminar, por promover a “emissão de mensagens que devem ser aprendidas, às quais 

se retorna diversas vezes para memorizar” (CASTRO, 2015, p. 155). 

Assim, a maioria das vítimas de homicídios aqui consideradas teve contato com as 

estruturas de controle social, escola e sistema prisional que, segundo Castro (2015), 

constituem, respectivamente, ambientes de socialização primária, ao estabelecer padrões 

de comportamento para a adequação aos valores e normas definidos socialmente, e de 

socialização secundária, encarregada da repressão e tratamento das condutas desviantes. 

Tendo em vista que 96% das mortes apresentaram características de execução sobre 

considerável percentual de 50% das vítimas com antecedentes positivos, percentual este 

que pode ser ainda maior; os homicídios demostram relação significativa com o perfil 

criminal das vítimas. Assim, o processo de socialização preconizado pelo sistema penal 

pode ser percebido tanto pelo tradicional efeito de adequação ou readequação de 

condutas; mas neste caso, de forma bem particular, como mecanismo de prevenção dos 

próprios homicídios desses jovens, considerando que o histórico criminal parece estar 

impulsionando as execuções. 

Assim, os dados da escolarização dos 26 jovens, vítimas de homicídios em 2018 com o 

perfil de antecedentes criminais, confirmam o 2º pressuposto teórico considerado nesta 

pesquisa: os instrumentos de controle social não tiveram efetividade em relação aos 

homicídios em Belém. 

Cabe destacar que Castro (2015) reconhece que essa discussão não se limita apenas à 

qualidade do ensino ou às condições materiais da escola que, segundo ela, são precárias 
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em seu país. A autora ressalta que “a desnutrição e as condições sociais em geral 

(estímulo, meio ambiente, saúde, etc.) determinam diferenças de desenvolvimento mental 

e de linguagem e são causa de fracasso e evasão escolar” (CASTRO, 2015, p. 160), 

reforçando a percepção de Vilaça (2016) e de Chagas (2014) quanto à necessária análise 

do fenômeno a partir de elementos socioeconômicos e estruturais presentes na realidade 

das vítimas. 

3. As respostas do sistema 

As Ações Intersetoriais 

Examinando a evolução dos homicídios na Região Metropolitana de Belém no período 

de 2000 a 2017, Trindade (2019) traçou o objetivo de averiguar se havia implementação 

prática de ações intersetoriais/transversais por meio dos programas do Plano Plurianual 

(PPA) nas áreas de segurança pública, saúde e educação no Pará. 

A autora investigou os três últimos ciclos dos Planos Plurianuais (PPA), de 2008 a 2019, 

PPA 2008-2011, PPA 2012-2015 e PPA 2016-2019, analisando as diretrizes e estratégias 

do Pará na saúde, educação e segurança pública, para observar a incorporação da 

intersetorialidade nos programas de enfrentamento de homicídios, drogas, e evasão 

escolar no ensino médio, visto que o PPA é um dos principais instrumentos da gestão das 

políticas públicas, instituído pela CF de 1988, estabelecendo ações governamentais por 

quadriênios (TRINDADE, 2019). 

Considerando o objetivo específico desta pesquisa de analisar o pressuposto da 

criminologia da libertação de ênfase do sistema penal em ações repressivas diante dos 

homicídios em Belém em 2018, procedeu-se apenas à análise do último ciclo do PPA 

estudado pela autora (PPA 2016-2019) com recorte em 2018, para fins de ilustração do 

trabalho de análise comparativa realizado no referido estudo, foram resumidas as 

considerações sobre os programas afetos ao presente escopo, ao longo desse último ciclo. 
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Quadro 1 – Avaliação de Programas Plurianuais (PPA-PARÁ) – Quadriênio 2016-2019. 

                           PPA 2016-2019 

ÁREA Segurança Pública e Defesa Social 

DIMENSÃO Inclusão Social 

PROGRAMA Segurança Pública 

OBJETIVO Reduzir a violência e a criminalidade 

Indicadores 
META 

Resultados Executores Observação 
2016 2017 2018 2019 

Taxa de 

Identificação de 

Autoria de 

Procedimento 

(TIAP) 

Homicídio 

24,0 

(prevista)/ 

26,10 

(realizada

) 

27,0 

(prevista)/ 

24,0 

(realizada) 

30,0 

(prevista)/ 

38,0 

(realizada) 

33,0 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Atingiu a 

metas nos 

anos de 2016 

e 2018 

PC, 

SUSIPE, 

DETRAN 

Demais órgãos do 

SIEDS como a 

PM e o CBM e 

não possuem 

indicadores, 

apenas ações no 

programa. 

ÁREA Direitos Humanos 

DIMENSÃO Proteção e Desenvolvimento Social 

PROGRAMA Cidadania e Direitos Humanos 

OBJETIVO Promover os direitos humanos 

Indicadores 
META 

Resultados Executores Observação 
2016 2017 2018 2019 

Incremento do 

número de 

pessoas 

atendidas em 

ações de cultura 

de paz. 

10,0 

(prevista)/ 

20,75 

(realizada) 

10,0 

(prevista)/ 

-13,0 

(realizada) 

10,0 

(prevista)/ 

38,80 

(realizada) 

10,0 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Atingiu a 

metas nos 

anos de 2016 

e 2018 

Fundação 

Pró-paz, 

SEJUDH, 

SUSIPE, PM 

e PC  

A avaliação 

destaca a 

necessidade de 

ações integradas, 

maior articulação 

com outras 

políticas sociais e 

setoriais e análise 

conjunta deste 

programa com o 

de outras áreas 

Índice de 

Reincidência 

dos Egressos da 

Fábrica 

Esperança 

1,4  

(prevista)

/ 0,49 

(realizad

a) 

1,3  

(prevista)/ 

- 1,94 

(realizada) 

1,0  

(prevista)/ 

2,19 

(realizada) 

0,5  

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Ficou abaixo 

da meta em 

2016 e 2017 

Fundação 

Pró-paz, 

SEJUDH, 

SUSIPE, PM 

e PC 

Em 2017 o 

indicador foi 

substituído por 

Percentual de 

Migrantes 

identificados e 

atendidos pela 

REDE, o qual não 

atingiu a meta 

prevista. 

Descontinuidade 

de aferição dos 

indicadores. 

Somente Pró-Paz, 

SUSIPE e 

SEJUDH figuram 

com indicadores, 

os demais 

somente com 

ações. 

Percentual de 

pessoas em 

situação de 

tráfico e 

trabalho escravo 

identificado e 

atendido na rede  

40,0 

(prevista)

/ 36,4 

(realizad

a) 

60,0 

(prevista)/  

-9,5 

(realizada) 

- - 

Abaixo do 

esperado na 

Região 

Guajará 

Percentual de 

Migrantes 

identificados e 

atendidos pela 

rede 

- - 

60,0 

(prevista)/ 

51,85 

(realizada) 

80,0 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Taxa de 

Cobertura das 

Ações de 

Capacitação dos 

Profissionais da 

Rede de 

Atenção aos 

Usuários de 

Drogas 

100,0 

(prevista)

/ 40,0 

(realizad

a) 

Não 

previsto 

(prevista)/ 

100,0 

(realizada) 

Não 

previsto 

(prevista)/ 

20,0 

(realizada) 

Não 

prevista/ 

NA 

(realizada) 

 
Continua. 
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Cont. Quadro 1 

ÁREA Promoção Social 

DIMENSÃO Educação Básica 

PROGRAMA Proteção e Desenvolvimento Social 

OBJETIVO 
Fortalecer a implementação de políticas públicas voltadas à redução do analfabetismo e a universalização 

da educação infantil em cooperação com os entes federados 

Indicadores 
META 

Resultados Executores Observação 
2016 2017 2018 2019 

Taxa de 

reprovação do 

ensino 

fundamental 

21,3 

(prevista)

/ 14,43 

(realizad

a) 

18,9 

(prevista)/ 

14,53 

(realizada) 

17,7 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

16,6 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Houve 

melhoria de 

desempenho 

do indicador 

nos anos de 

2016 e 2017 

SEDUC 

O programa contou 

com parceria público-

privada, para 

atingimento de seu 

objetivo setorial. 73% 

dos recursos foram 

aplicados na RMB e 

39% das matriculas 

do estado na RMB 

Taxa de 

reprovação do 

ensino médio 

53,7 

(prevista)

/ 15,5 

(realizad

a) 

47,7 

(prevista)/ 

16,83 

(realizada) 

44,07 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

41,7 

(prevista)/ 

NA  

(realizada 

Houve 

melhoria de 

desempenho 

do indicador 

nos anos de 

2016 e 2017 

SEDUC 

O programa contou 

com parceria público-

privada, para 

atingimento de seu 

objetivo setorial. 73% 

dos recursos foram 

aplicados na RMB e 

39% das matriculas 

do estado na RMB 

Taxa de 

abandono do 

ensino 

fundamental 

7,4 

(prevista)

/ 

6,8 

(realizad

a) 

6,8  

(prevista)/ 

4,32 

(realizada) 

6,0 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

5,6 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Houve 

melhoria de 

desempenho 

do indicador 

nos anos de 

2016 e 2017 

Taxa de 

abandono no 

ensino médio) 

17,9 

(prevista)

/ 14,1 2 

(realizad

a 

16,4 

(prevista)/ 

11,85 

(realizada) 

15,1 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

14,3 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Houve 

melhoria de 

desempenho 

do indicador 

nos anos de 

2016 e 2017 

ÁREA Assistência Social 

DIMENSÃO Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

PROGRAMA Trabalho, Emprego e Renda 

OBJETIVO Fomentar a economia solidária e o empreendedorismo 

Indicadores 
META 

Resultados 
Executore

s 
Observação 

2016 2017 2018 2019 

Incremento do 

emprego formal 

de jovens de 18 

a 29 anos 

0,3 

(prevista)

/ -8,60 

(realizad

a) 

0,5 

(prevista)/ 

0,91 

(realizada) 

0,7 

(prevista)/ 

-4,38 

(realizada) 

10,0 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Alcançou a 

meta apenas 

no ano de 

2017 

SEASTER 

Jovens são os mais 

atingidos pelos piores 

índices de 

desemprego, de 

evasão escolar, de 

falta de formação 

profissional, mortes 

por homicídio, 

envolvimento com 

drogas e com a 

criminalidade. 

Necessário integrar 

programas e ações 

voltadas à promoção 

e inserção social dos 

jovens por meio do 

trabalho. 

Indicadores 2016 2017 2018 2019 Resultados Executores 

Taxa de 

Aproveitamento 

dos 

Trabalhadores 

encaminhados 

ao mercado de 

trabalho 

12 

(prevista)

/  

20 

(realizad

a) 

17 

(prevista)/ 

15,9 

(realizada) 

22,0 

(prevista)/ 

12,30 

(realizada) 

27,0 

(prevista)/ 

NA 

(realizada) 

Baixa 

execução 

das metas do 

programa. 

Somente em 

2016 

alcançou a 

meta 

 

Fonte: Trindade (2019). 
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Inicialmente, verifica-se que o PPA 2016-2019 (Lei nº 8.335, 29/12/2015) estabeleceu 

quatro dimensões em programas temáticos, tendo indicadores de processo e de resultado. 

Segundo Trindade (2019), objetivou a redução da pobreza e da desigualdade, contudo, 

esse PPA não adotou as políticas transversais enquanto diretriz. 

Dentro do escopo da pesquisa, de investigar a transversalidade de políticas públicas 

relacionadas à evasão escolar no ensino médio, tráfico de drogas e homicídios, políticas 

que, segundo a metodologia de Trindade (2019), caracterizariam a intersetorialidade de 

ações entre as áreas da educação (redução da evasão escolar no ensino médio), saúde 

(combate ao tráfico de drogas – tratamento de dependentes) e segurança pública 

(enfrentamento aos homicídios), foram destacados 4 (quatro) Programas, abrangidos na 

dimensão Inclusão Social, sendo o da área da Educação, classificado como Promoção 

Social, o da área de Segurança Pública, como Segurança Pública e Defesa Social, o 

programa Cidadania e Direitos Humanos, na Dimensão Proteção e Desenvolvimento 

Social, o programa Trabalho, Emprego e Renda, na Dimensão Desenvolvimento 

Econômico e Meio Ambiente. O Programa Cidadania e Direitos Humanos contemplou 

ações intersetoriais. 

Quanto à análise da dimensão Proteção e Desenvolvimento Social, o programa Cidadania 

e Direitos Humanos teve quatro indicadores. Em que pese a previsão de execução pelos 

órgãos: Fundação Pró-paz, SEJUDH, SUSIPE, PM e PC; as ações do programa ficaram 

praticamente restritas à SEJUDH e às polícias, sem ações do Programa Pró-Paz e, pela 

saúde, o indicador de Taxa de Cobertura de ações de Capacitação dos Profissionais da 

Rede de Atenção aos Usuários de Drogas, não apresentou metas no período de 2017 a 

2019, não tendo sido avaliado o desempenho desse indicador. Trindade (2019) enfatiza 

que houve a ampliação da compartimentação de ações, resultando em políticas 

fragmentadas, que deveriam ser de mútuo reforço por parte das secretarias.  

Outro aspecto ressaltado por Trindade (2019) foi a falta de definição de público-alvo na 

quase totalidade dos objetivos. Essa ausência leva à deficiência na aferição dos impactos 

dos resultados pretendidos, notadamente quando se parte de indicadores claros quanto à 

vulnerabilidade da população juvenil na faixa-etária de 18 a 29 anos, conforme 

reafirmado em vários estudos quanto ao perfil das vítimas de homicídios (SILVEIRA 

JÚNIOR, 2013; CHAGAS, 2014; TRINDADE, 2019; entre outros), apontando a 

população masculina jovem como predominante na principal faixa dessa incidência, por 

exemplo. 
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Quanto à análise da dimensão Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o programa 

Trabalho, Emprego e Renda, com dois indicadores, foi executado somente pela 

SEASTER. O caráter eminentemente setorial, sem parcerias público-privadas, restringiu 

a amplitude das ações, tendo em vista as limitações operacionais da Secretaria, o que pode 

ser confirmado pelos resultados alcançados, estando abaixo das metas em praticamente 

todo o ciclo do PPA. O que corrobora com as conclusões de Trindade (2019) de que a 

ausência de ações intersetoriais coordenadas nesse programa pode ser a grande razão 

desses resultados. 

Quanto à análise da dimensão Segurança Pública e Defesa Social, o programa Segurança 

Pública, teve um indicador para o objeto ora pesquisado, a Taxa de Identificação de 

Autoria de Procedimento (TIAP) Homicídio, onde apenas a Polícia Civil apresentou 

indicadores, o que contrasta com o propósito de atuação integrada do Sistema de 

Segurança Pública e Defesa Social, bem como com as limitações operacionais da Polícia 

Judiciária em termos de promover a resolutividade dos procedimentos relacionados aos 

homicídios. As ações deste programa também se mostraram setorizadas, geridas no 

âmbito de cada órgão. O PróPaz, apesar de responsável pelas ações de superação das 

fragilidades sociais relacionadas aos indicadores de violência e criminalidade, limitou 

suas ações às instalações de Unidades Integradas (UIPP), reforçando a perspectiva 

setorial no âmbito do programa Segurança Pública. 

Quanto à análise da dimensão da Promoção Social, o programa Educação Básica 

trabalhou quatro indicadores, as Taxas de Reprovação e Abandono nos ensinos 

Fundamental e Médio. Foi um programa desenvolvido apenas no âmbito da SEDUC que 

alcançou as metas de melhoria apenas nos anos de 2016 e 2017. Na avaliação do 

programa, houve a presença de parcerias público-privadas, o que é um fator positivo. 

Contudo, também apontou sua concentração na Região Metropolitana de Belém (73% 

dos recursos e 39% das matrículas). 

Os quatro indicadores refletem o objetivo de redução do analfabetismo e de 

universalização da educação infantil em cooperação com os entes federados. Não 

obstante, os dados apontados por Vilaça (2016), bem como os alcançados nesta pesquisa 

mostram que, em que pese o acesso das vítimas de homicídios à escola, verificou-se 

significativo percentual destes com antecedentes criminais, o que sugere a necessidade 

de ações complementares e coligadas ao acesso à Educação, como ações de Saúde 

(combate às drogas) e da Segurança Pública (enfrentamento aos homicídios), para ajudar 

a Educação diante dos outros fatores sociais que influenciam na dinâmica escolar. 
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Como conclusão, o estudo mostrou que esse ciclo da política pública no Estado do Pará 

não efetivou a diretriz de transversalidade e intersetorialidade de políticas públicas e nem 

mesmo um modelo de gestão transversal, havendo apenas a utilização equivocada da 

terminologia no corpo do planejamento (TRINDADE, 2019). 

Outro aspecto destacado pela autora é que os PPA também não adotaram 

intersetorialidade de políticas ou articulação intergovernamental para fins de 

descentralização de programas específicos voltados às políticas públicas de prevenção e 

repressão ao crime, combate às drogas e evasão escolar, que prestigiasse uma formatação 

interagências e que levasse à atuação multisetorial dos gestores, fato que aliado à 

deficiência na metodologia de acompanhamento e avaliação, restou por não efetivar os 

objetivos colimados de integração de esforços para neutralização dos fatores sociais que 

influenciaram nos índices de homicídios na Região Metropolitana de Belém 

(TRINDADE, 2019). 

A atuação da polícia ostensiva. 

Para compreender a lógica de atuação do policiamento ostensivo em relação aos 

homicídios em Belém, é necessário conhecer as disposições legais que orientam essa 

atividade. 

Segundo a Constituição Federal, a polícia ostensiva é atividade realizada pelas Polícias 

Militares (art. 144, § 5º), sendo que nos termos da Lei de Organização Básica da Polícia 

Militar do Pará, constitui-se de ações de prevenção e repressão aos ilícitos penais e 

infrações definidas em lei, compreendendo também as ações necessárias ao pronto 

restabelecimento da ordem pública em locais ou áreas específicas em que se presuma ser 

possível e/ou ocorra perturbação da ordem pública ou pânico (PARÁ, 2020). 

No regulamento de sua organização básica, a Polícia Militar do Pará atribui a seus 

comandos de policiamento a responsabilidade pela manutenção da ordem pública, 

competindo-lhes a gestão dos recursos e esforços policiais na base territorial onde estão 

situados (PARÁ, 2016). 

Segundo a Diretriz Geral de Emprego Operacional nº 001/2014, que representa a doutrina 

operacional da Polícia Militar do Pará, os comandantes territoriais devem realizar 

acompanhamento constante dos fenômenos criminais, atribuindo-lhes, em grau 

sucessivo, “a responsabilidade de empreender os esforços em seu nível de competência, 

bem como assessorar decisões superiores e, em caso de rompimento da malha protetora, 

solicitar apoio ou recobrimento” (PARÁ, 2014, p.36). 
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Desta forma, a verificação de elevação na incidência de homicídios nos bairros é 

percebida pelas unidades de policiamento ostensivo locais como sinal para atuação 

imediata para reestabelecimento da ordem. 

A partir do ano de 2007, a Polícia Militar do Pará passou à utilização do Boletim de 

Ocorrência Policial Militar (BOPM), instrumento para registro das ocorrências atendidas 

pelo policiamento ostensivo. Em 2010, com o objetivo de gerar maior conhecimento 

sobre a atividade policial militar em seu contexto de atendimentos diários e melhoria 

continuada nos serviços prestados, o BOPM passou a ser denominado de BAPM (Boletim 

de Atendimento Policial Militar), consolidando o entendimento que o boletim constituía 

ferramenta para registro de todos os atendimentos e ações operacionais da Corporação, 

não apenas os que culminassem em procedimento de polícia judiciária. 

Em 2015, é instituído oficialmente o Boletim de Atendimento Policial Militar (BAPM), 

bem como publicado o respectivo Manual de Preenchimento. 

Em 2018, foi publicada a Diretriz de Meritocracia, objetivando o controle de 

produtividade e a política de valorização e reconhecimento, a partir da qual, foi 

estabelecida a mensuração da produtividade policial militar com base nos BAPM 

registrados no Sistema Integrado de Gestão Policial (SIGPOL). O processo de 

implantação foi gradual e, no ano de 2017, pode-se extrair os primeiros relatórios 

auditáveis mais completos das ações do policiamento ostensivo na capital (PARÁ, 2018). 

Neste sentido, foi extraído um relatório 2018 das ações do policiamento ostensivo nos 

bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré. Os dois primeiros com as maiores 

concentrações de homicídios nos aglomerados subnormais, o terceiro grande percentual 

de sua área com AGSB e ausência de registros de homicídios de jovens e, o quarto, sem 

AGSB e sem homicídios de jovens registrados em 2018. 

A Tabela 3 demonstra o comparativo entre a distribuição das principais ações do 

policiamento ostensivo nos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, no ano de 

2018. Os onze tipos de atendimentos selecionados representam o maior percentual de 

ações do policiamento ostensivo, orbitando em torno de 95% do volume total de ações 

realizadas nesses bairros no período. 
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Tabela 3: Principais ações do policiamento ostensivo em 2018, nos bairros: Cabanagem, 

Telégrafo, Paracuri e Nazaré, em Belém-Pará. 

 

 

Inicialmente, ressalta-se que a utilização do SIGPOL passou por estágios de apropriação 

pelos efetivos das unidades policiais, sendo que o tempo de consolidação da prática de 

registro dos atendimentos no sistema foi diferente em cada unidade de policiamento. 

Dessa forma, mostrou-se mais prudente que as análises fossem feitas comparando os 

percentuais de registros dentro de cada bairro, na mesma unidade policial, sem comparar, 

neste primeiro momento, os volumes de registros entre unidades distintas, a fim de evitar 

interpretações baseadas em práticas de registros diferentes entre elas.  

A partir dessas premissas, verifica-se em que todos os bairros de estudo, as ações que 

concentram o maior esforço das unidades de polícia ostensiva foram as abordagens (em 

especial a pessoas, mas também bicicletas, motos e veículos), buscas de suspeitos, 

flagrantes de crime ou contravenção e recaptura de foragidos, alcançando 90% das ações 

de polícia ostensiva nesses bairros em 2018, enfatizando ações de enfrentamento a 

infratores, em detrimento a outros tipos de ações preventivas. O que leva a conclusão de 

que as práticas adotadas por essa instância, potencializam embates com a população, com 

maior uso da força pela instância policial, sobrecarregando-a e reduzindo a amplitude de 

controle por outros meios, como pelo engajamento social, preconizado pela criminologia 

crítica (ZAFFARONI, 2017). 

 NÚMERO REGISTRADO DE AÇÕES 

TIPOS DE AÇÕES CABANAGEM TELÉGRAFO PARACURI NAZARÉ 

119.SEGURANÇA DE TESTEMUNHAS OU PESSOAS 

AMEAÇADAS 22 1 0 0 

202.AÇÃO PREVENTIVA EM RESTAURANTES, 

BARES, CASA DE CÔMODOS 2 12 0 0 

205.AÇÃO PREVENTIVA EM MANIFESTAÇÃO 

PÚBLICA 2 11 2 11 

402.ABORDAGEM DE BICICLETA 7 3 0 17 

404.ABORDAGEM DE CARRO 57 3 1 10 

406.ABORDAGEM DE MOTO 166 6 0 19 

409. ABORDAGEM DE PESSOA 266 782 117 1593 

414.ADVERTÊNCIA 9 19 37 21 

417.BUSCA SEM ÊXITO DE SUSPEITO 102 401 40 392 

602.FLAGRANTE DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO 5 15 0 2 

603.RECAPTURA DE FORAGIDO 2 13 0 2 

Total Principais Ações 640 1266 197 2067 

Total Geral Ações 2018 703 1412 202 2132 

Percentual (%) 91,04 89,66 97,52 96,95 

Fonte: SIGPOL-PMPA, janeiro/2021 – Elaboração dos autores. 
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Além disso e não obstante os esforços da polícia ostensiva, suas ações têm clara limitação 

ao lidar com o problema dos homicídios, evidenciando a necessidade de uma eficiente 

abordagem intersetorial diante de suas causas. Foi nesse sentido que ao abordar o tema 

da política de segurança pública, Rua (2014 apud TRINDADE, 2019) destacou que esta 

envolve aspectos sociais, econômicos, culturais, carecendo de um tratamento baseado na 

integração dos esforços de educação, saúde, trabalho, assistência social, para não limitar-

se à repressão. 

Neste sentido, a deficiente articulação nas ações interagências a partir dos Planos 

Plurianuais do Pará, compreendendo o período de 2018, demonstra reflexos na recorrente 

ênfase em medidas de repressão ao delito na atuação do Estado em relação ao homicídio 

em Belém, o que se faz verificar pelos maiores esforços do policiamento ostensivo nos 

bairros nos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré de homicídios na capital, 

restando por confirmar o terceiro pressuposto analisado da criminologia da libertação. 

CONCLUSÕES 

Visando responder qual a influência das agências do sistema penal na dinâmica dos 

homicídios de jovens em Belém no ano de 2018, segundo a criminologia da libertação, a 

presente pesquisa estabeleceu uma metodologia estruturada a partir de três estudos 

desenvolvidos acerca da análise do homicídio em Belém. São eles: Geografia, Segurança 

Pública e a Cartografia dos Homicídios na Região Metropolitana de Belém (CHAGAS, 

2014); Vitimização por Homicídio: Perfil Socioeconômico e Criminal das Vítimas 

(VILAÇA, 2016) e; Homicídios na Região Metropolitana de Belém: práticas para 

contenção e vulnerabilidades (TRINDADE, 2019). 

Cada pesquisa utilizou métodos específicos para atingir seus próprios objetivos, sendo 

que essas metodologias foram correlacionadas e serviram de base para a verificação de 

três pressupostos estruturantes da hipótese desta pesquisa, de que o funcionamento do 

sistema penal favoreceu os homicídios de jovens em Belém em 2018, em razão de 

características apontadas pela criminologia da libertação: 1) de seletividade, 2) falha no 

controle social e, 3) ênfase em medidas repressivas. 

As pesquisas fundantes e os pressupostos criminológicos foram assim relacionados: o 

método de Chagas (2014) utilizado na análise do pressuposto da seletividade; a 

metodologia de Vilaça (2016) na análise do pressuposto de falha no controle social e; a 

metodologia de Trindade (2019) na análise do pressuposto de ênfase em medidas 

repressivas. 
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Importa assim ressaltar que o cerne das análises não contemplou as causas sociais dos 

homicídios em Belém-Pará, mas o recorte teórico de análise sobre a influência que a 

atuação do sistema penal exerce sobre o fenômeno. 

Os resultados apontaram que dos 52 homicídios, 26 (50%) tiveram vítimas jovens (18 a 

29 anos), com 100% desses eventos dentro das áreas de aglomerados subnormais; 65,39% 

das vítimas residentes nos bairros pesquisados; 57,69% desses jovens com Ensino 

Fundamental Incompleto; 23,08% com Ensino Médio completo e 15,38% com Ensino 

Médio incompleto. 

Outra importante verificação foi que dos 26 homicídios de jovens nos quatro bairros em 

2018, 25 (96,15%) apresentaram características de execução, com suspeitos encapuzados, 

grupos pequenos, abordagens rápidas, fuga sem subtrair pertences, etc, denotando o 

exercício de função punitiva nesses homicídios, e suscitando práticas de uma dimensão 

subterrânea do sistema penal, conforme alerta Zaffaroni (2017). 

Verificou-se ainda que o ciclo do PPA 2016-2019 (recorte 2018) não efetivou a diretriz 

de transversalidade e intersetorialidade de políticas públicas de segurança e nem mesmo 

um modelo de gestão transversal, para fins de descentralização de programas específicos 

voltados às políticas públicas de prevenção e repressão ao crime, combate às drogas e 

evasão escolar, que prestigiasse uma formatação interagências e que levasse à atuação 

multisetorial dos gestores, tanto no planejamento quanto no acompanhamento e avaliação 

dessas estratégias, resultando em esforços paralelos no enfrentamento dos fatores sociais 

relacionados aos índices de homicídios no estado. 

Quanto ao pressuposto da seletividade em relação às 26 vítimas jovens, utilizando a 

metodologia de Chagas (2014) foi possível relacionar os homicídios às áreas de 

aglomerados subnormais nos bairros. A análise cartográfica possibilitou ainda conhecer 

melhor as variáveis ligadas ao conceito, revelando condições socioeconômicas que 

favorecem que as áreas dos aglomerados se tornem palco da expressão de múltiplos 

poderes punitivos territoriais; os poderes de “p” minúsculos de Raffestin (1993). 

Ao discorrer sobre esses poderes (“p”), Raffestin reflete que eles passam a configurar as 

relações no território. Nesse sentido, Morais (2016) ressalta que os grupos responsáveis 

pelos homicídios atuam sempre na função punitiva, corroborando que na dinâmica do 

espaço, outros agentes territoriais, além do sistema penal (pela instância polícia), passam 

a exercer esse poder, tais como parapoliciais (milícias), paramilitares, capatazes; grupos 

de extermínio, esquadrões da morte, bem como a segurança privada, o tráfico de drogas, 



53 

 

etc. Esses atores territoriais também se apropriam da mesma seletividade para exercer seu 

poder punitivo, contando muitas vezes com a omissão de agentes do próprio Estado. 

Assim, uma conclusão importante para compreender a seletividade nas práticas de 

homicídio em Belém é considerá-la enquanto expressão do poder punitivo dentro do 

território estabelecido nos bairros de Belém, exercido por múltiplos atores, mas a partir 

de uma mesma lógica criticada do sistema penal, que adota áreas de precárias condições 

socioeconômicas como palco prioritário para exercício do poder punitivo. Essa 

verificação confirma a presença do pressuposto da criminologia da libertação de 

seletividade em relação aos alvos da ação punitiva, evidenciado no perfil socioeconômico 

e criminal das vítimas de homicídios em Belém-Pará em 2018, conforme 1º objetivo 

específico desta pesquisa. 

Observando os dados referentes à escolarização das 26 vítimas jovens de homicídios nos 

bairros pesquisados de Belém em 2018, verificou-se que a maioria teve contato mais 

duradouro com a escola (96,33%), bem como pelo percentual de antecedentes criminais 

(50%) identificados nesta pesquisa, verifica-se a ocorrência contato com estruturas de 

controle social, mas que estas não puderam coadunar as condutas às normas e valores 

estabelecidos, levando a confirmação do pressuposto da criminologia da libertação de 

falha dos mecanismos de controle social para as vítimas de homicídios em Belém em 

2018, conforme 2º objetivo específico desta pesquisa. 

Quanto ao pressuposto de ênfase em medidas repressivas, o estudo realizado por Trindade 

(2019) sobre a intersetorialidade e transversalidade das políticas públicas no estado do 

Pará, materializadas em programas no âmbito dos Planos Plurianuais, voltadas a 

contenção dos homicídios, combate às drogas e redução da evasão escolar no ensino 

médio, mostra que quanto aos homicídios, os programas foram essencialmente setoriais, 

mostrando a ausência de integração de esforços entre as áreas da saúde, educação e 

segurança pública no PPA PA 2016-2019 (recorte 2018). 

Em relação a redução dos homicídios, o indicador adotado de “Taxa de Identificação de 

Autoria de Procedimento (TIAP) Homicídio” restringiu-se às ações de identificação pelos 

procedimentos da Polícia Civil, SUSIPE e DETRAN, onde apenas a primeira apresentou 

os indicadores, denotando a natureza setorial da política pública diante dos homicídios 

em Belém no período. Quanto à evasão escolar, as ações ficaram praticamente restritas 

ao âmbito da SEDUC e os resultados evidenciaram a carência de coordenação 

intersetorial nas ações. Já no caso do combate às drogas, a análise apontou deficiência na 

definição de público alvo e na definição das metas para o período. 
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Outro importante aspecto complementar nessa análise foi quanto à forma de atuação do 

sistema penal por meio de uma de suas agências da instância policial, a polícia ostensiva. 

Por meio da identificação dos tipos de ações realizadas pela polícia ostensiva, registradas 

no SIGPOL foi possível verificar que nos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e 

Nazaré no ano de 2018, as ações priorizam as abordagens (em especial a pessoas, mas 

também bicicletas, motos e veículos), buscas de suspeitos, flagrantes de crime ou 

contravenção e recaptura de foragidos; alcançando 90% das ações de polícia ostensiva 

nesses bairros em 2018. Esse resultado mostra a ênfase em ações de enfrentamento a 

infratores, em detrimento a outros tipos de ações preventivas, corroborando com os 

indicativos de Trindade (2019) sobre a ausência de articulação nas ações intersetoriais 

para o enfrentamento do homicídio. 

As práticas adotadas por essa instância policial, potencializam embates com a população, 

com maior uso da força, levando a sua sobrecarga e reduzindo a amplitude de controle 

por outros meios, como pelo engajamento social. Nesse particular, Zaffaroni (2017) 

reflete que a dinâmica de controle social realizada pelo sistema penal não produz 

resultados esperados e acaba enfraquecendo o controle exercido pelas organizações 

comunitárias, o que leva a uma ênfase cada vez maior das ações repressivas por parte do 

Estado para conter as condutas desviantes que busca inibir, o que confirma o pressuposto 

de ênfase em medidas repressivas diante dos homicídios em Belém em 2018. 

Neste sentido, a deficiente articulação nas ações interagências a partir das políticas 

públicas de segurança demonstrou seus reflexos também na forma de atuação da polícia 

ostensiva nos bairros, potencializando a ênfase em medidas de repressão ao delito na 

atuação do Estado em relação ao homicídio em Belém, o que confirma também esse 

pressuposto da criminologia da libertação, conforme 3º objetivo específico desta 

pesquisa. 

Tais conclusões apontam para confirmação da hipótese desta pesquisa de que, mesmo não 

sendo causa, o funcionamento do sistema penal favoreceu os homicídios de jovens 

Belém-Pará em 2018, em razão de características apontadas pela criminologia da 

libertação: de seletividade, falha no controle social e ênfase em medidas repressivas. 
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1 Apresentação 

 
O Manual de Cartografia Criminológia para a Polícia Ostensiva foi uma 

descoberta a partir do trabalho de pesquisa sobre os homicídios e a atuação do Sistema 

Penal em Belém-Pará, realizado dentro do Programa de Pós-Graduação em Segurança 

Pública, do Instituto de Humanas, da Universidade Federal do Pará. 

A ideia inicial era apenas analisar os homicídios em Belém, no ano de 2018, 

a partir da teoria da Criminologia da Libertação (CASTRO, 2005), usando para isso: 

o método cartográfico elaborado pelo Professor Geógrafo, Dr. Clay Chagas, para 

demonstrar a relação entre os homicídios e a forma de produção do espaço e dinâmica 

do território (CHAGAS, 2014); as análises estatísticas da Perita Criminal Isabella 

Vilaça sobre o perfil das vítimas (VILAÇA, 2016) e a pesquisas documentais da 

Delegada de Polícia Civil Eugênia Trindade sobre a efetividade das políticas públicas 

intersetoriais nos Planos Plurianuais (PPA) do Estado do Pará (TRINDADE, 2019). 

Contudo, as possibilidades alcançadas pela interpretação dos resultados, 

bem como as novas práticas de análise criminal desenvolvidas pela Polícia Militar do 

Pará, em algumas das suas unidades operacionais, notadamente, 2º e 20º Batalhões 

de Polícia Militar, levaram a ideia de sistematizar de forma mais simples o caminho 

metodológico utilizado, para relacionar indicadores de violência com pressupostos 

teóricos, a partir de variáveis verificáveis no território. 

O objetivo é contribuir com os trabalhos dos policiais analistas, nos núcleos 

de estatística e análise criminal (NEAC) e dos respectivos comandos das Companhias 

de Polícia Ostensiva na construção de planejamentos preventivos, estabelecendo uma 

ponte entre as teorias criminológicas e as práticas diárias do policiamento ostensivo, 

a partir do aprofundamento da análise do território. 

Assim, a finalidade do manual é apresentar os procedimentos de construção 

dessa cartografia criminológica com resultados que contribuam na elaboração de 

estratégias de prevenção da violência pela Polícia Ostensiva. 

 

Os Autores 
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2 Cartografia Criminológica para a Polícia Ostensiva 

Por que cartografia? 

A atuação da Polícia ostensiva impõe a melhor compreensão do espaço onde 

ocorre essa atuação e a cartografia é um ramo da geografia que busca proporcionar a 

visualização do espaço por meio de variáveis que traduzam dinâmicas importantes para essa 

compreensão. 

A cartografia não representa a simples representação do espaço por meio de mapas 

que informem localizações espaciais, mas pela correlação visual entre variáveis que 

interessam ao objeto de estudo, proporcionando interpretações sobre as dinâmicas que se 

desenvolvem no espaço, configurando os territórios e seus agentes territoriais. 

Neste sentido, a cartografia tem se mostrado uma ferramenta muito importante 

para a atividade de Polícia Ostensiva, por proporcionar a visualização rápida das variáveis 

que influenciam em determinado fenômeno de violência ou criminalidade, em determinado 

tempo e espaço. 

Por que criminologia? 

A Polícia Ostensiva é a dimensão da atuação policial responsável por ações 

ostensivas de prevenção e repressão da violência e da criminalidade, tendo por base a 

aplicação da lei penal. 

A criminologia constitui uma das dimensões de compreensão da atuação do sistema 

de órgãos do estado responsáveis pela aplicação da lei penal (Sistema Penal). As agências 

policiais constituem a primeira instância de atuação do Sistema Penal, sendo a Polícia 

Ostensiva a principal porta de entrada para todo esse sistema. Desse modo, a atuação da 

Polícia Ostensiva - suas estratégias, métodos e resultados – produz impacto determinante no 

trabalho das agências judiciais, em especial na definição do público e dos conflitos (tipo de 

delinquência) que chegarão, e de como chegarão, ao sistema de justiça criminal. 

Ao longo de sua história, a criminologia deteve-se ao estudo do delinquente, do 

delito e da delinquência, buscando responder às perguntas: Quem? Como? Quanto? 

Preocupando-se em definir quem era o delinquente, como realizava o delito e quanta 

delinquência existia, bem como compreender os processos de criminalização (DE CASTRO, 

2015). O estudo dessa dinâmica a partir de métodos da criminologia permite concluir que 

fatores condicionantes da atuação da Polícia (seletividade, estigmatização, etc) também 

interferem, e expressivamente, nos resultados produzidos por um determinado modelo de 

controle social. 
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Assim, o aprimoramento do planejamento para a atuação preventiva ou repressiva 

da Polícia Ostensiva pressupõe uma melhor compreensão dos objetos de estudo da 

criminologia, suas pesquisas, teorias e resultados alcançados. 

Dessa forma, a apropriação dos objetos de estudo da criminologia, pode 

proporcionar uma visão mais abrangente para os planejamentos de atuação da Polícia 

Ostensiva. 

A cartografia criminológica: procedimentos. 

Diante do propósito de verificar a aplicabilidade de uma teoria criminológica 

(Criminologia da Libertação) em territórios definidos, foram seguidas essas etapas: 

1º Passo: Definir bases teóricas. 

Inicialmente foram identificados pressupostos ou fundamentos que 

caracterizassem a teoria criminológica em estudo. 

A teoria escolhida foi a Criminologia da Libertação (DE CASTRO, 2015). Como 

pressupostos dessa teoria, foram eleitos: 1) a seletividade; 2) a falha no controle social e; 3) 

a ênfase em medidas repressivas. 

Os pressupostos foram eleitos a partir da compreensão da necessidade de sua 

verificação no território, a partir da escolha de variáveis observáveis e mensuráveis. 

2º Passo: Definir variáveis e fontes. 

Em seguida, foram definidas variáveis para verificação desses pressupostos no 

território e realizado o diagnóstico. As variáveis eleitas foram: 1) local das mortes e a 

distribuição dos aglomerados subnormais, verificável por análise cartografia (fontes: 

SIAC/SEGUP e IBGE); 2) perfil socioeconômico e criminal das vítimas, por análise 

estatística (fontes: SIAC/SEGUP, CPC RC, DIME/PCPA) e; 3) a natureza das ações do 

policiamento ostensivo nos bairros, por análise estatística (fonte: SIGPOL/PMPA). 

3º Passo: Definir território e período. 

Aqui, foram definidos os territórios para a realização da análise cartográfica, sendo 

que na Polícia Ostensiva, essa definição é feita dentro das respectivas circunscrições. Os 

Comandos Intermediários (COINT) são responsáveis pelo Policiamento Ostensivo nas 

Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP); os Batalhões de Polícia Militar (BPM) e as 

Companhias Independentes (CIPM) são responsáveis pelas subrregiões; as Companhias 

Orgânicas (CIA) são responsáveis pelo policiamento ostensivo nas Áreas Integradas de 

Segurança Pública (AISP); os Pelotões (Pel), responsáveis pelos Setores de policiamento 
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dentro das AISP e; as guarnições de Polícia Militar (GUPM), responsáveis pelos Subsetores 

de policiamento. 

O Estado do Pará possui 15 Regiões Integradas de Segurança Pública. 

Figura 1: Mapa da localização das Regiões Integradas de Segurança Pública do Pará, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a estratégia de redução ao setor mínimo da Polícia Ostensiva, é 

preferível estudar os eventos sob a perspectiva da responsabilidade territorial, levado a menor 

fração possível do espaço que facilite a coleta e análise de dados. 

Para o presente estudo, foi escolhida a dimensão espacial do bairro e eleitos: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, para análise dos homicídios, no ano de 2018. 

Tabela 1: Caracterização da incidência de homicídios nos bairros: Cabanagem, Telégrafo, 

Paracuri e Nazaré, na série histórica de 2012 a 2019. 

Bairros População 
Faixa de 

homicídios do 
bairro na série 

Número de 
homicídios 

na série. 

Taxa média de 
homicídios por 
10mil hab. na 

série 

Número de 
registros de 
homicídios 

2018 

Cabanagem 27.781 Acima de 200 326 14,67 32 

Telégrafo 
sem Fio 

42.953 De 101 a 200 183 5,33 20 

Paracuri 9.934 De 51 a 100 70 8,81 2 

Nazaré 20.504 De 11 a 50 14 0,85 3 

Fonte: IBGE (2010), SIAC (2020) – Elaboração dos autores (2020). 

 

Fonte: IBGE (2010), IBGE (2020), SIAC (2020) – Elaboração dos autores (2020). 
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4º Passo: Levantar variáveis no território. 

Aqui foi feita a localização dos aglomerados subnormais nos bairros.  

Os aglomerados subnormais (AGSN) correspondem a um conceito utilizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1991, o qual, segundo Borges 

(2016), busca apresentar uma leitura sobre as desigualdades no país, especialmente 

relacionadas à habitação, e compreendidas como: 

Um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, 

casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando 

ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública 

ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A 

identificação dos aglomerados subnormais deve ser feita com base nos 

seguintes critérios: a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos 

de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou em período 

recente (obtenção do título de propriedade do terreno há 10 anos ou menos); e 

b) Possuírem pelo menos uma das seguintes características: urbanização fora 

dos padrões vigentes - refletido por vias de circulação estreitas e de 

alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não 

regularizadas por órgãos públicos; ou precariedade de serviços públicos 

essenciais (IBGE, 2011). 

Figura 2: Mapa da localização dos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e 

Nazaré e seus aglomerados subnormais, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010 – Elaboração dos autores (2020). 
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Análise: Na Figura 2, as áreas sombreadas nos mapas mostram os aglomerados subnormais 

dos bairros, verificando-se que a Cabanagem apresenta sua área com 100% AGSN, 

denotando um perfil de precarização das condições de vida no bairro. No Telégrafo com 60% 

AGSN, é possível verificar um importante fenômeno da consolidação do espaço urbano que 

é o deslocamento das áreas de AGSN acompanhando a linha de expansão da 1ª légua 

territorial de Belém. O Paracuri com 70% AGSN também reflete a precarização das 

condições do bairro e, Nazaré sem registro de AGSN, evidencia um processo de consolidação 

do espaço urbano mais antigo. 

5º Passo: relacionar variáveis 

Com base no levantamento dessas variáveis no território, estabeleceu-se uma 

relação entre pressupostos e variáveis. Assim: 

Homicídios e localização dos aglomerados subnormais: 

A verificação de correspondência entre os locais das mortes com as áreas de 

aglomerados subnormais no bairro ajuda a analisar a seletividade, pois:  

a) A Criminologia da Libertação aponta que o processo de criminalização é 

fortemente seletivo, desde a atividade legislativa (no nível formal), onde condutas são 

tipificadas enquanto infrações e apenadas conforme critérios de seletividade classista, 

continuando pela detenção realizada pelos níveis de controle mais discricionário (a exemplo 

da polícia), denúncia, acusação, persecução penal, sentença e execução penal, sendo cada um, 

filtros poderosíssimos que operam sistematicamente em função da seletividade, contribuindo 

para a formação dos perfis da delinquência (DE CASTRO, 2015). 

b) Uma vez verificado que os homicídios se concentraram em determinadas áreas, 

nesse caso nas áreas de aglomerados subnormais, passa-se a vislumbrar a possível relação 

entre os eventos e determinado perfil das vítimas, ligado ao território. 
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Figura 3: Mapa de localização dos aglomerados subnormais e dos homicídios nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise: Na Figura 3, as manchas nos mapas representam a concentração dos homicídios de 

jovens nos bairros. Verifica-se que no bairro da Cabanagem que possui 100% AGSN, todos 

os homicídios estão em área de aglomerados. Já no Telégrafo, que possui 60% AGSN, 

praticamente todos os homicídios registrados em 2018 estão em área de aglomerados. No 

Paracuri, com 75% AGSN, não houve identificação precisa da localização dos homicídios 

em 2018. No bairro Nazaré, que não possui registro de AGSN, não houve registro de 

homicídios na faixa etária de 18 a 29 anos em 2018. 

Análise de infraestrutura: 

A análise da relação entre as mortes e os aglomerados subnormais levou a necessidade de 

melhor compreensão sobre a influência que cada variável que integra o conceito pode ter nos 

homicídios. Para essa análise foram realizadas as seguintes representações cartográficas dos 

bairros da Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré: 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010), SIAC (2021), CPC RC (2021), PCPA (2021) – Elaboração dos autores (2021). 
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Figura 4: Mapa da localização dos domicílios particulares permanentes (DPP) nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise: Na Figura 4, a cartografia dos bairros mostra a concentração de domicílios por setor 

censitário. O Paracuri tem a concentração mais alta do grupo, apresentando maior parte de 

sua área com mais de 100 domicílios por setor, seguido pelo Telégrafo e pela Cabanagem. 

Com base no censo 2010, o Paracuri possui a menor população dos quatro bairros (9mil), 

sendo menos da metade de Nazaré (20mil), que vem depois da Cabanagem (27mil) e do 

Telégrafo (42mil). 

A concentração do Paracuri se mostra como reflexo da elevada densidade 

populacional do bairro. No Telégrafo, verifica-se a maior concentração nas áreas extremas 

do bairro, no sentido da faixa de expansão da 1ª légua territorial de Belém, evidenciando um 

fenômeno de deslocamento da concentração populacional no sentido de saída do bairro, como 

resultado da expansão do mercado imobiliário e conseguinte valorização econômica do solo. 

Outro aspecto que merece destaque é que a alta concentração de DPP traduz 

habitações menores e maior concorrência por espaço e serviços públicos no bairro, reduzindo 

o acesso dos moradores aos serviços disponíveis. 
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Figura 5: Mapa da localização dos domicílios particulares permanentes (DPP) nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, com pavimentação asfáltica, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 5, a concentração de domicílios em vias com pavimentação asfáltica não 

traduz somente o desenvolvimento da urbanização nas áreas, mas mostra também o reflexo 

da própria alta concentração de domicílios no Paracuri e Telégrafo. 

Figura 6: Mapa da localização dos domicílios particulares permanentes (DPP) nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, com abastecimento de água via poço, 2020. 
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Na Figura 6, a maior concentração de DDP com abastecimento de água via rede de 

poço está no Paracuri, seguido pela Cabanagem e, por Nazaré, onde reflete uma maior 

consolidação do processo de urbanização, com edificações mais antigas, não caracterizando 

falta de acesso à rede geral, como no Paracuri e Cabanagem, com consolidação mais recente.  

Figura 7: Mapa da localização dos domicílios particulares permanentes (DPP) nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, com abastecimento de água via rede geral, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mapa da localização dos domicílios particulares permanentes (DPP) nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, com acesso à energia elétrica, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE, 2010 – Elaboração dos autores (2020). 
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Na Figura 7, a cartografia dos bairros mostra uma maior concentração de domicílios 

que tem abastecimento de água via rede geral no Paracuri seguido pela Cabanagem, também 

como reflexo da alta concentração populacional. 

Na Figura 8, verifica-se a concentração de domicílios por setor censitário com acesso 

à energia elétrica. O Paracuri apresenta alta concentração ao lado do Telégrafo, seguidos por 

Nazaré e pela Cabanagem. 

Figura 9: Mapa da localização dos domicílios particulares permanentes (DPP) nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, presentes em vias com iluminação pública, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 9 expressa a concentração de domicílios por setor censitário em vias com 

iluminação pública. Novamente a alta concentração populacional horizontal no Paracuri e 

parte da Cabanagem, em primeira vista, mostra semelhança com o bairro Nazaré, contudo o 

tipo de concentração populacional é vertical nesse bairro, bem como possui maior presença 

de vias com iluminação pública. O Telégrafo apresenta uma composição mista, onde a parte 

contígua ao bairro do Umarizal apresenta concentração de PDD com o perfil de Nazaré, mas 

conta também com a concentração de PDD na área dos aglomerados, mais semelhante à 

Cabanagem e Paracuri. 
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Figura 10: Mapa da localização dos DPP nos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e 

Nazaré, com presença de pessoas não alfabetizadas, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 10, fica evidente o forte contraste na presença de pessoas não alfabetizadas 

com 5 ou mais anos de idade entre as áreas de aglomerados do Paracuri e Telégrafo com o 

bairro Nazaré. 

Figura 11: Mapa da localização dos DPP na Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, com 

rendimentos mensais até 1/2 salário mínimo, 2020. 
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Figura 12: Mapa da localização dos DPP nos bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e 

Nazaré, com rendimento mensal acima de 10 salários mínimos, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 11 e 12, a cartografia dos bairros evidencia uma disparidade na 

distribuição de renda nominal mensal entre os bairros em estudo. Paracuri apresenta a maior 

concentração da população com rendimentos até 1/2 salário mínimo, seguido pelo Telégrafo 

e Cabanagem, sendo que nesses dois últimos, a concentração desse rendimento acompanha a 

concentração dos domicílios, onde o Telégrafo apresenta maior área com concentração de 

DPP acima de 100, seguido pela Cabanagem. Nazaré figura com grande concentração de DPP 

com rendimentos nominais mensais acima de 10 salários mínimos, seguido pelo Telégrafo 

com uma pequena área com concentração média de DPP. Não houve registros significativos 

na Cabanagem, nem no Paracuri. 
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Figura 13: Mapa da localização da infraestrutura dos bairros da Cabanagem, Telégrafo, 

Paracuri e Nazaré, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 13, a cartografia dos bairros evidencia a concentração dos serviços e 

aparelhos públicos em áreas fora dos aglomerados. Isso reforça as conclusões da Figura 4, 

onde se verificou maior concentração nas áreas extremas do bairro, no sentido da faixa de 

expansão da 1ª légua territorial de Belém, com deslocamento da concentração populacional 

no sentido de saída das áreas mais valorizadas, refletindo um processo de exclusão, movido 

pela valorização imobiliária do solo nos bairros. 

A análise de Chagas (2014) ajuda a perceber que a lógica de ocupação do espaço em 

Belém, com a formação de aglomerados subnormais que reúnem largas zonas de exclusão 

social, coincidiu com as áreas de concentração dos maiores índices de homicídios na cidade 

no período de 2011 a 2013. Essa conclusão também se verificou na distribuição dos 

homicídios nos bairros em estudo, onde a Cabanagem que possui 100% de sua área 

constituída por aglomerados subnormais, apresentou as maiores taxas de homicídios na série 

histórica em contraponto a Nazaré, que não registra aglomerados e apresentou uma das 

menores taxas de homicídios da capital, com dois homicídios em 2018. 

O Telégrafo também ilustrou bem a verificação do método, visto que os homicídios 

de 2018 apresentaram distribuição quase total dentro das áreas de aglomerados do bairro. 

O Paracuri possui uma área de aglomerados quase de 75%, onde foi localizado seu 

único homicídio registrado em 2018. O bairro apresentou índices e comportamento 
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semelhantes aos demais do grupo, sendo que de 2017 para 2018, apresentou queda de 11 para 

02 registros na base do SIAC, destes apenas um registro apresentou dados confirmados nesta 

pesquisa. 

Borges (2016) defende que as disparidades do mercado imobiliário intensificam as 

desigualdades socioespaciais e interferem nas políticas públicas de habitação. Segundo esse 

autor, tais políticas públicas acabam por priorizar o lucro e atendem mais aos interesses do 

capital imobiliário privado do que às demandas sociais, o que leva pessoas em situação de 

vulnerabilidade econômica e social a se instalar em áreas clandestinas, em espaços precários, 

que vão constituir as “periferias” das cidades. 

Nesse sentido, o processo de periferização, com a formação dessas grandes zonas de 

exclusão, obedece a uma lógica de desenvolvimento dos grandes centros urbanos, que tem 

por fundamento um sentido econômico de ocupação do espaço como estratégia de 

desenvolvimento urbano do território. 

Da mesma forma que na pesquisa de Chagas (2014), os homicídios em Belém de 

2018 se concentraram nas áreas de aglomerados subnormais nos bairros pesquisados. E é 

exatamente nesses espaços organizados segundo a lógica econômica de urbanização da 

cidade, que as vítimas são encontradas e apresentam um perfil semelhante. 

Homicídios e Perfil das vítimas: socioeconômico e criminal. 

A verificação dos perfis das vítimas relacionados ao nível de escolaridade e 

antecedentes criminais ajuda a analisar a possível falha no controle social, pois: 

a) O controle social consiste em técnicas de obtenção de consenso, obediência e 

submissão em torno de valores essenciais do sistema (DE CASTRO, 2015); 

b) O estudo apontou que o perfil socioeconômico e criminal das vítimas de 

homicídios na Região Metropolitana de Belém corresponde a homens jovens 

pardos (18 a 29 anos), solteiros, com ensino fundamental II (5ª a 8ª série), 

residentes em bairros periféricos e com antecedentes criminais positivos, sendo os 

delitos mais recorrentes, roubo e drogas; 

c) Assim, sem desconsiderar a existência e influência de outros mecanismos de 

controle social, verifica-se que a escola e o Sistema Penal, de certa forma falharam 

no propósito de obter a adequação de conduta em torno do esperado socialmente. 
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Homicídios e forma de atuação do policiamento 

A natureza das ações do policiamento ostensivo nos bairros ajuda a analisar a possível 

ênfase em medidas repressivas, pois: 

a) A Criminologia da Libertação sustenta que o Sistema Penal, historicamente 

abusou do princípio da repressão, dando pouca atenção aos mecanismos de controle 

não-penal (DE CASTRO, 2015); 

b) Sem desconsiderar a atuação das demais instâncias do Sistema Penal, os tipos de 

ações de Polícia Ostensiva nos bairros traduzem o planejamento dessa agência diante 

dos problemas que enfrenta. 

c) A Tabela 2 mostra o comparativo entre a distribuição das principais ações do 

policiamento ostensivo nos bairros: Cabanagem, Telégrafo e Paracuri e Nazaré em 

2018. Os onze tipos de ações selecionadas representam mais de 93% das ações do 

policiamento ostensivo nos bairros, nesse período. 

 

 

 

 

 

Análise: Inicialmente, ressalta-se que a utilização do SIGPOL passou por estágios de 

apropriação pelos efetivos das unidades policiais, sendo que o tempo de consolidação da 

prática de registro dos atendimentos no sistema foi diferente em cada unidade. 

 NÚMERO REGISTRADO DE AÇÕES 

TIPOS DE AÇÕES CABANAGEM TELÉGRAFO PARACURI NAZARÉ 

119.SEGURANÇA DE TESTEMUNHAS OU 

PESSOAS AMEAÇADAS 
22 1 0 0 

202.AÇÃO PREVENTIVA EM RESTAURANTES, 

BARES, CASA DE CÔMODOS 
2 12 0 0 

205.AÇÃO PREVENTIVA EM MANIFESTAÇÃO 

PÚBLICA 
2 11 2 11 

402.ABORDAGEM DE BICICLETA 7 3 0 17 

404.ABORDAGEM DE CARRO 57 3 1 10 

406.ABORDAGEM DE MOTO 166 6 0 19 

409. ABORDAGEM DE PESSOA 266 782 117 1593 

414.ADVERTÊNCIA 9 19 37 21 

417.BUSCA SEM ÊXITO DE SUSPEITO 102 401 40 392 

602.FLAGRANTE DE CRIME OU 

CONTRAVENÇÃO 5 15 0 2 

603.RECAPTURA DE FORAGIDO 2 13 0 2 

Total Principais Ações 640 1266 197 2067 

Total Geral Ações 2018 703 1412 202 2132 

Percentual (%) 91,04 89,66 97,52 96,95 

Tabela 2: Principais ações do policiamento ostensivo em 2018, nos bairros: 

Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré, em Belém-PA. 

Fonte: SIGPOL-PMPA, janeiro/2021 – Elaboração dos autores. 
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Dessa forma, torna-se mais prudente que as análises sejam feitas comparando os 

percentuais de registros dentro de cada unidade, sem comparar, neste primeiro momento, os 

volumes de registros entre unidades distintas. 

Por meio da identificação dos tipos de ações realizadas pela Polícia Ostensiva, 

registradas no sistema da Polícia Militar do Pará (SIGPOL) foi possível verificar que nos 

bairros: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré no ano de 2018, as ações priorizaram as 

abordagens (em especial a pessoas, como também bicicletas, motos e veículos), buscas de 

suspeitos, flagrantes de crime ou contravenção e recaptura de foragidos; alcançando 90% das 

ações de Polícia Ostensiva nesses bairros em 2018. Esse resultado mostra a ênfase em ações 

de enfrentamento a infratores, em detrimento a outros tipos de ações preventivas.  

As práticas adotadas potencializam embates com a população, com maior uso da 

força, causando sobrecarga e reduzindo a amplitude de controle por outros meios, como pelo 

engajamento social das organizações comunitárias. 

6º Passo: Interpretar relações conforme bases teóricas. 

Aqui, a confirmação dos pressupostos levou à interpretação de sua presença nos 

territórios, a partir da teoria criminológica e, nesta fase, foram analisados os indicativos que 

essa interpretação traz para as ações de Polícia Ostensiva. Chegando-se ao modelo de análise 

cartográfico que possibilita o confronto de pressupostos criminológicos teóricos com 

variáveis relacionadas ao perfil das vítimas de crimes ou violências diversas no território. 

Tendo por base dados extraídos de pesquisas referentes aos homicídios na Região 

Metropolitana de Belém, em 2018, chegou-se a seguinte Sistematização: 

Quadro 1: Sistematização do método de cartografia criminológica para a Polícia Ostensiva. 

Cartografia criminológica para a Polícia Ostensiva 
INDICADOR Homicídios 

BASE TEÓRICA Criminologia da Libertação 

TERRITÓRIO Belém 

PERÍODO JAN A DEZ 2018 

DIAGNÓSTICO DO 
TERRITÓRIO 

PRESSUPOSTOS 
TEÓRICOS 

(CRIMINOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO) 

INDICATIVO 
CRIMINOLOGIA DA 

LIBERTAÇÃO 

INDICATIVO PARA 
POLÍCIA OSTENSIVA 

1) Localização dos eventos; 
2) Perfil das vítimas I (idade, 

sexo, raça/cor, bairro de 
residência); 

Seletividade 
Necessidade de 

maior preocupação 
com as vítimas. 

Investir em estratégias 
de relacionamento 

com vítimas 
potenciais. 

1) Antecedentes criminais; 
2) Perfil das vítimas II 

(escolaridade); 

Falha no controle 
social 

Necessidade de 
controle social pela 

integração 
comunitária. 

Investir em estratégias 
para fortalecer 

integração 
comunitária. 

1) Programas intersetoriais 
relacionados no PPA – 
avaliação das metas; 

2) Avaliação das ações de 
Polícia Ostensiva. 

Ênfase na 
repressão 

Necessidade de 
alternativas para 

resolução de 
conflitos. 

Investir em estratégias 
alternativas para 

resolução de conflitos. 

 Fonte: Elaboração dos autores (2021). 
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Considerando a abrangência de situações problema (criminais ou não criminais), que 

permeiam a atividade de Polícia Ostensiva, o método pode ser generalizado. 

Quadro 2: Generalização do método de análise cartográfica para a Polícia Ostensiva. 

Cartografia criminológica para a Polícia Ostensiva 

Indicador  Situação problema em Segurança Pública 

Base Teórica Teoria criminológica selecionada 

Território Espaço geográfico com variáveis conhecidas 

Período Espaço temporal de coleta de dados das variáveis 

DIAGNÓSTICO DO 
TERRITÓRIO 

PARÂMETROS 
CRIMINOLÓGICOS 

INDICATIVOS 
CRIMINOLÓGICOS 

INDICADORES PARA 
POLÍCIA OSTENSIVA 

1. Definir território; 
2. Definir indicador de 

violência para análise; 
3. Definir período de 

análise; 
4. Identificar localização 

dos eventos; 
5. Estabelecer variáveis 

dos eventos verificáveis 
no território; 

6. Cartografar relação das 
variáveis no território. 

1. Estabelecer 
parâmetros da teoria 
criminológica para 
sua verificação 
prática; 

2. Estabelecer relação 
entre parâmetros e 
comportamento das 
variáveis. 

1. Interpretar relação 
estabelecida entre 
parâmetros e 
variáveis a partir da 
teoria 
criminológica.  

2. Identificar 
indicativos teóricos 
de resolução. 

1. Interpretar 
medidas como 
estratégias para 
atuação da polícia 
ostensiva. 

2. Traduzir 
estratégias em 
ações de Polícia 
Ostensiva. 

 

3 Procedimentos de coleta 

Quanto aos procedimentos relativos à análise da seletividade nos homicídios, a partir 

da metodologia utilizada inicialmente por Chagas (2014), foi realizara a integração de tabela 

com geometria, considerando as seguintes necessidades da análise, em duas etapas. 

Na primeira haverá a identificação das áreas de aglomerados subnormais com os 

locais dos homicídios nos bairros, em 2018 e, na segunda etapa, a identificação da relação 

entre domicílios particulares permanentes nesses bairros com as variáveis de infraestrutura. 

1ª ETAPA: Identificação dos bairros da Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré e seus 

Aglomerados Subnormais. 

1º Passo (programa Google Earth). 

Para a realização do mapa foi primeiramente utilizado o programa Google Earth para 

realizar a vetorização da área total dos bairros analisados, posteriormente suas vias principais 

e secundarias, sua hidrografia, os pontos de localização dos homicídios também foram 

identificados e marcados afim de ser a precisão sobre o local do ocorrido, em seguida foi 

extraído da base de dados do IBGE, a área de aglomerados subnormais de cada um deles e 

em seguida foi realizada a vetorização da mesma.  

Os pontos foram identificados e marcados no Google Earth para sua transformação 

em camada, para assim serem lidos e trabalhos no Quantum GIS.  

Fonte: Elaboração dos autores (2021). 
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2º Passo (programa de planilhas – Excel ou similar). 

Reconhecimento dos atributos da Planilha: Censo Pará_2010.xls 

Atributos: 

Código do Município | Nome do Município | Nome dos Bairros | Total dos DPP. 

Para além desta operação de união de informações, foi estabelecido um modelo de 

impressão, ressaltando o comparativo dos DPP entre os bairros. 

3º Passo (programa Quantum GIS): 

Foi adicionada a camada vetorial, houve a codificação do arquivo para todos os 

elementos. Ao adicionar a planilha Censo Pará em paralelo, houve a criação de um arquivo 

em planilha, contendo os seguintes campos: Código do Município | Nome do Município | 

Código do Bairro | Nome dos Bairros | Total dos DPP por Bairro. 

Após este procedimento, teve-se a criação da Tabela Plan1 em união às seguintes 

opções: 

Adicionar união de vetor:  

Unir camada:  Plan_1 | Unir campo: Código do município | Campo alvo: CD_GEOCODM   

Selecionar Municipios_2010_PA > propriedades da Camada > Uniões 

Propriedades da Camada: Bairros _2010_PA 

A partir da inserção da tabela do Excel, será feita a duplicação da camada com a 

tabela inserida4. 

Selecionar: Municipios_2010_PA > Duplicar 

A partir da criação de duas camadas vetoriais, a primeira camada foi selecionada. 

4º Passo (Determinação dos critérios de simbolização de acordo com os valores inseridos 

da Tabela): 

A partir da integração de tabelas, foi realizado um levantamento prévio acerca dos 

quantitativos de DPP e suas variáveis (valor mínimo e máximo). Em seguida a este 

levantamento, foram estabelecidos os intervalos a serem adotados para cada classe. 

5º Passo (Cartografia Temática): Simbolização das camadas na relação de variáveis. 

Foram selecionados os bairros > Propriedades 

Propriedades da Camada: bairros, variável selecionada > Estilo: Graduado > Coluna: DPP 

Total. 

Classes: 5 > Cor de declividade: OrRd > Modo: Intervalo Igual. 

Desta forma, o campo de intervalos e os valores são postos aleatoriamente, assim, 

obter-se-á o preenchimento dos intervalos considerando a metodologia adotada. 

Determinando manualmente o valor mínimo e máximo das classes para a coluna DPP Total. 

Na sequência, a operação será repetida para a camada vetorial dos bairros de análise. 

                                                 
4 Ressalte-se que a base de dados da informação não integrada foi unida para os fins do projeto atual. 
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Ao fim, será criado um projeto cartográfico, e pelo Quantum GIS se criará um 

compositor de impressão com a inserção, criação, simbolização de camadas vetoriais e 

procedimentos básicos, divididos em três sessões: 

1ª sessão: Inserção da Camada Vetorial. 

Seleciona-se a camada (Limite Bairros Belém e Região Metropolitana.shp). Nesse 

momento, os bairros selecionados ganham as condições necessárias para receberem 

uma nova camada vetorial, que será o objetivo da próxima sessão. 

2ª sessão: Criação de uma nova Camada Vetorial. 

A criação de novas camadas é feita no formato shapefile e ordenadas. São elas: 

1º Vias Belém e Região Metropolitana.shp. 

2º Bairros de Estudo.shp 

3º Limite Bairros Belém e Região Metropolitana.shp 

4º Hidrografia Paraense.shp 

3ª sessão: Simbolização de Camada Vetorial. 

Após a organização das Camadas Vetoriais, em um plano mais específico, foi 

possível a elaboração da representação cartográfica com o seguinte título: “LOCALIZAÇÃO 

DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES (DPP)”, com variável do nome de 

cada bairro sendo eles: Cabanagem, Telégrafo, Paracuri e Nazaré. 

4 Considerações finais. 

Com a aplicação da cartografia criminológica, foram alcançadas as seguintes 

possibilidades de análises para contribuir com a atividade de planejamento da Polícia 

Ostensiva: 

1. Estabelecimento de relação entre indicadores de violência com pressupostos 

criminológicos; 

2. Estabelecimento de relação entre localização de eventos e perfil das vítimas; 

3. Estabelecimento de relação entre mecanismos de controle social e estratégias de 

emprego da Polícia Ostensiva; 

4. Estabelecimento de relação entre pressupostos criminológicos com estratégias de 

emprego da Polícia Ostensiva; 

5. Estabelecimento de relação entre ações intersetoriais de prevenção da violência e 

criminalidade. 
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3.2 Proposta de intervenção 

1) Título da proposta: Promover encontros de network para equipes de planejamento das 

Unidades Operacionais. 

Objetivo: Promover encontros para discutir a construção das estratégias para o emprego preventivo 

da Polícia Ostensiva. 

Quem pode executar a proposta: Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMPA 

e Diretoria de Prevenção da Violência e da Criminalidade da SEGUP. 

Resultados esperados: Fomento da cultura de planejamento preventivo a partir de conhecimento 

científico. 

2) Título da proposta: Produzir tutoriais para equipes de planejamento das Unidades 

Operacionais. 

Objetivo: Produzir material virtual para orientar a construção de cartografias e análises para o 

emprego preventivo da Polícia Ostensiva. 

Quem pode executar a proposta: Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMPA, 

Departamento Geral de Operações da PMPA e Diretoria de Prevenção da Violência e da 

Criminalidade da SEGUP. 

Resultados esperados: Padronização de métodos de planejamento de ações preventivas para o 

policiamento ostensivo. 

3) Título da proposta: Promover seminários de estratégias bem sucedidas de planejamento 

preventivo para as Unidades Operacionais. 

Objetivo: Produzir material virtual para orientar a construção de cartografias e análises para o 

emprego preventivo da Polícia Ostensiva. 

Quem pode executar a proposta: Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMPA, 

Departamento Geral de Operações da PMPA, 7ª Seção do Estado-Maior Geral da PMPA e 

Diretoria de Prevenção da Violência e da Criminalidade da SEGUP. 

Resultados esperados: Melhoria continuada dos métodos de planejamento para o policiamento 

ostensivo. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

4.1. Considerações finais 

Esta pesquisa objetivou verificar a presença dos pressupostos da Criminologia da 

Libertação em relação aos homicídios em Belém, no ano de 2018. 

No tocante ao pressuposto da seletividade, os resultados quanto ao perfil das vítimas 

apontaram que 96% dos 26 homicídios de jovens (18 a 29 anos) nos quatro bairros, em 2018, 

apresentaram características de execução, com suspeitos encapuzados, grupos pequenos, abordagens 

rápidas, fuga sem subtrair pertences, etc. 

Dessas 26 vítimas jovens, 100% dos eventos ocorreram dentro das áreas de aglomerados 

subnormais; 65,39% das vítimas residentes nos bairros pesquisados; 57,69% desses jovens tinham 

Ensino Fundamental Incompleto; 23,08% tinham Ensino Médio completo e 15,38% com Ensino 

Médio incompleto, havendo predominância do sexo masculino (100%), raça parda (100%) e estado 

civil solteiro (92,31%); corroborando com o perfil socioeconômico identificado por Vilaça (2016). 

O resultado de 50% de antecedentes criminais positivos das vítimas desta pesquisa também 

coincide com os 52% do perfil criminal de Vilaça (2016), ressaltando que esses percentuais podem 

estar aquém da realidade, visto a subnotificação por limitação operacional da polícia diante da demanda 

cotidiana, como também em razão da falha nos atendimentos, descrença, desinteresse ou medo. 

Na pesquisa foi possível relacionar os homicídios às áreas de aglomerados subnormais nos 

bairros. A análise cartográfica possibilitou ainda conhecer melhor as variáveis ligadas ao conceito, 

revelando condições socioeconômicas que favorecem que as áreas dos aglomerados se tornem palco 

da expressão de múltiplos poderes punitivos territoriais, corroborando também com as conclusões de 

Chagas (2014). 

O elevado índice de eventos com características de execução condizem com os indicativos 

de Morais (2016), o qual ressalta que os grupos responsáveis pelos homicídios atuam sempre na função 

punitiva, sinalizando que na dinâmica do espaço, outros agentes territoriais, além do Sistema Penal 

(pela instância polícia), passam a exercer esse poder, tais como parapoliciais (milícias), paramilitares, 

capatazes; grupos de extermínio, esquadrões da morte, bem como a segurança privada, o tráfico de 

drogas, etc. Esses atores territoriais também se apropriam da mesma seletividade para exercer seu 

poder punitivo, contando muitas vezes com a omissão ou atuação subterrânea do próprio Sistema 

Penal. 
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Assim, uma conclusão importante da pesquisa para compreender a seletividade nas práticas 

de homicídio em Belém é considerá-la enquanto expressão do poder punitivo dentro do território 

estabelecido nos bairros de Belém, exercido por múltiplos atores, mas a partir de uma mesma lógica 

estabelecida pelo Sistema Penal que adota áreas de precárias condições socioeconômicas como palco 

prioritário para exercício do poder punitivo. 

Portanto, o percentual de antecedentes positivos entre as vítimas jovens de homicídios 

(50%), associado às características de execução desses eventos em 2018 (96%), permite relacionar as 

mortes ao perfil criminal das vítimas, enquanto sujeitos selecionados para aplicação de função 

punitiva, característica da dimensão subterrânea do Sistema Penal. 

Essa verificação confirma a presença do pressuposto da Criminologia da Libertação de 

seletividade em relação aos alvos da ação punitiva, evidenciado no perfil socioeconômico e criminal 

das vítimas de homicídios em Belém-Pará em 2018, conforme 1º objetivo específico deste estudo. 

Quanto ao pressuposto de falha nos mecanismo de controle social e observando os dados 

referentes à escolarização das vítimas jovens de homicídios nos bairros pesquisados de Belém em 

2018, verificou-se que a maioria teve contato mais duradouro com a escola (96,33%), bem como pelo 

percentual de antecedentes criminais (50%), identificou-se também contato com estruturas punitivas 

do Sistema Penal, contudo estas não conseguiram adequar as condutas das vítimas às normas e valores 

estabelecidos. 

Percebeu-se no estudo uma significativa relação entre os homicídios com o perfil criminal 

das vítimas, onde 50% das vítimas jovens apresentaram antecedentes positivos e 96% das mortes 

apresentaram características de execução. Neste sentido, o processo de socialização preconizado pelo 

Sistema Penal exerce, neste caso concreto, tanto o tradicional efeito de adequação ou readequação de 

condutas, mas também o papel de mecanismo de prevenção dos próprios homicídios desses jovens, 

considerando que o histórico criminal se mostra como fator de grande influência nas execuções. 

Desta forma, os resultados alcançados nesta pesquisa conduzem à confirmação do 

pressuposto da Criminologia da Libertação de falha dos mecanismos de controle social para as vítimas 

de homicídios em Belém em 2018, conforme 2º objetivo específico estabelecido. 

Já quanto ao pressuposto da ênfase em medidas repressivas, outro aspecto verificado nesta 

investigação foi que o ciclo do PPA 2016-2019 (recorte 2018) não efetivou a diretriz de 

transversalidade e intersetorialidade de políticas públicas de segurança e nem mesmo um modelo de 

gestão transversal, para fins de descentralização de programas específicos voltados às políticas 

públicas de prevenção e repressão ao crime, combate às drogas e evasão escolar, que prestigiasse uma 
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formatação interagências e que levasse à atuação multisetorial dos gestores, tanto no planejamento 

quanto no acompanhamento e avaliação dessas estratégias, resultando em esforços paralelos no 

enfrentamento dos fatores sociais relacionados aos índices de homicídios no estado. 

A análise dos dados registrados da avalição do PPA PA 2016-2019 (recorte 2018) apontou 

para a deficiência na integração de esforços nas áreas da saúde, educação e segurança pública, com 

prevalência de ações setoriais orientadas aos objetivos individuais dos órgãos, evidenciando falta de 

coordenação de ações diante dos homicídios em Belém nesse período. 

Outro importante abordagem na análise deste pressuposto de ênfase em medidas 

repressivas foi quanto à forma de atuação do Sistema Penal por meio de uma de suas agências da 

instância policial, a Polícia Ostensiva. 

Com base na identificação dos tipos de ações realizadas pela Polícia Ostensiva, registradas 

no sistema da Polícia Militar do Pará (SIGPOL) foi possível verificar que nos bairros: Cabanagem, 

Telégrafo, Paracuri e Nazaré no ano de 2018, as ações priorizam as abordagens (em especial a pessoas, 

mas também bicicletas, motos e veículos), buscas de suspeitos, flagrantes de crime ou contravenção e 

recaptura de foragidos; ações que traduziram 90% do esforço registrado da Polícia Ostensiva nesses 

bairros em 2018. Esse resultado mostra a ênfase em ações de enfrentamento a infratores, em detrimento 

a outros tipos de ações preventivas, corroborando com os indicativos de Trindade (2019) sobre a 

ausência de articulação nas ações intersetoriais para o enfrentamento do homicídio. 

As práticas adotadas por essa instância policial no período, se mostram potencializadoras 

de embates com a população, com maior uso da força, levando à sobrecarga e reduzindo a amplitude 

de controle por outros meios, como pelo engajamento social, corroborando com as reflexões de 

Zaffaroni (2017), segundo as quais a dinâmica de controle social realizada pelo Sistema Penal não 

potencializa e acaba enfraquecendo o controle exercido pelas organizações comunitárias, levando a 

uma ênfase cada vez maior das ações repressivas por parte do Estado para conter as condutas 

desviantes que busca inibir. 

Neste sentido, a deficiente articulação nas ações interagências a partir das políticas 

públicas de segurança demonstrou seus reflexos também na forma de atuação da Polícia Ostensiva nos 

bairros, potencializando a ênfase em medidas de repressão ao delito na atuação do Estado em relação 

ao homicídio em Belém, em 2018, o que confirma também esse pressuposto da Criminologia da 

Libertação, conforme 3º objetivo específico desta pesquisa. 

Tais conclusões quanto à presença desses pressupostos apontam para confirmação da 

hipótese desta pesquisa de que, mesmo não sendo causa, o funcionamento do Sistema Penal favoreceu 
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os homicídios de jovens Belém-Pará em 2018, em razão de características apontadas pela Criminologia 

da Libertação: de seletividade, falha no controle social e ênfase em medidas repressivas. 

A metodologia de confrontar os pressupostos teóricos da Criminologia da Libertação com 

variáveis de indicadores de violência no território, originou o Manual de Cartografia Criminológica 

que permitiu alcançar indicativos para a elaboração de estratégias de emprego da Polícia Ostensiva. 

Neste sentido, a análise do pressuposto da seletividade a partir da distribuição dos 

homicídios, das áreas de aglomerados subnormais e do perfil criminal apontou para necessidade de 

ações com maior atenção às vítimas em potencial. O pressuposto de falha no controle social a partir 

do perfil socioeconômico e criminal apontou para a necessidade de ações de fortalecimento dos 

mecanismos de engajamento social. Já o pressuposto de ênfase em medidas repressivas apontou para 

a necessidade de aprimoramento de métodos alternativos de resolução de conflitos. 

4.2. Recomendações para trabalhos futuros 

A pesquisa alcançou os objetivos propostos, entretanto além de dados estatísticos e 

cartográficos levantados, a fim de compreender a complexidade da temática que envolve a atuação do 

Sistema Penal, faz-se necessário que outros fatores sejam investigados. De tal modo, segue sugestões 

e recomendações para trabalhos futuros. 

1) Analisar o alcance do papel da Polícia Ostensiva, enquanto instância de entrada do Sistema 

Penal, na perspectiva de prevenção da violência e criminalidade, considerando que as ações 

dessa instância alimentam o fluxo às instâncias judicial e penitenciária; 

2) Analisar papéis, ações, problemas e dinâmica de integração entre as instâncias integrantes do 

Sistema Penal: policial, judicial e penitenciária; 

3) Investigar a viabilidade e alternativas ao modelo de ciclo de polícia no Brasil, onde a Polícia 

Ostensiva que realiza as ações de preservação da ordem é distinta da Polícia Judiciária, que 

instrui a persecução penal do Estado e; que também é distinta da Polícia Científica, que realiza 

as ações periciais do Sistema Penal. 

4) Discutir a integralização das bases de dados da Perícia Científica, Polícia Judiciária e Polícia 

Ostensiva para favorecer análises mais completas e rápidas pelas unidades de polícia. 

5) Durante a pesquisa, verificou-se um comportamento estranho dos indicadores em relação ao 

bairro Paracuri, onde as condições espaciais se mostram muito desfavoráveis, mas os índices 

de homicídios foram inexpressivos. Uma hipótese para esse comportamento poderia ser que 

algum poder territorial possa estar afastando as mortes daquele espaço, ou que teríamos um 

caso onde a teoria da influência do espaço nos homicídios não estaria sendo confirmada. 
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE DADOS SÓCIOECONÔMICOS E 

CRIMINAIS DE CADÁVER 

 

I-DADOS PESSOAIS 

1) Nome: _________________________________________________________ 

2) Data de nascimento: ___________ 3) Idade: ______ 4) Sexo:  Masculino (  ) 

Feminino (  ) 

Ignorado (  ) 

5) Nacionalidade: ___________ 6) Naturalidade: _________________  

7) Estado Civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Viúvo ( ) Divorciado ( ) União Estável ( ) Ignorado 

8) Raça: ( ) Branca ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Parda ( ) Indígena 

9) Filiação Pai: ______________________________________________________  

Mãe: _________________________________________________ ____ 

10) Ocupação: _____________________ 

11) Escolaridade: ( ) Sem escolaridade ( ) Fundamental I (1ª a 4ª série) ( ) Fundamental II (5ª a 8ª 

série) ( ) Médio (antigo 2º grau) ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo  

12) Endereço: _________________________________________________________  

13) Bairro: ______________  

14) CIDADE: ______________ UF: ______  

15) Documento: _________________ Via: ___ Tipo: _____ Nº de série: ______  

II- INFORMAÇÕES SOBRE O ÓBITO  

1) Data do óbito: ____________ 

2) Local de ocorrência do óbito:   ( ) Hospital  ( ) Outros estab. de saúde 

( ) Domicílio  ( ) Via Pública  

( )Outros   ( ) Ignorado 

2.1) Endereço: _______________________________________________________  

2.2) Bairro: ______________ 2.3) CIDADE: ______________ 2.4) UF: ______  

3) Causa da Morte: ____________________________________________________ 

4) Provável circunstância de morte não natural:  ( ) Acidente  ( ) Suicídio ( ) Homicídio 

 ( ) Outros  ( ) Ignorado 

5) Fonte da Informação: ( ) Boletim de Ocorrência ( ) Hospital ( ) Família ( )Outra ( )Ignorado 

III- ANTECEDENTES CRIMINAIS: 

() Negativo  

() Positivo 

Qual (is) crimes? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DOCUMENTAL 

AO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”. 
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APÊNDICE B - CONTINUAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

(SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DOCUMENTAL À POLÍCIA CIVIL) 
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APÊNDICE C - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DOCUMENTAL A 

POLÍCIA CIVIL DO PARÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D 
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APÊNDICE D - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DOCUMENTAL A 

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. 
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ANEXO A – SUBMISSÃO DE ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO. 
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ANEXO B – NORMAS DE PUBLICAÇÃO E POLÍTICA EDITORIAL. 

REVISTA BRASILEIRA DE SEGURANÇA PÚBLI CA 

Política editorial determinada pela equipe editorial em 

conformidade com o conselho editorial da Revista Brasileira 

de Segurança Pública (Acesso: Abr/2021). 

1. Dados gerais do periódico 

 Nome: Revista Brasileira de Segurança Pública 

 Responsável: Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

 Formato: Impresso e Eletrônico 

 Ano de criação: 2007 (sem interrupções) 

 Periodicidade: semestral 

 Recebimento de manuscritos: fluxo contínuo e editais especiais 

 ISSN (versão impressa): 1981-1659 

 ISSN (versão eletrônica): 2595-0258 

 Qualis: B1 

2. Linha editorial: 

A Revista Brasileira de Segurança Pública publica artigos científicos, entrevistas, notas 

técnicas e dossiês temáticos sobre segurança pública. De igual sorte, em conformidade com a 

busca pela interdisciplinaridade, são aceitos trabalhos de antropologia, economia, história, 

sociologia e demais áreas das ciências humanas e ciências sociais aplicadas que discutam a 

temática da segurança. Busca-se, em especial, a publicação de textos cujo caráter seja crítico 

e, portanto, capazes de fazer frente a temas que exijam abordagens e perspectivas inovadoras. 

Mantida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entidade não-governamental, 

apartidária e sem fins lucrativos, a Revista Brasileira de Segurança Pública é composta por um 

Conselho Editorial autônomo, que a dirige e a administra em constante busca da excelência 

acadêmica. 

Com vistas a adequar a RBSP aos Critérios Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), de forma a dotá-la de maior padrão de qualidade, a 

política editorial foi aprimorada. Assim, desde novembro de 2020, a RBSP: 
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 Avalia os textos através do sistema Double-Blind Peer Review. Este mecanismo é 

uma forma de assegurar a isenção do avaliador e, deste modo, respaldar a avaliação 

em critérios de qualidade reconhecidos pela comunidade acadêmica; 

 Submete todos os textos encaminhados para avaliação a programa de verificação 

de plágio, para assegurar o cumprimento pelos autores de toda política de ética; 

 Garante o anonimato dos autores e pareceristas nas etapas do processo editorial, 

questões reguladas por nosso código de ética; 

 Enfatiza artigos cujos autores estejam vinculados a instituições, para além do 

Estado de São Paulo, como forma de estímulo à exogeneidade; 

 Preza pela periodicidade, contando com edições publicadas em todos os semestres; 

 Disponibiliza acesso público e gratuito do conteúdo, sendo que todas as edições, 

desde 2007, estão disponíveis no site do periódico; 

 Toda submissão que contar com mensagens encaminhadas pelos editores, mas não 

respondidas pelos autores no prazo máximo de 30 dias, são automaticamente 

excluídas do sistema; 

 O primeiro parecer é dado em, aproximadamente, 80 dias; 

 O tempo médio para que um trabalho seja publicado é de 18 meses. 

3. Submissões 

O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são obrigatórios para 

a submissão de trabalhos, bem como para acompanhar o processo editorial em 

curso. Acesso em uma conta existente ou Registrar uma nova conta. 

4. Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade 

da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem 

de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 Antes de submeter o artigo, o autor deve ter estar de acordo com os princípios da 

RBSP, quais sejam: INEDITISMO, ORIGINALIDADE, INTEGRIDADE 

ACADÊMICA, ANTI-PLÁGIO e ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/login
http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/user/register
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HUMANOS. Somente são considerados para avaliação os artigos que seguirem 

todas as diretrizes, assim como as orientações sobre a forma, apresentadas a seguir. 

 O artigo não deve conter qualquer tipo de identificação dos autores, como NOME, 

INSTITUIÇÃO ou TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA a que o(s) autor(es) 

está(ão) vinculado(s). 

 A RBSP publica apenas textos em português, inglês e espanhol. 

 Ao submeter o texto, todos os autores devem informar filiação institucional, sua 

formação mais elevada, a cidade e o estado de residência, ORCID e o e-mail de 

contato - essas informações são obrigatórias para a publicação. Caso haja 

financiamento do trabalho a ser publicado, a instituição também deve ser indicada; 

 O manuscrito deverá ser apresentado em versão final, com correção ortográfica e 

gramatical no idioma correspondente e sem marcas de revisão. A extensão do artigo 

deverá ser de no mínimo 5.000 e no máximo 10.000 palavras, com espaços, 

incluindo a bibliografia, tabelas e diagramas. Os artigos devem ser submetidos em 

fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaço 1,5. Não serão encaminhados a 

parecer artigos fora das normas de submissão, sendo que tais manuscritos são 

recusados imediatamente pelos editores; 

 O resumo deverá ter até 1.000 caracteres com espaços, na mesma configuração do 

artigo. O resumo deve especificar: problema, argumento central do artigo, 

contribuição substantiva ao campo da literatura em que se inscreve, materiais ou 

instâncias empíricas e escolhas metodológicas. É necessário que haja título, resumo 

e palavras-chave em duas línguas, sendo obrigatório que uma delas seja inglês. A 

segunda língua pode ser português ou espanhol, de forma correspondente ao corpo 

do texto; 

 As citações textuais devem aparecer entre aspas no corpo do texto, quando 

inferiores a duas linhas, e em novo parágrafo recuado, quando maiores de duas 

linhas. Citações deverão ser traduzidas à língua empregada pelo artigo, indicando 

em nota de rodapé o tradutor quando da primeira citação traduzida. Se for o próprio 

autor, dizer “tradução minha” ou “tradução nossa”; 

 Colocar como notas de rodapé apenas informações complementares e de natureza 

substantiva, sem ultrapassar três linhas; 
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 No caso de artigos com tabelas, quadros, gráficos e figuras, informar em cada um(a) 

a fonte utilizada, inclusive quando se trata de elaboração própria (por exemplo, 

elaboração própria com base nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

(2020), ou elaboração própria com base em (Costa, 2020). Inclusive, quando os 

dados são originários de projeto coordenado pelo autor, é preciso informar o nome 

do projeto como fonte (não identificar diretamente o autor nesta citação). 

 O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos 

em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista. 

 O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF. 

 URLs para as referências foram informadas quando possível. 

5. Diretrizes para autores 

a. Referências Bibliográficas 

Menções aos autores no texto devem observar o padrão (autor, ano) ou (autor, ano: página), 

como nos exemplos: (Costa, 2020) ou (Costa, 2020, p. 10). Se houver mais de um título do 

mesmo autor no mesmo ano, eles são diferenciados por uma letra após a data: (Costa, 2020a), 

(Costa, 2020b) etc. 

As referências bibliográficas devem ser citadas ao final do artigo, obedecendo aos 

seguintes critérios, seguindo a NBR 6023:2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT): 

Livro: sobrenome do autor (em caixa alta) /VÍRGULA/ seguido do nome (em caixa alta e 

baixa) /PONTO/ título da obra em negrito /PONTO/ nome do tradutor /PONTO/ nº da edição, 

se não for a primeira /VÍRGULA/ local da publicação /DOIS PONTOS/ nome da editora 

/VÍRGULA/ data /PONTO. 

Artigo: sobrenome do autor, seguido do nome (como no item anterior) /PONTO/ título do 

artigo /PONTO/ nome do periódico em negrito /VÍRGULA/ volume do periódico /VÍRGULA/ 

número da edição /VÍRGULA/ data /VÍRGULA/ numeração das páginas /PONTO. 

Capítulo: sobrenome do autor, seguido do nome (como nos itens anteriores) /PONTO/ 

título do capítulo /PONTO/ In /DOIS PONTOS/ sobrenome do autor (em caixa alta) 

/VÍRGULA/ seguido do nome (em caixa alta e baixa) /PONTO/ título da obra em negrito 

/PONTO/ local da publicação /DOIS PONTOS/ nome da editora /VÍRGULA/ data /PONTO. 

http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/about/submissions#authorGuidelines
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Coletânea: sobrenome do organizador, seguido do nome (como nos itens anteriores) 

/PONTO/ título da coletânea em negrito /PONTO/ nome do tradutor /PONTO/ nº da edição, se 

não for a primeira /VÍRGULA/ local da publicação /DOIS PONTOS/ nome da editora 

/VÍRGULA/ data /PONTO. 

Teses acadêmicas: sobrenome do autor, seguido do nome (como nos itens anteriores) 

/PONTO/ título da tese em negrito /PONTO/ número de páginas /PONTO/ grau acadêmico a 

que se refere /TRAVESSÃO/ instituição em que foi apresentada /VÍRGULA/ data /PONTO. 

b. Quadros e tabelas 

A inclusão de quadros ou tabelas deverá seguir as seguintes orientações: 

a) Quadros, mapas, tabelas etc. em arquivo Excel ou similares separado, com 

indicações claras, ao longo do texto, dos locais em que devem ser incluídos. 

b) As menções a autores, no correr do texto, seguem a forma-(Autor, data) ou 

(Autor, data, página). 

c) Colocar como notas de rodapé apenas informações complementares e de 

natureza substantiva, sem ultrapassar 3 linhas. 

Os critérios bibliográficos da Revista Brasileira de Segurança Pública tem por base a NBR 

6023:2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

6. Artigos 

 Deverão ser precedidos por um breve resumo, em português e em inglês. 

 Palavras-chave deverão ser destacadas (palavras ou expressões que expressem as 

idéias centrais do texto), as quais possam facilitar posterior pesquisa ao trabalho na 

biblioteca. 

 Serão aceitos artigos escritos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. 

 Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela publicação dos 

trabalhos em nossa revista, em qualquer tipo de mídia impressa (papel) ou 

eletrônica (Internet, etc.). 

 A simples remessa do original para apreciação implica autorização para publicação 

pela revista, se obtiver parecer favorável. 
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7. Resenhas 

 Serão aceitas resenhas de livros publicados no no máximo há três anos sobre temas 

relacionados à segurança pública, além de conter a referência completa do livro. 

8. Declaração de Direito Autoral 

a. Declaração de Responsabilidade 

 Ao submeter o texto, o autor deve assinar a declaração de responsabilidade, 

disponível no próprio sistema. Nela, o autor deve concordar com as seguintes 

afirmativas: 

a) Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei na obtenção e fornecimento 

de dados sobre os quais o artigo está sendo baseado, para exame dos editores; 

b) Certifico que todos os autores participaram suficientemente do trabalho para 

tornar pública sua responsabilidade pelo conteúdo. 

 No caso de artigos com mais de um autor, a declaração deve especificar o(s) tipo(s) 

de participação de cada autor, conforme abaixo exemplificado: 

a) Contribuí substancialmente para a concepção e planejamento do projeto, 

obtenção de dados ou análise e interpretação dos dados; 

b) Contribuí significativamente na elaboração do rascunho ou na revisão crítica do 

conteúdo; 

c) Participei da aprovação da versão final do manuscrito. 

b. Transferência de Direitos Autorais 

Em caso de aprovação do artigo para publicação, os autores devem assinar a 

declaração de transferência de direitos autorais e submetê-la, via sistema, assim 

como outros documentos. Nesta declaração, o autor deve dizer expressamente que: 

 Declara que concorda que os direitos autorais a ele referentes se tornarão 

propriedade exclusiva da Revista Brasileira de Segurança Pública, vedada qualquer 

reprodução, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, 

impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, 

se obtida, constar o devido agradecimento à Revista Brasileira de Segurança 

Pública. 
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9. Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para 

os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 

finalidades ou a terceiros. 

 

 


