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Resumo: O presente trabalho analisa a manifestação da violência no contexto urbano da cidade de Montes 

Claros/MG, observando a influência das relações sociais na incidência de delitos. Utilizando como plano 

fundo o projeto Rede de Vizinhos Protegidos (RVP) buscou-se refletir sobre a importância do 

estabelecimento das redes de relações comunitárias na construção de ambientes desfavoráveis à prática de 

crimes. O objetivo foi analisar o impacto do estabelecimento/fortalecimento das redes sociais de 

solidariedade na redução da criminalidade no espaço urbano. Metodologicamente, analisaram-se os dados 

dos registros oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do ano de 2009 a 2011, comparando os 

dois períodos, um quando o programa RVP não havia se iniciado e outro após. A reflexão teórica e os 

dados observados permitem afirmar que a rede de solidariedade entre vizinhos tem contribuído para 

redução da incidência de delitos em determinadas áreas da cidade. 
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Introdução 

 

A concentração de pessoas compartilhando o cotidiano urbano marcado pela 

desigualdade socioeconômica, pela fraqueza dos mecanismos formais e informais de 

controle social e pela fragilidade dos laços estabelecidos pelo anonimato são 

explicações utilizadas para justificar o aumento da criminalidade nos centros urbanos 

brasileiros. 

Entretanto, esta generalização não explica muitas questões, como por exemplo, 

por que os crimes ocorrem mais em determinadas áreas do que em outras? Por que 

certos crimes são recorrentes? Por que algumas pessoas são vítimas e outras não? 

Refletir sobre estes questionamentos é pensar a complexidade multifacetada do 

fenômeno da criminalidade, e descobrir que existem inúmeras explicações para sua 

incidência. 

Neste contexto analítico sobre a criminalidade, este artigo pretende analisar a 

influência das relações comunitárias na constituição de redes sociais de solidariedade 

para a redução dos custos de oportunidade para o crime. 
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O objetivo é analisar o impacto da constituição de agrupamentos informais de 

redes sociais de solidariedade na redução da criminalidade nas áreas do espaço urbano 

nas quais estes grupos se formaram e entender de que forma esses agrupamentos têm 

contribuído para minimizar a incidência de delitos. 

Para tanto, foi realizada uma análise quantitativa dos dados oficiais sobre crimes 

registrados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Montes Claros/MG, entre 

os anos de 2009 e 2011, nas áreas onde as relações comunitárias se intensificaram com 

o propósito de diminuir a criminalidade. 

A cidade de Montes Claros possui aproximadamente 372.385 habitantes
2
 e é 

considerada polo regional do Norte de Minas Gerais. A escolha dessa cidade como 

objeto de observação se deu por contrapor tradição interiorana e por apresentar 

inúmeros problemas afetos ao crescimento repentino e desordenado das cidades que 

deram origem à crise urbana (fome, desemprego, pobreza, deficiência no saneamento 

básico, criminalidade, desigualdades sociais e concentração de renda). 

Para delimitação das áreas, objeto de análise utilizou-se o projeto Rede de 

Vizinhos Protegidos, programa criado pela PMMG em parceria com a comunidade, cujo 

foco principal é aproximar as relações entre vizinhos, privilegiando uma rede que 

intensifique sociabilidade e diminuindo as oportunidades para o crime. 

O trabalho está divido em quatro seções. Na primeira parte fez-se uma reflexão 

teórica sobre as explicações sociológicas para o crime. Na segunda buscou-se fazer uma 

breve reflexão sobre o conceitos de redes, o estabelecimentos das redes comunitárias e o 

surgimento e objetivos do Projeto Rede de Vizinhos Protegidos. Na terceira seção 

analisou-se os dados oficiais referentes aos crimes contra as pessoas e contra ao 

patrimônio nos bairros integrantes do RVP, e por fim, apresentou-se as considerações 

finais. 

 

 

O crime e suas explicações 

 

O substantivo crime admite vários conceitos nas distintas áreas do saber. A 

observação desse fenômeno pode ser encontrada na literatura basicamente em três 

searas, quais sejam, na dogmática penal, que se ocupa da sistematização dos 
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dispositivos legais e dos paradigmas científicos e das normas; na criminologia, 

responsável pela explicação causal do crime como obra de um autor determinado; e pela 

política criminal, cujo objeto é o planejamento de estratégias de combate e prevenção da 

criminalidade. Para estas duas últimas categorias, a sociologia é especialmente relevante 

para fornecer subsídios às análises, para interpretação dos dispositivos e para a 

elaboração de ações preventivas e repressivas da criminalidade (ESTEFAM, 2008).  

Neste trabalho, o crime representará questões que envolvem o comportamento 

individual contrário às normas de convívio social aceitável. Já a criminalidade 

descreverá comportamentos sociais que ultrapassam as normas penais instituídas. Em 

outras palavras, pode-se dizer que o crime estará vinculado conceitualmente aos atos 

individuais, enquanto a criminalidade a um conjunto de ações relacionadas à 

coletividade. 

Apesar de se manifestar rotineiramente nos grandes centros a criminalidade tem 

migrado para cidades menores, principalmente aquelas denominadas de médio porte, ou 

cidades médias
3
, atraídas pelo desenvolvimento econômico, que segundo Beato (1998) 

é o responsável pela disponibilidade de oportunidades para o aumento da prática de 

delitos. O autor ironiza ao afirmar que “ao contrário do proposto em pilhas de produção 

intelectual e pesquisa sistemática, a correlação a ser estabelecida para explicação do 

crime não é a pobreza, mas a riqueza” (BEATO, 1998:8). A conclusão do autor está 

sustentada em uma análise dos municípios mineiros que demonstrou que com a 

melhoria dos indicadores econômicos e a desigualdade social, a criminalidade se 

intensificou. 

No Brasil, é comum encontrar reflexões que sustentam que pesquisas 

promissoras na área da análise criminal, são aquelas que evitam o problema da 

motivação ou da razão pelas quais indivíduos transgressores praticam o crime, própria 

da escola positivista
4
. Isso porque, estudos sobre a criminalidade apontam para questões 

metodológicas que incapacitam as teorias sociológicas que tentam produzir 

conhecimento aplicável para a prevenção de crimes, baseando-se apenas na 

identificação dos determinantes da criminalidade. Estes modelos preocupam-se em 

desqualificar algumas causas e motivações para o crime na expectativa de que existam 

outras explicações univocamente verdadeiras. A sugestão apontada por Magalhães 
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(2004) e Misse (2006), é que a ênfase na análise da criminalidade seja a compreensão 

do processo social que resulta em uma conduta definida socialmente como criminosa e 

não as tentativas de se explicar as causas e a origem para o comportamento criminoso. 

A busca por características individuais coloca-se em um plano secundário, visto 

que torna-se mais significativo compreender o processo social que resulta na prática de 

crime. Para estudar este processo Magalhães (2004) propõe duas alternativas. A 

primeira é transformar a reação social em objeto de estudo e a segunda é uma análise 

sustentada na teoria das “Abordagens das Atividades Rotineiras”
5
.  

Os estudos que buscam explicar o crime pela análise comportamental dos 

envolvidos priorizam a aglutinação de informações que permitem avaliar a influência do 

relacionamento e do comportamento vítima/agressor na ocorrência de delitos.  

A literatura sociológica registra a existência de várias teorias sobre o crime. Para 

a Evolutionary Ecological Theory (E.E.T.) proposta por Cohen e Machalek (1994), o 

crime seria um subproduto de padrões normais de organização social e de processos de 

interação. Aqui os indivíduos criminosos são estrategistas e adotam os procedimentos 

que trazem melhores resultados em determinado momento.  

Para Merton (1968) os indivíduos internalizam as metas-sucesso de sua 

sociedade e não tendo acesso aos meios legítimos de conquistá-las, apelam aos meios 

ilegítimos como a força, a fraude e o crime. Para Wolfgang e Ferracuti (1970) o crime 

seria o resultado de uma sub-cultura a qual o indivíduo estaria exposto. Cloward e Ohlin 

(1970) propõem a teoria da “estrutura diferencial de oportunidades”, onde os indivíduos 

ocupariam posições não só na estrutura legítima da sociedade, mas também na ilegítima. 

As subculturas sobreviveriam apenas em contextos de desorganização social. Miller 

(1970) postula a existência de uma cultura de classe baixa, diferente do sistema cultural 

próprio das classes médias. Para Gottfredson e Hirschi (1990), criminosos são pessoas 

que não adquiriram autocontrole durante o processo de socialização. 

Metodologicamente, as teorias são atraídas pela característica marcante e 

comum em toda a chamada criminologia positivista: a preocupação com a identificação 

dos aspectos que diferenciam criminosos dos não-criminosos, identificando os fatores 

relacionados às motivações dos agentes por uma ou por outra modalidade delituosa. 
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O problema é que a maioria destas análises não sinaliza para a questão extraída 

do pensamento Durkheimiano, aquela que trata o crime como um fato social normal. 

Por esta análise, não existem atos criminosos, mas definições sociais para 

comportamentos inaceitáveis. “Durkheim não aceita de forma irrefletida a definição 

legal do que é ou não crime. Ao contrário, transforma a definição legal em um problema 

a ser investigado” (MAGALHÃES, 2004:134; DURKHEIM, 1963).  

A análise das características individuais que fazem com que alguém pratique o 

crime ou o desvio deixa de ser o objetivo mais importante. A ênfase analítica volta-se 

para compreensão do processo social que resulta na definição de uma conduta como 

criminosa ou desviante.  

Isto significa que o foco das análises da criminologia deve se deslocar do 

criminoso para as causas sociais do crime, ou seja, da origem das motivações, para a 

reação social ao crime e ao desvio e não para os atributos individuais que induzem ao 

crime. Neste sentido, reflexões sobre a necessidade de estudos sem as vinculações 

tradicionais supramencionadas (perfil dos criminosos, características dos delitos, 

motivação dos agentes, etc.) são sugeridas por Beato e Reis,(1998); Beato, Peixoto e 

Andrade (2004), Magalhães (2004) e Misse (2006). 

Este é um direcionamento importante para a construção de mecanismos de 

prevenção ao crime. Um destes mecanismos é o fomento de redes comunitárias de 

fortalecimento da sociabilidade, que ao intensificar a proximidade entre os indivíduos 

inviabilizam os custos de oportunidade para manifestação de delitos. 

 

Redes comunitárias e a Rede de Vizinhos Protegidos 

 

O enfretamento dos problemas relacionados à criminalidade está sustentado, via 

de regra, em estratégias repressivas de intervenção, principalmente aquelas impostas 

pelo aparelho policial do Estado, entendido em muitas análises como única responsável 

pela redução de crimes. 

Felix (2007:13) afirma que “o enfrentamento do problema da criminalidade 

transcende a repressão, devendo contemplar modelos democráticos de intervenção que 

evitem a reprodução da violência”. 



A identificação de alternativas democráticas para o enfrentamento da 

criminalidade é algo desejável pela sociedade, visto que este tema tratado 

exclusivamente na esfera policial privilegia a repressão à prevenção. No Brasil as 

polícias apresentam práticas perversas fruto de uma herança contraditória ora do 

período da ditadura militar, ora da própria formação policial. Além disso, as instituições 

policiais não estão imunes ao seu uso político, muito menos apresentam isenção 

ideológica para inovar com alternativas democráticas. 

O modo de vida urbano tem estimulado a perda de poder por parte da 

comunidade, uma vez que o individualismo e o isolamento tornam os indivíduos 

insensíveis a questões de interesse coletivo. 

Nesse cenário, surge uma nova questão, com destaque para as parcerias 

diversificadas entre a sociedade, o Estado e as empresas privadas cuja finalidade é a 

cooperação coletiva para o alcance de objetivos comuns.  

Segundo PUTNAM (2002), a comunidade cívica, fomentada pelo capital social, 

caracteriza-se por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, por relações 

políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na confiança e na colaboração. 

É nesse interim, que emerge a discussão sobre redes, contemplando as mais 

diversas áreas de conhecimento como a sociologia e a informática. A palavra tem 

origem do latim rete, retis, com o sentido de: teia (de aranha); rede, laço; sedução 

(HOUAISS, 2001). 

Para Castells (1998:16), redes nada mais é que “um conjunto de nós conectados, 

e cada nó é um ponto onde a curva se intercepta. Uma rede não tem centro, e ainda que 

alguns nós possam ser mais importantes que outros, há uma dependência dos demais na 

medida em que estão na rede”. Partindo dessa análise, percebe-se que não há 

centralidade de poder e sim uma vontade coletiva de atingir o objetivo do grupo. 

De acordo com Santos (1996) o conceito de redes pode ser definido a partir de 

duas dimensões. A primeira refere-se à sua forma ou materialidade, também entendida 

como uma infraestrutura favorável aos fluxos. A segunda está relacionada ao conteúdo. 

Neste caso a rede “é também social e política, pelas pessoas, mensagens, valores que a 

frequentam. Sem isso, e a despeito da materialidade com que se impõe aos nossos 

sentidos, a rede é, na verdade, uma mera abstração”. (Santos, 1996:209). 



A discussão de redes é um tema amplo. De acordo com Guará (2010), as redes 

podem ser divididas em seis tipos
6
, a saber: as redes primárias; as redes secundárias; as 

redes secundárias informais; as redes secundárias do terceiro setor; as redes secundárias 

de mercado e as redes secundárias mistas, caracterizada pela troca de dinheiro e de 

direitos, se enquadrando nessa modalidade as Casas de Saúde (recuperação) e hospitais 

privados.  

Para este trabalho, as redes primárias ganham destaque por contemplar a 

abordagem de redes comunitárias e consequentemente a discussão do programa em 

análise, a Rede de Vizinhos Protegidos. 

Para Sarmento
7
, as redes comunitárias unem interesses comuns, fazendo com 

que “um se comunique com outro que se comunica com outro que se comunica com 

todos que se comunica com cada um e todos. Cada um agora tem acesso a outro e a 

todos”. 

As redes comunitárias baseiam-se na autonomia e não na hierarquia. A iniciativa 

individual gera o compartilhamento coletivo, procurando facilitar o conhecimento, 

trocas de informações, parcerias e, sobretudo, soluções. Geralmente estas contam com 

encontros presenciais cujo objetivo é a discussão e troca de experiências que facilitam a 

sua formação e fortalecimento, inclusive sua ampliação. Um dos seus principais 

objetivos é o desenvolvimento do indivíduo e da coletividade, favorecendo os aspectos 

emocional, econômico, cultural, dentre outros. Visa ainda a inclusão, simplicidade, 

eficiência, eficácia, efetividade buscando adequar o objetivo às realidades locais. 

(GUARA, 2010). 

O aumento da criminalidade atrelada ao aumento em maior intensidade da 

sensação de insegurança vivida pela população mineira levou as organizações de 

segurança local a pensar uma estratégia frente a essa situação. Nesse sentido, surge o 

projeto Rede de Vizinhos Protegidos – (RVP), cujo alicerce está na parceria entre a 
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Polícia Militar e os moradores de uma determinada área do espaço urbano, que pode ser 

uma rua, um bairro, ou mesmo um conjunto de bairros. 

A RVP pode ser caracterizada pelo “conjunto de pessoas organizadas para 

executarem ações sistematizadas com o objetivo de coibir a ação de criminosos e para 

garantir a segurança mútua, através de informações que são imediatamente repassadas à 

Polícia Militar”. (LOPES E BATELLA, 2010). 

O projeto é uma iniciativa da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e surgiu 

na capital, Belo Horizonte, por iniciativa do Major Idzel Mafra Fagundes
8
.  

Inicialmente foi necessário o desenvolvimento de estratégias de aproximação da 

PMMG às comunidades locais. Para isso, adotou-se como meta a detecção de 

problemas específicos de alguns lugares como forma de trabalhá-los individualmente, 

adquirindo assim a confiança e reconhecimento de um grupo pequeno para depois 

atingir um grupo maior, até o alcance do todo.  

O seu objetivo é aproximar os moradores de uma determinada área, estimulando 

a sociabilidade, o sentimento de pertencimento, a preocupação solidária e a mobilização 

social para enfrentar os problemas relacionados à criminalidade. Além disso, são 

objetivos específicos do programa RVP a diminuição da criminalidade, aproximação 

entre a comunidade e a Polícia e aumento da sensação de segurança. 

 A cidade de Montes Claros conta com 14 bairros assistidos
9
 pela estratégia do 

programa Rede de Vizinhos Protegidos. O primeiro deles foi implantado em novembro 

de 2009 no bairro Morada do Parque, região sul da cidade. Em 2010 foram implantados 

em mais dois locais, no bairro Edgar Pereira, localizado no perímetro urbano e o distrito 

de Nova Esperança, na zona rural, distante 15 KM do núcleo urbano. Os outros 11 

bairros foram contemplados no ano de 2011 contemplando os seguintes bairros: Jardim 

São Luiz, Barcelona Park, São Judas, São Judas II, Santa Rita, Santa Rita II, São José, 

São João, Vila dos Sargentos, Eldorado e Todos os Santos II. 

Uma das etapas do programa é a realização de reuniões, que ocorrem 

periodicamente favorecendo o aprofundamento das relações sociais e principalmente 

aprimorando o conhecimento mútuo entre os participantes. Neste contexto, pode-se 
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dizer que as reuniões constituem o ápice da sociabilidade, uma vez que permite 

aproximação e conhecimento dos hábitos comportamentais dos integrantes da 

comunidade.  

Lopes e Batella (2010) afirmam que o projeto é desenvolvido a partir da 

conscientização da comunidade de que unida ela se fortalece para solucionar seus 

problemas. A ideia de fortalecimento comunitário construído pela aproximação entre as 

pessoas  

A organização dos participantes ocorre a partir de uma delimitação territorial (o 

bairro) e a articulação em rede se manifesta pelas relações estabelecidas entre os 

moradores. Para completar a estrutura em rede podem ser as residências podem ser 

identificados como os nós. 

Aparentemente não há um critério formal para que um bairro seja atendido pelo 

programa. A escolha é feita pelo um gestor da polícia Militar, responsável por uma 

determinada área e territorial, que aleatoriamente identifica dentre os bairros sob sua 

responsabilidade aquele, ou aqueles que pode receber o programa.  

Para Lopes e Batella (2010) a Rede de Vizinhos Protegidos pode ser subdividida 

em outras quatro sub-redes, classificadas em: de verificação, vigilância, identificação e 

de proteção. Ainda segundo as autoras as duas primeiras estão relacionadas ao 

estabelecimento de contatos entre os vizinhos. Este é o processo que deflagra a 

constituição da rede social de proteção na medida em que aproxima as relações sociais 

entre vizinhos e fortalece os laços de confiança e solidariedade. 

 A sub-rede de identificação está relacionada ao processo de fixação de uma 

placa indicativa da participação no programa Rede de Vizinhos protegidos no muro da 

residência ou prédio comercial. A sub-rede de proteção é constituída pelas atitudes dos 

moradores marcada pela identificação da presença de pessoas estranhas ao bairro. 

Quando um morador está ausente é seu vizinho quem observa sua residência e identifica 

a presença  

Na prática a rede do programa é formada por um conjunto de moradores da 

comunidade que são arranjados em grupos três a cinco residências de uma mesma rua. 

O ideal é alternância entre casa do mesmo lado e do lado oposto, esta união é chamada 

de laço. Logo após a junção, o grupo preenche três fichas, uma com o cadastro do laço, 

outra com os dados dos integrantes e uma ficha de escala. Essas fichas serão 

reproduzidas e distribuídas para todos os membros do grupo. Um integrante deverá ser 

nomeado como coordenador do laço. Cada integrante pagará uma taxa de R$10,00 (dez 



Reais) para confecção da placa que será afixada na residência. Uma escala será feita 

para que haja alternância de integrantes para fiscalização das casas. 

A partir da sua criação, os componentes do laço passam a trocar informações 

sobre o seu cotidiano, compartilham experiências, comunicam inclusive em caso de 

ausência prolongada do lar para que os demais auxiliem na vigilância no período de 

afastamento e em caso de atitudes suspeitas comunicam-se uns com os outros ou até 

mesmo aciona a PMMG.  

O próximo tópico ater-se-á a análise dos dados referente aos bairros que 

possuem o programa Rede de Vizinhos Protegidos e os índices de criminalidade. 

 

 

Impactos da Rede de Vizinhos Protegidos em Montes Claros/MG  

 

 Para melhor interpretação das informações estatísticas registradas pela Polícia 

Militar nos bairros em que o programa RVP foi implantado, os dados foram 

desagregados em duas categorias: crimes contra o patrimônio e crimes contra a pessoa. 

 No GRAF. 01 é possível observar que tanto nos bairros Morada do Parque 

quanto no Edgar Pereira a RVP não produziu impactos significativos nos registros 

oficiais dos crimes contra a pessoa
10

. 
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GRAF. 01 – Crimes contra a pessoa e contra o patrimônio registrados nos bairros Edgar 

Pereira e Morada do Parque em Montes Claros/MG nos anos de 2009 a 2011. 
Fonte: Centro de Operações Policiais Militares da 11ª Região da Polícia Militar. 

 

 

No caso do bairro Morada do Parque houve um ínfimo aumento dos registros 

que pode ser em função do fomento de senso de civismo que estimulou os registros de 

casos antes não relatados. Este é um processo conhecido como subnotificação e ocorre 

porque a vítima não confia na polícia, não acredita que o boletim de ocorrência 

proporcione consequências benéficas ou mesmo por considerar que o tempo gasto com 

a formalidade do registro será desproporcional à violência sofrida. Por lado, é possível 

afirmar que a metodologia de funcionamento do programa RVP pode produzir resultado 

insignificante para delitos contra a pessoa. 

Para o bairro Edgar Pereira, ocorreu o processo inverso. O programa foi 

implantado no final de 2010 e quando analisadas as informações deste ano com 2011 

observou-se uma redução de 3%. Todavia, quando a análise é estendida para 2009 

(período anterior à implantação do programa) percebe-se que já existia uma tendência 

de diminuição, situação que não permite afirmar com certo grau de certeza que o 

programa RVP é uma estratégia de solução pacífica de conflitos para os crimes contra a 

pessoa. 

No que se refere aos crimes contra o patrimônio no bairro Morada do Parque 

após a implantação do programa, verificou-se um aumento dos crimes em 8,66% e no 

bairro Edgar Pereira uma redução de 2,95%. Diante deste comportamento, os crimes 

contra o patrimônio foram desagregados para tentar compreender quais as modalidades 

criminosas foram mais impactadas com o programa RVP. 

A análise desagregada dos dados contra o patrimônio mostrou que alguns delitos 

demonstraram avaliação positiva apresentando redução ou estagnação do fenômeno. 

Estes delitos estão associados às ações praticadas contra as residências dos bairros 

analisados ou contra o patrimônio individual portado pelas pessoas que circulam nele. 

No bairro Edgar Pereira os furtos e arrombamento a residência apresentaram 

redução de 25,0% e de 36,0% respectivamente. Já os furtos a transeunte apresentaram 

uma diminuição de 16,67% enquanto os furtos de bicicletas, 18,18%. Esta redução 

proporciona um indicativo de que a estratégia de aumento da sociabilidade pode ter 

aproximado o relacionamento entre os vizinhos, contribuindo para a redução dos custos 

de oportunidade para prática destes delitos. 



No bairro Morada do Parque, após o primeiro ano de implantação do programa 

RVP, os arrombamentos a residência aumentaram 11,11%. Todavia quando a análise é 

estendida para o segundo ano de implantação todos os delitos analisados apresentaram 

redução, conforme se observa na TAB. 01.  

Bairro                 Naturezas 2009 2010 2011 
Variação % 

2010/2011 

Edgar 

Pereira 

Furto consumado a residência 14 20 15 -25,00% 

Furto consumado a transeunte em via pública 18 24 20 -16,67% 

Furto de veiculo consumado de bicicleta 19 11 9 -18,18% 

Arrombamento a residência urbana 20 25 16 -36,00% 

Bairro       Naturezas    
Variação % 

2010/2011 

Morada do 

Parque 
Furto consumado a residência 7 5 0 -28,57% 

Furto consumado a transeunte em via pública 8 8 4 0,00% 

Furto de veiculo consumado de bicicleta 5 4 1 -20,00% 

Arrombamento a residência urbana 9 10 8 11,11% 

TABELA 01 – Alguns dos crimes contra o patrimônio nos bairros Edgar Pereira e 

Morada do Parque em Montes Claros/MG nos anos de 2009 a 2011. 
Fonte: Centro de Operações Policiais Militares da 11ª Região da Polícia Militar 

 

Todavia, nesta mesma análise desagregada foi possível observar que alguns 

delitos apresentam aumento significativo quando comparados os doze meses que 

precederam a implantação do programa com os doze meses subsequentes. No bairro 

Edgar Pereira houve aumento de alguns delitos, foram eles: furtos a estabelecimentos 

comerciais (100,0%), furtos de automóveis (133,0%), roubo a mão armada à padaria 

(200,0%), roubo a mão armada a prédio comercial (100,0%), roubo a mão armada de 

veículo automotor (50,0%), dentre outros. No bairro Morada do Parque ao comparar 

2009 com 2010 houve aumento: furtos de veículos (200,0%), Arrombamento de veículo 

automotor (175,0%), roubo a mão armada a transeunte (33,33%). 

A partir destas informações é possível inferir que o programa RVP apresenta 

limitação para prevenção de determinadas modalidades criminosas, uma vez que a 

estratégia da sociabilidade se mostrou frágil diante da prática de alguns delitos.  

  

Considerações finais 

A reflexão sobre a Rede de Vizinhos Protegidos mostrou que esta é uma 

estratégia inovadora do ponto de vista do fortalecimento das relações sociais no 

enfrentamento de problemas relacionados à criminalidade. 



O estabelecimento de redes de solidariedade entre vizinhos reforça os laços de 

confiança e o comprometimento mútuo. Com estas redes as comunidades se unem em 

busca de um mesmo objetivo aprimorando o senso cívico. 

Todavia, estas redes parecem estruturar-se a partir de uma política institucional 

da Polícia Militar que visa exclusivamente à redução de indicadores de criminalidade. 

Deste modo, apesar de apresentar como objetivo do programa a melhoria da sensação de 

segurança, as estratégias analisadas não parecem adequadas para este fim. 

Vale ressaltar que esta pesquisa não é conclusiva sobre o assunto, haja vista que 

apresenta somente com uma abordagem quantitativa. Neste sentido, uma análise 

qualitativa que verifique a percepção dos envolvidos no processo, observando inclusive 

as concepções pessoais sobre os pontos fortes e as fraquezas do programa, poderá 

auxiliar para uma maior compreensão sobre a dinâmica do fortalecimento da 

comunidade a partir do estabelecimento das redes de solidariedade no enfretamento da 

criminalidade. 

Uma alternativa para validação dos dados oficiais e uma correta avaliação do 

programa Rede de Vizinhos Protegidos é a utilização de pesquisas de vitimização
11

, que 

busquem identificar junto às comunidades atendidas o sentimento de insegurança, a 

qualidade das relações estabelecidas entre os vizinhos, o grau de confiança entre eles e a 

confiança destes na polícia. 

Por outro lado, é importante salientar ainda que apesar da RPV em Montes 

Claros/MG não ser uma estratégia eficiente de enfrentamento da criminalidade do ponto 

de vista da produção significativa de resultados quantitativos, do ponto de vista do 

empoderamento das comunidades pelo estabelecimento das redes sociais de protetivas 

ela se mostra eficiente. Em outras palavras, ainda que o programa não traga os 

resultados satisfatórios mensurados apenas pelos registros policiais ele pode contribuir 

para a mobilização social da comunidade na resolução dos seus conflitos, contribuindo 

para o fomento do capital social. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Este tipo de pesquisa realizada junto às vítimas da criminaldiade que tem como objetivo medir o crime 

e estimar com maior precisão o perfil de suas das vítimas. Além disso, mensura o impacto do crime na 

vida das pessoas, viabilizando uma avaliação de sua experiência com as instituições de segurança pública, 

indicando seu grau de efetividade e de confiança. (SOARES, BORGES E CAMPAGNAC, 2008). 
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