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O movimento começou, o lixo fede nas calçadas. 

Todo mundo circulando, as avenidas congestionadas. 

O dia terminou, a violência continua. 

Todo mundo provocando todo mundo nas ruas. 

A violência está em todo lugar. 

Não é por causa do álcool, 

Nem é por causa das drogas. 

A violência é nossa vizinha, 

Não é só por culpa sua, 

Nem é só por culpa minha. 

Violência gera violência. 

Violência doméstica, violência cotidiana, 

São gemidos de dor, todo mundo se engana... 

Você não tem o que fazer, saia pra rua, 

Pra quebrar minha cabeça ou pra que quebrem a sua. 

Violência gera violência. 

Com os amigos que tenho não preciso inimigos. 

Aí fora ninguém fala comigo. 

Será que tudo está podre, será que todos estão vazios? 

Não existe razão, nem existem motivos. 

Não adianta suplicar porque ninguém responde, 

Não adianta implorar, todo mundo se esconde. 

É difícil acreditar que somos nós os culpados, 

É mais fácil culpar Deus ou então o diabo. 

(Violência- Titãs) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

A cidade é uma produção social que desde sua formação passou por inúmeras mudanças: 

inicialmente ela assumia o papel de proteção, hoje, no entanto, tem instalado dentro de si o 

que um dia esteve mais associado à externalidade de suas muralhas, a violência. Essa 

violência, que por algum tempo esteve mais presente principalmente nos grandes centros 

urbanos, chegou às cidades do interior, a exemplo de Jataí-GO que, em 2016, foi considerada 

pelo Mapa da violência (IPEA, 2016) como a 19º cidade mais violenta do estado do Goiás. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi estudar um tipo de crime violento em questão: os 

homicídios. Buscou-se espacializar esses crimes entre o período de 2013 a 2017, tendo como 

propósito identificar os locais com a maior concentração desses crimes, e os possíveis fatores 

ligados a essas ocorrências. Para a realização deste estudo foram coletados dados junto ao 

IBGE, à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, ao IMB, às Polícias Militar e 

Civil de Jataí, à Prefeitura Municipal, à Segplan, ao DATASUS, entre outros, além disso, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em autores como Aranha e Martins (1993), 

Foucault (2011), Lima (2016), Monken (2008), Paim (2012), Raffestin (1993), Santos (2000), 

Santos (2002), Santos (2012), Santos e Lima (2017), Silva (2009), Souza (2005), Souza 

(2010), Sposito (2005), Sposito e Goés (2013), e outros. A análise dos dados evidenciou uma 

redução de 50% dos homicídios entre 2013 e 2017, os quais tinham uma tendência a 

ocorrerem principalmente nos fins de semana e no período noturno, entre 18h e 23h59min. 

Quanto aos meses do ano, os homicídios ocorreram principalmente naqueles que não eram 

festivos, ou seja, que não possuíam feriados, o que foi explicado pela maior ostensividade 

policial. Sobre o perfil das vítimas de homicídios, identificou-se que, destas, 88% eram 

homens, 30% pardos, e 49% solteiros. Os roteiros semiestruturados aplicados junto às 

Polícias Militar e Civil atestaram ser uma realidade a entrada no mundo do crime de homens 

jovens, com baixa escolaridade e de classe social baixa. Tal fator foi explicado pelos agentes 

de polícia com base na falta de oportunidades que contribui para que muitos jovens ingressem 

na criminalidade, sendo necessário que projetos voltados para a educação se tornem mais 

presentes na vida desses indivíduos. Quanto à espacialização dos homicídios em Jataí 

realizada para os anos de 2013, 2015 e 2017, verificou-se que cinco bairros (Centro, Setor 

Epaminondas, Vila Sofia, Setor Dom Abel e Jacutinga) responderam por quase ¼ dos crimes 

ocorridos na cidade. Ao verificar os fatores que explicavam a concentração de homicídios 

nesses bairros, identificou-se que, no caso do Setor Central, a grande circulação de dinheiro e 

pessoas respondia por essa maior ocorrência de crimes. A respeito dessa concentração de 

homicídios, pode-se observar uma relação entre esses e o tráfico de drogas na cidade. Frente 

ao que fora evidenciado na pesquisa, entende-se a necessidade de projetos que ultrapassem a 

ostensividade policial: é necessário investir em educação, projetos ligados à cultura, ao lazer e 

à profissionalização dos jovens para que esses tenham oportunidades diferentes daquela que o 

mundo do crime oferece. 

 

Palavras chave: Violência. Homicídios. Vulnerabilidade social. Criminalidade. Jataí-GO.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The city is a social production that since its formation has undergone numerous changes: 

initially assumed the role of protection, today, however, installed in itself what was formerly 

associated with the exteriority of its walls, violence. This violence, which for a time was more 

present mainly in large urban centers, hit the cities of the interior, such as Jataí-GO, which in 

2016 was considered by the Map of Violence (IPEA, 2016) as the 19th most violent city of 

violence. the state of Goiás. In view of this, the objective of this work was to study one type 

of violent crime in question: homicides. The objective was to spatialize these crimes between 

the period of 2013 and 2017, in order to identify the sites with the highest concentration of 

these crimes, and the possible factors related to these occurrences. In order to carry out this 

study, data were collected from the IBGE, the Public Security Department of the State of 

Goiás, the IMB, the Military and Civil Police of Jataí, the City Hall, Segplan, DATASUS, 

among others. (2002), Santos (2000), Santos (2002) and others (Aranha and Martins, 1993) 

Santos (2012), Santos and Lima (2017), Silva (2009), Souza (2005), Souza (2005), Sposito 

and Goés (2013) and others. Data analysis showed a 50% reduction in homicides between 

2013 and 2017, which tended to occur mainly on weekends and at night, between 18h and 

23:59. As for the months of the year, the murders occurred mainly in those that were not 

holidays, that is, that they did not have holidays, were justified by the greater ostensivity 

police. About the profile of homicide victims, it was identified that, of these, 88% were men, 

30% were brown and 49% were single. The semi-structured scripts applied to the Military and 

Civil Police showed a tendency to enter the scene of the crime of young people of low 

schooling and low social class. This factor was justified by the police officers on the basis of 

the lack of opportunities that contribute to the involvement of many young people in crime, 

and it is necessary that educational projects become more present in the lives of these 

individuals. As for the spatial distribution of homicides in Jataí carried out for the years 2013, 

2015 and 2017, five neighborhoods (Setor Centro, Epaminondas, Vila Sofia, Dom Abel and 

Jacutinga) were responsible for almost ¼ of the crimes in the city. When verifying the factors 

that justified the concentration of homicides in these neighborhoods, it was identified that, in 

the case of the Central Sector, the great circulation of money and the people responded by this 

greater occurrence of crimes. In relation to this concentration of homicides, a relation can be 

observed between these and the drug traffic in the city. Contrary to what was evidenced in the 

research, it is understood the need for projects that go beyond police ostensiveness: it is 

necessary to invest in education, projects related to culture, leisure and the professionalization 

of young people so that they have different opportunities what the world of crime offers. 

 

Key Words: Violence. Murder. Social vulnerability. Crime. Jataí-GO. 
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REFLEXÕES INICIAIS 

 

Teu filho morreu? Meu filho também. 

Morreu assaltando, morreu assaltado. 

Tristeza, saudade, por todos os lados 

Tortura covarde, humilha e destrói 

Eu vejo um Bin Laden em cada favela 

Herói da miséria, vilão exemplar 

Tortura covarde, por todos os lados 

Tristeza, saudade, humilha e destrói 

As balas invadem a minha janela 

Eu estava dormindo, tentando sonhar. 

(Palavras repetidas- Gabriel O Pensador) 
 

O espaço urbano é marcado por inúmeros conflitos, como roubos, assaltos, brigas de 

trânsito, homicídios sendo, em muitos casos, visto enquanto um campo onde se travam lutas. 

Somando-se à ocorrência desses conflitos, observa-se que cada vez mais o tema violência se 

associa à temática espaço urbano, pois, a criminalidade tem crescido no mesmo, mudando a 

sua dinâmica socioespacial bem como o modo de vida de sua população (GUERRA, 1993).  

Nessa lógica cabe então diferenciar os dois termos, haja vista o fato de não serem 

sinônimos e apresentarem diferenças entre si. Nisso, a violência diz respeito ao 

constrangimento do indivíduo diante de algum evento enquanto a criminalidade faz referência 

a atos ilícitos.  

Assim, a criminalidade pode estar em alguns casos permeada de violência, ou seja, 

desse constrangimento. Não deve-se entender também que esta criminalidade esteja restrita 

apenas ao espaço urbano; a cidade não deve estar associada à esta. Deve-se deixar claro então 

que este é um espaço que tem o poder de amplificar/potencializar esse ritmo acelerado de 

ocorrências de crimes violentos. (SOUZA, 2005) 

Sobre a questão da violência urbana, Santos (2012) argumenta que há algumas 

décadas as cidades consideradas violentas eram as de maior porte, como, por exemplo, as 

capitais. No entanto, a autora também afirma que este padrão mudou e a criminalidade 

violenta migrou para cidades interioranas, como Jataí-GO, alterando o modo de vida da 

população residente nestas cidades. 

Borges e Alencar (2009) acrescentam que o aumento da violência nas cidades 

brasileiras se deve ao crescimento populacional, junto ao consequente crescimento urbano, ao 

aumento das disparidades sociais, fruto de questões que se relacionam à vulnerabilidade 

social, e à má distribuição de renda, o que se torna fator preponderante para o aumento do 

crime em diferentes instâncias da sociedade. 
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Por isso, Souza (2012, p. 21) destaca que “o século XX é um marco nos estudos sobre 

a relação entre os fatores socioespaciais e a criminalidade violenta, sendo um momento 

histórico marcado por profundas mudanças sociais, econômicas, científicas e tecnológicas que 

incidiram na elevação da violência”. 

Assim, a criminalidade tornou-se um fator preocupante para as entidades públicas e 

privadas, como também para a população em geral, constituindo-se como objeto de estudo 

não só da Geografia, mas também da Psicologia, do Direito, da Sociologia, da Filosofia, da 

Antropologia, da História, entre outras áreas da ciência que buscam analisar as causas e 

efeitos desse fenômeno, bem como maneiras de resolver tal problemática. 

No caso deste trabalho, estudar essa temática sob o viés da ciência geográfica justifica-

se, pois cabe a essa ciência a análise e a compreensão do espaço geográfico, sendo que a 

mesma busca entender como se dá a produção social do espaço e o papel que as ações 

humanas têm sobre este, dando possibilidade para o esclarecimento das interrelações que se 

desenvolvem a partir da criminalidade, e dos possíveis fatores que estão relacionados à 

ocorrência e ao aumento desta. 

Diante da importância destes estudos, o trabalho ora proposto tem como objeto de 

análise Jataí, uma cidade do interior do estado de Goiás que no decorrer dos anos converteu-

se de um local tranquilo para uma cidade com um aumento expressivo dos crimes, o que tem 

refletido na forma como os cidadãos protegem suas residências, que estão a cada dia mais 

equipadas com sistemas de segurança modernos. 

Ao analisar os dados verificou-se que em nível estadual, em 2016, dentre os 246 

municípios goianos, Jataí se encontrava na 19° posição (dados proporcionais) no ranking de 

violência, de acordo com o Atlas da Violência. (IPEA, 2016) 

Diante desses números, interessou a esta pesquisa realizar um estudo sobre um tipo de 

crime violento específico, os homicídios. Foi objetivo deste estudo espacializar a ocorrência 

dos homicídios em Jataí, a fim de identificar onde ocorrem as maiores concentrações destes.  

Além disso, a partir dos dados coletados junto à Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de Goiás e às delegacias da Polícia Militar e Civil, foi de interesse realizar uma análise 

temporal da ocorrência desse tipo de crime no período estudado; considerar os fatores 

relacionados a ocorrência e a concentração destes crimes em alguns locais específicos; 

identificar os sujeitos que se envolvem nesse tipo de crime violento e tratar das ações 

desenvolvidas pelos agentes de segurança pública voltadas para a redução dos homicídios na 

cidade. 
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Tomando como referência os objetivos propostos para serem alcançados com este 

trabalho, foi adotada uma perspectiva dialética para realização da pesquisa, tendo em conta a 

transformação do espaço por meio das relações que se estabelecem sobre o mesmo. Além 

disso, foram tomados enquanto base metodológica o estabelecimento de algumas etapas a fim 

de se manter uma maior precisão do que seria realizado. De modo geral, a pesquisa foi 

realizada de acordo com o esquema a seguir (Organograma 1): 

 

Organograma 1: Representação das etapas realizadas na pesquisa. 

 
Organização: Souza, 2018. 

 

A definição da metodologia para a realização desta pesquisa, bem como da forma 

como os dados seriam tratados foram de grande relevância e eficácia para se atingir os 

objetivos propostos com a realização desta pesquisa.  

 

1.1 A importância das pesquisas em ciências humanas e sociais. 

Considerando a importância de se fazer pesquisa, ressalta-se a importância e a 

viabilidade do desenvolvimento de estudos que se voltam para questões do contexto social: a 

busca pela explicação da realidade cotidiana sempre foi alvo de interesse do homem. 

A esse respeito, Minayo et al. (1994) ressaltam que essa preocupação perpassa a 

realidade histórica, sendo advinda já dos primeiros grupos humanos: 

 

As tribos primitivas, explicaram e explicam os fenômenos que cercam a vida 

e a morte, o lugar dos indivíduos na organização, seus mecanismos de poder, 
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controle e reprodução. Dentro das dimensões históricas e imemoriais até 

nossos dias as religiões e filosofias tem sido poderosos instrumentos 

explicativos dos significados da existência individual e coletiva. (MINAYO 

et al., 1994, p. 9) 

 

Como a própria autora explica, os estudos em ciências sociais partem de um viés 

histórico, tendo como base a ideia de que a realidade é fruto de relações que se estabeleceram 

sobre o espaço no decorrer dos anos. Assim, o contexto histórico se reflete na formação e no 

estabelecimento do espaço enquanto extensão do social. 

Tomando como exemplo a presente pesquisa e seu viés social, sua abordagem 

geográfica e em saúde, pode-se supor que o problema para o qual se busca obter resposta por 

meio desse estudo pode ter um fundo histórico, o que vem a refletir diretamente no caráter 

social da criminalidade e nos fatores que potencializam tais ocorrências na área de estudo.  

Portanto, tratar de pesquisas na área das ciências sociais passa também pela 

compreensão de como o fator histórico influenciou na ocorrência de determinado evento e 

como este se relaciona com o meio social, cultural, enfim, com a vivência das pessoas. 

 

Entretanto, quando se fala de pesquisa em ciências sociais deve-se ter em 

mente que não é apenas o fator histórico uma das características peculiares 

deste tipo de pesquisa, já que ao se propor este tipo de pesquisa deve-se ter 

em mente de que esta por ser algo que se trata do social, é dotada de uma 

consciência histórica. (MINAYO et al., 1994) 

 

Essa consciência histórica social é construída não somente com base nas relações 

humanas, mas também nas ideologias, nos jogos de poder, na identidade, enfim, numa relação 

íntima entre sujeito e objeto. 

Assim, a pesquisa social deve ser realizada a partir da relação existente entre sujeito-

objeto, e responde pela própria mudança e transformação da sociedade no decorrer do tempo. 

Deve-se ter em mente que estas transformações são cheias de significado e intencionalidade, 

já que são frutos de ações humanas. 

Se uma área da cidade é mais bonita (ou feia), mais segura (ou mais violenta), melhor 

estruturada, com maiores índices de qualidade de vida, deve-se inferir então que as 

relações/intencionalidades estabelecidas sobre este ambiente ao longo do tempo refletiram na 

formação deste espaço. 

Fazer pesquisa tomando como base o social se torna algo desafiador já começando 

pela escolha apropriada das metodologias e método a serem utilizados, e também pela própria 

percepção do pesquisador ao observar que, por se tratar de um objeto de estudo de cunho 

social, este apenas é dinâmico, ou pode ser tratado a partir de perspectivas diferentes.  
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Assim, os resultados de uma mesma pesquisa para períodos diferentes, ou sob uma 

nova perspectiva, poderão resultar em dados e discussões diferentes, pois estudar a sociedade 

consiste nessa possibilidade de constante mudança.  

Considerando essa instabilidade na sociedade, que é fruto de todas as mudanças que 

ocorrem constantemente ao longo da mesma, estabeleceu-se para esse estudo um recorte 

temporal que abrange o período de 2013 a 2017, o qual é justificado pela base de dados que 

foi utilizada para este trabalho. Esse recorte deu possibilidade para se realizar uma análise 

mais precisa da violência em Jataí, tomando como foco os homicídios.    

 

1.2 Coleta dos dados. 

 Por se tratar de uma pesquisa quali-quantitativa foram utilizados dados provenientes 

de órgãos públicos, como Prefeitura Municipal de Jataí, DATASUS, IBGE, IMB, Secretaria 

de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (SEGPLAN), Secretaria de Segurança Pública 

e Polícia Militar e Civil de Jataí. 

Quanto à coleta e uso dos dados quantitativos cabe ressaltar que estes compõem 

principalmente a primeira parte da discussão dos dados da pesquisa. Nesta parte, são 

apresentados dados referentes ao número de homicídios registrados entre o período de 2013 a 

2017, como também os meses dos anos, os dias da semana e as localidades do município com 

a maior concentração desses crimes. Por meio desses dados pretendeu-se fazer uma análise 

dos homicídios em Jataí. 

Os dados quantitativos ligados ao número de homicídios em Jataí, locais, meses e 

horários de ocorrência dos crimes foram obtidos por meio da plataforma digital da Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de Goiás.  

Já as informações ligadas à característica das vítimas e dos crimes, como idade, estado 

civil, foram disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública, especificamente, pela 

Gerência do Observatório de Segurança Pública, tendo sido necessária a realização de um 

requerimento para que os dados fossem disponibilizados via e-mail. 

Tanto os dados de natureza quantitativa, quanto as informações ligadas à característica 

das vítimas e dos crimes contribuíram para o desenvolvimento de uma análise mais integrada 

do estudo realizado. 
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1.3 Tratamento e análise dos dados. 

A posse desses dados permitiu a quantificação e a análise dos mesmos, resultando na 

produção de gráficos, quadros, tabelas e mapas que serviram de base para a discussão que se 

seguiu. 

 Quanto à produção de mapas, foi utilizado o software ArcGisR 10.1, licenciado para o 

Laboratório de Geoinformação da Regional Jataí/UFG. De posse dos dados coletados, foram 

construídos mapas demonstrando variados aspectos da ocorrência de homicídios em Jataí. 

Tais mapas, além de se constituírem como um recurso enriquecedor para a pesquisa, 

possibilitaram uma análise mais detalhada, fornecendo aparatos para uma análise crítica, que 

permitiu um maior entendimento do que fora identificado. 

 Além disso, foram utilizados dados coletados a partir de roteiros semiestruturados 

aplicados com agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil a fim de identificar como a própria 

polícia se vê diante da questão da violência em Jataí. 

 Para a aplicação das entrevistas foi usada a ferramenta KoBoCollect/ KoBoTollbox1, 

que se trata de um aplicativo que permite ao seu usuário fazer sua entrevista e sua coleta de 

dados por meio de um aplicativo instalado em celulares Android, sendo dispensável o uso de 

planilhas em papel. 

 Os dados coletados por meio deste aplicativo são enviados para um sistema de coleta 

de dados que permite a criação de tabelas, gráficos e mapas por meio dos dados adquiridos, o 

que facilitou a coleta de dados primários da pesquisa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Informações a respeito da ferramenta estão disponíveis no link do Laboratório Reggeo da UFG/ Regional Jataí. 

https://reggeo.jatai.ufg.br/ 

https://reggeo.jatai.ufg.br/
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CAPÍTULO I 

 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes  

Morrer e matar de fome, de raiva e de sede  

São tantas vezes gestos naturais. 

(Podres Poderes- Caetano Veloso) 

 

2. Referencial Teórico. 

Este capítulo buscou elucidar questões teóricas ligadas a temáticas relacionadas à 

violência urbana, ao território e ao poder. Tais discussões contribuíram para uma 

compreensão efetiva a respeito da construção de Jataí, e sua relação com a violência local. 

A referida compreensão contribuiu para a construção de um pensamento crítico a 

respeito dos agentes potencializadores relativos aos homicídios em Jataí e das medidas 

mitigadoras para reduzir essa problemática. 

Por isso, foram de grande importância a leitura e a discussão de trabalhos de autores 

como: Aranha e Martins (1993), Castro (2008), Foucault (2011), Lima (2016), Monken 

(2008), Paim (2012), Raffestin (1993), Santos (2000), Santos (2002), Santos (2012), Santos e 

Lima (2017), Silva (2009), Souza (2005), Souza (2010), Sposito (2005), Sposito e Goés 

(2013), além de outros - não menos importantes - que serão apresentados ao longo da leitura 

que se segue. 

 

2.1 Território enquanto categoria de análise da Geografia. 

O território é uma categoria de análise de grande importância quando se quer tratar a 

respeito de questões ligadas ao urbano, à violência e à saúde. Partindo da perspectiva adotada 

pelos estudos em Geografia, a análise do território permite verificar se este fornece a sua 

população aparatos para uma boa ou má condição de vida, a exemplo: saneamento básico, 

segurança, escolas, UBSFs, entre outros. 

Autores como Pereira (2009), Lima (2016) e Santos e Lima (2017), ao considerarem a 

relação existente entre saúde e território, enfatizam que estes são indissociáveis, sendo que a 

saúde ou a falta desta se constrói na formação do território. 

Isso porque as condições impostas sobre este território (falta de saneamento básico, 

violência, falta de hospitais, presença ou não de escolas, de empregos, entre outros), que são 

frutos das ações ou da falta de ações do homem, podem ser determinantes para a ocorrência 

ou não de doenças neste meio.  

Pensando a esse respeito, Santos e Lima (2017) mencionam que: 
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Para além das relações econômicas que parecem definir os sistemas de 

objetos e ações, fixos e fluxos do território, há os sujeitos que devem ser 

reconhecidos. Os territórios expressam mais que a realidade epidemiológica 

dos indivíduos, também expressam as condições socioeconômicas, e a 

cultura que se manifesta na produção imaterial dos costumes, artes, festas, 

crenças, regras sociais, laços de parentescos, histórias. (SANTOS; LIMA, 

2017, p. 40) 

 

Sobre a importância de um processo de territorialização que se volte para o contexto 

da busca por saúde, Machado et al. (2015, p. 265) inferem que “O processo de 

territorialização na saúde busca construir, reconstruir e/ ou desconstruir formas de cuidado e 

percepção de um espaço revelador de muitas dimensões sociais.” 

É o homem quem territorializa o espaço, empreendendo sobre este seus desejos, 

aspirações e sonhos. Esse processo de territorialização deve ser entendido como algo que 

acontece diariamente, haja vista o fato de o território não ser estático e sim algo que se 

constrói constantemente, fruto das ações humanas. O território se assume então enquanto 

espaço que reflete a manifestação da história do homem. (LIMA, 2016) 

A história de formação desse território se volta para a constituição social, cultural, 

ideológica e estrutural do mesmo, o que faz dele uma formação social. 

A esse respeito, Gomes e Lima (2015) ressaltam que: 

 

Compreender o indivíduo em seu cotidiano é também considerar a existência 

de um território que precisa ser pensado para além das dimensões 

administrativas. Além de uma extensão geométrica o espaço apresenta um 

perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, 

social e cultural como um território em permanente construção. (GOMES; 

LIMA, 2015, p. 1020) 

 

O território deve então ser entendido enquanto uma formação social, fruto das ações 

humanas que constroem sobre ele modos de vida diferenciados, o que refletirá na construção 

de territórios que favoreçam ou não o contexto de melhoria das condições de vida das 

pessoas. 

Assim, as condições do território implicarão nas “[...] condições em que as pessoas 

nascem, vivem, crescem, trabalham e envelhecem correlacionam-se diretamente ou 

indiretamente com a manifestação do processo saúde-doença. A saúde e a doença são, nesse 

sentido, socialmente determinadas.” (GOMES; LIMA, 2015, p. 1023-1024). 

Frente à importância do território no âmbito da produção de saúde, muitas ações para a 

manutenção desta se dão embasadas no papel integrador do território. São vários os exemplos 

de estudos em Geografia da Saúde – Pereira (2009), Lima e Lima (2017), Souza e Soares 
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(2017), entre outros - que partem da categoria geográfica território a fim de compreender 

como as ações realizadas sobre o mesmo refletem no contexto de vida e saúde de diferentes 

comunidades. 

De acordo com esses estudos, um território com uma boa infraestrutura social permite 

uma melhoria no contexto de vida dessas pessoas, contribuído para a redução de problemas 

ligados à saúde e à qualidade de vida.  

Santos e Lima (2017, p. 38) indicam “O território é o lugar em que se podem 

compreender os contextos de vida que explicam os problemas e necessidades de saúde”. 

Sobre a viabilidade do uso do território enquanto categoria para o desenvolvimento de 

estudos e projetos na área da saúde, Monken (2008) argumenta que: 

 

[...] uma proposta de práticas de vigilância em saúde baseado no território 

deve considerar os sistemas de objetos naturais e construídos pela sociedade, 

identificar os diversos tipos de ações no território, como são percebidos pela 

população e até que ponto as regras de utilização dos recursos do território e 

da população promovem determinados hábitos, comportamentos e 

problemas de saúde cujas características são passíveis de identificação. 

(MONKEN, 2008, p. 145) 

 

O estudo e a análise do território permitem, então, não somente a compreensão de 

problemas diagnosticados sobre este, mas também o desenvolvimento de medidas possíveis 

para sua mudança e reestruturação para que o mesmo forneça condições de saúde apropriadas 

à melhora da qualidade de vida das pessoas. 

 

2.2 Território e poder em Geografia. 

Raffestin (1993), ao tratar do território, enfatiza que este tem sua formação 

intimamente relacionada ao espaço, sendo estas categorias indissociáveis, não devendo, no 

entanto, serem tidas como sinônimos. (MIZRAHI, 2015) 

  Considerando tal diferenciação, Raffestin (1993) ressalta: “Evidentemente, o território 

se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir do espaço. Ora, a produção, 

por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de poder.” (RAFFESTIN, 

1993, p. 144). 

  Raffestin (1993) enfatiza que o espaço é anterior ao território, sendo que este, ao 

passar pelo processo de apropriação, “territorializa-se”. Não se deve esquecer que durante 

esse processo de territorialização existem fatores fundamentais: a ação humana e o tempo. 

Esses são de crucial importância a fim de se entender como se dá ou se deu esse processo em 

determinado ambiente. 
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O contexto histórico, portanto, torna-se imprescindível ao se admitir que o território 

nunca será estático: sempre está se modificando. Logo, 

 

No espaço há um tempo (presente) e uma acumulação de tempos passados, e 

ainda tempos futuros; há permanências, que revelam o passado; há 

transformações que revelam a dinâmica do tempo presente; e há projeções, 

que revelam a intenção de um futuro que se quer. Portanto, o espaço é uma 

realidade multitemporal, de forma e conteúdo que contem história. (LIMA, 

2016, p. 28) 

 

As ações realizadas pelo homem ao longo do tempo se assumem como agentes 

transformadores desse território, o qual recebe sobre si os anseios e as aspirações humanas 

que são responsáveis por moldar este espaço.  

À vista disso, o contexto social se assume como matéria prima para a produção do 

território e para o estabelecimento de relações de poder, como menciona Raffestin (1993, p. 

144, grifos do autor): 

 

O território nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, 

seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas 

pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os 

homens constroem para si.  

 

Pode-se comparar o território a uma parede que ao longo do tempo é pintada várias 

vezes: as marcas das tinturas passadas se mantêm de algum modo naquela parede, mostrando 

que a mesma passou por transformações no decorrer dos tempos. A função da parede pode até 

ter mudado, mas ela ainda continua a ser uma parede. 

Como a parede que passa por várias pinturas, o território passa por várias 

transformações que são frutos tanto dos aspectos históricos quanto dos sociais. Essas 

alterações apenas mudam a função do território e não sua essência.  

Saquet (2007), ao dissertar sobre o território e o processo de territorialização, parte 

desta lógica: que estes são estabelecidos como fruto de diferentes aspectos: tempo, espaço, 

economia, política e cultura. Tais elementos formam o território que habitamos.  

 

Organograma 2 - Elementos necessários no processo de territorialização. 
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Fonte: Saquet, 2007. Organização: Souza, 2018. 

 

O ato de territorialização é que, de fato, modifica e transforma este espaço vivido. No 

entanto, isso não significa que este seja estático ou homogêneo: ao contrário, ele apresenta 

variâncias tanto quantitativa quanto qualitativamente, as quais refletirão nos modos de 

apropriação deste espaço. (SANTOS, 2008, p. 20) 

As variâncias se refletem na organização deste espaço e, consequentemente, nos 

modos de apropriação do mesmo, que virão a se refletir na territorialização do espaço e até 

mesmo no estabelecimento de poderes sobre o mesmo. Assim, “[...] o espaço representado 

não é mais o espaço, mas a imagem do espaço, ou melhor, do território visto e/ ou vivido. É, 

em suma, o espaço que se tornou o território de um ator, desde que tomado numa relação 

social de comunicação.” (RAFFESTIN, 1993, p. 147). 

O homem e suas ações sobre o espaço se constituem como os agentes geradores e 

formativos do território. Este, não pode ser formado sem a apropriação do espaço pelo 

homem, nem sem o estabelecimento de relações, como designa Lima (2016, p. 38): 

 

É a dimensão humana que pode transformar o espaço em território, seja 

quando dele nos apropriamos e demarcamos limites, seja quando lhe 

atribuímos sentido, ou seja, nele identificamos nossas ações, expectativas, 

esperanças e possibilidades. Dizendo isso de outra forma, o território é uma 

porção do espaço que nos é familiar, no qual construímos identidade e as 

vivências cotidianas com o grupo social a qual pertencemos. Assim, o 

território de cada um de nós é definido pela subjetividade de nossas 

experiências pessoais, onde a dinâmica das relações sociais constrói a vida e 

o cotidiano.  

 

O território é, então, fruto da produção humana, marcado por características impostas 

pelo tempo e pelo trabalho, assumindo assim identidade e, ao mesmo tempo, funcionalidade, 

valores e poder, como destaca Lima (2016, p. 36, grifo do autor): 
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A apropriação do espaço transforma-o em território, definindo limites e 

fronteiras para o seu domínio, que se estabelecem por meio de confronto e 

luta. Território tem limites e restrições ao acesso dos que a ele não 

“pertencem”. Os territórios são representação de poder. Há os territórios das 

gangs, dos índios, da cidade, das unidades da ESF. Nos territórios há 

domínio e poder, estabelecidos por quem domina, com normas e regras 

formais ou informais.  

 

Levando em conta a forma pela qual o espaço passa a ser apropriado e como o mesmo 

se transforma em decorrência dessa apropriação, dotando-se de poder e identidade, toma-se 

como exemplo a área estudada. Trata-se de um território dotado de poder, pertencimento, 

lutas e, até mesmo, restrições.  

A respeito dessa identidade que se assume sobre o espaço do território, Souza (2008) 

esclarece que: 

 

A ocupação do território é vista como algo gerador de raízes e identidade: 

um grupo não pode mais ser compreendido sem o seu território, no sentido 

de que a identidade sociocultural das pessoas estaria inarredavelmente ligada 

aos atributos do espaço concreto (natureza, patrimônio arquitetônico, 

“paisagem”). E mais: os limites do território não seriam, é bem verdade, 

imutáveis- pois as fronteiras podem ser alteradas, comumente pela força 

bruta – mas cada espaço seria, enquanto território, território durante todo o 

tempo, pois apenas a durabilidade poderia, é claro ser geradora de identidade 

sócio-espacial, identidade na verdade não apenas com o espaço físico, 

concreto, mas com o território e, por tabela, com o poder controlador desse 

território... (SOUZA, 2008, p. 84, grifo do autor) 

 

O território é produzido a partir da relação estabelecida por atores sintagmáticos 

(RAFFESTIN, 1993), ou seja, sujeitos que agem sobre o espaço estabelecendo uma relação de 

dependência, um elo entre determinado e determinante, constituindo-se assim relações de 

poder sobre este, ou seja, territorializando-o. 

As relações estabelecidas por tais atores sobre esse território se refletem até mesmo na 

identidade da população com o mesmo. Assim: 

 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 

sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 

trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre as 

quais ele influi. Quando se fala em território deve-se pois, de logo, entender 

que está falando em território usado, utilizado por uma dada população. 

(SANTOS, 2002, p. 96- 97) 
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O desenvolvimento dessa identidade se reflete, por sua vez, no sentimento de 

pertencimento desta população ao lugar em que reside. Neste sentido, falar de território é 

também falar de pertencimento, de sentimento de afetividade, de características identitárias. 

De acordo com Lima (2016), o homem tem um papel muito importante na formação 

do território. Essa formação implica também na delimitação de fronteiras que, por sua vez, 

constituem-se como forma de se estabelecer poder. Logo, os territórios podem ser entendidos 

como “representação de poder” (LIMA, 2016, p. 36).  

A respeito desse estabelecimento de poder sobre o território, “Verifica-se que 

independentemente do foco analisado, seja político, econômico ou natural, os conceitos e 

discussões que envolvem o território, têm em comum, a relação de poder, de pertencimento, 

ou seja, expressa a ideia de dominação.” (PEREHOUSKEI; BENADUCE, 2007, p. 39)  

Quanto à existência de poder nesses espaços ou até mesmo a falta deste poder no 

espaço urbano, pode-se destacar o poder exercido por certos grupos sobre os bairros da 

cidade, sobre suas ruas, determinada área de comércio, ou área residencial, uma delegacia, 

mas também uma escola ou igreja, entre outras localidades. 

Assume-se, assim, que os chamados espaços de poder não têm a ver apenas com áreas 

que apresentam alto nível de violência e policiamento, por exemplo, sendo o poder reflexo da 

própria apropriação do território enquanto espaço de vivência e de identidade.  Nesse sentido, 

o poder poderá ser representado até mesmo por símbolos (RAFFESTIN, 1993). 

O poder se estabelece a partir do momento em que um grupo ou um indivíduo se 

sobressai em relação ao outro, e territorializa, para si, o espaço em que vive. Desse modo, 

uma escola pode ser tratada como um instrumento de poder, assim como um bairro de classe 

alta, e até mesmo uma rua requisitada para o comércio local de uma cidade, uma associação 

de moradores de determinado bairro, entre outros. 

Subentende-se então que não se pode falar de estabelecimento de poder sobre o 

território se não se levar em conta a ação humana. O homem se constitui como agente 

primordial para a territorialização do meio em que vive e para o empoderamento deste.  

Foucault (2011) ressalta que este empoderamento pode se dar a partir das ideologias, 

das relações que se estabelecem entre os indivíduos e até mesmo da subjugação entre classes 

sociais. O poder é fruto do contexto social em que é produzido e vivenciado pelo homem.  

Convém salientar que esses conceitos - território e poder - estão intimamente 

correlacionados, sendo importante tratar a relação existente entre ambos ao considerar estudos 

como o aqui exposto, que levam em conta o papel das relações e ações humanas sobre a 
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construção e a reconstrução do território. Por isso, pode-se dizer que não existe território sem 

o estabelecimento de poder. 

Este trata-se de um conceito de grande importância, e, por isso, configura-se como a 

argamassa necessária para provocar a discussão sobre criminalidade e concentração de 

homicídios em algumas áreas da cidade de Jataí. É esta a definição responsável por unir em 

um mesmo trabalho conceitos como território e violência urbana, a fim de se provocar uma 

discussão sobre a criminalidade na cidade. 

O poder pode ser o percursor de todas as ocorrências que se passam no território da 

cidade: sejam estas ocorrências positivas ou negativas do ponto de vista social, as quais 

podem ir desde a união de uma comunidade para a reivindicação de direitos até mesmo à 

subjugação entre diferentes espaços da cidade (FOUCAULT, 2011). 

Nesse meio tempo, destaca-se também a busca pela reafirmação de poder: a 

consolidação dos territórios do crime, as facções criminosas que não querem perder pontos de 

tráfico e por isso colocam pessoas armadas em lugares estratégicos. 

Esta busca e reafirmação do poder se dá também por meio da luta por direitos sociais, 

a exemplo de grupos pertencentes ao MST (Movimento dos trabalhadores rurais sem-terra), 

que acampam em terras “pertencentes” a grandes latifundiários, alunos de universidades que 

ocupam ruas em busca de direitos, ideologias que são difundidas por grupos da sociedade. 

Observa-se assim que o estabelecimento, a reafirmação e a ocorrência de dado tipo de 

poder sobre o território só poderá ocorrer se levarmos em conta o agente precursor deste 

processo: o homem e as relações estabelecidas pelo mesmo. Da mesma maneira que é este o 

responsável por territorializar o espaço, atribuindo-lhe significado, valor e características 

próprias, é ele também que estabelece sobre o lugar em que vive um sentimento de 

pertencimento, tornando-o seu, e consequentemente dotando este lugar de poder. 

Subtende-se também que o estabelecimento de poder sobre o território só pode se dar a 

partir do momento em que este passa a ser visto como pertencente a alguém. Desse modo, o 

sentimento de pertencimento, o estabelecimento de afetividade do indivíduo sobre o lugar em 

que habita, é, portanto, o precursor para o estabelecimento de poder sobre este. 

Frente a isso, a análise e o estudo de determinado tipo de territorialização e do jogo de 

poder que se impõe sobre o mesmo, por exemplo, possibilitarão a identificação dos sujeitos 

que habitam e constroem diariamente este ambiente. (LIMA, 2016) 

Considerando as diferentes territorializações que se estabelecem sobre o território, 

toma-se como fator para a presente discussão a presença de diferentes formas de 

territorialização ao longo do espaço urbano da cidade de Jataí. 
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A análise de como ocorre a configuração espacial da cidade de Jataí nos permite 

perceber a diferença da própria estruturação e ordenamento das construções, o que pode ser 

visto enquanto uma tendência da organização espacial das cidades brasileiras, com uma 

distinção entre os ambientes voltados para o comércio e para a habitação, as áreas que 

apresentam símbolos de poder e até mesmo instrumentos de poder. 

Pensando sobre as diferentes interfaces assumidas por esse território que são, 

nitidamente, frutos de uma construção histórica e social, Lima (2016) salienta que: 

 

Arriscamos dizer que o território é uma construção social dos sujeitos em 

suas ações sobre o espaço. Espaço e território são faces de uma mesma 

realidade como são a trama e a urdidura que formam o tecido. O conceito de 

lugar nos remete à escala do cotidiano, com a história dos indivíduos 

combinando- se ao processo histórico; ou seja, construção social produzindo 

cultura e formatando identidades. Portanto, o indivíduo pertence ao lugar 

porque ajuda construí-lo, enquanto o lugar o constrói. (LIMA, 2016, p. 11) 

 

Santos e Lima (2017, p. 7) enfatizam que na “Geografia da Saúde, bem como noutros 

domínios, o território é observado como um espaço apropriado por diversos atores, definido e 

delimitado por relações de poder, não se reduzindo a uma dimensão material ou concreta”. 

A forma como se dá essa apropriação refletirá diretamente na condição de saúde da 

população. Assim, uma parte do território que é desprovida de implementações públicas, 

como unidades de saúde, escola, transporte público, e áreas de lazer, por exemplo, oferecerá 

menores condições de saúde à população do que os territórios que apresentam uma melhor 

infraestrutura. 

Da mesma forma, um ambiente com alta taxa de violência, analfabetismo e 

industrialização, por exemplo, não poderá fornecer a sua população tranquilidade, segurança, 

qualidade de vida, saúde. 

Torna-se necessário, então, destacar que a saúde se trata de um processo que 

ultrapassa o estado físico e biológico do indivíduo; ela deve ser, nesse sentido, considerada 

como um processo resultante da produção social, envolvendo cultura, política, economia, 

educação, cidadania, como explica Mendes (2000, p. 134): 

 

Uma vez que se defende que a saúde é mais do que simplesmente a ausência 

de enfermidades, defende-se também que uma série de fatores que a 

determinam situam-se fora do setor de atenção a saúde. A comparação entre 

os diferentes setores da sociedade é solicitada para condicionar 

positivamente os determinantes do processo de produzir saúde, que estão 

relacionados as condições socioeconômicas e políticas.  
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Assim, a saúde se torna também sinônimo de cidadania. É impossível falar do 

estabelecimento de estratégias em saúde, sem falar que esta se trata de um direito garantido 

pela Constituição (BRASIL, 2008), perpassando o contexto epidemiológico, de cura de 

doenças, dizendo respeito também à possibilidade de obtenção de serviços garantidos por lei, 

como o acesso de determinada população a escolas, hospitais, segurança, emprego, lazer, 

moradias de qualidade, saneamento básico, transporte público, entre outros. 

O estabelecimento de poder e a reafirmação do mesmo nem sempre se trata de algo 

ruim: isso dependerá do contexto histórico e sociocultural a que nos dirigimos ao tratarmos da 

aplicação deste poder no território. 

O poder, em muitos casos, serve para buscar subsídios que melhorem o contexto 

social, mantendo o ordenamento da sociedade. Assim, a instauração de poder passa também 

pela criação e cumprimento de leis tanto por parte dos cidadãos como do Estado enquanto 

órgão de gestão pública. 

 

2.3 Cidade e Violência. 

Jataí é um município situado no Sudoeste do Estado de Goiás, destacando-se em nível 

estadual e nacional por sua produção agropecuária. Esse destaque, além de influenciar no 

desenvolvimento econômico, reflete-se no próprio crescimento da cidade, já que a demanda 

por empregos faz da cidade um polo de atração de pessoas, algo já discutido por Souza 

(2005). 

Assim, a cidade é vista como um ímã: este atrai, assim como a cidade. Essa atração 

exercida pela cidade pode ser identificada por meio do processo histórico de ocupação das 

áreas urbanas no estado de Goiás: Em 1970, 48% da população vivia na cidade e, em 1991, 

essa porcentagem ultrapassou os 80%. Do mesmo modo, para Jataí em 1960 a população 

urbana ultrapassava pouco mais de 14 mil habitantes, alcançando uma marca de 72.421 

pessoas residentes na área urbana até o ano de 2003 (SILVA, 2009). 

Pode-se dizer que a cidade tem o papel de centralizar serviços, atrair populações, seja 

pela demanda de empregos, pela oferta e demanda de bens e serviços, pelo seu aspecto de 

evolução tecnológica, entre outros.  

Para Oliva (2005, p. 73), a “[...] cidade por sua vez é um conjunto de máxima 

concentração e de máxima diversidade de objetos geográficos que favorece e acomoda 

grandes contingentes populacionais em distância mínima e atua como estimuladora das 

relações societais.” 
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Além de atrair pessoas e serviços a cidade permite uma concentração desses, que nem 

sempre pode ser considerada como boa, haja vista que essa concentração pode, em alguns 

casos, tornar-se um fator preponderante para o aprofundamento de problemas sociais. 

Mesmo diante da extensa composição de serviços oferecidos pela cidade nem sempre 

ela estará preparada para receber todos os que chegam em busca de mudança e melhoria de 

vida, sendo este, em muitos casos, um elemento que ajuda a aprofundar os problemas 

urbanos, dadas as demandas sociais que surgem e que a gestão pública nem sempre consegue 

atender. 

O crescimento das cidades, principalmente no curto prazo, torna-se, diante de tal 

afirmação, algo preocupante, já que, mesmo não sendo estática, a estrutura física do espaço 

urbano não pode ser alterada de forma rápida, dependendo da criação de políticas e projetos 

que visem à disponibilização de recursos para a manutenção deste espaço. 

A ação estatal na reforma e construção de escolas, hospitais, contratação de 

professores, médicos, enfermeiros, policiais, engenheiros, motoristas, entre outros, não se dará 

de forma repentina, haja vista que depende da aprovação de projetos de leis para a liberação 

de recursos. 

Baseando-se em tais exemplificações admite-se que o espaço construído da cidade não 

pode ser mudado de forma repentina, mesmo que esta mudança seja a fim de melhorar este 

espaço. Logo, à espera de melhores condições de vida a população acaba se vendo subjugada 

por problemas sociais que se aprofundam diante da vida urbana. 

Problemas estes que afetam algumas camadas sociais mais do que outras, mas que, no 

entanto, não deixam de interferir de algum modo no contexto de vida da sociedade em geral. 

Criminalidade, doenças, desemprego, falta de moradia adequada, dificuldade de acesso a 

escolas e hospitais, falta de recursos financeiros para se obter alimentos, problemas 

ambientais, entre outros, configuram-se como alguns dos problemas de ordem social que se 

intensificam no meio urbano.  

Essas ocorrências são tratadas como crise por Sposito (2005), enquanto Bitoun (2005, 

p. 301) considera que essas carências e descontinuidades estruturais existentes no espaço são 

fruto do próprio contexto histórico, haja vista que “os objetos são inseridos num meio 

segundo uma ordem, uma sequência” que depende principalmente de políticas públicas de 

âmbito nacional. 

Diante da intensificação destas problemáticas, a criminalidade é atualmente mais um 

desses dilemas urbanos: isso porque é um problema que tem se disseminado por todo 
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território brasileiro, não se restringindo apenas às grandes metrópoles, chegando também às 

cidades do interior, como Jataí. 

A esse respeito, Aranha e Martins (1993) consideram que: 

 

Desde a década de 70, temos visto subir assustadoramente os índices de 

violência urbana no mundo inteiro. Os tipos de violência variam conforme o 

país e, evidentemente, dependem também do desenvolvimento econômico. 

Mesmo assim, seja no Primeiro ou no Terceiro mundo, há preocupação com 

o aumento dos casos de sequestros, estupros, assaltos a mão armada e até 

roubo de “tênis de marca” nas portas das escolas. A ordem instituída se 

fragiliza diante do poder dos carteis de narcotráfico. Cada vez mais grupos 

de jovens buscam emoções nas drogas e nos confrontos violentos entre 

“gangues” rivais (ARANHA; MARTINS, 1993, p. 173- 174, grifos dos 

autores). 

 

A compreensão desse tipo de problema afeta diversas cidades, mudando a organização 

urbana, e também o modo de vida das pessoas, e, neste contexto, a forma como passam a 

habitar a cidade. 

Verifica-se que o tema criminalidade está presente em variadas instâncias da 

sociedade, seja pela constante ocorrência desses atos tanto nas grandes metrópoles como nas 

pequenas vilas, até os noticiários e conversas, entre outros. 

Como forma de entender o fenômeno variadas áreas do conhecimento se dedicam a 

estudá-lo. A Geografia é uma dessas ciências, cabendo-lhe um olhar revelador que vai além 

da análise do fenômeno em si, levando em conta também o impacto das relações humanas 

estabelecidas sobre o espaço geográfico para a consolidação desse fenômeno e a construção 

da saúde dos sujeitos que agem sobre o território.  

Cabe então à Geografia analisar o espaço, traçar relações, identificar elementos 

constituintes e formadores desse espaço e, ainda, compreender o papel do homem diante da 

construção desse espaço que se analisa. Frente a isso, o homem se destaca como sujeito para a 

construção e análise dos fatos ocorridos e identificados sobre o espaço geográfico. 

Por isso, cabe ressaltar a relevância da ciência geográfica para o trabalho em questão, 

já que ela permite espacializar o fenômeno de homicídios em Jataí, como também 

compreender as questões que se relacionam a esta espacialidade. 

Pensando na questão da violência urbana, Souza (2005) e Rolnik (1995), ao fazerem 

um histórico da cidade, destacam que desde seus primórdios esta tinha como uma de suas 

funções proteger: por isso havia muros altos. Estes manteriam os moradores a salvo, 

resguardados de guerras e crimes que pudessem ocorrer fora destes muros. 
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Ainda tratando a respeito dessas cidades, Souza (2005) destaca que uma das primeiras 

cidades que se tem registro trata-se de Jericó (uma cidade bíblica), que, assim como outras 

cidades, tinha como característica a presença de grandes muralhas.  

Oliva (2005) destaca que as cidades têm seu surgimento fixado na Pré-História, e 

Souza (2005) ainda complementa que estas surgem no Período Neolítico, também conhecido 

como Idade da Pedra Polida, com o início da prática de agricultura e a formação de 

assentamentos humanos. 

Atualmente, mesmo diante de tantas outras funções, a cidade ainda tem como uma de 

suas funções proteger, só que, diante das mudanças das demandas presentes na sociedade, os 

muros, as fronteiras territoriais nem sempre bastam ou são sinônimos de segurança.  

O aparecimento dos muros nas unidades residenciais das cidades atuais, além de se 

tornarem sinônimo de individualização e afastamento dos indivíduos, remete-nos à busca por 

segurança, proteção e, neste sentido, ao sentimento de insegurança: a cidade que outrora era 

vista como um espaço tipicamente seguro, passa a apresentar elementos contrários a esse 

sentimento de segurança (SPOSITO; GOÉS, 2013). 

Considerando os muros como sinônimo de proteção, Souza (2010) ainda destaca que a 

criminalidade não é um fenômeno tipicamente urbano: ela também ocorre fora dos muros da 

cidade. O que acontece então é que a cidade pode aprofundar tal fenômeno por meio de 

situações tipicamente associadas à vida urbana, como a segregação e a violência. A esse 

respeito, Souza (2010) enfatiza: 

 

Há, porém, alguns tipos de manifestação de criminalidade violenta, ou de 

violência em geral, que estão intimamente conectados às peculiaridades do 

espaço urbano (formas espaciais, modos de vida e estratégias de 

sobrevivência): a violência no trânsito; os quebra paus de protesto em 

estações ferroviárias ou de ônibus; os conflitos entre quadrilhas rivais de 

traficantes de drogas; os choques entre gangues de ruas ou bairros diferentes 

[...]. Diante disso, pode-se dizer que, ao mesmo tempo que as causas da 

violência são múltiplas (variando, evidentemente, com o tipo especifico de 

violência ou crime violento, existem numerosíssimos tipos) e tem haver com 

fatores que podem dizer respeito a fenômenos em várias escalas, da 

internacional à doméstica, existem, sim, certas manifestações de violência ou 

crime violento tipicamente urbanas, inclusive algumas bastante especificas 

das grandes cidades (SOUZA, 2010 p. 82). 

 

Considera-se que a criminalidade é um fenômeno presente na realidade social, advinda 

principalmente das mazelas sociais fruto da distribuição desigual de renda e do crescimento 

desordenado das áreas urbanas, sendo a cidade o lugar em que ocorrem estes fenômenos, a 

exemplo da cidade de Jataí-GO, o objeto a ser analisado neste estudo. 
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Este fenômeno, além de criar um sentimento de insegurança às populações, tem poder 

de reorganizar o espaço, mudar costumes e hábitos rotineiros de uma população. Sobre isso, 

Santos (2012) ressalta que: 

 

[...] a violência é um fenômeno que traz diversas consequências ao espaço 

urbano e a população que nele reside, configurando-se num fator com um 

elevado poder de transformação espacial e social. Ela provoca o medo, a 

insegurança, a resistência em circular por espaços públicos como praças e 

ruas em determinados horários, causa danos à saúde, gastos com a 

reabilitação da vítima, e, até mesmo, a desvalorização de áreas urbanas 

afetadas. Nesse sentido, pensar estratégias de combate e prevenção à 

violência traz benefícios não apenas a população, como também aos 

negócios empreendidos na cidade, sendo imprescindíveis para tanto, a 

participação conjunta de diversas áreas no processo de planejamento dessas 

ações para que as mesmas tenham êxito e equidade ao serem implantadas 

(SANTOS, 2012, p. 28). 

 

Silva (2009) e Santos (2002) destacam que o fator distribuição desigual de renda se 

torna o principal problema frente à busca por uma sociedade mais igualitária. Mizrahi (2015, 

p. 976) acrescenta que, por isso, “o uso do território torna-se cada vez mais seletivo, pois é 

regulado pelo mercado. ” 

A distribuição desigual de renda se torna um fator que influencia a produção de 

espaços desiguais e segregados, tendo como ocorrência a marginalização e a exclusão de 

populações de baixa renda, o que gera problemas como violência, preconceito, desnutrição, 

analfabetismo, desemprego, doenças, entre outras. 

Sant’Anna, Aerts e Lopes (2005) destacam que a má distribuição de renda associada à 

inoperância do Estado em atender às necessidades básicas dessa população mais carente 

equalizam esse processo de aumento da criminalidade, sendo esta mais presente entre jovens e 

adultos. A este tipo de vulnerabilidade enfrentada por essas populações, as autoras nomeiam 

como vulnerabilidade institucional.  

A vulnerabilidade institucional impacta diretamente na vida de determinado grupo de 

pessoas que utilizam e são beneficiadas por políticas públicas, refletindo na vulnerabilidade 

social.  

A vulnerabilidade social deve ser entendida então como algo que não se limita apenas 

a uma classe social, haja vista que, de algum modo, todas as classes sociais são impactadas 

positivamente ou não por políticas públicas.  Como vulnerabilidade social, pode-se destacar 

questões ambientais, sociais, culturais, relacionais, entre outras (SEMZEZEM; ALVES, 

2013). 

Sobre essa temática, Semzezem e Alves (2013) destacam que: 
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As vulnerabilidades sociais referenciadas pela política não se restringem às 

condições de pobreza, mas abarcam, igualmente, vitimizações, fragilidades e 

contingências que o cidadão, a cidadã e suas famílias enfrentam na trajetória 

de seu ciclo de vida, em decorrência de imposições sociais, econômicas e 

políticas (SEMZEZEM; ALVES, 2013, p. 144). 

 

Concordando com Semzezem e Alves (2013), Cançado, Souza e Cardoso (2014, p. 2) 

argumentam que “Falar em riscos sociais não se restringe a situações de pobreza, mas está 

associado a um amplo espectro de situações, como o desemprego, dificuldades de inserção 

social, enfermidades, violência, etc.”. 

Tomando como base o que fora mencionado pelos autores a respeito da 

vulnerabilidade social, cabe ressaltar que quem mais sofre com essa inoperância do Estado e, 

assim, com essa vulnerabilidade são as populações de baixa renda que necessitam, de modo 

mais intenso, utilizar as políticas públicas para a melhoria de sua condição de vida. 

Ao mesmo tempo em que se fala de uma inoperância do Estado, Rolnik (1995) destaca 

que essa inoperância não se dá em toda a sua intensidade, sendo, portanto, disfarçada: isso 

porque as implementações de alguns serviços públicos em regiões marginalizadas se tornam 

uma forma de controle frente às tensões sociais e à luta e revolta dessas classes diante da 

busca por direitos. 

Os serviços básicos que o Estado oferece a uma população não se tratam simplesmente 

da boa vontade em atender a uma necessidade. Trata-se, na verdade, de uma forma de limitar 

o deslocamento de populações marginalizadas no espaço urbano e, ao mesmo tempo, calar as 

indagações das mesmas. Diante disso, o Estado se apresenta como uma instituição opressora 

(ARANHA; MARTINS, 1993). 

Para Souza (2010), tanto a segregação, como a autossegregação, os roubos a lojas, os 

protestos, e até as estratégias para o estabelecimento de uma vida ilegal tratam-se de maneiras 

diferenciadas do indivíduo lidar com os problemas sociais e com a própria opressão sofrida. 

No entanto, para o autor, estas são formas que aprofundam tais problemas, separando e 

preconizando ainda mais o preconceito e a divisão entre classes sociais impregnados no 

espaço urbano. 

A respeito da segregação e da autossegregação, Souza (2005) infere que: 

[...] no caso da segregação induzida, as pessoas não “escolhem” viver aqui e 

não ali, sendo forçados a isso. Mesmo quando, no decorrer de gerações, se 

percebe que os membros de determinado grupo (especialmente no caso das 

minorias étnicas) como que relutam, muitas vezes em abandonar o gueto ou 

equivalente, se aventurando a morar em outras partes da cidade, mesmo 

tendo condições econômicas para isso, tal fato não deve ser confundido com 
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uma “escolha”: afinal, é o medo de ser hostilizado ou de se sentir só (e se é 

difícil ser minoria em grupo, o é muito mais quando se está sozinho) que 

influencia a decisão (SOUZA, 2005, p. 70, grifos do autor). 

 

Sobre o processo de autossegregação, o autor ainda argumenta que: 

 

[...] no caso da auto-segregação são as pessoas que fazem a opção de se 

afastar ou apartar o mais possível da cidade. Esta é vista como barulhenta, 

congestionada e, por isso desagradável. E, como também é sinônimo de 

pobreza pelas ruas, de assaltos, etc., é vista como mais que desagradável: é 

vista como ameaçadora. A auto-segregação nas grandes cidades da 

atualidade, está fortemente vinculada à busca por segurança por parte das 

elites, embora esse não seja o único fator (SOUZA, 2005, p. 70). 

 

Ainda tratando do processo de segregação das populações no espaço urbano, Santos 

(2012) destaca que a criminalidade não somente é produto de exclusão, mas é também 

produtor da mesma. Isso porque o medo da população diante do problema reorganiza o 

espaço, excluindo grupos que buscam por segurança, e muda o contexto social, cultural e a 

própria dinamicidade do tecido urbano. 

Esse fator é observado ao se considerar a criação dos condomínios fechados 

(horizontais e verticais), inclusive na cidade de Jataí (Mapa 2), que utiliza como propaganda 

(Figura 1) a garantia de segurança, tranquilidade, qualidade de vida, entre outras. A respeito 

desses condomínios, Oliveira (2016) afirma que: 

 

Ainda no contexto da descentralização de Jataí, esta teve como característica 

uma nova forma de moradia que vem ganhando destaque, que é a construção 

de condomínios horizontais, que trazem uma nova configuração de moradia, 

repleta de conforto, luxo, modernidade e um slogan de segurança, refletindo 

uma imagem de prosperidade (OLIVEIRA, 2016, p. 21). 

 

A Figura 1 elenca os diversos benefícios oferecidos ao público que adquirir um imóvel 

neste loteamento, os quais vão desde a garantia de segurança, até o oferecimento de serviços 

como academia, playgrounds para que os moradores do local não precisem sair para buscar 

esses serviços na cidade. Além disso, ao analisar os benefícios oferecidos ao morador do 

local, vê-se que o objetivo é fazer com que o público que há de morar ali se sinta bem dentro 

daquele espaço. 

 

Figura 1 - Jataí/GO: Outdoor de empreendimento imobiliário, 2019. 
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Fonte: Souza, 2019. 

 

 

 

Figura 2 - Jataí/GO: Condomínios verticais, 2019. 

 
Fonte: Souza, 2019. 
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Mapa 1 - Jataí/GO: Distribuição dos condomínios fechados na área urbana de Jataí, 2019. 

 
Fonte: Google Earth. Organização: Oliveira, 2018. 
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Os condomínios fechados são chamados por autores como Souza (2012) e Goulart e 

Bento (2011) de enclaves fechados/fortificados, esses espaços têm como característica a 

presença de muros, cercas elétricas e sistemas de monitoramento a fim de resguardarem seus 

moradores do restante da cidade.  

 

“Enclaves fortificados” representam um modo arbitrário de alteração de 

regras universais de convivência, diferenciação social e urbana que estimula 

atitudes e discursos acusativos relacionados à discriminação e à rejeição, 

dando lugar a processos de estigmatização de determinada categoria social 

(no caso, os pobres) que, na prática, assumem múltiplos formatos de 

evitação. Dessa forma, são organizadas relações sociais estruturadas na 

hierarquização de grupos considerados inferiores e potencialmente 

ameaçadores. Nesse ambiente de distinção social – traduzido no cenário 

urbano sob várias contradições: opulência/miséria, solidez/vulnerabilidade, 

público/privado – se generalizam mecanismos de separação entre ricos e 

pobres. Tudo concorre para esvaziar os espaços públicos e inibir ou mesmo 

suprimir o convívio entre diferentes. A alteridade rareia, reforçando os 

mecanismos (sutis ou grosseiros) de evitação. Cenário desolador: a 

proliferação de condomínios fechados ocorre justamente quando a sociedade 

se esgarça, isto é, a ‘demonização do outro’ é necessária precisamente para 

justificar o recolhimento ao mundo privado e a homogeneização social 

defendida por muros, grades e segurança privada (GOULART; BENTO, 

2011, p. 183, grifos dos autores). 

 

A esse respeito, os autores ainda complementam que os condomínios têm como 

característica serem:  

 

Cercados por muros ou grades, se notabilizam por uma “arquitetura 

defensiva”, voltada para o seu interior. São monitorados por modernos 

sistemas de segurança, alarmes, câmeras de circuito fechado, guardas de 

segurança muitas vezes armados. Seus moradores valorizam viver em 

ambientes socialmente homogêneos; evitam movimento, interações 

indesejadas, imprevisibilidade das ruas, ou seja, contrariam os ideais do 

urbanismo moderno – a cidade como um espaço aberto e democrático, no 

qual diferenças e pluralidade são aspectos positivos para a convivência 

(GOULART; BENTO, 2011, p. 183, grifos dos autores). 

 

No entanto, esses espaços/empreendimentos partem da lógica capitalista em que só 

tem direito a morar nestes espaços indivíduos que podem pagar por eles, o que aprofunda 

ainda mais os problemas urbanos, haja vista que a cidade, que é uma construção coletiva e por 

isso deveria ser de acesso a todos, apresenta limitações no que tange a questões econômicas. 

Desta feita, observa-se que o direito à cidade (RAFFESTIN, 1991) não é um direito igual para 

todos. 
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Desse modo se enfraquece o sentido de comunidade, pois nos enclaves 

fortificados busca-se individualidade, daí a estigmatização do “outro” e a 

desvalorização do que lhe é externo. Membros de espaços atomizados 

temem serem separados uns dos outros, fazendo com que os vínculos entre o 

grupo e o meio externo sejam frágeis e instáveis. Enclaves fortificados 

otimizam a exclusão e o desenraizamento territorial, o que só agrava a 

desintegração social. Nesse cenário, os espaços públicos são relegados pela 

elite e cedem lugar a espaços pseudopúblicos: condomínios, shoppings, 

centros de escritórios, acrópoles culturais (GOULART; BENTO, 2011, p. 

184, grifo dos autores). 
 

Assim, no caso dos enclaves fechados/fortificados no que se refere à moradia, apenas 

aqueles que possuem condições financeiras para pagarem por estes ambientes aceitam a oferta 

do mercado e se excluem morando atrás de altos muros e cercas elétricas. 

A presença desses sistemas de segurança nestes locais é explicado pelo medo, pela 

busca por segurança, o que se torna o discurso de venda das grandes imobiliárias. A respeito 

da criação de condomínios a fim de atender a essa parcela da população que busca por 

segurança, Santos (2012) destaca:  

 

Pelo fato de transformar e reorganizar o espaço, a violência é utilizada como 

elemento de especulação imobiliária pelas construtoras. Muitos, 

empreendedores imobiliários, quando planejam os condomínios horizontais 

e verticais, utilizam em suas propagandas discursos que valorizam a plena 

segurança do local contra atos violentos (SANTOS, 2012, p. 98-99). 

 

Essa busca por segurança é também responsável por acentuar a especulação 

imobiliária, com o consequente aumento do valor de venda do solo e dos imóveis urbanos, 

refletindo ao mesmo tempo na valorização de empreendimentos que se situam em regiões 

próximas a condomínios e bairros de padrão elevado, no ordenamento da infraestrutura e no 

padrão dos imóveis urbanos. 

Esse fator é perceptível ao se considerar a heterogeneidade do espaço urbano da cidade 

de Jataí: além do surgimento de condomínios fechados, tem-se um ordenamento no que tange 

à infraestrutura urbana quanto ao surgimento de empreendimentos urbanos próximos a essa 

área como o shopping, faculdades, entre outros.  

Considerando este reordenamento urbano que vem ocorrendo em diversas cidades, 

Sposito e Goés (2013) fazem a seguinte ressalva: 

 

Assim, não é demais frisar que as transformações em curso resultam também 

do aparecimento e da valorização de outros empreendimentos imobiliários, 

tais como: shopping centers; condomínios industriais, dotados ou não de 

apoio de hotéis e restaurantes; centros de eventos e negócios, igualmente 
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acompanhados de outras atividades de apoio; espaços para feiras e shows; 

centros de compras temáticos; outlets etc. (SPOSITO; GOÉS, 2013, p. 64). 

 

A busca por segurança torna-se também estratégia para ganhar dinheiro, assim, 

diversos empreendimentos são fundados e valorizados em função desta busca por 

tranquilidade, refletindo principalmente no “onde e como morar”, incentivando o consequente 

surgimento de condomínios fechados e empresas de segurança. Desse modo, o urbano passa 

também a se assumir enquanto “mercadoria” (DAMIANI, 2005; SILVA, 2005). 

A esse respeito, Souza (2010) também salienta: 

 

É a “lógica” do “salve-se quem puder”, que se faz presente tanto nas 

estratégias de sobrevivência criminosa (e nas tentativas dos moradores não- 

criminosos de espaços segregados de minimizarem os efeitos colaterais de 

sua convivência forçada com criminosos) quanto no escapismo da classe 

média e das elites, que tentam colocar-se a salvo do amedrontador “mundo 

exterior” por meio de muros, guardas armados, interfones, câmeras de TV, 

carros blindados, etc. (SOUZA, 2010, p. 91, grifos do autor). 

 

Todo esse contexto da autossegregação também se constitui como fruto de uma busca 

utópica por segurança e tranquilidade. Diante disso, a criminalidade se torna fator 

preponderante no afastamento de pessoas e agrupamento de indivíduos que sejam/se 

considerem como “iguais”, mudando a configuração espacial da cidade e fazendo da mesma 

um tabuleiro de quebra cabeças, cheio de peças distintas. 

Sobre a segregação das populações, Silva (2009) destaca que se percebe em Jataí as 

implicações desse processo, seja pelo afastamento e pelo adensamento de classes sociais em 

determinada região, ou pelo número de implementações públicas em determinado local. O 

autor destaca que um dos principais fatores que aprofundam esse problema é a má 

distribuição de renda, que impossibilita a muitos cidadãos desfrutarem a cidade plenamente. 

Posto isto, o autor destaca: 

 

Partindo desse ponto, percebe-se no espaço da cidade as implicações da 

segregação urbana. Na cidade ocorre a separação. Na cidade as pessoas se 

isolam ou são isoladas. Os semelhantes se agrupam. Nessas ações ocorre 

também o afastamento dos que são diferentes e a privação, essa última mais 

dramática para aqueles que são privados de viver a cidade de forma plena 

(SILVA, 2009, p. 114-115). 

 

Esse agrupamento de semelhantes é visto principalmente quando se considera a 

característica de determinados bairros da cidade de Jataí, ou seja, sua vizinhança. Para Boclin, 

Faerstein e Leon (2014, p. 250), “De modo geral, vizinhanças são entendidas como espaços 
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geográficos delimitados, onde, além de características físicas, seus residentes compartilham 

circunstancias políticas, culturais e econômicas.”    

Posto isso, a vizinhança também assume e compartilha entre seus membros uma 

posição cultural, ideológica, enfim, social, o que contribui para a análise da vizinhança 

enquanto uma unidade (MATTOS, 2018). 

Existe um padrão nas construções dos bairros dessa cidade, na infraestrutura das casas, 

no modelo de edificação e até na padronização de cores, e nas características socioeconômicas 

de seus moradores.  

A imagem a seguir demonstra essa diferenciação no padrão construtivo a partir de uma 

visão aérea em residências de dois bairros diferentes: enquanto em um bairro as casas seguem 

um padrão para o tamanho da construção, telhados de coloração vermelha (telhas de barro), o 

outro bairro apresenta residências de tamanhos variados, algumas casas com piscinas, uma 

coloração clara dos telhados. 

 

Figura 3 - Jataí/GO: Residencial Brisas, 2018. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. Organização: Souza, 2018. 
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Figura 4 - Jataí/GO: Vila Sofia, 2018. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. Organização: Souza, 2018. 

 

Analisando e comparando as diferenças entre os valores do solo urbano em diversas 

localidades da cidade de Jataí observou-se a existência desse agrupamento de semelhantes que 

se define pela renda. A partir de dados disponibilizados em sites imobiliários a respeito do 

valor do metro quadrado do solo urbano, verificou-se uma relativa diferença de valor entre 

bairros da cidade: 

 

Quadro 1 - Jataí/GO: Valores do M2 do solo urbano em diferentes bairros, 2018. 

Valores do m2 do solo urbano em diferentes bairros de Jataí.  

Bairro Valor (R$) 

Condomínio Terras de Toscana 340, 25 

Setor Bandeirantes 183,33 

Setor Brisas 283,33 

Setor Fabriny 166,00- 222,22 

Setor Flamboyant 250,00- 333,33 

Setor Jardim Floresta 161,11 

Setor das Mansões 264,55 

Setor Portal do Sol 200,00- 250,00 

Setor Serra Azul 158,77 

Setor Sodré 277,77 

Vila Sofia 139,42 
Fonte: Imobiliárias Fabiana Imóveis, Sudoeste Imóveis e Vivenda Imóveis, 2018. Organização: Souza, 

2018. 
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 A existência dessa padronização no interior dos bairros valida as discussões de 

Gondim (2008), Silva (2009) e Monken e Barcellos (2000) ao tratarem da separação de 

“iguais” no território da cidade, onde cada grupo se reconhece, sentindo-se deslocado fora do 

seu ambiente, sendo, por isso, separado por muros imaginários, criados pela própria ideologia 

que separa ricos de pobres na cidade. Muros esses que definem, segundo Castells (1983, p. 

170), as “subculturas urbanas”, e, segundo Souza (2010, p. 90), a “fragmentação do tecido 

sociopolítico espacial”. 

A separação dos grupos na área urbana da cidade de Jataí acentua as diferenças 

sociais, o preconceito e a marginalização das populações de menor poder aquisitivo, o que 

influi diretamente na forma de ver o ser, na sua desvalorização e no aprofundamento do 

individualismo na sociedade. 

Essa desvalorização rompe com valores éticos e morais importantes para a sociedade, 

colocando o indivíduo numa posição em que passa a ser visto somente como peça no jogo do 

mercado capitalista, sendo valorizado pelo que tem a oferecer (SILVA, 2009). Essa 

desvalorização, associada a diversos problemas sociais urbanos, pode se constituir como 

motivadora para a inserção do indivíduo em práticas ilícitas. 

Frente a essa problemática, entende-se que o Estado enquanto órgão gestor tem poder 

para transformar a realidade, tendo o papel de garantir uma vida que possibilite escolhas 

diferentes para esses sujeitos. Posto isso, o Estado tem o dever definido em Constituição 

(BRASIL, 2008) de oferecer uma vida melhor às pessoas com base em educação, saúde, 

emprego, segurança, ou seja, serviços que possam valorizar esse sujeito e, ao mesmo tempo, 

oferecer a ele soluções para seus questionamentos e anseios. 

A implantação dos chamados projetos intersetoriais por parte do setor público é 

importante para essa busca por melhorias na sociedade. Tais projetos contam com o 

envolvimento da sociedade em geral, dos setores públicos e privados em torno de um objetivo 

em comum, considerando o cuidado com o aspecto social, econômico, político e cultural da 

cidade. 

A respeito desses projetos e sua importância, Adriano et al. (2000) destacam: 

 

A ação intersetorial no gerenciamento das cidades, busca superar a 

fragmentação das políticas, considerando o cidadão na sua totalidade. Isso 

exige um planejamento articulado das ações e serviços. Mas é necessário 

também um novo saber e um novo fazer que envolva mudanças de valores, 

de cultura, dentro e fora da administração municipal (ADRIANO et al., 

2000. p. 55). 

 



48 
 

A união da sociedade em geral para a busca por medidas que tratem desse tipo de 

problema social é de grande efetividade, já que este afeta a todos, desde as populações de 

baixa renda até as de maiores rendas de Jataí, sendo algo que tem se amplificado. 

Nesse sentido, as ações intersetoriais contribuem para a redução dos índices de 

vulnerabilidade social, constituindo-se como uma ferramenta de gestão social, já que integram 

diferentes setores da sociedade no intuito de reduzir problemas que afetam toda a população.  

 

Por isso, a importância da intersetorialidade como ferramenta e mecanismo 

de gestão se mostra extremamente necessário, haja vista que não se pode 

pensar em construção de políticas públicas sem considerar a relevância da 

interação e integração dos diversos órgãos e instituições no compromisso 

comum de efetivação de direitos, garantindo-se, também, a participação 

social como requisito essencial de legitimidade das políticas sociais 

(CUSTÓDIO; SILVA, 2015, p. 2). 

 

Por fim, esses projetos integram a construção de uma sociedade com menores índices 

de problemas ambientais, sociais, educacionais, urbanos, sendo responsáveis por mudar o 

contexto de regiões que apresentam inúmeros problemas sociais. 
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CAPÍTULO II 

 

Em presídios superlotados 

Homens trancafiados 

Sendo decapitados 

Seus corações arrancados 

Já não causam mais nenhum 

Estranhamento 

(Rock ‘n’ Roll- Nando Reis) 

 
3 Homicídios em Jataí: traçando reflexões. 

Santos (2012), a partir da realização de um estudo sobre violência urbana, indica que 

há algumas décadas atrás a criminalidade que era associada principalmente aos grandes 

centros urbanos passou a se disseminar para os municípios do interior, mudando o contexto 

social destes. As taxas de violência crescem mais a cada ano, o que tem se tornado algo cada 

vez mais preocupante para as entidades públicas, como também para os cidadãos. 

Sabendo, a partir de dados do IPEA (2016, 2017 e 2018), que a violência tem se 

espalhado por todo o território nacional, infere-se que essa alteração no contexto da violência 

também se aplica ao município de Jataí que, ao se inserir no modelo de agricultura moderna 

em meados de 1960, sofre uma alteração em sua dinâmica social e econômica, contribuindo 

para o aumento da violência nesta localidade, implicando diretamente na vida de seus 

cidadãos e de sua gestão, que passam a se preocupar mais com a violência e a investir cada 

vez mais em segurança. 

Neste capítulo realizou-se uma análise histórica dos aspectos que envolvem os 

homicídios registrados em Jataí, e seus impactos no período delimitado para este estudo. 

Analisou-se os locais, os dias com os maiores registros de homicídios, os horários, os meses 

do ano em que estes mais ocorrem.  

Além da análise destes aspectos, ainda foi realizado um diagnóstico das respostas 

colhidas por meio da aplicação dos roteiros semiestruturados realizados com os órgãos 

policiais a fim de entender, a partir da experiência destes profissionais, quais foram os fatores 

relacionados a esses crimes, os agentes que potencializam os mesmos, bem como sua opinião 

profissional a respeito da viabilidade das políticas públicas como estratégias para coibir a 

criminalidade violenta. 
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3.1 Contexto histórico para a formação de Jataí. 

Jataí é um município que tem seu surgimento pautado na abertura de novas áreas para 

a agropecuária no estado de Goiás, sendo que, de acordo com Melo (2003): 

 

[...] é também, como a maioria das cidades dos municípios goianos, uma 

construção histórica marcada, sobretudo, pelas relações do campo. É a 

expressão espacial da “acumulação de tempos”. Tempo dos pioneiros 

mineiros e paulistas, denominados geralistas, com suas famílias e escravos, 

dos nativos indígenas, e das suas metamorfoses; tempo, também, dos 

tradicionais fazendeiros goianos, da criação de bovinos, dos meeiros, dos 

agregados, da cidade pacata com função econômica limitada; e, ainda, tempo 

da substituição do trabalho braçal pela máquina, dos cerrados pela soja e 

milho, da produção para subsistência nas encostas e várzeas pela produção 

para a agroindústria nos chapadões, enfim, da transformação da “cidade dos 

notáveis” em “cidade econômica”. (MELO, 2003, p. 23, grifos do autor) 

 

 No intuito de entender como que se deu a sua formação histórica e os impactos dessa 

para a constituição da Jataí atual é necessário considerar o próprio processo de ocupação 

territorial do estado de Goiás. 

Considerando o contexto histórico para a ocupação das terras goianas, Silva (2009) 

afirma que essa ocupação se dá a partir do ano de 1720, quando se descobre a presença de 

ouro no estado. A atividade mineradora tem então duração de um século (de 1722 a 1822). 

Durante esse período, surgem as primeiras vilas no território goiano, tendo como 

principal atividade econômica a mineração: a criação de animais e a agricultura neste 

momento eram voltadas apenas para a subsistência.  

Melo (2003) ressalta ainda que durante o período de mineração a Coroa Portuguesa 

proíbe o desenvolvimento de outras atividades econômicas que não fossem ligadas à atividade 

aurífera. Em 1732, a Coroa ordena o fechamento dos engenhos e a destruição das lavouras de 

cana de açúcar.  

Com o declínio da atividade de mineração por conta da redução do ouro, o estado de 

Goiás volta então para uma fase de esquecimento, distanciando-se da metrópole, e sofrendo 

um processo de ruralizarão, desenvolvendo uma economia de subsistência. (MELO, 2003) 

Frente a esse processo de estagnação econômica, o estado de Goiás volta a se destacar 

no século XIX com a inserção da pecuária nas terras goianas. Essa atividade acaba por dar 

prosseguimento ao processo migratório para a região goiana. 

Considerando a nova atividade econômica desenvolvida no estado, Silva (2011) 

salienta que a atividade de pecuária bovina surge e se desenvolve em meio às crises da cana 

de açúcar e da mineração. 
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Jataí surge então como fruto da atividade pecuária, e não da atividade aurífera ou 

canavieira, sendo parte da última leva do expansionismo da pecuária bovina, tendo o seu 

surgimento datado no ano de 1836. Assim, 

 

Jataí, nosso objeto de pesquisa, não é “fruto” da dinâmica do ouro, mas sim 

das novas relações socioeconômicas que surgiram com o esgotamento da 

economia mineradora especificamente da expansão de mineiros e paulistas, 

no século XIX, para terras goianas, e do desenvolvimento da agropecuária 

tradicional. (MELO, 2003, p. 22, grifo do autor) 

 

O ano de 1836 foi marcado pela chegada das “famílias pioneiras”, as quais vieram se 

fixar no espaço jataiense, plantando lavouras e criando gado.  Essas famílias eram originárias 

de São Paulo e Minas Gerais e possuíam grande experiência com a criação de gado. Portanto, 

a história de Jataí: 

 

[...] marca-se pela chegada de Francisco Joaquim Vilela, em Setembro de 

1836. Depois de longa e cansativa jornada fixaram-se as margens do Rio 

Claro onde plantaram lavouras e criaram gado. As primeiras construções se 

deram à margem do córrego Jataí e um posterior encontro com José de 

Carvalho Bastos resultou na divisão das terras, originando as primeiras 

posses futuras do futuro município. (MELO, 2003, p. 41) 

 

Em 1848, Francisco Joaquim Vilela doa terras para a construção da matriz da igreja 

católica, que passa a ser construída a partir de 1858, tornando-se posteriormente símbolo da 

identidade religiosa ainda muito presente no município. 

Em meados de 1864, a população de Jataí é surpreendida ao se deparar com soldados 

brasileiros que transitavam por essas regiões. Acontece que, neste momento, teve início a 

Guerra do Paraguai, e a cidade de Jataí era rota de passagem desses soldados. 

A presença do exército nessas regiões foi fator de enriquecimento das populações 

locais, haja vista que estas comercializavam alimentos, armas e munições a preços altos.  

Esse enriquecimento vai refletir na melhoria da técnica por parte da compra de novos 

instrumentos de trabalho, em um maior investimento na estética das casas, permitindo até 

mesmo que os fazendeiros passassem a investir na educação de seus filhos. Em 1895, Jataí é 

emancipada. (MELO, 2003) 

No ano de 1930, são criadas políticas de âmbito nacional que visavam à ocupação e à 

exploração de áreas pouco desenvolvidas no território brasileiro. A Marcha para o Oeste, 

projeto que objetivava a ocupação de terras, e outros projetos que propunham a eliminação 

das barreiras alfandegárias entre os estados surgem então como forma de incentivar a 

modernização do país. 
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Frente a essa busca por modernização, no ano de 1940 é instalada uma estrada de ferro 

na porção sudoeste do estado, afetando diretamente a produção e seu escoamento para outras 

regiões do país. Com isso, tem-se a introdução de uma agricultura que se volta para o 

comércio. 

Silva (2009) argumenta que entre os anos de 1950 a 1970 o estado de Goiás, e em 

específico a cidade de Jataí, passou por inúmeras mudanças no contexto econômico, com a 

reafirmação da presença de uma pecuária extensiva, a expansão da fronteira agrícola, o 

emprego de maquinários e insumos industrializados, bem como a introdução do plantio de 

soja. A partir de então a agropecuária adquire uma característica mais comercial. 

Essas atividades impactaram diretamente na constituição do espaço urbano jataiense, 

contribuindo com a abertura de empresas e novos comércios na cidade, e o crescimento 

populacional. 

 

A partir da década de 1970 começa a haver mudanças na estrutura do uso da 

terra de Jataí, e demais municípios vizinhos, com a introdução da agricultura 

moderna para a produção de culturas anuais mecanizadas e de exportação, 

sobretudo a soja, constituindo-se numa ação de repercussão não somente no 

cenário rural, mas também, de forma significativa, nas áreas urbanas. 

(SILVA, 2009, p. 52) 

 

Concordando com Silva (2009), Silva (2011) ainda complementa que: 

 

Com vista ao desenvolvimento da agropecuária moderna em Jataí a partir da 

década de 1970, nota-se que o espaço rural sofreu uma grande transformação 

em sua organização humana e econômica. [...] Isso, em efeito cascata, 

especificamente em se tratando da cidade de Jatai, forçou a mesma a se 

desenvolver no setor de serviços, visando abastecer esse mercado 

consumidor. (SILVA, 2011, p. 58) 

 

Considerando a relevância dessas políticas governamentais frente à modernização do 

campo, Melo (2003) complementa que, em 1970, o município de Jataí foi beneficiado pelo 

POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento da região Centro Oeste), que propunha a 

concessão de crédito para a compra de maquinários e, portanto, a modernização da 

agricultura. 

Assim como o Polocentro surgiram outras políticas governamentais que incentivaram 

a ocupação da região, como o Prodecer e a Revolução Verde: tais políticas partiam da mesma 

perspectiva de tentativa de modernizar o cerrado, ocupar, produzir, enfim, expandir a fronteira 

agrícola. 

Sobre essas políticas implantadas, Pessôa e Inocêncio (2014) indicam que: 



53 
 

Modernizar era a palavra-chave para se alcançarem os objetivos do 

desenvolvimento, mais econômico do que propriamente social. No contexto 

do Cerrado, dois grandes projetos foram responsáveis pela produção e 

apropriação desse território: o POLOCENTRO (Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados) e o PRODECER (PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS/PROJETO JICA), sendo este 

último que provocou mais discussões e reflexões sobre sua implantação. 

(PESSÔA; INOCÊNCIO, 2014, p. 2) 

 

Diante dos impactos gerados pela expansão da fronteira agrícola e dos resultados dos 

projetos governamentais que se voltavam para a ocupação e a modernização do cerrado, a 

década de 1980 é marcada pela redução da população rural que vai se fixar na área urbana de 

Jataí. Silva (2009) indica que em 1980 a população rural de Jataí era de 8.587 habitantes, até o 

ano de 2003 essa população passa a somar 6. 977 habitantes, enquanto a população urbana 

cresce cada vez mais. 

O processo de migração campo-cidade a partir desse momento torna-se intenso: seja 

pela saída dos pequenos agricultores do campo por não possuírem condições de 

permanecerem nesse espaço, como também pela falta de escolarização desta população que 

não se vê apta para lidar com essa modernização, e até mesmo pelo poder de atração da 

cidade enquanto meio que difunde a ideia de que oferece melhor condição de vida. 

Sobre esse processo de migração campo-cidade que é representado no Gráfico 1, 

ressalta-se que Jataí mudou bastante ao longo dos anos: passando de uma pequena vila com 

pequenas proporções que surge próxima ao córrego Jataí para uma cidade que a cada ano 

assume novas proporções, atraindo cada vez mais pessoas.  

 

Gráfico 1: Jataí/GO - População urbana e rural, 1991- 2010. 

 

Fonte: Atlas de desenvolvimento humano no Brasil, 2018. Organização: Souza, 2018. 
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Esse crescimento explica-se pelo seu potencial econômico, pelo intenso processo 

migratório de pessoas em busca de trabalho que se dá nesta região. Mas, ao mesmo tempo em 

que essa cidade cresce, também crescem muitas desigualdades, as quais podem obrigar as 

pessoas a se voltarem para o campo à procura de empregos, um dos fatores que explicam o 

pequeno aumento de pessoas residentes no campo entre 2000 e 2010. 

Jataí possui um espaço urbano heterogêneo, parecendo muitas vezes ser um conjunto 

de cidades dentro de uma mesma cidade devido à presença de ambientes diferentes entre si, o 

que é explicado pela distribuição de renda desigual que molda e constrói diferentes espaços da 

cidade a partir do fator renda. 

Assim, enquanto em algumas regiões observa-se a presença de bairros com um alto 

padrão construtivo, com infraestrutura adequada, em outras regiões da cidade se nota a 

presença de bairros com moradias inadequadas, infraestrutura precária, além da constante 

presença de vazios urbanos. (SILVA, 2009) 

A respeito dos vazios urbanos presentes na cidade de Jataí, Silva e Oliveira (2016) 

evidenciam que no ano de 2004 de 37.000 lotes, 35% encontravam-se desocupados, já no ano 

de 2015 tem-se a abertura de novos loteamentos, o que consiste no aumento dos vazios 

urbanos: neste momento este percentual se encontra na faixa dos 33,56%. 

A condição econômica de muitas populações é evidenciada por meio do visível: pelo 

bairro onde essas pessoas residem, pela localização dos bairros, pelo padrão construtivo das 

casas. 

Em meio ao processo histórico para a sua formação verifica-se que Jataí é uma cidade 

de contrastes: econômicos, políticos, sociais, os quais foram consolidados principalmente por 

meio da distribuição desigual de renda. Esses contrastes, associados ao potencial econômico 

da cidade, e, ao mesmo tempo à má distribuição de renda, classificam esse espaço como uma 

“cidade do agronegócio” (ELIAS; PEQUENO, 2007). 

Elias e Pequeno (2007), ao caracterizarem as cidades do agronegócio, relatam que 

estas possuem um grande potencial econômico apresentando uma intensa circulação de 

dinheiro, possuindo, ao mesmo tempo, altos índices relativos a desigualdades, as quais são 

vistas principalmente no âmbito socioespacial. 

São cidades de porte médio, que apresentam os mesmos problemas de grandes 

cidades, como relatado por Elias e Pequeno (2007, p. 31): 
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Tudo isto vem se refletindo nas cidades do agronegócio, que passam a 

produzir os mesmos problemas urbanos das cidades maiores. Destacaríamos: 

ausência ou insuficiência da infraestrutura social (creches, escolas, postos de 

saúde) nas áreas habitadas pela população de menor renda; surgimento de 

áreas de ocupação em situação de risco ambiental; favelização nos espaços 

destinados a usos institucionais e áreas verdes; disseminação de vazios 

urbanos promovendo a especulação imobiliária; loteamentos periféricos 

clandestinos desprovidos de infraestrutura, congestionamento nas áreas 

centrais por movimentação de carga e descarga, dentre outros.  

 

As cidades do agronegócio apresentam assim diversas disparidades sociais. Essas 

disparidades não são fruto do agronegócio, mas, sim, aprofundadas por esse sistema 

econômico. (FERRARI, 2007) 

Diante de tamanha heterogeneidade no espaço dessas cidades cabe ao poder público a 

construção de políticas públicas que minimizem os impactos da alta concentração de renda na 

mão de poucos. 

 

3.2 Violência em Jataí: recorte espacial e temporal. 

No decorrer dos anos, as cidades do interior têm passado por uma mudança em sua 

dinâmica socioespacial: isso porque, de acordo com Santos (2012), estas cidades que 

anteriormente eram tranquilas e consideradas “bons lugares para se envelhecer” atualmente 

vivenciam uma onda de crimes e violência. 

Esse rompimento com a tranquilidade de tais lugares, associado ao crescimento 

populacional e à própria facilitação de locomoção entre localidades distintas (ocasionada pelo 

desenvolvimento tecnológico), além de ter atraído olhares para esses ambientes, teve como 

consequência a mudança da dinâmica dos mesmos. 

Estudos como o de Santos (2012), Souza (2005) e do Ipea (2018) apontam que a taxa 

de criminalidade vem crescendo ao longo dos anos (Gráfico 2), e esta, que se concentrava 

principalmente nas grandes cidades, tem migrado para municípios do interior, gerando assim 

um sentimento de medo na população em geral.   

 

Gráfico 2 - Brasil: Número e taxa de homicídios, 2006- 2016*. 



56 
 

 

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 

Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica e MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre 

Mortalidade - SIM.  

*O número de homicídios na UF de residência da vítima foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: 

X85-Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por agressão mais intervenção legal. Elaboração 

Diest/Ipea e FBSP. Organização: Ipea, 2018. 

 

O Atlas da Violência (IPEA, 2016) indica que entre os anos de 2004 e 2014 o número 

de homicídios no estado de Goiás subiu de 1.427 para 2.783 homicídios ao ano, apresentando 

uma variação de 95,0% entre esse período. Com relação a Jataí, esta, dentre os 246 

municípios do estado de Goiás, apresenta-se na 19° posição no ranking de municípios do 

estado com os maiores números de registros de homicídios entre os anos de 2012 e 2014, de 

acordo com o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2016). 

 Dado o tamanho populacional da cidade de Jataí, se comparada a municípios com o 

mesmo porte populacional, essa taxa se torna algo preocupante para toda população, o que no 

decorrer dos anos infelizmente tem refletido na mudança do perfil organizacional dessa 

cidade, sendo essa situação comprovada pelo crescente número de empresas de segurança que 

se instalam na cidade, casas cada vez mais equipadas com sistemas de segurança, aumento 

dos crimes registrados pela polícia, entre outros fatores relacionados à temática. 

Essas ocorrências refletem no aumento da especulação imobiliária no que tange à 

criação de condomínios fechados, bairros residenciais que seguem regras quanto ao padrão 

construtivo e que são vendidos por preços altos, aumento do número de empresas de 

segurança, aumento de residências com cercas elétricas, concertinas, sistema de vídeo e 

monitoramento, câmeras, alarmes, além dos próprios muros (Figura 3).  
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Figura 5 - Jataí/GO: À esquerda, uso de câmeras de segurança, cercas elétricas e concertinas 

em residências, 2018. À direita, uso de câmeras de segurança, cercas elétricas em condomínio 

horizontal, 2018. 

 
Fonte: Souza, 2018. 
 

Esse aumento da criminalidade, além de causar problemas de ordem prática a toda a 

sociedade, é responsável por mudar a dinâmica espacial da cidade, tanto no que se refere à 

concentração de pessoas em determinadas áreas, como também à disposição espacial dos 

novos loteamentos e às implementações voltadas para a segurança das novas edificações. 

A criminalidade é responsável também pela mudança de culturas e costumes de um 

povo, algo que pode ser observado na área urbana de Jataí quando são comparados os hábitos 

que tem mudado no decorrer dos anos: as chamadas “feirinhas” que se encerravam tarde da 

noite e atraíam muitas pessoas hoje se encontram vazias, bem como as praças e os 

estabelecimentos que antigamente eram bastante visitados pelas famílias no período noturno.  

Concordando com Santos (2009), Silva (2009) ainda argumenta que o crescimento das 

cidades, aliado a problemas de gestão, é fator primordial para o aumento e o agravamento das 

tensões sociais, gerando problemas econômicos, ambientais e sociais referentes à educação, 

saúde, segurança, entre outros.  

Neste contexto, identifica-se que as mudanças advindas do processo de expansão 

urbana e seus reflexos no contexto socioespacial das cidades podem ter potencializado o 

aumento do número de homicídios, dado o crescimento populacional pelo qual as cidades do 

interior do Brasil têm passado. 

Dessa maneira, não se propôs aqui apenas uma análise do fenômeno “Homicídios” em 

Jataí, mas, buscou-se também identificar os possíveis fatores associados a essas ocorrências, 

bem como seus agentes potencializadores. 

 



58 
 

3.3 Código penal brasileiro: o que se configura/caracteriza como homicídio? 

A violência urbana é um tema muito discutido, haja vista que este tem tomado espaço 

nos noticiários, nas conversas informais, e também nas pesquisas científicas de diversas 

ciências, como Sociologia, Direito, História, Psicologia, além da Geografia. 

A prática da violência não causa apenas um sentimento de insegurança, mas também 

gastos. Sim, gastos públicos com o ressarcimento de vítimas que sofrem acidentes, cuidados 

hospitalares, manutenção de presídios, aberturas de novas estruturas prisionais a fim de 

atender à demanda crescente, aumento do quadro de policiais, aquisição/compra de 

armamento e material de trabalho para policiais, entre outros.  

Levando em conta os altos gastos que se tem nessa área, vale enfatizar que, de acordo 

com o Anuário de Segurança Pública (2018) para o ano de 2017, foram gastos no contexto 

brasileiro um valor superior a 5 trilhões de reais com a segurança pública, o que torna esses 

dados muito preocupantes diante do que poderia ser investido em saúde (102,71 bilhões de 

reais foram gastos em 2017 no contexto nacional) e educação (101,82 bilhões de reais foram 

gastos em 2017 no contexto nacional) (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2018). 

Observa-se que os gastos por parte do governo no âmbito da segurança pública são 

grandes, e o que poderia ser investido em saúde, educação, habitação, enfim, qualidade de 

vida para a população, é redirecionado para outros setores como uma tentativa de reduzir os 

impactos advindos do sentimento de insegurança e impunidade que se evidencia no ambiente 

urbano.  

No que diz respeito ao estado de Goiás, de acordo com o Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública (2018), foram gastos com segurança em 2017 2,8 bilhões de reais.  

Tomando como referência os impactos dessas práticas para os cofres públicos e, neste 

sentido para a própria população, infere-se que se o crime de homicídio gera gastos para os 

cofres públicos estes poderiam ser revertidos em projetos sociais ligados à saúde, à educação, 

ao lazer, entre outros. 

Considerando essa prática de crime violento, pode-se levar em conta os gastos por 

parte do poder público a fim de coibir e, ao mesmo tempo, reduzir tais práticas. Esses gastos 

vão desde o policiamento até a alimentação das pessoas que são apreendidas por práticas 

ilícitas. 
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Quadro 2 - Valores gastos com a segurança pública no Brasil em 2017.  

Estado 

 

População Gastos (R$) 

Gasto Per 

Capita (R$) 

Ranking de 

violência 

Acre 829.619 512 milhões 617,00 2º  

Alagoas 3.375.823 1,1 bilhões 332, 00 5º 

Amapá 797.722 450 milhões 565,00 6º 

Amazonas 4.063.614 1,4 bilhões 354,00 16º 

Bahia 15.344.447 4,1 bilhões 268,00 9º 

Ceará 9.020.460 2,2 bilhões 240,00 3º 

Distrito Federal 3.039.444 820 milhões 270,00 24º 

Espirito Santo 4.016.356 1,4 bilhões 340,00 13º 

Goiás 6.778.772 2,8 bilhões 410,00 12º 

Maranhão 7.000.229 1,6 bilhões 227,00 18º 

Mato Grosso 3.344.544 1,9 bilhões 571,00 17º 

Mato Grosso do Sul 2.713.147 1,3 bilhões 494,00 21º 

Minas Gerais 21.119.536 9,2 bilhões 434,00 23º 

Pará 8.366.628 2,3 bilhões 278,00 8º 

Paraíba 4.025.558 1,1 bilhões 290,00 14º 

Paraná 11.320.892 4,3 bilhões 385,00 20º 

Pernambuco 9.473.266 2,5 bilhões 267,00 4º 

Piauí 3.219.257 714 milhões 222,00 22º 

Rio de Janeiro 16.718.956 8,6 bilhões 513,00 11º 

Rio Grande do Norte 3.507.003 886 milhões 253,00 1º 

Rio Grande do Sul 11.322.895 3,8 bilhões 338,00 9º 

Rondônia 1.805.788 807 milhões 447,00 19º 

Roraima 522.636 396 milhões 759,00 10º 

Santa Catarina 7.001.161 2,2 bilhões 322,00 25º 

São Paulo 45.094.866 11,5 bilhões 256,00 26º 

Sergipe 2.288.116 845 milhões 370,00 7º 

Tocantins 1.550.194 810 milhões 522,00 8º 
Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2018. Organização: Souza, 2018. 

 

Em se tratando dos impactos trazidos por esse tipo de prática, cabe definir o crime de 

homicídio, suas regulamentações e até mesmo a pena. De acordo com o art. 121 do Código 

Penal Brasileiro, o crime de homicídio se define como: 

 

Art. 121.  
Matar alguém:21 Pena – reclusão, de seis a vinte anos. Caso de diminuição 

de pena § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante 

valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 

seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um 

sexto a um terço. 

Homicídio qualificado 

 § 2º Se o homicídio é cometido: I – mediante paga ou promessa de 

recompensa, ou por outro motivo torpe; II – por motivo fútil; III – com 
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emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso 

ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso 

que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; V – para assegurar a 

execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: Pena – 

reclusão, de doze a trinta anos. 

Feminicídio 

 VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; VII – contra 

autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 

integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, 

no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, 

companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa 

condição: Pena – reclusão, de doze a trinta anos. § 2º -A. Considera-se que 

há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I – 

violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição 

de mulher. 

Homicídio culposo  
§ 3º Se o homicídio é culposo: Pena – detenção, de um a três anos.  

Aumento de pena 

 § 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o 

crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, 

ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura 

diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em 

flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) 

se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 

(sessenta) anos. § 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar 

de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente 

de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. § 6º A pena é 

aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por 

milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por 

grupo de extermínio. § 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um 

terço) até a metade se o crime for praticado: I – durante a gestação ou nos 3 

(três) meses posteriores ao parto; II – contra pessoa menor de 14 (catorze) 

anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; III – na presença de 

descendente ou de ascendente da vítima (BRASIL, 2016, p. 53- 54). 

 

Levando em conta o exposto, parte-se da legislação penal vigente para a definição 

desse tipo de crime, a fim de entender como o mesmo é visto perante a lei e suas implicações. 

Entende-se, então, que o crime de homicídio tem como principal fundamentação a retirada da 

vida extrauterina de uma pessoa por outro indivíduo. 

A vida extrauterina é compreendida a partir do nascimento do indivíduo, assim, extra: 

fora, uterina: útero. É tida então como homicídio a morte de indivíduos que já “nasceram”, o 

que faz com que aborto e homicídio não sejam tratados da mesma forma perante a legislação 

brasileira, cabendo à prática do aborto um artigo específico do Código Penal Brasileiro. 

Vê-se, portanto, uma confusão concernente à classificação de muitos crimes do 

Código Penal Brasileiro. Outra confusão existente, e que até pode implicar na confiabilidade 

dos registros de crimes, relaciona-se diretamente ao crime de homicídio. (SANTOS, 2012) 
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Isso porque uma vítima pode chegar em um hospital e ser registrado um Boletim de 

Ocorrência (BO) por agressão ou tentativa de homicídio e, em seguida, a vítima vir a óbito. 

Diante do exposto, o que acontece? É lavrado um novo BO esclarecendo que a vítima veio a 

óbito, configurando um crime de homicídio? Ou a morte do indivíduo não é notificada à 

polícia e em seu atestado de óbito são declaradas outras causas para a morte? 

 Frente a essa dúvida, entende-se a preocupação apresentada por Santos (2012), já que 

esta se trata de uma realidade presente no contexto da Polícia Militar do presente município: a 

polícia nem sempre é notificada a respeito dos óbitos que ocorrem um tempo após uma 

tentativa de homicídio e, por isso, os mesmos acabam não sendo registrados como tal, o que 

gera uma alteração nos registros de dados. 

Diante dessa preocupação, utilizou-se como base os dados coletados sobre homicídios 

na cidade de Jataí disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás, tendo em 

vista que esse sistema é alimentado pela própria Polícia Militar dos municípios. 

 

3.4 Espacializando a ocorrência de homicídios na cidade de Jataí: uma análise dos anos 

de 2013 a 2017. 

A partir desta discussão, buscou-se apresentar a distribuição dos crimes de homicídio 

entre os anos de 2013 a 2017, partindo da análise dos dias da semana em que estes mais se 

concentravam, assim como os meses do ano, os horários, e os bairros com os maiores 

números de registros. 

Diante da análise dos dados foram traçadas ponderações a respeito dos fatores que 

implicavam na ocorrência dos crimes no que diz respeito aos dias, horários e meses com 

maiores ocorrências, além de considerações a respeito do papel do poder público diante 

dessas variáveis, sendo estas positivas ou negativas. 

Por isso, buscou-se compreender como a polícia se posiciona diante desse tipo de 

crime partindo da sua experiência de trabalho. Nessa mesma perspectiva, estabeleceu-se 

relações entre o que fora relatado e os dados disponibilizados pela SSP-GO. 

Quanto aos registros de homicídios por ano identificou-se que o ano de 2013 se 

constitui enquanto um ano base para a redução do número de homicídios em Jataí: 2013 se 

encerrou com um total de 62 homicídios no ano e 2017 com um total de 31 casos de 

homicídios: se comparado ao período anterior, os números de registros caíram pela metade, 

conforme Gráfico 3. 

A redução dos homicídios a partir do ano de 2013 indica a maior ostensividade 

policial a partir da efetivação de projetos que objetivavam reduzir a criminalidade, a exemplo 
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do Programa Goiás Com Vida, que partia do desafio de diminuir a incidência de crimes contra 

a vida.  

Diante deste projeto, a Segplan (2019) indicou que entre os anos de 2013 e 2014, o 

estado de Goiás apresentou uma redução de 4,1% de crimes violentos com base nas 

estatísticas do DATASUS (SEGPLAN- GOIÁS MAIS COMPETITIVO, 2019). O assunto foi 

tratado em um jornal local ao relatar que entre 2013 e 2014 houve uma redução dos crimes e 

uma maior resolução destes (JORNAL PANORAMA, 2015). 

 Outro fato observado se relaciona à tendência de redução desse tipo de crime durante 

o período estudado: nos anos de 2014 e 2015 são registrados 43 e 23 homicídios, 

respectivamente, já em 2016 e 2017 esses números aumentam, chegando a 37 e 31 casos de 

homicídios registrados. 

Tomando como referência esse registro de 2015, cabe ressaltar que no ano de 2014 foi 

instituído o programa PROCARGA- GOIÁS por meio do Decreto nº 8. 251 de 19/09/2014, 

que ressaltava e incentivava a articulação e o trabalho em conjunto das Polícias Civil e Militar 

a fim de coibir a criminalidade (IPEA, 2018). Esse projeto teve impacto direto na redução de 

crimes violentos durante os anos posteriores, como 2015.  

 

Gráfico 3 - Jataí/ GO: Registros de homicídios anuais, 2013- 2017. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2018. Organização: Souza, 2018.  

 

Outro fato importante nessa discussão se refere à tendência de redução de crimes de 

homicídios durante o período estudado, o estatuto do desarmamento foi importante para essa 

redução no estado de Goiás, como é ressaltado a seguir: 
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O número de armas de fogo apreendidas, por exemplo, passou de 3.676, em 

2014, para 5.461, em 2015; depois, 9.678 em 2016, passando a 11.337 em 

2017, com aumento de 196,8% na taxa de armas de fogo apreendidas por 

100 mil habitantes. Com menos armas em circulação, nota-se uma 

consequente redução dos números de mortes violentas intencionais. Embora 

não haja uma perfeita simetria entre a redução das armas de fogo em 

circulação e a redução das mortes violentas, é certo que a política de redução 

de armas, implementada desde a edição do Estatuto do Desarmamento, tem 

surtido o efeito positivo de salvar vidas. Em Goiás, o número de homicídios 

dolosos diminui há três anos seguidos, com variação de -17,5% em 2017. No 

período de 2014-2017, a taxa de homicídios dolosos sofreu redução de 

15,9% e a de latrocínios, de 41,2% (IPEA, 2018, p. 49). 

 

Estabeleceu-se um comparativo do número de homicídios registrados em 2017 entre 

municípios de tamanho populacional parecido com o de Jataí (População estimada, segundo o 

IBGE, em 2018: 99. 674 mil/ hab.). Levou-se em conta Catalão (População estimada, segundo 

o IBGE, em 2018: 106. 618 mil/ hab.), com 20 homicídios registrados em 2017, e Caldas 

Novas (População estimada, segundo o IBGE, em 2018: 89. 087 mil/ hab.) com 36 

homicídios. 

Em 2017, Jataí teve uma média de 2,58 homicídios por mês, enquanto Catalão teve 

1,66 e, Caldas Novas, 3 homicídios/ mês, demonstrando que entre os municípios de Goiás, 

com população próxima a 100 mil habitantes, Jataí apresentou o segundo maior índice de 

homicídios em 2017 (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). 

Foi possível observar que os períodos/meses festivos e de férias apresentaram um 

menor índice de registros desse tipo de crime, o que, nesse contexto, difere-se de grande parte 

dos estudos sobre violência, que indicam que os menores números de crimes violentos foram, 

principalmente, em períodos que não tinham festividades, conforme evidenciado por Santos 

(2012). 

A análise dos dados permitiu evidenciar que os meses festivos, que possuem feriados 

importantes e de férias escolares (fevereiro, junho e julho, setembro e dezembro), 

apresentaram os menores índices desse tipo de violência, como representado no Gráfico 4. 

Partindo dessa evidência, é possível compreender os impactos das ações de prevenção da 

violência que são desenvolvidas nesses períodos do ano, e que devem ser estendidas pelo 

restante do ano. 
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Gráfico 4 - Jataí/GO: Registros mensais de homicídios, 2013- 2017. 

 

 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2018. Organização: Souza, 2018.  

 

Para entender melhor essa menor quantidade de homicídios nos períodos festivos 

parte-se do pressuposto de que existe um maior deslocamento de pessoas para outras cidades 

por conta dos feriados prolongados que são responsáveis por reduzir por alguns dias o número 

de pessoas no espaço urbano de Jataí, contribuindo com a redução do número de crimes. Cabe 

ainda ressaltar que não foram realizadas pesquisas aprofundadas a respeito deste fato, sendo o 

mesmo uma das possíveis justificativas para a menor quantidade de homicídios nos períodos 

festivos.  

Quanto aos registros de homicídios por dia da semana, merece destaque o dia de 

domingo, o qual apresentou 49 homicídios registrados nesse período, seguido pelos dias de 

sábado e quarta feira, como pode ser visualizado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Jataí/GO: Registros semanais de homicídios, 2013- 2017. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2018. Organização: Souza, 2018.  

 

  Considerando a concentração do número de homicídios registrados no dia de domingo, 

cabe indicar os estudos de Trindade et al. (2015) que, ao tratarem da temática violência em 

seus estudos, também evidenciam que estes tipos de crimes têm como tendência se 

concentrarem em fins de semana.  

Como uma das explicações para a ocorrência da maior parte dos crimes nestes 

períodos tem-se que nesses dias da semana as pessoas estão mais predispostas a saírem de 

suas residências, a consumirem bebidas alcoólicas, o que pode contribuir com a ocorrência 

desse tipo de violência. 

 Trindade et al. (2015), ao realizarem um estudo a respeito dos homicídios por arma de 

fogo em Maceió, levantaram dados parecidos com os obtidos em Jataí a respeito dos períodos 

mais frequentes para a ocorrência de homicídios, o que revela que esta é uma característica 

que não é apenas de Jataí, mas de outras cidades do país. 

 

Quanto à distribuição temporal, o final de semana foi mais representativo 

quanto à incidência de homicídios, prevalecendo o domingo com a maior 

proporção dos óbitos. [...] Estes dados nos remetem a crer que os finais de 

semana e a circulação em horários não usuais dos indivíduos em locais 

públicos de diversão com maior consumo de bebidas alcoólicas e outras 

drogas podem favorecer o envolvimento e/ou a exposição em situações de 

violência. (TRINDADE et al, 2015, p. 753) 

 

A respeito dos registros de homicídios por hora do dia foi possível produzir o Gráfico 

6, que contribuiu com a análise apresentada em seguida. 
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Gráfico 6 - Jataí/GO: Registros horários de homicídios, 2013- 2017. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2018. Organização: Souza, 2018.  

 

Quanto aos horários em que mais ocorreram homicídios em Jataí durante o período 

observado ficou evidente que estes se concentraram durante o período noturno, 

especificamente das 18h às 23h59min. 

Santos (2012) justifica que a ocorrência de crimes violentos nesses horários se dá 

principalmente pela facilitação que a baixa visibilidade, o número reduzido de pessoas na rua, 

e até mesmo o número de policiais nestes horários, dá para a ocorrência dessas práticas 

criminosas. Assim, a ocorrência de crimes nesses horários se configura enquanto uma 

tendência. 

 

3.5 Os sujeitos por trás dos dados. 

A fim de identificar o perfil dos indivíduos (vítimas) que morrem por esse tipo de 

crime, foram levantadas, a partir de dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Goiás, através da Gerência do Observatório da Secretaria de Segurança 

Pública, as características das vítimas de homicídios no período determinado para esta 

pesquisa. 

Foram levadas em conta características relacionadas à idade, ao estado civil, à cor da 

pele e ao sexo das vítimas de homicídio (especificamente doloso), e até mesmo aos locais de 

maior ocorrência destes crimes em Jataí.  
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Quanto ao sexo das vítimas de homicídio entre 2013 a 2017 em Jataí, pôde-se verificar 

que 88% das vítimas (homicídio doloso) eram do sexo masculino, sendo que, dessas, apenas 

8% eram do sexo feminino, enquanto o restante não foi informado, conforme o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Jataí/GO: Sexo das vítimas de homicídios, 2013- 2017.  

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública- Gerência do Observatório de Segurança Pública, 2018. 

Organização: Souza, 2019.  

 

Esses dados são confirmados no estudo realizado por Wider (2013) na fronteira 

internacional do estado de Mato Grosso do Sul e Paraguai. Este indicou que são os homens os 

sujeitos que mais se envolvem neste tipo de registro policial. 

Esse fato foi identificado a partir de uma entrevista realizada com um agente da 

Polícia Militar, que relatou que dentre os indivíduos que se envolvem nesse tipo de crime 

(autor/ vítima) se encontram em sua grande maioria indivíduos do sexo masculino, jovens 

com baixa escolaridade, e de classe baixa.  

A respeito da faixa etária em que mais se concentram vítimas de homicídios, notou-se 

que grande parte das vítimas se encontra em idade ativa, indo dos 18 aos 59 anos, compondo 

82% das vítimas de homicídio no período determinado. Enquanto isso, a taxa de indivíduos 

com idade inferior a 18 anos e que foram vítimas de homicídio foi de 6%, idosos 2% e idades 

não informadas 10%.  

Quanto aos grupos etários que mais estão ligados à criminalidade, o representante da 

Polícia Militar destacou que: 
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[...] a maioria das pessoas envolvidas nos crimes são jovens que tem de 20 a 

25 anos de idade. Infelizmente o criminoso não tem uma vida longa, e se 

analisarmos estatisticamente isso não ocorre apenas no município de Jataí, 

mas em outros também. Fazendo uma média de idade dos criminosos, pode-

se observar que dará uma média bem baixa, já que morrem muito cedo, 

sendo vítimas da própria criminalidade que eles cometem [...] 

(REPRESENTANTE DA POLÍCIA MILITAR DE JATAÍ, 2018). 

 

 

Gráfico 8 - Jataí/GO: Faixa etária das vítimas de homicídios, 2013- 2017. 

 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública- Gerência do Observatório de Segurança Pública, 2018. 

Organização: Souza, 2019. 

 

Diante dessa proporção, os projetos para a redução desse tipo de crime devem se 

voltar principalmente para o público que se encontra na faixa etária de jovens adultos, entre 

18 e 29 anos, onde está concentrado o maior número das vítimas de homicídios, assim como 

entre os adultos, de 30 a 59 anos, que são a segunda maior faixa etária afetada por esse tipo de 

crime em Jataí no período analisado. 

Ainda considerando que estes indivíduos são os mais vitimados pelo crime de 

homicídio, e partindo para uma associação entre esses casos e o estado civil das vítimas, ficou 

evidente que, em termos de proporão, os solteiros também são os que mais se envolvem neste 

tipo de crime. 

 

 

 

 

 

 

10%

6%

43%

39%

2%

Não informado

0 à 17

18 à 29

30 à 59

60 ou mais



69 
 

Gráfico 9 - Jataí/GO: Estado civil das vítimas de homicídios, 2013- 2017. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública- Gerência do Observatório de Segurança Pública, 2018. 

Organização: Souza, 2019. 

 

De acordo com a Gerência do Observatório da Secretaria de Segurança Pública, dentre 

as vítimas de homicídios dolosos entre 2013 a 2017, 49% destes eram solteiros, 1% 

desquitados, 1% separados judicialmente, 2% em união estável e 6% casados. Quanto ao 

restante das vítimas não foi identificado/especificado o estado civil em que se encontravam 

naquele momento. 

Se se traçar um comparativo entre os 49% de indivíduos solteiros e 6% de indivíduos 

casados que foram vítimas de homicídio, pode-se chegar à conclusão de que o número de 

solteiros assassinados é alto frente ao número de pessoas que são casadas.  

Quanto aos crimes de modo geral, verificou-se uma tendência quanto ao envolvimento 

principalmente de homens e solteiros nessas atividades ilícitas, a partir de estudos que partem 

dessa abordagem, a exemplo de Caiado (2013) e Almeida (2012). Talvez, isso se justifique 

pelo fato de os indivíduos casados pensarem nas famílias e filhos antes de se envolverem em 

brigas, discussões e outras ocorrências que podem resultar em crimes. 

Quanto à cor da pele, para o caso de Jataí, verificou-se que a cidade foge ao padrão 

nacional: de acordo com este padrão, a população negra é a que mais sofre com a violência de 

modo geral - homicídios, tráfico, assaltos, violência doméstica.  

De acordo com o Anuário Brasileiro de Violência (IPEA, 2018), no caso específico do 

estado de Goiás, entre 2014 e 2017 55,5% dos homicídios registrados envolviam pessoas de 

pele negra, enquanto 25,9% incluíam pessoas que se autodeclararam de outra cor. O Atlas da 

Violência (IPEA, 2017, p. 30) ainda destaca que “De cada 100 pessoas que sofrem homicídio 
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no Brasil, 71 são negras. Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados 

todos os anos como se vivessem em situação de guerra”.  

No caso específico de Jataí, a população negra/preta compõe 11% do grupo que é 

vítima do crime de homicídio, enquanto 15% são de brancos, 30% de pardos e 44% de 

indivíduos mortos não teve a informação de sua cor identificada pela Gerência do 

Observatório de Segurança Pública, sistema em que são inseridas informações sobre 

segurança pública em Goiás, o que pode levar a uma inconclusão das informações sobre a cor 

das vítimas de homicídios no período analisado. 

 

Gráfico 10 - Jataí/GO: Cor das vítimas de homicídio, 2013- 2017. 

 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública- Gerência do Observatório de Segurança Pública, 2018. 

Organização: Souza, 2019. 

 

Essa relação de indivíduos vítimas de homicídios a partir da cor de pele pode ter 

também relação íntima com a composição da população jataiense por cor, haja vista que, de 

acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, 47% da população se autodeclarou como 

parda, 44% como branca, 8% como preta, 1% como amarela e menos de 1% como indígena.  

Desse modo, a população jataiense é composta principalmente por brancos e pardos, 

sendo este o grupo que mais se destaca quanto à ocorrência de homicídios na cidade. 

Quanto aos locais em que mais ocorrem homicídios identificou-se que as vias públicas 

e as residências têm uma tendência maior à ocorrência desse tipo de violência. Da totalidade, 

52% dos homicídios dolosos no período descrito ocorreram em vias públicas; 30% ocorreram 

em residências, e 18% em áreas de comércio/próximas, órgãos públicos, zona rural, entre 

outros. 
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Gráfico 11 - Jataí/GO: Locais de ocorrência dos homicídios, 2013- 2017. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública- Gerência do Observatório de Segurança Pública, 2018. 

Organização: Souza, 2019. 

 

Diante do elevado número de homicídios que ocorrem nas vias públicas e residências, 

cabe ressaltar aqui a importância do patrulhamento policial nesses locais, já que estes podem 

coibir/inibir estes crimes, e até mesmo práticas como brigas e discussões que resultem em 

homicídios posteriormente. 

 

3.6 Compreendendo a perspectiva dos profissionais da segurança pública a respeito dos 

homicídios em Jataí. 

De modo a compreender de forma mais profunda a ocorrência de homicídios em Jataí 

e os fatos desencadeadores para a ocorrência destes, buscou-se entender o fato a partir da 

perspectiva de quem trabalha na área: os policiais (Polícias Militar e Civil). 

Para tanto, foi realizado junto aos órgãos de polícia a aplicação de um roteiro 

semiestruturado (Apêndice 1) com agentes das Polícias Militar e Civil, os quais forneceram 

informações importantes a respeito do seu trabalho e da violência em Jataí, contribuindo para 

o entendimento da temática do estudo em questão. 

Os roteiros semiestruturados apresentaram as mesmas perguntas tanto para os 

representantes da Polícia Militar como da Polícia Civil, o que permitiu uma melhor 

compreensão a respeito da perspectiva de cada órgão, e suas ações frente à criminalidade na 

cidade. 

Os roteiros foram aplicados obedecendo a uma ordem de temas a fim de facilitar a 

compreensão tanto do entrevistado como da pesquisadora. Inicialmente foram realizadas 
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perguntas referentes à estrutura da polícia e, em seguida, à criminalidade em Jataí, à 

criminalidade nos bairros, e à própria segurança pública.  

Partindo dessa compartimentação das perguntas que foram realizadas, foi questionado 

a respeito da estruturação das Polícias Militar e Civil em Jataí, o que gerou respostas 

diferentes por parte dos representantes policiais, haja vista que estes órgãos apresentam 

objetivos diferentes: enquanto a Polícia Civil se foca na parte da investigação de crimes, a 

Polícia Militar tem um papel mais ostensivo, ou seja, busca prevenir/coibir possíveis 

ocorrências de crimes. 

Posto isso, foram obtidas as seguintes respostas: 

 

A Polícia Militar em Jataí é estruturada em três unidades: 14º CRP 

(Comando regional) que é a unidade que chefia toda a região de Jataí, o 15º 

Batalhão, e a 18º CRP que é outra unidade especializada da Polícia Militar.  

O 15º Batalhão da Polícia Militar comporta/ gerencia 8 cidades, das quais 

Jataí é sede, sendo também responsável pelo policiamento destas. 

(REPRESENTANTE DA POLÍCIA MILITAR DE JATAÍ, 2018) 

 

Sobre a Polícia Civil: 

 

Ela conta com nove delegacias, a saber: a Delegacia Regional que é 

responsável apenas por questões burocráticas como férias, entre outros, além 

de oito delegacias investigativas, sendo a DEAM (Delegacia da Mulher), a 

Delegacia do Menor de Idade (DEPAI), a 1ª e 2ª Delegacia Distrital (DP), o 

Grupo de Repressão de Narcóticos (GENARC), o Grupo de Repressão a 

Crimes Patrimoniais (GERPATRI), a Polícia Técnica Científica, e o Grupo 

de Investigação de Homicídios (GIH). Existem planos para se criarem novas 

delegacias como por exemplo uma delegacia especializada em crimes rurais, 

uma delegacia que atenda o idoso, mas não existe efetivo suficiente. 

(REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL DE JATAÍ, 2018) 

 

Ao tratar desses planos para a criação de novas delegacias foi relatado que para que 

estes pudessem ser colocados em prática seria necessária a contratação, via concursos 

públicos, de novos policiais, já que o efetivo atual está saturado de trabalho. 

Ainda considerando a estruturação de ambas as delegacias anteriormente citadas, 

buscou-se identificar e compreender as metas de trabalho destas para a redução da violência 

de modo geral em Jataí, bem como sua viabilidade. Diante da pergunta, obteve-se a seguinte 

resposta do representante da Polícia Militar; 

 

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás estabelece 

trimestralmente uma apuração das metas onde para os 246 municípios que 

compõe o estado. Nesse sentido, a Polícia Militar de modo geral e, 

especificamente em Jataí, o 15º Batalhão tem metas a cumprir: todo trimestre 
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deve ocorrer uma redução dos índices de criminalidade no município, tendo 

como referência os índices do ano anterior [...] (REPRESENTANTE DA 

POLÍCIA MILITAR DE JATAÍ, 2018). 

 

Com o estabelecimento de metas, a polícia busca reduzir o número de crimes a partir 

da repressão aos mesmos por meio de ações, como policiamento nas ruas, patrulhamento, 

projetos de conscientização, entre outros. Em se tratando da polícia civil: 

 

[...] a Polícia Civil, especificamente, tenta diminuir a criminalidade através 

do esclarecimento dos crimes. Entendemos que esse esclarecimento, tem um 

papel coercitivo haja vista que as pessoas verão que não ficarão impunes 

mediante a prática de um crime, o que fará com que estas reflitam antes de 

cometer algo ilícito. Esse papel repressivo e de esclarecimento dos crimes 

também contribui para que a sociedade, de modo geral, se sinta atendida, 

cuidada pela polícia (REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL DE JATAÍ, 

2018). 

 

Além disso, de acordo com o que fora repassado pela Polícia Militar, normalmente a 

partir dos dados disponibilizados pelo Registro de Atendimento Integrado (RAI), o antigo 

BO, é gerado um mapa que apresenta a “mancha criminal” do município, constando os locais 

em que mais ocorrem determinados crimes. A partir da análise dessa mancha, a polícia criará 

estratégias para coibir um tipo específico de crime em determinada localidade. 

 Quanto à viabilidade desses planos de ações, foi relatado pelo agente da Polícia Militar 

que, no primeiro semestre de 2018, Jataí ficou em primeiro lugar quanto ao cumprimento das 

metas estabelecidas para redução de crimes no Estado.  

Já o agente da Polícia Civil relatou que no momento Jataí era uma das cidades do 

estado de Goiás com o maior índice de resolução de homicídios, sendo também destaque 

nacional, com aproximadamente 80% dos casos resolvidos, enquanto a média nacional é de 

8%. 

Frente à taxa de resolução de crimes relatada, buscou-se identificar a perspectiva dos 

entrevistados a respeito da violência em Jataí. Quando questionados se consideravam Jataí 

uma cidade violenta, os dois representantes responderam que esta já fora mais violenta e que 

diante dos dados registrados em outros municípios a taxa de violência se situa dentro da 

normalidade. 

Com o intuito de traçar um comparativo entre a criminalidade em Jataí e em outras 

cidades foi questionado se os entrevistados já tinham trabalhado em outro local como 

policiais, o que foi respondido de forma afirmativa por ambos. Quando questionados se 
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comparado a Jataí esse local era mais ou menos violento, disseram que proporcionalmente o 

número de ocorrências era maior por se tratar de uma cidade de maior porte - Goiânia. 

Sobre os tipos de crimes que mais ocorrem em Jataí, destacou-se a existência de dois 

grandes blocos, como é representado no Organograma 3, os quais têm relação, na grande 

maioria dos casos, com o consumo e tráfico de drogas.  

 

Organograma 3 - Perfil da criminalidade em Jataí. 

 
Fonte: Polícia Civil de Jataí, 2018. Organização: Souza, 2019.  

 

Foi levantado um questionamento referente ao número de homicídios em Jataí, se este 

era considerado um número elevado frente ao número de habitantes da cidade. Diante do 

questionamento foi obtida a seguinte resposta: 

 

[...] a taxa de homicídios em Jatai é grande; Jataí não é a cidade mais 

violenta do estado de Goiás, nem do Brasil, mas ela tem uma taxa de 

homicídios que é inaceitável. Se são registrados 14 homicídios para 100 mil 

habitantes ao ano (como é o caso atual), por exemplo, consideramos ser um 

número alto, significa que temos no mínimo 1 homicídio por mês [...] 

(REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL DE JATAÍ, 2018). 

 

Ainda a respeito da criminalidade, em Jataí identificou-se que roubos, furtos, 

latrocínios, homicídios, agressões, brigas, enfim, crimes de modo geral, estão muito 

relacionados ao consumo de drogas lícitas e ilícitas e também ao tráfico destas. 

De acordo com informações coletadas na Polícia Civil, 90% dos casos de violência 

contra a mulher são potencializadas pelo consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. O 

mesmo ocorre com os casos de homicídios: muitos são resultado de brigas por pontos de 
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tráfico, brigas de facções, discussões entre indivíduos que consumiram algum tipo de 

entorpecente e até mesmo mortes geradas pela busca por manutenção do vício, como, por 

exemplo, o latrocínio.  

Concordando com o que fora informado na Delegacia da Polícia Civil de Jataí ainda 

foi relatado o seguinte na Delegacia da Polícia Militar: 

 

[...] cerca de 90% dos crimes que ocorrem em Jataí tem algum tipo de 

envolvimento com o tráfico de drogas [...]  a maior parte dos homicídios 

acontecem por conta do tráfico; os roubos de veículos, por exemplo, ocorrem 

por conta do tráfico: os marginais roubam estes veículos, os levam para 

outros estados e os trazem carregados com droga; os furtos em residência 

que acontecem na cidade na maioria das vezes é praticado por usuários que 

roubam objetos e os trocam em uma boca de fumo por entorpecentes; 

existem ainda, registros de ameaça que acontecem no ambiente familiar, 

lesão corporal, briga entre irmãos, ou entre familiares ou amigos, por causa 

do tráfico/consumo de drogas [...] (REPRESENTANTE DA POLÍCIA 

MILITAR DE JATAÍ, 2018). 

 

Foi ressaltada ainda a grande influência que a localização de Jataí tem sobre os crimes 

violentos que ocorrem no município, e o consumo e o tráfico de drogas local, já que sua 

posição geográfica faz do município um local estratégico de rota do tráfico de drogas em todo 

o Brasil e exterior.  

Desse modo, foi relatado que por conta de seu posicionamento estratégico, Jataí é rota 

do tráfico de drogas, o que influencia a criminalidade da cidade. Um exemplo a ser citado é o 

roubo de veículos na cidade que, muitas vezes, serão destinados ao transporte de drogas para 

as regiões sudeste, sul, nordeste, entre outras. (REPRESENTANTE DA POLÍCIA MILITAR 

DE JATAÍ, 2018) 

 O fato de o município estar razoavelmente próximo à fronteira com o Paraguai e a 

Bolívia, e seu acesso a rodovias que cortam todo o Brasil (BRs 364, 158 e Gos O60 e 184) faz 

do município ponto para o transporte de drogas ilícitas.  

 Sobre sua localização e sua relação com a distribuição de drogas por todo o país, o 

noticiário local ressalta o seguinte:  

 

Do Paraguai, os entorpecentes entram pela cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso 

do Sul. A rota chega a Jataí pelas GOs-050, 206 e 184. Já as cidades de Corumbá 

e Cáceres, no Mato Grosso, são portas de entrada para a cocaína produzida na 

Bolívia. De Cuiabá, os entorpecentes seguem pela BR-364 até o sudoeste goiano 

de onde vão para grandes centros como Goiânia, Brasília e São Paulo (G1, TV 

ANHANGUERA, 2012). 

 

http://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/cidade/ponta-pora.html
http://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/cuiaba.html
http://g1.globo.com/go/goias/cidade/goiania.html
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Por conta de sua posição geográfica, outros fatores destacados pela polícia civil 

levaram em conta, sobretudo, a grande quantidade de drogas que passam pelo município e a 

própria influência disto sobre o surgimento de facções locais e sua relação com as maiores 

facções brasileiras.  

Diante disso, parte da droga que passa pela região acaba ficando no munícipio, 

fomentando a prática do tráfico dentro deste. Em matéria realizada a respeito do tráfico em 

2012, foi relatada a presença de, pelo menos, 100 pontos de venda de drogas na cidade. (G1, 

TV ANHANGUERA, 2012) 

A esse respeito, foi explicado ainda que: 

 

[...] Jataí funciona como um trevo: existem 3 grandes BRs que passam pelo 

município, e por isso este é muito visado pelos grandes centros de tráfico: o 

Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando vermelho, principalmente. 

A polícia tem problemas com o PCC dentro de Jataí, o que, na maioria das 

vezes não é divulgado para a população não ficar numa situação de muito 

stress. Mas existem brigas de facções que acontecem dentro de Jataí, pois 

essa região dá acesso à região sudeste [...] que é onde a droga é mais 

consumida no Brasil. Por isso, existe um grande número de homicídios na 

cidade, por conta da briga entre facções e do tráfico. O que a polícia 

apreende (a gente sabe disso por meio de estatísticas superficiais) não chega 

a 1% do que passa pelo município: então se apreendemos 100kg de drogas 

significa que passou pela região 10 mil kg. [...] É complicado, não chegamos 

a apreender nem 1% do que passa (REPRESENTANTE DA POLÍCIA 

CIVIL DE JATAÍ, 2018). 

 

Acerca do que foi relatado sobre a presença do PCC em Jataí, cabe indicar a presença 

de pichações na cidade que destacam a presença desse grupo no espaço urbano, como 

demonstrado na Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Figura 6 - Jataí/GO: Pichação em muro, 2019. 

 
Fonte: Souza, 2019. 

 

A presença de elementos como esse no espaço urbano é tratada por Gomes (2016) 

enquanto “marcas da violência”. Além das pichações, pode-se considerar enquanto marca de 

violência buracos feitos por tiros, munições utilizadas em algum confronto, pontos destinados 

ao uso de drogas (biqueiras), entre outros. 

Ainda a respeito do tráfico de drogas em Jataí, foi tratado que: 

 

[...] a quantidade de drogas que é apreendida é expressiva. Normalmente esta 

droga passa por Jataí, pois sabemos que o município é cortado por três 

rodovias que realmente são rotas do tráfico: o traficante maior (tráfico por 

atacado) traz essa droga do Paraguai, passa por Mato Grosso do Sul ou Mato 

Grosso e acaba desembocando aqui em Goiás, para depois distribuí-la para 

Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Jataí, é um dos locais 

onde estes traficantes acabam passando com essa droga, e é lógico que parte 

desta fica no município, sendo que o restante desta é distribuída para outros 

estados e municípios. (REPRESENTANTE DA POLÍCIA MILITAR DE 

JATAÍ, 2018) 

 

Outro fator importante que visa contribuir com a redução do tráfico no município diz 

respeito à conscientização dos jovens para que não se envolvam com essas práticas tanto para 

vender como para consumir drogas, o que prejudica o comércio local. 

Sobre o envolvimento de jovens no mundo do crime, Sant’Ana, Aers e Lopes (2005) 

dissertam que: 

 

Os adolescentes, por suas características biológicas e psíquicas, necessitam 

identificar-se com um mundo que lhes ofereça suporte emocional para 
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enfrentarem e desfrutarem essa fase da vida, repleta de inseguranças e 

conflitos internos. Essas características, aliadas à falta de perspectivas 

originadas pelas discrepâncias sócio-econômicas e culturais, são fatores 

precipitantes da exacerbação de comportamentos violentos, desencadeantes 

dos homicídios 6, inscritos na vulnerabilidade individual. (SANT’ANA; 

AERTS; LOPES, 2005, p. 121) 

 

Partindo para as experiências profissionais encontradas em ambas as delegacias - 

militar e civil -, identificou-se que o que vem sendo tratado no estudo de Kodato e Silva 

(2000) é reafirmado na fala do agente da Polícia Militar que afirma que a maioria das pessoas 

que se envolve em crimes são os jovens. 

 “Hoje o mundo do crime tem um rosto jovem, ele tem um rosto muito jovem em Jataí 

e no Brasil como um todo. Até mesmo os crimes de violência doméstica têm como 

característica a presença dos mais jovens, talvez porque as mulheres mais velhas não 

denunciem na mesma proporção que as mais jovens [...]” (POLÍCIA CIVIL DE JATAÍ, 2018) 

Ao considerar os motivos que podem levar muitos jovens à criminalidade, foi 

destacado que: 

 

[...] o mundo do crime é de certa forma glamoroso para os mais jovens que 

se veem atraídos por esse mundo, esse glamour [...]depois que o jovem entra 

no mundo da criminalidade é muito difícil sair, pois esse é um mundo 

viciante, onde eles ganham muito dinheiro: imagina um jovem de 17, 18 

anos que de repente “numa missão” como eles falam -que pode ser matar 

alguém, buscar droga em outra cidade- ganhe quinze, vinte mil reais. 

(REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL DE JATAÍ, 2018) 

 

A construção de projetos voltados para o público jovem principalmente se apresentam, 

nesse sentido, com grande relevância diante do cenário em que estes indivíduos acabam, por 

inúmeros motivos, praticando atos ilícitos.  

Dessa forma, o melhor caminho a ser tomado a fim de mudar essa realidade é a 

educação, já que: “O aumento da violência entre os jovens se deve, entre outras razões, à 

exclusão da educação, pois são pessoas que encontram pouca inserção: não estudam, não 

conseguem trabalho e lhes falta perspectiva de futuro.” (TRINDADE et al., 2015, p. 152) 

Buscando compreender essa relação entre o envolvimento dos jovens em práticas 

criminosas e a instauração de projetos que conscientizem os mesmos, ou até tragam para os 

que têm um histórico no mundo do crime uma nova perspectiva de vida, buscou-se saber qual 

o impacto que a Lei da Maioridade Penal poderia trazer para os jovens que cometem algum 

crime.  
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Foi dito que diante do cenário atual com prisões superlotadas e degradantes, a 

instauração desta lei praticamente não mudaria o contexto atual, já que não teria lugar para 

encarcerar estes jovens.  

Aliado a isso, a relação estabelecida entre a ressocialização desses jovens e a punição é 

outro fator que acaba por não contribuir com a mudança do contexto de vida desse jovem, não 

indo ao encontro do que é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

 

Embora o predomínio desta tendência de associar a privação de liberdade à 

prisão e reduzi-la a seu caráter punitivo, as medidas socioeducativas são 

mais complexas que uma medida meramente repressiva. A prisão e o atual 

sistema carcerário são extremamente rigorosos e, na maior parte dos casos, o 

resultado é o fracasso. No caso das medidas socioeducativas, estas estão 

fundamentadas na concepção de que se trata de um sujeito em peculiar 

condição de desenvolvimento e, portanto, passível de se beneficiar com um 

processo de ressocialização. (ZAPPE et al., 2011, p. 120- 121) 

 

Diante do projeto de Lei que visa instaurar a Maioridade Penal, foi relatado durante as 

entrevistas a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual, se aplicado da forma 

adequada, poderia contribuir para a recuperação de jovens infratores sem a necessidade da 

instauração da Lei da Maioridade Penal e do encarceramento de jovens juntos com 

presidiários comuns. 

Sobre o ECA, Zappe et al. (2011) afirmam: 

 

A partir do ECA, os adolescentes em conflito com a lei passam a contar com 

as garantias processuais básicas do Direito Penal dos adultos e são 

responsabilizados pelos atos infracionais cometidos a partir da aplicação de 

medidas socioeducativas, que são as seguintes: advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 

inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento 

educacional. (ZAPPE et al., 2011, p. 118) 

 

A respeito das medidas socioeducativas do ECA, Zappe et al. (2011) indicam que: 

 

1) Devem ser aplicadas e operadas de acordo com as características 

da infração, circunstância sócio-familiar e disponibilidade de 

serviços; 2) comportam aspectos de natureza coercitiva e aspectos de 

natureza educativa; 3) Os regimes socioeducativos devem constituir-

se em condições que garantam o acesso do adolescente às 

oportunidades de superação de sua medida de exclusão, bem como 

de acesso à formação de valores positivos de participação social; 4) 

a operacionalização deve prever, obrigatoriamente, o envolvimento  

familiar e comunitário, mesmo no caso de privação de liberdade; 5) 

a estrutura de funcionamento dos programas deve contemplar a 

participação de grupos da comunidade que contribuirão com 

atividades e participação no planejamento e controle das ações 
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desenvolvidas na unidade de trabalho, oportunizando a relação entre 

o interno e a comunidade; 6) os programas socioeducativos deverão 

utilizar-se do princípio da incompletude institucional; 7) os 

programas socioeducativos de privação de liberdade deverão prever 

os aspectos de segurança, na perspectiva de proteção à vida dos 

adolescentes e dos trabalhadores; 8) os programas socioeducativos 

deverão, obrigatoriamente, prever a formação permanente dos 

trabalhadores, tanto funcionários quanto voluntários; 9) as 

denominações das unidades de aplicação das medidas, dos 

adolescentes envolvidos e das demais formas de identificação das 

atividades a eles relacionadas devem respeitar o princípio da não-

discriminação e não-estigmação, evitando-se os rótulos que marcam 

os adolescentes e os expõe a situação vexatória, impedindo-os  de 

superar suas dificuldades na inclusão social (ZAPPE et al. 2011, p. 

118- 119). 

 

Buscou-se discutir também a respeito da segurança pública no município, com o 

intuito de compreender como as Polícias Militar e Civil entendiam a segurança pública na 

cidade, e se consideravam que a mesma deveria passar por melhorias e em quais sentidos. 

De modo geral, verificou-se que essas melhorias são esperadas. As mesmas passam 

tanto pelo atendimento ao cidadão, como pela melhoria salarial e dos aparelhos de trabalho 

como coletes, munição, como destacado a seguir: 

 

[...] a primeira coisa que deveria ser melhorada é o atendimento ao cidadão 

seja através do 190, seja quando a pessoa vai a até a polícia: ela precisa ter 

uma resposta mais efetiva, ser melhor atendida. [...] precisamos de mais 

gente, de uma melhor estrutura, de mais tecnologia pois vivemos em um 

mundo onde tudo é feito com o auxílio da tecnologia e ainda utilizamos o 

interrogatório. [...] para conseguirmos uma impressão digital é difícil, 

quando fazemos exames de DNA em casos de estupros –é muito comum, 

embora as pessoas não saibam disso, que o estuprador use camisinha, e as 

vezes a polícia consegue recuperar o preservativo e material de DNA-, não 

conseguimos os resultados do exame de DNA, pois demora de sete a oito 

anos para recebermos os resultados, o que prejudica a efetividade das 

investigações. [...] usamos munição velha, vencida: ela fica úmida e pode vir 

a falhar. Enfim, precisamos de mais estrutura. Eu fiquei mais de sete meses 

sem ter um computador para trabalhar, pois deu um curto circuito aqui e meu 

computador estragou. Tudo é muito lento, muito devagar, e eu acho que isso 

precisa melhorar, fora a questão da valorização salarial [...] 

(REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL DE JATAÍ, 2018) 

  

Diante do exposto, observa-se que mesmo frente às melhorias no setor da segurança 

pública ao longo dos anos, esta ainda precisa passar por avanços tanto no âmbito de 

atendimento ao público, quanto na estrutura, a fim de facilitar o trabalho desenvolvido pelos 

policiais e contribuir com os resultados. 
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É necessário então maior investimento por parte do governo na parte estrutural, mas 

também em projetos preventivos que visem reduzir a criminalidade e o afastamento de jovens 

desta realidade. 

Frente a essa necessidade de valorização profissional, melhoria da estrutura de 

trabalho, entre outros, levanta-se o seguinte questionamento: diante de tais necessidades 

encontradas no âmbito da segurança pública, como a facilitação da liberação do porte de 

armas poderia vir ao encontro da redução da violência? Isso reduziria o trabalho da polícia, os 

cidadãos se sentiriam mais seguros? 

Baseando-se nos dados disponibilizados pelo IPEA (2018), o qual destaca a 

importância do Estatuto do Desarmamento diante da redução de homicídios nos estados 

brasileiros de modo geral, vê-se uma queda acentuada das mortes conforme o número de 

armas recolhidas pela polícia aumenta. 

Assim, a ideia de que este instrumento pode trazer segurança aos cidadãos não tem 

fundamentação nas pesquisas realizadas pelo IPEA (2018). Do mesmo modo, isso é relatado 

por agentes das polícias militar e civil ao destacarem os possíveis malefícios trazidos pela 

facilitação do porte de armas no país: pequenas discussões em bares ou no trânsito poderiam 

culminar em mortes, do mesmo modo como os desentendimentos entre casais, disparos 

acidentais com armas também poderia ocorrer, entre outros. 

 

[...] a partir do momento que a polícia tira uma arma de fogo de circulação, 

prevenimos não somente homicídios, mas outros crimes também, como 

roubos, latrocínios e até mesmo uma ameaça. Então, a retirada do 

armamento de fogo da circulação contribui para que os crimes de homicídios 

diminuam. (REPRESENTANTE DA POLÍCIA MILITAR DE JATAÍ, 2018) 

 

Ao mesmo tempo foi enfatizada a importância do Estatuto do Desarmamento frente 

aos crimes cometidos por cidadãos comuns que não têm envolvimento com o mundo do 

crime. Diante dessa questão foi explicitado que este estatuto veio principalmente para reduzir 

crimes corriqueiros cometidos a partir de discussões em bares, brigas entre conjugues, 

discussões no trânsito, entre outros: 

 

[...] o estatuto do desarmamento diminui a criminalidade? Ele desarmou 

bandido? Não desarmou, os bandidos ainda continuam armados, mas ele 

desarmou pessoas de bem que poderiam cometer crimes pelos quais elas se 

arrependeriam pelo resto de suas vidas. A falta de uma arma não deixou 

essas pessoas desprotegidas porque essa arma não protege ninguém. 

(REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL DE JATAÍ, 2018) 
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Outro fato apresentado no momento da entrevista foi a respeito do alto valor cobrado 

do cidadão para que o mesmo possua uma arma legalizada: assim, essa ideia (errônea) de 

proteção e segurança se limita a indivíduos que possuem uma condição financeira melhor. 

 

[...] a arma é um objeto caro. Uma arma hoje no Brasil não sai por menos de 

6 mil reais, uma munição custa 12 reais; então se você vai comprar 10 

munições, são 120 reais e fora esses gastos é necessário um treinamento, a 

realização de cursos para que a pessoa tenha acesso ao armamento, etc. 

Diante dessa análise de valores, provavelmente a arma vai ser colocada na 

mão de ricos, isso é fato. (REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL DE 

JATAÍ, 2018) 

 

Diante disso, verificou-se que o armamento da população não é uma opção: tanto pelo 

que os dados demonstram como também pelo alto custo para se adquirir uma arma. É 

necessária a realização de investimentos por parte do governo para proteger a população e 

mudar a realidade desses indivíduos que passam a cometer crimes. 

Foi questionado sobre as medidas que poderiam ser implantadas para reduzir os crimes 

de modo geral. Foi relatado o seguinte: 

 

[...] tem muita coisa que pode ser feita, a curto, médio e a longo prazo.  [...] a 

curto prazo podemos enfatizar a necessidade da presença da polícia na rua, 

pois já resolve alguma coisa. A médio prazo podemos pensar numa melhor 

estruturação da investigação, a longo prazo ressalta-se a importância da 

implantação de projetos: [...] é importante realizar um trabalho com aquelas 

crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade [...] 

de uma maneira geral o que a gente vê e tem pesquisas que comprovam isso, 

é que um Estado forte, um Estado que oferece educação, saúde, emprego, 

garantias para melhoria de condição de vida das pessoas diminui a 

criminalidade. (REPRESENTANTE DA POLÍCIA CIVIL DE JATAÍ, 2018) 

 

Tendo em vista a importância da adoção de medidas que contribuam com a redução 

dos crimes, foi destacado ainda o papel da educação e das escolas para a retirada dos jovens 

do mundo do crime e, consequentemente, para uma construção efetiva do contexto 

profissional e psicológico do jovem, com vistas a apresentar ao mesmo possibilidades de vida 

que excluem a criminalidade. 

 

[...] pensa-se primeiro a respeito da educação; é necessária a construção de 

um país preocupado com a educação, é preciso incentivar as famílias a 

colocarem seus filhos nas escolas, e ao mesmo tempo, cobrar e 

responsabilizar as famílias pela educação de seus filhos. Também se faz 

necessário, a inserção de práticas que contribuam com a formação desses 

jovens, a exemplo de práticas culturais e esportivas, alguma modalidade de 

profissionalização a qual permita que esse sujeito se insira no mercado de 

trabalho. Acredito que a mudança começa no âmbito social, sendo 
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necessário a criação de políticas públicas para que esses jovens fiquem com 

a cabeça ocupada, para que não acabem sendo recrutados pelo tráfico de 

drogas ou por qualquer outro tipo de delito. (REPRESENTANTE DA 

POLÍCIA MILITAR DE JATAÍ, 2018) 

 

Com o que foi explicitado se observou uma valorização da escola enquanto instituição 

formadora de cidadãos que podem atuar de modo significativo na sociedade. Nesse sentido, 

cabe à mesma, em parceria com as entidades governamentais, criar e desenvolver projetos que 

viabilizem uma formação integradora destes jovens a fim de que os mesmos possam se 

profissionalizar e, ao mesmo tempo, compreender sua função enquanto integrantes da 

sociedade. 

A escola, o professor, a família e o Estado têm a sua frente uma função que ultrapassa 

“o levar conhecimento”, sendo responsáveis pelo desenvolvimento ético, moral, profissional, 

cognitivo, enfim, para a cidadania. 

Tais projetos ao serem desenvolvidos na escola são muito importantes para a 

transformação de todo um contexto social, sendo este contexto na área da saúde, da violência, 

da profissionalização, da cultura, do lazer, entre outros. 

A educação, principalmente, pode se constituir enquanto uma forma de remediar 

problemas sociais, a exemplo da criminalidade que aflige a sociedade atual. Por isso, talvez 

caiba ao Estado valorizar os profissionais da segurança pública, mas, de igual modo, valorizar 

a educação já que, se conduzida em parceria com medidas de combate à criminalidade, esta 

pode mudar a realidade atual. 

Por isso, o estreitamento das relações entre escola e polícia no que diz respeito ao 

desenvolvimento de projetos que visem coibir a entrada de jovens no mundo do crime é de 

fundamental importância. Dentre esses projetos pode-se destacar o Programa Educacional de 

Resistência às Drogas (PROERD) da Polícia Militar, que atende diferentes faixas etárias e 

tem como objetivo conscientizar os jovens acerca das drogas. 
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CAPÍTULO III 

 

Quando a guerra sangrenta estourou  

Contra a forte facção rival  

Uma bala perdida encontrou 

 Um pacato senhor que olhava o jornal  

Nunca usou droga nenhuma  

Era exemplo de pai de família 

 Mas a bala de quem engatilha 

 Atinge também quem não cheira nem fuma 

(Xeque Mate- Ana Carolina) 

 

4 Bairro, Vulnerabilidade e criminalidade. 

Souza (2010) e Silva (2012) enfatizam que a criminalidade violenta não está restrita 

apenas aos grandes centros urbanos, sendo uma característica comum das cidades, de maior 

ou de menor porte. Partindo desse pressuposto, nenhuma cidade está isenta da violência que 

pode se apresentar em qualquer intensidade. 

Por esta lógica, pode-se considerar alguns fatores que estão relacionados à 

criminalidade, em maior ou menor grau nos diversos bairros que compõem o espaço em Jataí. 

Mas, o que realmente explica essa concentração de crimes em determinados locais? 

Baseado nesse questionamento, buscou-se neste capítulo identificar os locais com os 

maiores números de homicídios, destacando os fatores que estão relacionados à concentração 

dessas ocorrências em determinados bairros de Jataí.  

 

4.1 Bairro e vulnerabilidade: identificando os locais com os maiores números de 

homicídios nos anos de 2013, 2015 e 2017. 

Tomando como referência a análise dos dados disponibilizados buscou-se identificar 

os locais com os maiores números de registros de homicídios em Jataí e, posteriormente, 

traçar um comparativo entre 2013, 2015 e 2017 a fim de verificar possíveis alterações no 

quadro de homicídios no período estipulado para a pesquisa. 

Buscando compreender as ocorrências de homicídios entre 2013, 2015 e 2017, 

identificou-se que, de modo geral, esse tipo de crime sofreu uma variação no período 

analisado, com decréscimo entre 2013 e 2015, e depois aumento entre 2015 e 2017, sendo que 

no ano de 2013 foram contabilizados 62 homicídios, em 2015 esse número caiu para 23, e 

subiu para 31 homicídios em 2017. 

Diante da redução dos registros de homicídios pode-se pensar na viabilidade de 

políticas públicas voltadas para a prevenção deste tipo de crime. Tais políticas passam por 
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ações ligadas ao aumento do patrulhamento policial, à coibição do tráfico de drogas, à 

eficiência no atendimento a chamadas via 190, entre outros. 

Quanto aos bairros em que esses crimes ocorreram, observou-se uma tendência: Setor 

Jacutinga, Dom Abel, Vila Sofia, Setor Epaminondas e Centro - parte alta e baixa (comercial). 

Identificou-se ainda que dentre os 3 anos analisados esses bairros apresentaram registros de 

homicídios em, pelo menos, 2 anos. 

Somando o montante de homicídios e tomando como referência o lugar de ocorrência, 

foi possível identificar que os bairros mais vulneráveis apresentaram um número maior de 

registros de homicídios, fora a região Central, conforme os Mapas 2, 3 e 4. 

Frente aos dados analisados a partir dos mapas verificou-se que, considerando a 

extensão territorial do município, 5 bairros da área urbana de Jataí se destacaram quanto ao 

número de registros durante os 3 anos definidos: Setor Central, Vila Sofia, Setor 

Epaminondas, Setor Jacutinga e Setor Dom Abel, os quais estão localizados no Mapa 5. 

Para os 3 anos definidos (2013/2015/2017), os bairros descritos foram responsáveis 

por aproximadamente 23,27% do total dos homicídios ocorridos no município, 

correspondendo a quase ¼ desse tipo de crime. 

Tais dados se tornam preocupantes quando se considera que 5 bairros são responsáveis 

por praticamente ¼ dos homicídios no município, enquanto só a área urbana de Jataí 

ultrapassa 80 bairros residenciais, sem contar os dois distritos rurais e a zona rural. 

Dos bairros analisados o Setor Central foi responsável por 4,31% dos registros de 

homicídio, o mesmo valor foi identificado para o Setor Jacutinga, Setor Epaminondas e Setor 

Dom Abel. Para a Vila Sofia foram identificados valores um pouco superiores aos demais; 

6,03% de casos de homicídios foram registrados naquela localidade. 

Tratando esses bairros de modo específico, cabe fazer uma análise a respeito dos 

mesmos a fim de entender os possíveis fatores contribuintes para que se destaquem quanto à 

quantidade de homicídios que ocorrem em seu interior. 
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Mapa 2 - Jataí/GO: Homicídios na área urbana de Jataí, 2013. 

 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública de Goiás, 2013. Organização: Souza, 2019. 
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Mapa 3 - Jataí/GO: Homicídios na área urbana de Jataí, 2015. 
 

 
Fonte: Secretaria de Segurança Pública de Goiás, 2015. Organização: Souza, 2019. 
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Mapa 4 - Jataí/GO: Homicídios na área urbana de Jataí, 2017. 
 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de Goiás, 2017. Organização: Souza, 2019.
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Mapa 5 - Jataí/GO: Área urbana e distribuição dos bairros, 2019. 
 

 

Fonte: Prefeitura de Jataí. Organização: Oliveira, 2019.
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4.1.1 Setor Central. 

O Setor Central (Figura 7) trata-se do bairro mais antigo da cidade de Jataí: este 

teve sua formação anterior à década de 1960, estando localizado nas proximidades do 

Córrego Jataí, local onde surgiram as primeiras habitações da cidade. 

Por ser um dos primeiros bairros a surgirem na cidade, este possui, ainda hoje, 

casarões antigos, resquícios de outras épocas, também chamados por Milton Santos 

(2002) de rugosidades - locais ou objetos que resistiram ao tempo permanecem 

presentes em meio a objetos e elementos da atualidade. 

De acordo com Camara (2013, p. 24), “[...] conforme o enunciado por Santos, é 

possível entender que a área central de Jataí é a que guarda maior acumulação de 

tempos, sendo um lugar em que houve grande ação do homem e que traz a história de 

um povo em suas rugosidades”. 

Além disso, essa área (parte baixa e alta) é a que, dentre as outras regiões 

estudadas, possui o maior número de edificações, sendo ao todo 3.404 residências. 

Partindo desses números considera-se que uma boa parte dessas residências são usadas 

enquanto locais de moradia, o que significa que, dentre os 5 bairros estudados, este é o 

que apresenta o maior número de moradores (PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, 

2019). 

Figura 7- Jataí/GO: Setor Central, 2018. 

 
Fonte: Site Panorama/ Prefeitura Municipal de Jataí, 2019. 

 

Este é ainda um dos maiores bairros da cidade, conforme demonstrado no Mapa 

5, abrangendo, nesse sentido, uma área comercial e outra residencial. A área comercial é 

composta por lojas que oferecem diversos serviços, bancos e alguns condomínios 

verticais.  

 



91 
 

Figura 8 - Jataí/GO: Setor Central, 2019. 

 

 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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O mesmo é atestado por Camara (2013) ao ressaltar que, nesta área, 

 

[...] há uma forte concentração de equipamentos públicos, de 

instituições públicas, presença de atividades comerciais, de serviço, 

bancos e alta densidade de edificações, onde construções antigas 

coexistem com outras novas. Além disso, sua localização é 

privilegiada, com melhor oferta de transporte coletivo e de vias para 

transporte individual. (CAMARA, 2013, p. 24) 

 

Por conta dessa concentração de comércios e consequente circulação de 

serviços, mercadorias, pessoas e dinheiro, essa área sempre é foco de patrulhamento a 

fim de coibir práticas criminosas, principalmente contra o patrimônio, o que não a isenta 

da ocorrência e da concentração de homicídios em sua localidade. 

Existe, nessa região, uma quantidade razoável de bares, o que pode contribuir 

para o surgimento de ocorrências ligadas a desentendimentos e, consequentemente, a 

homicídios. Vale ressaltar que a sede da Polícia Militar se localiza próximo à região do 

centro, contribuindo com uma maior ostensividade quanto à proteção do patrimônio ali 

localizado. 

No entorno dessa área comercial (Avenida Goiás especificamente entre as 

avenidas Rio Claro e Zeca Vilela) se identificam residências que em sua grande maioria 

passaram por uma refuncionalização conforme o estilo de construção dos dias atuais. 

Por meio da realização de trabalho de campo, verificou-se que nos locais mais distantes 

da área comercial se concentram, ainda, residências com um padrão construtivo 

diferente do atual. 

Para Cunha e Caldeira (2017) e Contassot (2017), a refuncionalização se 

constitui enquanto a readequação de um patrimônio a fim de que o mesmo assuma um 

novo uso. Como exemplo para Jataí, pode-se considerar as antigas moradias que se 

tornaram museus, as residências que se tornaram comércios e vice-versa. 

Para Camara (2013, p. 71), “A área, apesar de apresentar rugosidades, pouco tem 

da arquitetura histórica. Os prédios foram se modernizando com o passar do tempo, 

deixando poucas – ou nenhuma – características de anos passados”. 

Quanto às casas mais próximas à área comercial, pode-se dizer que muitas 

dessas pertenciam a políticos, fazendeiros, entre outros, as quais, com o tempo, por 

conta do crescimento da região central, e, consequentemente, do aumento de problemas 

ligados à vida urbana, foram trocadas por residências mais distantes e modernas 
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(ROLNIK, 1995). Nesse passo, observa-se que o Setor Central passa, aos poucos, a 

mudar sua função social frente à forma como é utilizado. 

Quanto à ocupação territorial desse setor, um trabalho desenvolvido por Oliveira 

(2016) permitiu evidenciar que esta área apresentava poucos lotes vazios, o que reflete 

em poucos terrenos baldios, que podem propiciar o acúmulo de lixo e a presença de 

vegetação alta. 

Sobre as ruas deste bairro, por meio de trabalhos de campo, observou-se que são 

todas pavimentadas, com pontos de ônibus e coleta de lixo, o que contribui com a 

melhora do saneamento básico oferecido à população residente. 

Pelo fato de o Setor Central concentrar grande parte do comércio da cidade, este 

apresenta uma maior circulação de dinheiro no local. Observou-se, a partir de trabalhos 

de campo nessa região, a existência na rua principal onde o comércio se concentra 

(Avenida Goiás entre Avenida Rio Claro e Avenida Zeca Lopes) de câmeras de vídeo 

monitoramento, como evidenciado no Mapa 6 e no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Jataí/GO: Distribuição das câmeras de vídeo monitoramento, 2015. 

 Descrição Referência. 

Ponto 1 Próximo ao Posto Sucal - BR 364. 

Ponto 2 BR 158, esquina com Av. Castelo Branco. 

Ponto 3 Av. Goiás esquina com a Rua Rui Barbosa- Setor Central. 

Ponto 4 Av. Goiás esquina com a Rua Cap. Francisco Joaquim Vilela - Setor 

Central. 

Ponto 5 Av. Goiás esquina com a Rua José Carvalho Bastos - Setor Central. 

Ponto 6 Av. Goiás esquina com Av. Rio Claro- Setor Central. 

Ponto 7 Av. Dorival de Carvalho esquina com a Rua Miranda de Carvalho. 

Ponto 8 Avenida Dorival de Carvalho esquina com a Rua Rui Barbosa. 

Ponto 9 Rua Salgado Filho esquina com Joaquim Candido. 

Ponto 10 Lago JK, Av. Perimetral esquina com a Rua Jerônimo Silva. 

Ponto 11 Av. Rio Claro, esquina com Rua Dep. Costa Lima. 

Ponto 12 BR 158 esquina com a Rua 019, saída para Lago Bom sucesso. 

Ponto 13 Lago JK, Rua Miranda de Carvalho próximo à escadaria do Cristo 

Redentor. 
Fonte: Souza, 2016. Organização: Souza, 2019. 
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Mapa 6 - Jataí/GO: Distribuição das câmeras de vídeo monitoramento, 2015. 

 
Fonte: Sieg (2015) e Prefeitura Municipal de Jataí (2015). Organização: Oliveira, 2019. 
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A presença desses instrumentos de segurança nesse local objetiva proteger o 

patrimônio, coibindo a ocorrência de crimes e até mesmo ajudando na resolução destes, 

além de monitorar o trânsito local, facilitando o trabalho dos agentes de segurança 

pública. 

Por ser o bairro mais antigo de Jataí, e por ter abrigado inicialmente uma 

população com uma boa condição financeira, esta é uma das regiões mais consolidadas 

da cidade quanto à infraestrutura pública. De acordo com estudos realizados por Camara 

(2013): 

 

Nesse local, verificou-se que a infraestrutura consolidada atende às 

demandas da população ali fixada (seja residindo ou trabalhando), 

contando com abastecimento de água, saneamento, energia elétrica, 

telefonia, coleta de lixo, pavimentação asfáltica e transporte urbano. 

Verificou-se, também, a existência de área verde (Praça Tenente 

Diomar Menezes), que no ano de 2010 passou por reforma, sendo 

remodelada e que mantém preservada uma discreta arborização. Esse 

local, ao invés de ter um caráter contemplativo e integrador, serve 

como roteiro de passagem de grande parte das pessoas que transitam 

pelo centro comercial de Jataí. (CAMARA, 2013, p. 70) 

 

 Com base em trabalho de campo realizado na cidade, verificou-se que a região 

central é uma das mais equipadas no que diz respeito à infraestrutura pública, o que, no 

entanto, não isenta essa área de problemas. Camara (2013) relata em seu trabalho os 

diversos problemas relativos à mobilidade urbana e à acessibilidade desta região, 

especificamente a área comercial, os quais são apresentados na Figura 9. 

 

Figura 9 - Jataí/GO: Calçadas e ponto de ônibus inadequados a acessibilidade no Setor 

Central, 2019. 
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Fonte: Souza, 2019. 

 

 Com relação à concentração de homicídios especificamente nessa região, cabe 

ainda indicar que foi dito na Delegacia de Polícia Civil que a presença de pontos de 

tráfico e bares nessa localidade contribui com a ocorrência deste tipo de violência na 

região. Assim, disputas por ponto, o consumo de drogas, os desentendimentos entre 

pessoas alcoolizadas que acontecem na região, são fatores contribuintes para a 

ocorrência de homicídios. 

  

4.1.2 Setor Epaminondas. 

Dando continuidade às considerações a respeito dos bairros, pode-se ressaltar 

que na década de 1960 surgem 2 bairros na cidade que se destacaram quanto ao número 

de homicídios no período estudado: Setor Epaminondas e Vila Sofia. 

O Setor Epaminondas (Figura 10) divide-se em Epaminondas I e II (Mutirão) e, 

até a instalação do Shopping Jatahy no ano de 2011, era um bairro pouco valorizado 

comercialmente, com muitos terrenos baldios cheios de vegetação alta, servindo até 

mesmo como depósito de lixo. 
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Figura 10 - Jataí/GO: Setor Epaminondas, 2019. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Apresentando casas em sua grande maioria com uma infraestrutura bem 

precária, a construção do shopping e outros empreendimentos imobiliários contribuiu 

para uma mudança no padrão das casas que têm sido construídas no local; o setor tem 

começado a apresentar edificações com um padrão diferenciado do que é visto 

normalmente no bairro, principalmente na área mais próxima ao Jatahy Shopping.  

Mesmo frente às edificações que têm sido construídas no bairro, ainda se nota a 

presença de muitos terrenos não edificados, os quais acabam apresentando vegetação 

alta, conforme demonstrado na imagem ao centro da Figura 11. 

Essa grande quantidade de lotes vagos ainda é confirmada a partir dos dados 

disponibilizados pelo Setor de Habitação da Prefeitura Municipal de Jataí, ao 

demonstrar que, dos lotes do setor, apenas 43% foram edificados até o presente 

momento. 

 

Figura 11 - Jataí/GO: À esquerda, praça do Setor Epaminondas; Ao centro, terrenos não 

edificados; À direita, rua com buracos, 2019. 

 
Fonte: Panorama, 2017; Souza 2019. 

 

A presença de vegetação alta nesta localidade, além de trazer uma sensação de 

abandono, pode contribuir com o aumento de vetores causadores de doenças, como 

ratos, baratas e mosquitos, assim como cooperar com uma maior ocorrência de crimes, 

já que estes locais podem servir de esconderijos para sujeitos que cometeram ou 

desejam cometer práticas ilícitas. 

Tomando como referência estas práticas ilícitas, pesquisas no noticiário local 

destacam diferentes tipos de crimes que ocorreram e ainda ocorrem no setor, indo desde 

homicídios a tráfico de drogas e roubos. Diante disso, torna-se necessário uma maior 
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ostensividade da polícia neste bairro, a fim de coibir e reduzir os crimes na região de 

modo a mudar o contexto local. 

Sobre essa mudança de contexto é importante tratar acerca das alterações 

provenientes da instalação do shopping no Setor Epaminondas no decorrer dos anos. Ao 

realizar um trabalho sobre o shopping e seus impactos sobre o entorno em que está 

localizado, Ramos (2018) ressalta que: 

 

Considerando essas modificações provenientes da instalação de um 

shopping, no contexto de Jataí, a instalação deste empreendimento 

contribuiu para o surgimento de uma faculdade e de um hotel anexos 

ao Shopping, além disso contribuiu para a ocupação dos loteamentos 

Flamboyant e Epaminondas II. (RAMOS, 2018, p. 19) 

 

Por conta da especulação imobiliária gerada no local, os trabalhos de campo no 

bairro demonstraram que o mesmo, ao longo dos anos, apresentou mudanças, tanto no 

que tange ao asfaltamento de algumas vias que anteriormente eram de terra, à presença 

da rede de esgoto em uma parte do bairro, entre outros. 

As alterações no entorno dessa região podem ser analisadas quando se traça um 

comparativo entre este local em 2010 (ano anterior a construção do shopping) e 2017, 

como pode ser verificado nas Figuras 12 e 13. 

 

Figura 12 - Jataí/ GO: Entorno do shopping Jatahy, 2010. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 13: Jataí/ GO: Entorno do shopping Jatahy, 2017. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

O comparativo entre as imagens demonstra o quanto o shopping contribuiu para 

as mudanças no seu entorno, principalmente do ponto de vista das edificações. Esse 

aumento de edificações não gerou, entretanto, uma maior disponibilidade de serviços 

públicos, como creches, escolas, Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), entre 

outros. 

Quanto às instituições de educação pública, por exemplo, destaca-se que elas são 

encontradas apenas nos bairros vizinhos onde existe um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CEMEI), escolas estaduais e municipais que atendem ao público do Jardim ao 

Ensino Médio. 

A análise de como era esse bairro anteriormente à instalação do shopping 

permite observar que esta instalação pode ter contribuído no sentido de trazer algumas 

melhorias para a vida da população que mora ali próximo, como ruas asfaltadas, rede de 

esgoto, entre outros.  

Ao mesmo tempo, este local se constituiu enquanto uma nova centralidade no 

espaço urbano de Jataí, pois modificou a configuração urbana, valorizou novos locais e, 

até mesmo, contribuiu com parte da desvalorização do centro da cidade, o que é 

observado quando se considera o deslocamento de lojas e órgãos prestadores de serviços 

da região central para se instalarem no shopping. (RAMOS, 2018) 

Ramos (2018) ainda destaca que: 
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A instalação de um shopping center territorializa uma nova 

centralidade, onde possibilita novas formas de comércios e serviços, 

modificando o local ao seu redor, não destacando apenas nos aspectos 

físicos, mas principalmente econômico onde possui fundamental 

importância para o desenvolvimento das cidades e do modo de vida 

urbano. Considerando essas modificações provenientes da instalação 

de um shopping, no contexto de Jataí, a instalação deste 

empreendimento contribuiu para o surgimento de uma faculdade e de 

um hotel anexos ao Shopping, além disso contribuiu para a ocupação 

dos loteamentos Flamboyant e Epaminondas II. (RAMOS, 2018, p. 

19) 

 

Além disso, a presença do shopping contribuiu com a instalação de variados 

tipos de comércio neste local, como petshops, escritórios de advocacia, lojas, lava jatos, 

entre outros, tendo impacto também sobre outros municípios, já que recebe pessoas de 

outras cidades. 

No entanto, mesmo frente a essas mudanças e implementações locais, o bairro 

onde o shopping se localiza possui uma parcela importante da população que é carente 

de serviços públicos e de qualidade, isso ficou evidente ao se observar que parte do 

bairro ainda não tem rede de esgoto funcionando, pontos de ônibus, escolas e unidades 

de saúde.  

Observa-se que o Estado não cumpriu sua função social como deveria, 

oferecendo apenas o básico a uma população em função até mesmo de um interesse 

imobiliário de valorização do local e maior arrecadação. Ao pensar a esse respeito, 

pode-se reportar a Rolnik (1995) quando afirma que o Estado é um agente que gera e 

evita conflitos: ele gera quando não cumpre seu papel, mas também evita oferecendo o 

“mínimo” à população para que esta não se revolte. 

Ao considerar a ideia posterior, evidencia-se que melhorar a vida de uma 

população e reduzir os índices de vulnerabilidade social passa por projetos efetivos e 

duradouros, e não projetos passageiros que são firmados em função de interesses 

individualistas. 

Assim, o desenvolvimento de projetos que buscam mudar o contexto de um local 

que sofre pela falta do Estado deve ser pensado enquanto algo integrador, duradouro, 

sendo capaz de perpassar variadas áreas da sociedade: segurança, empregos, cultura, 

saúde, educação, lazer, enfim, cidadania. 
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4.1.3 Setor Vila Sofia. 

Quanto ao Setor Vila Sofia, pode-se dizer que este apresenta algumas 

semelhanças ao bairro citado anteriormente, sendo apresentado na Figura 14. 

De modo geral, este é um bairro que sofre com a vulnerabilidade social, possui 

ruas sem asfalto, ou cheias de buracos, apresenta uma quantidade elevada de lotes vagos 

com mato alto, os quais em alguns casos servem como depósito de lixo. 

Os trabalhos de campo desenvolvidos neste bairro indicam ainda a alta 

concentração de vazios urbanos nesta localidade, fato já tratado em um trabalho 

desenvolvido por Oliveira (2016) acerca dos vazios urbanos em Jataí.  

A presença desses vazios urbanos no bairro corresponde a 879 lotes vagos frente 

a um total de 1827 lotes, o que acaba refletindo na presença do mato alto e do lixo nesse 

ambiente, conforme apresentado na Figura 15, podendo contribuir com a ocorrência de 

práticas ilícitas e o aumento de vetores que podem causar doenças, a exemplo da 

dengue.  

 

Figura 14 - Jataí/GO: Rua sem pavimento asfáltico à esquerda; Terrenos não edificados 

com vegetação alta ao centro; UBSF que atende à população residente no Setor Vila 

Sofia a direita, 2019. 

 
Fonte: Souza, 2019. 
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Figura 15 - Jataí/GO: Setor Vila Sofia, 2019. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Além disso, esse descuido e o esquecimento do local reforçam a Teoria das 

Janelas Quebradas proposta, inicialmente em 1982, pelo cientista político James Q. 

Wilson e pelo psicólogo criminologista George Kelling, os quais estabeleceram uma 

relação entre desordem e criminalidade.  

Esta teoria afirma então que um local descuidado, com lixo, vegetação alta, 

enfim, degradado pode contribuir com o aumento da criminalidade local, já que, por 

passar a ideia de desleixo, de falta de organização e de gestão, este ambiente passa a ser 

visto como de ninguém, resultando numa falsa e má apropriação deste, o que resulta no 

aumento da criminalidade. 

De acordo com essa teoria, “[...] os delitos são maiores, nas zonas que se 

encontram largadas, descuidadas, sujas, enfim, onde se verifica a desordem” (SAKAI; 

SELLOW, 2015, p. 419). A criminalidade não está então relacionada à pobreza, mas à 

falta de organização, de cuidado por parte do poder público, o que colabora com a 

discussão a respeito das vulnerabilidades sociais, às quais se constituem pela ausência 

do poder público, atingindo tanto ricos quanto pobres e prejudicando a qualidade de 

vida das pessoas. 

Tal problemática relacionada ao descuido com o bairro já era relatada pelos 

moradores no ano de 2011 no Jornal da cidade, o qual dá oportunidades aos seus 

leitores de mandarem mensagens para serem publicadas, como é demonstrado na Figura 

16. 

 

Figura 16 - Jataí/GO: Reivindicações da população do Setor Vila Sofia, 2011. 

 
Fonte: Jornal da cidade - Boca do povo, 2019. 

 

Quanto aos aparelhos públicos, o bairro conta com uma escola de educação 

infantil, uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e um Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS). As famílias que possuem crianças em idade escolar 

acima do 5º ano precisam se deslocar para outros bairros em busca de escola. O mesmo 

acontece com relação aos CEMEIs. 

Assim como no caso do Setor Epaminondas, a Vila Sofia teve algumas 

mudanças em decorrência da instalação da rodoviária em seu interior, esta valorizou o 
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bairro, principalmente no sentido da especulação imobiliária. É possível observar que 

aos poucos os lotes vazios têm sido edificados. 

Quanto aos crimes de homicídios ocorridos no bairro e na própria cidade é 

interessante ressaltar que, em conversa com representante da Polícia Militar, foi dito que 

muitos homicídios que ocorrem no bairro são fruto de discussões ocorridas em bares 

próximos à rodoviária.  

Em entrevista com a Polícia Militar foi dito que os bares do bairro, 

principalmente os que se situam nas proximidades da rodoviária, são bastante 

conhecidos pela Polícia por conta do alto número de chamados 190 para aquela região.  

Traçando uma relação entre as discussões ocorridas em bares desse bairro, foi 

relatado ainda que muitos homicídios registrados no Setor Central tiveram início em 

discussões em bares próximos à rodoviária: assim, o crime poderá ter início em um 

local e desfecho em outro. 

Diante da problemática das discussões em bares, observa-se que este é um local 

que comercializa bebidas alcoólicas, as quais se constituem enquanto drogas lícitas, ou 

seja, que não são proibidas pela legislação brasileira, e podem causar muitos prejuízos 

ligados à saúde e à segurança pública. Nesse sentido, o patrulhamento policial é de 

essencial importância para a redução desses crimes em específico, tanto no bairro de 

origem como em outros próximos que também podem ser afetados. 

 

4.1.4 Setor Dom Abel. 

Este setor residencial (Figura 17) teve sua implementação no ano de 1987. 

Localiza-se em uma região afastada do centro da cidade, próxima a uma área de 

pequenas chácaras e fazendas. Evidentemente, este bairro sofre com a segregação 

socioespacial que se torna notória quando se considera o distanciamento do bairro em 

relação ao centro, o qual abriga uma rede diversificada de serviços.  

O distanciamento do bairro em relação ao centro da cidade traz problemas de 

mobilidade, haja vista ser um percurso muito grande entre o bairro e o centro para 

pessoas que não possuem veículos. Nesse sentido, o uso do transporte público é 

imprescindível para a locomoção da população, o que nem sempre é uma opção diante 

dos problemas relacionados aos coletivos que circulam pela cidade, como superlotação, 

atrasos, entre outros. 
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Figura 17 - Jataí/GO: Setor Dom Abel, 2019. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Além disso, o bairro ainda possui ruas que não são asfaltadas ou precisam de 

manutenção. O descaso com as vias contribui principalmente com problemas de saúde 

de ordem respiratória em períodos de seca, que afetam principalmente os idosos e as 

crianças por apresentarem um organismo mais suscetível à ocorrência de doenças. 

Esse fato evidenciado atualmente é motivo de reclamação e de denúncias da 

população desde o ano de 2010, como apresentado na imagem a seguir: 

 

Figura 18 - Jataí/GO: Reivindicações da população do Setor Dom Abel, 2010. 

 
Fonte: Jornal da cidade- Boca do povo, 2019. 

 

Vê-se que mesmo diante das reclamações da população e da sua consciência 

frente ao papel da gestão pública, esta ainda passa por problemas ligados às vias do 

bairro, o que significa que seu problema não foi resolvido totalmente.  

Diante disso, pode-se levantar uma problemática: porque em outras regiões da 

cidade as vias são totalmente asfaltadas? Porque não atender às necessidades dos bairros 

de modo igual? 

 Quanto aos serviços públicos oferecidos ao bairro, salienta-se que em sua 

proximidade existe uma escola estadual, 2 CEMEIs e uma UBSF que atendem à 

população deste e de setores próximos. Em um bairro vizinho existe também uma 

academia ao ar livre e áreas verdes. 

 Na praça do setor existem bancos e uma quadra de areia que permite que o 

público pratique esportes. Fora isso, a praça carece de outras infraestruturas que 

atendam ao público que reside no bairro, como evidenciado na Figura 19. 
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Figura 19 - Jataí/GO: Praça pública do Setor Dom Abel, 2019. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

 

Figura 20 - Jataí/GO: A esquerda terrenos baldios; Ao centro praça do Setor Dom Abel; 

A direita Lavoura próxima ao bairro. 

 
Fonte: Souza, 2019. 

 

Quanto às áreas para recreação, como as praças tanto do bairro, quanto dos 

bairros próximos, cabe apontar que estas se constituem enquanto locais que não 

despertam o interesse do público para utilização, já que precisam passar por um 

processo de revitalização, haja vista serem espaços com grama, pequenos arbustos e 

bancos; não existe uma atenção quanto à arborização da praça do bairro em questão e 

até dos bairros próximos. 

 Além disto, pode-se destacar os problemas encontrados no bairro referentes à 

falta de cuidado com os terrenos baldios do setor que, além de possuírem vegetação alta, 
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acabam servindo como depósito de lixo, contribuindo para outra problemática, a 

dengue. 

 Ao realizar um diagnóstico espacial sobre os casos de dengue na cidade de Jataí 

entre os anos de 2012 e 2014, Machado (2016) identificou que durante os três anos 

ocorreu um crescimento acentuado dos casos da doença neste setor, enquanto no ano de 

2012 foi confirmada uma taxa de 1,2 casos da doença, nos anos seguintes, esta taxa se 

situou entre 36,7 e 110,2, e, posteriormente, entre 56,7 a 112,5 casos. 

 A autora, ao tratar a respeito do aumento dos casos da doença, traz como 

justificativa a sujeira dos terrenos baldios que acaba propiciando o acúmulo de água e a 

reprodução do mosquito Aedes aegypti no período chuvoso; questões culturais 

relacionadas à conscientização e ao próprio medo dos moradores de abrirem a porta 

para desconhecidos, nesse caso em específico, para os próprios agentes de saúde por 

medo de possíveis golpes e assaltos contribuem para o aumento dos casos da doença 

(MACHADO, 2016). 

 

Os lotes baldios, a falta de cuidado com o meio ambiente, com 

acúmulo de lixo nas ruas, passeios e terrenos vagos, está entre os 

responsáveis pelos números elevados de casos de dengue nesses 

setores. A falta de segurança na cidade também influencia no aumento 

de casos de dengue, pois com medo os moradores têm impedido a 

entrada dos agentes de saúde em suas casas. (MACHADO, 2016, p. 

27) 

 

Por conta desse sentimento de medo de simplesmente abrir a porta a um 

desconhecido, infere-se que a população local foi “marcada” por acontecimentos do 

tipo, em que o morador abre suas portas para uma pessoa e é assaltado, por exemplo, 

limitando o contato desses moradores com desconhecidos. 

Vê-se que a violência acaba contribuindo com o aumento de problemas ligados à 

dengue, haja vista que a população por medo não abre a porta para os agentes de saúde. 

Já com relação à posição geográfica do bairro, verifica-se que o Setor Dom Abel 

é um bairro segregado espacialmente, com poucas implementações públicas a fim de 

melhorar a vida da população, localizando-se próximo à área rural e a lavouras, o que 

pode prejudicar a saúde da população nos períodos de safra por conta da poeira e dos 

agrotóxicos.  

Quanto à distância desse bairro da região central, pode-se dizer que esta interfere 

diretamente no acesso por parte da população a serviços essenciais disponibilizados no 

centro de Jataí.  
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Muitos serviços que são buscados na região central e em outros bairros poderiam 

ser oferecidos no bairro em questão para facilitar a vida da população, evitando que a 

mesma precise se deslocar para outros setores, o que não ocorre já que tais serviços são 

limitados, obrigando a população a ter de se deslocar com mais intensidade. 

Diante disso, cabe à prefeitura realizar projetos de mobilidade no sentido de 

melhorar o serviço de transporte público assim como instalar instrumentos públicos que 

tragam facilidade e melhoria de vida para a população ali residente. 

 

4.1.5 Setor Jacutinga. 

Comparado a alguns bairros da cidade, o Setor Jacutinga (Figura 21) é 

razoavelmente jovem, tendo como período de origem a década de 1990. Ele se localiza 

na porção nordeste da cidade, afastado da região central e próximo a áreas rurais, a 

exemplo de lavouras, pastagens com a criação de gado, entre outros. 

Por meio de uma análise espacial observa-se que este é um bairro que também 

sofre com o processo de segregação socioespacial. Nesse caso em específico, a 

segregação é gerada principalmente pela renda, pela falta de opção de morar em bairros 

melhores e até mesmo próximos à região do centro. Ao tratar a respeito dessa 

segregação especificamente em Jataí, Silva (2009, p. 141) ressalta que “Quanto menor a 

renda, pior é o padrão das edificações, o que reflete um distanciamento de uma boa 

qualidade de vida”. 
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Figura 21 - Jataí/GO: Setor Jacutinga, 2019. 

 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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 Pode-se evidenciar essa segregação, por exemplo, a partir de uma comparação 

do valor do solo urbano. De acordo com a planta de valores disponibilizada pela 

Prefeitura Municipal de Jataí para o ano de 2017, o m2 do solo do Setor Jacutinga é de 

R$ 22 reais, enquanto existem locais da cidade que esse valor chega até a 400 reais.  

Cabe ressaltar ainda que esse valor disponibilizado pela Prefeitura não se trata 

do valor venal, o que significa que, de acordo com o mercado imobiliário, este pode ser 

muito superior.  

A fim de que os valores fiquem mais próximos à realidade de 2017, foi utilizada 

a metodologia adotada por Silva (2009), que toma como base o reajuste dos preços dos 

terrenos em Jataí por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 

acumulado entre 2013 à 2017, o qual atesta que os valores devem ser corrigidos em 

aproximadamente 26,29% ao ano. 

Observa-se que a segregação existente neste bairro se configura principalmente 

em função da renda da população ali residente. 

Por ficar próximo à área rural este é um bairro onde a população fica exposta a 

agrotóxicos em períodos de plantio de soja, milho, entre outros. Esse fator traz prejuízos 

para a saúde da população ali residente, principalmente crianças e idosos que 

normalmente são mais suscetíveis a problemas de saúde. 

 Além disso, este bairro fica distante do centro assim como de alguns serviços 

que são disponíveis apenas na região central, como os bancários, fazendo com que a 

população tenha que se deslocar até essa região em busca de alguns serviços essenciais. 

Considerando esse distanciamento existente entre o setor em questão e a região 

central da cidade cabe indicar que a população que não possui veículo passa a utilizar e 

a depender com mais frequência do transporte público que passa pelo bairro e que, nem 

sempre, é de qualidade. 

A população que depende dos serviços de transporte público sofre com a má 

qualidade deste, pois “Segundo os moradores do bairro, o transporte público é um 

problema que cresce diariamente, tendo em vista que a população da região 

quadriplicou e a frota de transporte público continua a mesma”. (LIMA, 2016, p. 13) 

Outra problemática ligada à mobilidade urbana diz respeito à largura das ruas, 

que são muito estreitas, o que dificulta o trânsito de veículos e o estacionamento desses 

nas ruas do bairro. 



113 
 

Este bairro possui ainda algumas ruas que não são asfaltadas, cheias de buracos, 

o que se torna um problema em épocas de seca e de chuva. O mesmo problema é 

evidenciado quando se trata de questões ligadas à falta de saneamento básico: rede de 

esgoto, água tratada, coleta seletiva, entre outros.  

Os trabalhos de campo realizados no local evidenciaram esgoto a céu aberto, 

espaços com vegetação alta servindo como despejo de lixo, nenhum espaço de lazer, 

como demonstrado na Figura 22, à esquerda.  

 

Figura 22 - Jataí/GO: Área onde passa a rede de alta tensão do Setor Jacutinga à 

esquerda; Escola do bairro ao centro; Esgoto a céu aberto à direita, 2019. 

 
Fonte: Souza, 2019. 

 

Em pesquisa realizada por Lima (2016), este evidenciou que os serviços 

públicos disponibilizados à população do bairro são de baixa qualidade, incluindo desde 

o transporte público até as questões da segurança pública, limpeza do bairro, entre 

outras. 

 

[...] de acordo com um dos entrevistados o bairro é carente de serviços 

públicos, o transporte público não funciona direito, não existe rede 

esgoto no bairro, e ainda faz uma crítica, pois o setor que foi 

construído há pouco tempo, Residencial Cidade Jardim, já possui rede 

esgoto, academia pública e outros. (LIMA, 2016, p. 11) 

 

Lima (2016), em entrevista realizada com a população local do bairro, ainda 

identificou que dentre as queixas 35% era com relação à segurança pública, 29% com 
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relação às vias, 22% a respeito do transporte público e 12% relacionado a problemas 

com a vizinhança. 

Tais reclamações da população residente no local foram confirmadas também ao 

se realizar uma consulta a jornais locais. Dentre esses jornais, verificou-se que o “Jornal 

da cidade” disponibiliza a seus leitores a possibilidade de enviarem mensagens de 

sugestões, críticas, entre outros.  

Pesquisando sobre o Setor Jacutinga foram inúmeras as críticas da população à 

gestão pública a respeito do bairro, as quais são apresentadas na Figura 23. Dentre as 

reclamações pode-se aqui citar: a falta de asfalto nas vias e de policiamento, a vegetação 

alta da praça do bairro, a falta de água, a carência de escolas estaduais, os problemas 

ligados ao transporte público e, até mesmo, o preconceito, o esquecimento e o descaso 

sentido pelos moradores do bairro diante dos outros bairros da cidade. 

 

Figura 23 - Jataí/GO: Reivindicações da população do Setor Jacutinga, 2012. 

 

 
Fonte: Jornal da Cidade- Boca do Povo, 2019. 

 

A análise das reclamações permitiu verificar que muitas dessas foram 

apresentadas em anos anteriores à própria demarcação temporal dessa pesquisa, o que 

leva a se pensar ainda mais na carência dessa população, haja vista que tais problemas 

evidenciados ainda a afligem atualmente. A falta de escola, de asfaltamento, a violência, 

a falta de rede de esgoto, entre outros problemas, ainda é uma realidade dos moradores 

do bairro. 

Tantos problemas refletem em um sentimento de esquecimento, contribuindo 

para o aumento da violência, já que essa se faz mais presente em locais esquecidos. 

Sobre a violência no bairro, é comum ser tratada no noticiário local a ocorrência de 
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roubos nas residências, brigas e desentendimentos em bares e residências, assassinatos, 

violência doméstica, entre outros. 

Outro fato que deve ser destacado com relação ao bairro diz respeito à 

infraestrutura precária das casas que, em sua grande maioria, são muito simples, feitas 

de alvenaria e, em alguns casos, de madeira. 

 

Figura 24 - Jataí/GO: Residência no Setor Jacutinga, 2019. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

Visivelmente, observa-se que a vulnerabilidade social neste bairro é muito 

grande. Mesmo sendo mais jovem que os demais aqui citados, dentre todos, esse parece 

apresentar a vulnerabilidade de modo mais evidente. 

Nesse ínterim, cabe ao Estado o papel principal de mudar essa realidade, seja a 

partir de projetos ligados à revitalização do bairro, de propostas de melhorias no 

saneamento básico, na mobilidade urbana, entre outros. Tais melhorias refletirão 

diretamente na população que ali reside e sofre com o esquecimento governamental. 

 

4.2 Bairro, Vulnerabilidade e criminalidade: traçando reflexões. 

 Quando se reflete sobre os fatores desencadeadores para a ocorrência de 

problemas de ordem social no ambiente urbano deve-se levar em conta o papel das 

políticas públicas para proporcionar um crescimento urbano saudável e dos projetos 

governamentais para mudar tal realidade. 

 Essas políticas interferem diretamente no modo e na condição de vida da 

população, contribuindo com a construção de ambientes que proporcionem melhor 
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qualidade de vida às pessoas que usufruem dos investimentos proporcionados por essas 

políticas. 

 Refletindo a respeito da implementação dessas políticas públicas e seus impactos 

sobre a vida da população, cabe indicar que a carência das mesmas se constitui em um 

fator preponderante ao surgimento e ao aprofundamento de vulnerabilidades sociais no 

ambiente urbano. 

Acerca do significado do termo vulnerabilidade, Cançado, Souza e Cardoso 

(2014) argumentam que: 

 

Uma das grandes contribuições do termo consiste na superação de 

análises simplórias referentes à pobreza, isso porque se trata de uma 

qualidade heterogênea, tornando-se necessário compreendê-la pelo 

entrecruzamento de seus fatores multicausais. Falar em riscos sociais 

não se restringe a situações de pobreza, mas está associado a um 

amplo espectro de situações, como o desemprego, dificuldades de 

inserção social, enfermidades, violência, etc. É, portanto, insuficiente 

pensar soluções meramente econômicas para problemas de ordem 

estrutural, que em sua maioria possui raízes profundas, como 

problemas herdados da própria formação nacional, deterioração do 

sistema democrático, planejamento urbano ineficiente, entre outros. 

(CANÇADO; SOUZA; CARDOSO, 2014, p. 2) 

 

A perspectiva exposta por Cançado, Souza e Cardoso (2014) pressupõe que a 

vulnerabilidade social não se restringe a determinada classe social, assim, todos podem 

ser afetados por ela. Mas a forma que esta afeta a sociedade nem sempre é igual; 

tornam-se mais vulneráveis os indivíduos que dependem com maior frequência do 

Estado enquanto regulador, gestor e redutor dos problemas enfrentados pela população 

mais carente economicamente. 

Nessa lógica, a vulnerabilidade afeta diferentes camadas sociais de modo 

diferenciado, o que foi evidenciado na pesquisa em questão: percebeu-se que os bairros 

que possuíam uma quantidade maior de registros de homicídios, possuíam também uma 

população que sofria de modo mais evidente com vulnerabilidades sociais ligadas a 

saneamento básico, mobilidade urbana, casas com infraestruturas precárias, carência de 

equipamentos públicos, entre outros. 

Silva (2009), ao realizar um estudo sobre a segregação urbana em Jataí-GO, 

evidenciou uma segregação ligada principalmente à renda. Sabe-se que a distribuição de 

renda reflete diretamente em como e onde o indivíduo vive, como se alimenta, veste-se, 

e muitas vezes até em como este é visto pelo outro. Assim, uma maior renda 

normalmente reflete também uma maior qualidade de vida. 
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Para este estudo, o autor construiu mapas sobre a estrutura das residências, o 

valor do solo urbano e as regiões da cidade onde mais se concentravam pessoas 

beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. Esses mapas contribuíram com a reflexão 

realizada neste trabalho, colaborando com a compreensão dos dados coletados. 

Em seu trabalho, Silva (2009) considerou a divisão do espaço urbano de Jataí em 

áreas de ocupação, levando em conta o valor do solo urbano e das edificações presentes 

nestas localidades. Posto isso, o autor fez a delimitação das seguintes áreas, conforme 

descrito a seguir e apresentado no mapa posterior: 

 

Área 1: Núcleo original da cidade. Na área central, que contém a 

população com maior renda, encontram-se os maiores valores das 

edificações. Para os valores dos lotes, situados em classes mais baixas, 

a leitura deve ser diferenciada, já que são poucos os lotes vagos nesta 

área. Os valores mais baixos, provavelmente, referem-se a lotes com 

áreas menores e com localização ruim para a característica comercial 

predominante neste núcleo. Em síntese, essa é uma área cara. 

Predominam os altos valores nos imóveis padrões, imóveis edificados. 

Área 2: porção centro-oeste da cidade - bairros nobres. Nos quatro 

mapas percebe-se um mesmo padrão: os altos valores do solo urbano. 

Onde situam-se as rendas mais altas prevalece o padrão, tanto para 

lotes como para edificações. 

Área 3: Conjunto habitacional – renda média. A análise dessa área 

leva em consideração basicamente o valor das edificações. Tratando-

se de um conjunto habitacional, os lotes vagos constituem-se de áreas 

públicas. Os valores das edificações estão numa faixa média, tanto 

para os valores de 2004 quanto para a projeção em 2009, no mesmo 

nível da renda encontrada nesta área. 

Área 4: Conjuntos habitacionais de baixa renda. Nos setores 

destacados, que correspondem a conjuntos habitacionais de baixa 

renda, corrobora-se a correlação preço do solo e nível de renda: rendas 

menores adquirindo imóveis compatíveis. Edificações e lotes nestas 

áreas encontram-se nas faixas de preço mais baixas. 

Área 5: Área que apresenta grandes vazios urbanos – acima de 50%. 

Os lotes dessa área estão nas menores faixas de preço, o que levaria a 

um adensamento maior, considerando apenas o preço do solo. Porém, 

há de se considerar que o adensamento das áreas mais periféricas foi 

direcionado com a doação de casas/lotes, o que influenciou 

diretamente no vazio urbano da área 5 e na “engorda” dessa terra. 

Com um alto índice de vazios urbanos a falta de infra-instrutura 

dessas áreas não atrai habitantes. O preço das edificações que estão 

numa faixa mais alta é distorcido pela média, uma vez que existem 

construções de alto padrão concentradas numa pequena parcela dessa 

área. (SILVA, 2009, p. 169- 170) 

 

A fim de identificar possíveis alterações nessa estrutura de valores do solo 

urbano em Jataí, a partir da metodologia utilizada por Silva (2009), foi realizado o 

cálculo do IPCN sobre o valor venal dos lotes na cidade em 2017 e identificou-se um 
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padrão semelhante ao que havia sido encontrado pelo autor, sendo que a região oeste da 

cidade ainda se mantém com preços mais elevados e, consequentemente, abrigando uma 

população com um maior poder aquisitivo. 

Ao se observar os Mapas 7 e 8 e considerar os cinco bairros identificados que 

responderam por praticamente ¼ dos homicídios em Jataí, identificou-se que, desses, 

apenas a região central e o Setor Epaminondas apresentaram, quando comparados aos 

outros 3 bairros, um valor mais elevado do solo urbano.  

Sobre o uso desse solo, afirma-se que o valor mais alto implicado na região 

central (Área 1) deve-se à utilização deste para empreendimentos comerciais. Além 

disso, por concentrar uma rede de comércio extensa, essa área acaba sofrendo uma 

valorização, refletindo diretamente no valor venal dos lotes. 

Com relação ao Setor Epaminondas (Situado entre a área 3 e 2), para o período 

descrito no Mapa destaca-se a importância da vizinhança no que diz respeito à 

valorização do seu entorno. Neste intervalo, já havia nas proximidades do bairro a 

Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), o estádio municipal e bairros que 

atendiam e ainda atendem a uma classe social de maior poder aquisitivo, o que 

contribuiu para que parte deste fosse mais valorizado. 

A valorização do entorno deste bairro refletiu em um valor venal maior dos lotes 

e consequentemente das edificações de uma parte deste. Entretanto, isso não foi um 

fator que gerou preocupação por parte do poder público a ponto de levar o mesmo a 

investir neste bairro da mesma forma que investe em bairros que abrigam uma 

população com maior poder aquisitivo. 

Com relação aos outros bairros, verificou-se que estes possuem um valor venal 

inferior: seja por serem conjuntos habitacionais (Setor Jacutinga- Área 4), por se 

localizarem em regiões pouco povoadas (Setor Vila Sofia- Área 5), e, no caso do setor 

Dom Abel, que não se encaixa em nenhuma dessas áreas delimitadas por Silva (2009), 

considera-se a distância da região do centro, fatores ligados a relevo (declividade), a 

vizinhança que é composta por conjuntos habitacionais e bairros que abrigam uma 

população de baixa renda, entre outros. 

Uma análise geral dos dados aliada aos trabalhos de campo nestes locais 

permitiram verificar que o valor venal destes reflete na condição socioeconômica dos 

sujeitos que residem nesses locais. Os locais em que a vulnerabilidade social é mais 

nítida são mais desvalorizados em função de bairros que abrigam uma população que 

não depende tanto do Estado. 
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Os setores Jacutinga, Dom Abel, Vila Sofia e Epaminondas (em alguns locais) 

possuem lotes com valores inferiores. Pensando na lógica capitalista de que o indivíduo 

estabelece moradia no local em que pode pagar, infere-se que a população de baixa 

renda se concentra nesses locais. Tal fato foi constatado a partir de trabalho de campo 

nesses bairros para analisar a infraestrutura das casas. 

Sendo uma população de baixa renda, infere-se que esta necessite mais do poder 

público se comparada a indivíduos que possuem uma maior renda, e, caso este seja 

negligente quanto à melhoria da condição de vida desta população, a mesma sofrerá de 

forma mais intensa. 

Quanto à distribuição de renda em Jataí, pode-se considerar ainda que esta 

interfere diretamente no padrão construtivo das residências dos cidadãos da área urbana. 

As estruturas das edificações em Jataí podem ir do padrão precário ao alto. (SILVA, 

2009) 

Quanto maior a renda melhor será o padrão construtivo das residências e, 

consequentemente, a qualidade de vida da população da área urbana que habita nessas 

residências. Infelizmente, isso significa que normalmente a população de baixa renda 

sofre de forma mais intensa com residências que possuem uma infraestrutura precária. 

Ao construir um mapa a respeito do padrão das residências em Jataí para o ano 

de 2008, Silva (2009) identificou que as habitações mais precárias se localizavam 

principalmente em setores habitacionais, e em locais mais distantes do centro que 

abrigam uma população mais carente.  

Estabelecendo um comparativo entre os Mapas 7, 8 e 9 foi possível observar a 

existência de uma relação entre os locais de menor valor do solo urbano e a 

infraestrutura precária das habitações. Desse modo, os locais que apresentam um valor 

venal do solo urbano mais barato são os mesmos locais em que se concentraram as 

residências com infraestrutura precária. 

Pensando em termos de qualidade de vida e sabendo que a própria estrutura da 

habitação pode refletir nesta, infere-se que essa população que reside nestes locais pode 

ter uma qualidade de vida inferior se comparada à qualidade de vida dos indivíduos que 

habitam em residências com melhores infraestruturas. 

Posto isso, essa população pode sofrer de modo mais intenso com 

vulnerabilidades ligadas à habitação e, consequentemente, a sua própria qualidade de 

vida, já que a infraestrutura das residências pode contribuir com a melhoria ou não da 

saúde dos indivíduos que nelas habitam. 
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Mapa 7 - Jataí/GO: Valor venal médio dos lotes, 2009. 

 
Fonte: Silva, 2009. 
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Mapa 8 - Jataí/GO: Valor do solo urbano, 2017. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí, 2017. Organização: Oliveira, 2019. 
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Mapa 9 - Jataí/GO: Padrão construtivo, 2008. 

 
Fonte: Silva, 2009. 
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Nota-se uma relação que se estabelece entre os locais com valor venal inferior e 

a presença nestes espaços de residências com uma infraestrutura precária, o que reflete 

na qualidade de vida das pessoas. 

O Mapa 9 demonstrou os locais que, de forma mais evidente, sofrem com a 

vulnerabilidade social. Esses locais correspondem aos bairros evidenciados com os 

maiores registros de homicídios. 

Cabe destacar que foge à regra a região do centro da cidade, a qual se constitui 

enquanto uma rede de comércio responsável pela circulação de muito dinheiro, já que 

nesta área se concentram bancos e grandes lojas. 

Com base na identificação dessas vulnerabilidades nestes cinco bairros, levou-se 

em conta ainda o papel do uso e tráfico de drogas sobre esses homicídios. De acordo 

com o agente da Polícia Militar, esses 5 bairros apresentam pontos ligados ao tráfico de 

drogas: locais de venda e/ou biqueiras – locais onde é feito o uso da droga. 

Ainda sobre o que fora relatado, foi indicado que as proximidades de locais de 

venda de drogas ilícitas, como crack, cocaína, maconha, entre outros, são razoavelmente 

tranquilas já que os traficantes não querem atrair atenção para si. Nesta lógica, os locais 

em que mais ocorrem conflitos são próximos a pontos de consumo de drogas, os quais 

estão mais propícios a brigas, desentendimentos e até mortes. 

Entretanto, não se deve excluir o papel da bebida alcoólica para a ocorrência de 

crimes. De acordo com o que nos foi informado na Delegacia da Polícia Civil, muitos 

dos homicídios que ocorrem no Setor Vila Sofia se iniciam a partir de desentendimentos 

em bares da região. 

Essa preocupação da polícia com os bares da região foi identificada a partir de 

observações realizadas por meses seguidos nos dias de domingo no período noturno nos 

bares próximos à rodoviária: o patrulhamento no local sempre foi constante. 

Frente a essa preocupação por parte dos agentes de segurança pública, à busca 

pela redução dos crimes e à importância de se reduzir desigualdades sociais, considera-

se o papel do Estado enquanto redutor dessas vulnerabilidades, sendo então agente de 

mudanças desta realidade. Logo, a parceria existente entre Estado, setor privado e 

comunidade se faz necessária para a construção de projetos que contribuam com a 

melhora da condição de vida da população e para a redução da violência. 

Assim, a construção de escolas, hospitais de qualidade, oportunidades de 

empregos, moradias dignas, saneamento básico, incentivos ao esporte e ao lazer, entre 
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outros, constituem-se enquanto medidas mitigadoras das desigualdades e das 

vulnerabilidades sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse é o meu país tão lindo que não tem furacão 

De um povo que ainda segue órfão do seu pai da nação 

De uma pátria mãe solteira da sua população 

Onde o salário vale menos do que o preço do pão 

Dorme um menino de rua descansando seus pés 

Viajando pra lua num papelote de 10 

Oh pátria amada e mal amada por filhos infiéis 

Digas quem te comandas que eu te digo quem és. 

(Sr. Presidente- Projota) 

 

Propor-se a desenvolver um trabalho científico nem sempre é sinônimo de 

facilidades, já que este, além de exigir tempo e dedicação por parte de quem o faz, conta 

com a participação de diferentes agentes, que, de modo indireto, contribuem com o 

andamento e a realização da pesquisa desenvolvida.  

Do mesmo modo que não existem receitas prontas para a construção do 

conhecimento, também não existem fórmulas que indicam os caminhos corretos a serem 

traçados para se desenvolver uma pesquisa científica. 

Partindo desta perspectiva, ressalta-se que chegar neste momento não foi fácil, 

foram muitas as dificuldades enfrentadas para a estruturação desta pesquisa. Foi 

necessário trocar a base de dados, refazer parte da discussão e da análise dos dados, 

enfim, foi preciso reconstruir. 

Inicialmente, era proposta desta pesquisa partir da análise das informações 

disponibilizadas no antigo BO (Boletim de Ocorrências), hoje chamado de RAI 

(Registro de Atendimento Integrado), o que não foi possível por conta da insuficiência 

de boletins para todos os anos propostos para o desenvolvimento da pesquisa.  

Diante dessa problemática optou-se por utilizar dados disponibilizados pela 

Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, o que contribuiu com o atraso da 

pesquisa no que diz respeito à coleta e à análise de dados, haja vista ter sido necessário 

fazer um novo requerimento para a solicitação dos novos dados. 

Mesmo diante das dificuldades geradas pela mudança da base de dados e o 

atraso da pesquisa cabe ressaltar a importância desta, já que a mesma se volta para a 

compreensão de aspectos sociais que se articulam sobre Jataí, os quais propiciaram um 

entendimento mais amplo a respeito da criminalidade violenta no espaço em questão, 

especificamente dos casos de homicídios ocorridos entre o período de 2013 a 2017. 

Tem-se como justificativa a importância científica desta pesquisa para futuros 

estudos e sua significância social, já que esta buscou compreender os aspectos relativos 
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à violência urbana, fornecendo embasamento para se pensar a construção de uma 

sociedade diferente e melhor para todos os cidadãos. 

Os estudos bibliográficos, a coleta e a análise dos dados, enfim, toda a pesquisa, 

em suas diferentes fases, permitiram uma maior compreensão da violência em Jataí, de 

como a mesma se espacializa e dos fatores que a desencadeiam e a potencializam. 

Tomando como base os dados coletados e considerando a realização de uma 

análise geral, observou-se que o período estudado foi marcado por uma redução de 50% 

dos homicídios em Jataí: enquanto no ano de 2013 foram registrados 62 homicídios, em 

2017 esses números chegaram a 31 casos. 

Frente a isso, considera-se a importância dos planos mensais instituídos pelo 

governo em parceria com a Secretaria de Segurança Pública a fim de reduzir o número 

de crimes ao longo dos anos. 

Viu-se a importância e a efetividade desses planos ao se identificar que, durante 

o período estabelecido para este estudo, o maior número de homicídios se deu em 

períodos do ano pouco propícios à ocorrência de uma maior quantidade de crimes, ou 

seja, meses não festivos.  

Os meses festivos, que são marcados por feriados, férias, entre outras 

festividades, apresentaram números inferiores de registros de homicídios se comparados 

aos demais meses. Frente a isso, pode-se fazer uma correlação dessas datas festivas com 

maior policiamento nas ruas, maiores ações de ostensividade, a fim de coibir atos 

ilícitos. 

Ao verificar a importância das ações que se desenvolvem nestas épocas 

específicas do ano para a redução de crimes, salienta-se a importância da aplicação 

destas em todos os meses do ano, independentemente da presença ou não de 

festividades nestes meses. 

Com relação à concentração horária e diária dos registros de homicídios, os 

dados permitiram evidenciar que 40% destes crimes ocorreram nos fins de semana 

(sábado e domingo), sendo que, dentre esses, mais de 60% se deram no período 

noturno. 

Diante dessas evidências se faz necessário um maior patrulhamento e ações 

policiais nesses dias e horários em questão. O mesmo serve para a população, que deve 

estar mais atenta nestes períodos a fim de evitar se envolver nesses tipos de ocorrências. 
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Quanto aos bairros identificados com as maiores concentrações de homicídios 

em 2013, 2015 e 2017, pode-se destacar: Região Central, Vila Sofia, Setor 

Epaminondas, setor Jacutinga e Setor Dom Abel. 

Contabilizando os homicídios ocorridos em 2013, 2015 e 2017 notou-se que 

para o período determinado esses 5 bairros responderam por aproximadamente 23, 27% 

dos homicídios, o que corresponde a quase ¼ dos homicídios ocorridos neste período.  

Quanto ao perfil das vítimas de homicídio, pode-se dizer que em sua grande 

maioria essas se constituíam enquanto sujeitos do sexo masculino (88%), com pouca 

escolaridade, solteiros, de cor parda, concentrando-se na faixa etária de 18 a 59 anos.  

Com relação a essa faixa etária evidenciou-se ainda uma maior proporção (43%) 

de homens com idades situadas entre 18 e 29 anos. Este mesmo perfil foi evidenciado 

quando se trata dos autores desses crimes, os quais são homens jovens, com baixa renda 

e escolaridade. 

Outro fator evidenciado em trabalho de campo realizado nas delegacias das 

Polícias Civil e Militar se relacionou aos fatores desencadeadores da ocorrência desses 

homicídios: ficou claro que o tráfico de drogas ilícitas e o uso de drogas lícitas são um 

dos fomentadores dos homicídios e crimes de outras naturezas em Jataí. 

Nesse sentido, muitas mortes têm relação direta com os conflitos ligados ao 

tráfico e ao uso de drogas: brigas entre facções rivais, dívidas de drogas, brigas entre 

bêbados em bares, roubos ocorridos para fomentar um possível vício, violência 

doméstica em que um dos envolvidos tinha usado alguma droga, entre outros. 

Frente ao perfil dos indivíduos que se envolvem nesses tipos de crimes, e os 

fatores que os levam a se envolverem nos mesmos, vê-se que a mudança da realidade 

social desses sujeitos poderia resultar na redução desses crimes. 

Nestes termos, programas sociais voltados para a valorização do esporte, da 

cultura, do lazer e da educação são de grande importância para a construção de um 

futuro diferenciado para esses indivíduos. 

Partindo da lógica de que o acesso à educação pode transformar realidades, 

apega-se aqui à educação enquanto agente mitigadora dessa violência que infelizmente 

afeta quem se envolve no crime, mas também cidadãos comuns que não são violentos, 

que não têm envolvimento com o mundo do crime, mas que, também, são vitimados por 

essa violência. 

Nesse sentido, o combate às vulnerabilidades sociais, além da criação de 

oportunidades para esses indivíduos constituem-se enquanto medidas que contribuem 
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para a mudança dessa realidade que não está limitada a Jataí, mas a todo o território 

nacional. 

O combate a essas vulnerabilidades traz uma perspectiva de mudança para os 

jovens que muitas vezes têm seus rostos associados à violência que atinge Jataí e, 

tendencialmente, o Sudoeste Goiano, o Estado de Goiás, enfim, o Brasil.  

Cabe enfatizar que a violência não está associada à determinada classe social, 

mas, infelizmente, ela traz mais prejuízos aos indivíduos que carecem de modo mais 

efetivo do Estado enquanto minimizador de desigualdades sociais. Assim, são 

necessárias medidas que reduzam esses prejuízos que a violência traz a indivíduos de 

todas as classes sociais. 

Por fim, cabe aqui falar a respeito da Geografia, não da Geografia Humana, ou 

Física, mas simplesmente da Geografia. Sabe-se que a temática violência e homicídios é 

estudada por variadas ciências, então, buscou-se contribuir com esses estudos a partir de 

uma análise geográfica. 

Essa análise propiciou uma abordagem quantitativa, estatística, qualitativa, mas, 

principalmente, social. Entender os fatores sociais responsáveis por impactarem nas 

ocorrências de homicídios em Jataí levou ao entendimento de que problemas sociais 

trazem consigo novos problemas, os quais afetam a vida de todos. 

E, diante de tais problemas, deve-se lembrar que, enquanto cidadãos, temos 

direitos e deveres e, nesse sentido, pode-se contribuir com a construção de uma 

sociedade mais justa, saudável, igualitária e menos violenta. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Comprovante de envio do projeto. 
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Anexo 2: Informações básicas do projeto. 
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Anexo 3: Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás. 
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APÊNDICES 

1.2 ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O COMANDANTE DA POLÍCIA 

MILITAR. 

Perfil do entrevistado: 

Entrevistado: 

_________________________________________________________________  

Comandante da Polícia Militar no período de: 

_______________________________________ 

Idade: ___________ 

Escolaridade: 

________________________________________________________________ 

Estrutura da Polícia Militar 

1. Como é estruturada a Polícia Militar no munícipio de Jataí- GO? Como ela 

funciona? 

2. Quais são as metas principais da Polícia Militar com relação a criminalidade nos 

bairros de Jataí? Existe um estudo rigoroso sobre isso? Essa meta é possível de 

ser alcançada?  

3. Existe algum projeto da gestão atual que visa o combate à criminalidade na área 

urbana de Jataí- GO? 

4. Existe no município de Jataí o Plano Municipal de Combate à criminalidade? Se 

não, porque nunca foi estruturado?  

Como são feitos os BO? As pessoas que fazem o BO recebem algum tipo de 

treinamento? 

Criminalidade em Jataí 

1. Você considera Jataí, uma cidade violenta? Por quê? 

2. Já trabalhou como policial em outras cidades? Se sim, quais? Na sua opinião, 

essas cidades se comparadas a Jataí, eram mais violentas?  

3. Quais os tipos de crimes violentos mais registrados pelo BO em Jataí? 

4. De acordo com o que vivencia na sua função, você considera que a taxa de 

homicídio na cidade é grande? 

5. Você acredita que os crimes ocorridos na cidade têm ligação com o tráfico de 

drogas?  

6. O fato de Jataí estar inserida na rota do tráfico de drogas (por conta das BRs) 

influência nos casos de criminalidade violenta? 

Onde são registrados os maiores números de ocorrências de homicídios? Em que 

bairros? 

Criminalidade nos bairros 

1. Como você define os crimes no interior dos bairros? 

2. Como se dá o patrulhamento da polícia militar no interior dos bairros? 

3. Muitas pesquisas alegam que grande parte dos indivíduos que entram no mundo 

do crime são jovens. Qual a sua opinião a esse respeito? As ocorrências 

registradas evidenciam isso? 

4. Ainda considerando o envolvimento de jovens em práticas ilícitas: qual sua 

opinião sobre a construção de projetos que visam mudar essa realidade? Você 

acha que esses tem sido efetivos? 

5. Qual sua opinião a respeito da Lei da Maioridade Penal? 

Segurança Pública 

1. O que você acha da segurança pública em Jataí? Esta precisa passar por 

melhorias? 

2. O que poderia ser feito para diminuir a taxa de criminalidade?  
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3. Com relação a inserção de jovens no mundo do crime, o que você acha que 

poderia ser feito para a diminuição desses casos? 

 
Adaptado de OLIVEIRA, P. C. P. Acidentes de trânsito: uma visão a partir das vítimas em 

Campinas. 2002. 265f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas). Universidade Estadual 

de Campinas, São Paulo. Disponível em: 

http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000279831. Acesso em 18 jan 2017. 
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Apêndice 2 

1.3 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Violência urbana em Jataí: uma análise da espacialização dos homicídios no período de 

2005 a 2015”. Meu nome é Natalli Adriane Rodrigues Souza e sou a pesquisadora responsável 

pela pesquisa. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que 

uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa 

na participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

nattjti@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato 

telefônico: (64) 999719317. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante 

desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

O projeto Violência urbana em Jataí: uma análise da espacialização dos homicídios no 

período de 2005 a 2015. Destaca-se que este estudo surgiu a partir da inquietação da 

pesquisadora diante do aumento da violência em diferentes cidades interioranas brasileiras, em 

especial Jataí (GO). Neste contexto, pretende-se entender como tem se dado a ocorrência desse 

tipo de crime em diferentes bairros da cidade de Jataí (GO).  

Como forma de direcionamento para a presente pesquisa, apresentamos os seguintes 

objetivos: Identificar a ocorrência de homicídios e de eventos relacionados as drogas na cidade 

de Jataí- GO no período de 2005 a 2015; Analisar a ocorrência de homicídios na cidade de Jataí 

no período de 2005 a 2015; Espacializar os territórios com maiores índices de homicídios na 

área urbana de Jataí-GO para o ano de 2010; Traçar o perfil socioeconômico das áreas com 

maior ocorrência desse tipo de violência. 

Com vistas a atingir tais objetivos, serão utilizados os dados fornecidos pela Polícia 

militar a partir de boletins de ocorrência, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), do DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) e da 

Prefeitura Municipal de Jataí, que possibilitarão o desenvolvimento de mapas, gráficos e 

quadros informativos para posterior analise e problematização dos dados. Serão aplicados 

também roteiros estruturados de entrevista que conterão perguntas sobre o entrevistado, sobre as 

características do bairro em que reside, e sobre suas perspectivas diante da criminalidade em seu 

bairro e município. 

 

IMPORTANTE: 

 Os resultados dessa pesquisa poderão ser conhecidos pelos telefones de contato acima 

citados. 

 Há o risco de constrangimento durante uma entrevista ou uma observação, porém não 

há riscos de lesões que podem ser provocados pela pesquisa, como incapacidades laborais, 

ulcerações, contaminação, entre outros, não havendo necessidade de indenização ou 

ressarcimento de despesas.  

 Não há benefícios pessoais decorrentes da participação na pesquisa, como valor monetário, 

menções honrosas de participação, mudança de cargo, entre outros, a participação apenas 

servirá para comprovação da hipótese estabelecida.   

 A participação dos sujeitos será apenas na coleta e no preenchimento do questionário, estando 

garantido o sigilo das informações obtidas e o direito de retirar o consentimento a qualquer 

momento. 

 Durante a entrevista serão obtidas cópias gravadas da conversa somente para fins da pesquisa, 

não havendo a divulgação do áudio para terceiros. 
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 Todas as informações serão confidenciais, o nome do participante será mantido em sigilo, 

possuindo o direito de retirar o consentimento a qualquer momento. Os dados obtidos terão 

finalidade acadêmica e publicação em artigos científicos e congressos na área da saúde. Todos 

os dados serão arquivados por cinco anos e após incinerados, conforme orientação Resolução 

CNS nº 466/2012.  

 

 É direito do participante solicitar indenização, ou seja, reparação a danos imediatos ou 

futuros, caso o pesquisador não cumpra com os itens descritos acima.  

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

  

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “Violência urbana em Jataí: uma análise da espacialização dos homicídios no período 

de 2005 a 2015”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta 

pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 

pesquisador(a) responsável Natalli Adriane Rodrigues Souza sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Jataí, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

Sobre a divulgação de voz e opinião adquiridos durante a entrevista:  

(                  ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(                  ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

Obs.: Rubricar dentro do parêntese com a proposição escolhida. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

          ___________________________________________________________ 
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1.3 TERMO DE COMPROMISSO 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
Declaro que cumprirei os requisitos da Resolução CNS n.º 466/12, e suas 

complementares, como pesquisadora responsável do projeto intitulado “Violência 

urbana em Jataí: uma análise da espacialização dos homicídios no período de 2005 a 

2015”. Comprometo-me a utilizar os materiais e os dados coletados exclusivamente para 

os fins previstos no protocolo da pesquisa acima referido e, ainda, a publicar os 

resultados, sejam eles favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução 

científica do projeto, considerando a relevância social da pesquisa, o que garante a igual 

consideração de todos os interesses envolvidos. 

 

 

Data: _____/ _____/ 2017 

 

 

 

 

Nome do(a) Pesquisador(a) 

 

Assinatura 

 

 

1. Natalli Adriane Rodrigues Souza  

2. Maria José Rodrigues  

  

  

 


