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Caros professores

Nós, membros da Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade, do Estado de 
Goiás – REPEC, constituída por professores da Universidade Federal de 
Goiás – UFG, da Universidade Estadual de Goiás – UEG e da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás – PUC-Goiás, alunos de graduação e pós-graduação 
dessas universidades e professores de Geografia das redes municipais e estadual 
de ensino de Goiás, apresentamos este material de uso escolar. Sua primeira edi-
ção foi publicada anteriormente, e agora estamos apresentando essa nova edição, 
revisada e atualizada.

A ideia de investir nossos esforços na construção desse material, no formato de 
fascículos didáticos, surgiu da nossa aposta em um relacionamento mais estreito 
e colaborativo entre professores da universidade e da escola. Entendemos, aliás, 
que essa relação de integração deve fazer parte das políticas e metas mais amplas 
das instituições envolvidas e dos projetos pedagógicos dos cursos de formação de 
professores e das escolas.

A equipe se propôs a elaborar materiais didáticos temáticos sobre a Região Metro-
politana de Goiânia e sobre Goiás, acreditando ser esse um caminho para aprimorar 
o trabalho docente com a Geografia Escolar e para estreitar os vínculos entre os 
professores da escola e os professores da universidade. 

Um princípio orientador desses fascículos é o de que se a cidade é o lugar da vida 
cotidiana de professores e alunos, ela deve ser uma referência espacial importante 
na formação escolar, especialmente no ensino de Geografia, que está voltado para 
a formação do pensamento geográfico.

Estabelecemos como eixo principal desse trabalho a Região Metropolitana de Goiâ-
nia e, a partir daí, foram produzidos alguns fascículos com temáticas relevantes 
para o processo ensino-aprendizagem da Geografia. Os temas são abordados de 
modo a possibilitar a construção de conhecimentos dos alunos, com atividades 
problematizadoras voltadas para seu cotidiano, para seu lugar de vivência mais 
imediato, ao mesmo tempo em que fornece dados, informações e conhecimentos 
mais sistematizados sobre essa Região.

Esperamos que façam um bom proveito desse material nas aulas de Geografia; 
que ele possa contribuir com o seu trabalho, sendo incluído ao longo do ano leti-
vo, juntamente com outros materiais e atividades já planejadas, que propicie boas 
reflexões e análises sobre o espaço urbano da grande Goiânia.
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Caro aluno

A violência é um dos problemas que mais afeta a vida em sociedade na atua-
lidade em quase todo o planeta Terra, inclusive na Região Metropolitana 
de Goiânia. Neste fascículo, a partir de um olhar geográfico, você terá a 

oportunidade de conhecer de modo sistematizado as características e as causas 
desse problema. Para isso o fascículo está organizado em três seções articuladas 
entre si, mas também independentes que podem ser lidas em qualquer ordem.

A primeira seção intitulada “Violência, o que é isso?” aborda a violência como um 
fenômeno de múltiplas dimensões, praticada como uma relação de imposição que 
fere os direitos humanos e o respeito à individualidade, nos diferentes espaços 
sociais. A violência urbana é o foco do texto, embora sejam identificados vários 
tipos de violência.

A segunda seção, denominada “Criminalidade na Região Metropolitana de Goiânia”, 
apresenta a definição do crime como um produto social. Problematiza o aumento 
dos índices de crimes e suas possíveis causas. Traz a espacialização da criminali-
dade no Brasil e na Região Metropolitana de Goiânia. A composição dessa região 
é constantemente alterada, ao longo da seção serão observadas diferentes configu-
rações da mesma. A última versão é do ano de 2018, pela Lei complementar n. 139. 

A última seção “Pivete, moleque ou prioridade absoluta?” aborda a violência sofri-
da por crianças e adolescentes e suas consequências na autoestima e no cotidiano 
desses sujeitos. Retrata os tipos de violência que crianças e adolescentes mais 
sofrem, os principais agressores e como esse tipo de violência ocorre em Goiânia 
e Aparecida de Goiânia. Discute também os direitos, deveres e penalidades da 
criança e do adolescente estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aproveitem ao máximo este fascículo, questionem, reflitam e construam um conhe-
cimento próprio sobre a violência. Bons estudos!
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VIOLÊNCIA,
O QUE É ISSO?

1
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Violência, quando você ouve esta palavra qual é a primeira imagem que vem 
à sua cabeça? Já pensou em estudar sobre o assunto? Observe a Figura 1.

Figura 1 – Medo da violência
Fonte: http://emergenciaa- saida.blogspot.com.

Geralmente, a ocorrência da violência provoca medo e insegurança nas 
pessoas, como ilustrado na Figura 1. E você tem medo da violência?

A violência é um fenômeno complexo, pois ela se manifesta em diferentes 
modos, contextos e escalas espaciais. A violência, em sentido amplo, pode 
ser compreendida a partir da falta de garantias ao exercício da cidadania. 
Dentre essas faltas, citamos os entraves às condições básicas da vida como 
habitação, saúde, educação, segurança, lazer, mobilidade, participação polí-
tica, trabalho, diversidade, subjetividade e cultura. Qualquer desrespeito a 
essas garantias que assegurem uma vida digna ao cidadão, manifesta-se 
como uma forma de violência.

Você já desistiu de ir a algum lugar por causa do medo da violência? E na 
sua escola, já ficou irritado por causa de um apelido ou piadas sobre o seu 
estilo? Conhece alguém que vivenciou essa situação?

Entender, compreender e estudar a violência é, de certa maneira, construir 
a vida social e pública. É muito importante. Você aceita o convite para o 
desafio de investigar a ocorrência da violência na região Metropolitana 
de Goiânia?

Converse
comigo!

about:blank
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Tracos
e retratos!

Observe, então, as Figuras 2, 3 e 4, a seguir e faça a atividade solicitada.

a) O que elas retratam?

b) O que há de comum entre elas?

c) Ocorre violência em alguma cena exibida nas fotos? Justifique.

Figura 2 – Situação de briga entre ado-
lescentes na escola.

Desenho: Rute Athayde

Figura 3 – Situação de tumulto no uso 
do transporte coletivo.
Desenho: Rute Athayde

Figura 4 – Situação de conflito por 
moradia na cidade

Desenho: Rute Athayde

Se você respondeu afirmativamente à questão c, acertou porque, de fato, 
as fotos abordam a violência em diferentes modos, contextos e lugares. A 
agressão física ocorrida entre os adolescentes na escola (Figura 2), bem 
como entre membros de movimentos sociais e a polícia na cidade (Figura 
4) expressam algumas facetas da violência. Os motivos que levaram a esses 
conflitos situam-se em diferentes modos e escalas, violência interpessoal 
e violência de Estado. Todavia, os dois podem ser enquadrados como 
infração penal (crime), isto é, a violação à integridade física e ao direito de 
moradia na cidade.

As más condições do transporte coletivo na cidade (Figura 3) associada às 
situações decorrentes do seu uso: alto preço da passagem, longa duração 
da viagem feita diariamente entre a casa e o trabalho ou à escola, também 
é um tipo de violência. Entretanto, raramente essa situação é considerada 
como violência, pois há no imaginário da população uma associação de 
violência com agressão física ou verbal.
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Os problemas decorrentes do transporte na cidade não se constituem em 
crime, entretanto os tipos de conflitos resultantes em agressão, sim. Você 
sabe explicar por quê? Continue o estudo. 

A violência ocorre quando há uma relação que resulta em um certo tipo de 
dano. A violência pode ser manifestada por um indivíduo ou grupo social 
a partir de relações de imposição e coerção. Assim, na briga entre os ado-
lescentes ou no embate entre os movimentos sociais e a polícia ocorreu a 
imposição da agressão física de um em relação ao outro, consequentemente 
provocando danos de ordem física, psicológica e simbólica. Isso afeta dire-
tamente no modo e na organização de vida desses sujeitos. 

Considera-se que a violência física implica em violência psicológica e sim-
bólica, pois os traumas e medos acarretam danos e restrições cotidianas às 
vítimas, que implicam na questão do acesso e direito à cidade, a imposição 
do medo, da circulação, entre outros aspectos.

Existem diversas formas de violência, por exemplo, violência doméstica, 
violência escolar, violência urbana, violência criminal, violência de Estado. 

Os tipos e formas da violência podem ocorrer ao mesmo tempo. A classe 
social, a idade, o gênero e a raça de cada grupo social possibilitam que cada 
um compreenda, provoque e/ou sofra a violência de modo específico. Um 
exemplo é o tráfico de drogas e a guerra às drogas imposta pelo Estado, 
sendo a população negra, especificamente de jovens, as maiores vítimas 
desse processo. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), 77% dos homicidios ocorridos no Brasil, em 2021, são de pessoas 
negras, predominantemente jovens do sexo masculino. Os negros são mais 
vulneráveis ao preconceito racial (racialização), enquanto as mulheres e 
crianças são mais vulneráveis à violência doméstica e sexual. Observe as 
Figuras 5 e 6, que demonstram a violência contra a mulher e crianças.

Figura 5 – Mulher em situação de violência.

Desenho: Rute Athayde

Figura 6 – Criança em situação de violência
Desenho: Rute Athayde
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O espaço e o tempo de cada grupo social também são considerados para 
compreender as especificidades da violência. Por exemplo: as motivações 
das violências que ocorrem na cidade podem ser diferentes daquelas que 
ocorrem no campo. Além disso, muitas formas de violência que existem 
hoje não existiam no passado, a exemplo das cometidas por meio da internet, 
como a pedofilia, o desvio de dinheiro, a difamação e o Bulling.

Com base no que já sabe sobre a violência ocorrida nos diferentes segmen-
tos sociais e lugares, liste alguns tipos de violências ocorridos (sofridos e 
praticados):

1. Entre os segmentos sociais: crianças e adolescentes; idosos; mulheres; 
pessoas de baixa e alta renda; negros; grupos homoafetivos

2. Nos lugares: em casa; na escola; na rua; na praça; na cidade; no campo

3. Em sua opinião, o que motiva algumas pessoas a promover violência?

Mergulhando
no tema!

A sociedade contemporânea é heterogênea e estrutu-
rada em classes sociais definidas com base na renda 
e nas posições ocupadas pelas pessoas no sistema 

de produção econômica e gestão política da sociedade. Nos sistemas de 
governo democráticos, a sociedade é considerada como igualitária perante 
o sistema jurídico, isto é, as pessoas são tratadas como cidadãos que têm 
vários direitos, por exemplo, à saúde, à educação, à moradia, ao lazer, ao 
transporte, à justiça, à escolha dos governantes. Contudo, algumas pessoas, 
principalmente as de baixo poder aquisitivo, vivenciam restrições que as 
impedem de propor e também de usufruir plenamente os seus direitos, 
quando isso ocorre o direito de exercer a cidadania foi violentado. Leia o 
artigo 5º (quinto) da Constituição Federal Brasileira de 1988:
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A violência é um fenômeno social e histórico. A origem da palavra vem do 
latim “violentia”, significando caráter violento, bravio ou força. Podemos 
compreender a violência como formas de poder e força capazes de produzi-
rem danos materiais e/ou imateriais, significando transformações ao corpo, 
ao grupo social, ao contexto socioespacial à qual foi infligida. O significado 
de violência envolve múltiplas dimensões: direta, estrutural e simbólica. 

A violência direta se expressa por meio da violência contra indivíduos e/
ou bens materiais, é a dimensão mais aparente das três. É comumente 
tipificada nos atos de roubo, furto, agressões físicas e verbais, assédios 
psicológicos, Bullying ou mesmo em torturas e assassinatos. A privação 
do direito à liberdade, como nos crimes de sequestro ou cárcere privado, 
também pode ser entendida como uma violência direta.

A violência estrutural (ou sistêmica) é praticada pelas instituições que deve-
riam prezar pelo cuidado, proteção e defesa dos cidadãos, tal como asse-
gurar garantias constitucionais do direito de ir e vir, moradia, saúde e 
educação e dos direitos humanos. Ou seja, instituições ligadas ao Estado 
que acabam perpetrando práticas criminosas contra a própria sociedade 
por ódio, omissão, negligência e corrupção. A violência estrutural é mate-
rializada em ordem econômica, política e social. A lógica de acumulação 
do capital obriga a maior parte da população a se adaptar à escassez de 
bens e serviços, bem como aos processos geradores de pobreza e fome, à 
marginalização, à falta de habitação e à segregação socioespacial.

A violência simbólica se manifesta no campo das linguagens, por meio da 
legitimação da reprodução de um discurso dominante, de modo que os 
indivíduos passam a adotar esse discurso no seu cotidiano. A questão da 
dominação discursiva pode ocorrer em diferentes dimensões como econô-
mica, cultural, gênero, raça e etc. O conhecimento dos grupos dominantes, 
apreendido e reproduzido, configura-se em violência simbólica a partir do 
reconhecimento desse discurso colocado como legítimo. Citam-se os casos 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantin-
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
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de subjugação sexista, racista, xenófoba e todos os casos discriminatórios 
reproduzidos em larga escala no mundo.

Todas as dimensões da violência se conectam de algum modo, por isso 
classificá-las é um ótimo exercício para a análise e a compreensão da rea-
lidade. As três dimensões: direta, estrutural e simbólica, por exemplo, são 
excelentes instrumentos para compreender na sociedade atual as expressões 
de violência presentes nas relações de trabalho, consumo e valor cultural.

Sobre o trabalho destaca-se o desemprego, o trabalho informal e ilegal, 
inserção da mulher no mercado de trabalho, a intolerância cultural e eco-
nômica contra trabalhadores migrantes, enfim a exploração da força de 
trabalho como um todo. A exemplo disso, cita-se as seguintes dimensões da 
violência. Direta: assédio moral e sexual; Estrutural: desemprego, trabalho 
infantil; Simbólica: misoginia - diferença salarial por gênero.

No consumo destaca-se: a transformação de quase todos os bens em mer-
cadorias (trabalho, terra, moradia, fome, lazer, transporte, estudo, etc.), o 
incentivo ao consumo, pelos meios de comunicação e o anseio de ganhar 
dinheiro fácil para consumir pode incidir em expressões de violência no 
cotidiano. Assim, tem-se como exemplos a partir das dimensões da violência. 
Direta: furto e roubo; Estrutural: fome e miséria; Simbólica: estigmatização 
social, racial e de acesso a bens e consumo.

A respeito dos valores da sociedade destacam-se as mudanças de compor-
tamentos que vêm ocorrendo nas famílias, nas relações entre pais e filhos, 
nas relações entre alunos e professores, nas crenças religiosas, na inserção 
dos jovens na vida adulta, na relação da sociedade com o estado. Direta: 
feminicídio; Estrutural: aborto; Simbólica: intolerância religiosa.

As relações no mundo do trabalho, do consumo e dos valores são relações 
de poder, isto é, envolvem o poder dos sujeitos que estão nelas envolvidas, 
por isso podem gerar práticas violentas. Pense e converse com seus pais, 
amigos e professores sobre como é a relação entre chefe e funcionário, entre 
vendedor e consumidor, entre pais e filhos.

A exploração, acumulação e dominação entre as classes sociais implicam 
em diversas formas de criminalidade (tráfico, roubos, furtos e extorsões), 
mas também produzem resistências e lutas sociais por uma sociedade 
mais justa e democrática. Surgem vários movimentos sociais que lutam 
pela valorização dos trabalhadores, pelo acesso à terra e à moradia, pela 
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preservação dos recursos naturais, pelos direitos das crianças e adolescentes, 
dos idosos, dos negros, dos indígenas, das mulheres etc.

O Estado é o agente que detém o poder legítimo para usar e também 
combater a violência, com o objetivo de proteger o seu território de forças 
externas, bem como manter a estrutura social interna em equilíbrio, ou seja, 
impedir os enfrentamentos violentos entre as diferentes classes sociais. No 
entanto, nem sempre o Estado se utiliza de modo legítimo de sua força e 
poder. Isto ocorre quando o objetivo de proteger e servir à população e ao 
bem comum é desvirtuado, como exemplos estão os casos de corrupção, 
abuso de poder, omissão, utilização da máquina pública a interesses pri-
vados e descaso com o patrimônio público, etc. Portanto, o Estado também 
é um agente da violência.

Diante desse cenário de irregularidades e violências do Estado, é necessário 
que a população esteja atenta às políticas públicas voltadas à justiça social. 
No Brasil, por exemplo, existem o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), o Estatuto do Idoso e os Programas de acesso à habitação, renda e 
saúde, que são políticas públicas destinadas à promoção do equilíbrio e 
acesso aos direitos sociais.

A violação dos direitos humanos assegurados por Lei é uma infração 
constitucional que poderá ser classificada como crime, conforme a espe-
cificidade de cada caso. Você sabe quais são os direitos humanos básicos? 
Esses direitos são assegurados pela Constituição Federal do Brasil e pelos 
vários estatutos como o da Criança e do Adolescente. Você conhece esses 
documentos? Observe alguns direitos humanos e sociais básicos a seguir:

Exemplos de direitos humanos:

Liberdade e Igualdade;  
Propriedade e Dignidade;

Segurança e Vida;

Integridade física, moral e psíquica; 

Participação política. 

Exemplos de direitos sociais: 

Educação, Trabalho e Lazer;

Proteção e Assistência social;

Saúde; Moradia; Mobilidade;

Segurança;

Proteção à maternidade,  
às crianças, adolescentes e idosos.
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O Poder Judiciário tem o papel de julgar e condenar qualquer pessoa ou 
instituição que desrespeite os direitos humanos, inclusive o Estado. A aqui-
sição de direitos garantidos por Lei não é apenas uma iniciativa do Estado, 
mas principalmente uma conquista dos movimentos sociais organizados 
e de um processo histórico global. O Brasil, por exemplo, é signatário da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, esses movimentos 
têm sucesso, dentro dos limites da sociedade atual, quando conseguem 
incluir suas reivindicações em direitos legais.

No Brasil, foram sancionadas algumas leis cruciais para grupos historica-
mente discriminados pela religião, raça, gênero ou orientação sexual. A 
exemplo disso temos a Lei Maria da Penha, que atua como uma política 
pública que visa coibir as violências domésticas sofridas em grande parte 
pelas mulheres. A ampliação do debate sobre o feminicídio se faz urgen-
te. No Brasil muitos inquéritos policiais sobre feminicídio, que é um tipo 
de crime de ódio em contexto passional e violência doméstica ou mesmo 
por misoginia (ódio, desprezo ou aversão às mulheres), são generalizados 
como homicídio. Essa ausência de classificação do crime pode resultar em 
aspectos negativos, pois mascaram a real estatística sobre determinado 
crime, neste caso o feminicídio pode apresentar quantitativos superiores 
aos dados oficiais publicados.

É importante compreender que muitos avanços das políticas públicas 
frente a processos de injustiças e violências sociais, foram garantidos a 
partir das mobilizações da população. Muitos movimentos sociais pres-
sionaram e continuam pressionando autoridades para serem respeitados 
em suas diferenças e terem os seus direitos assegurados legalmente. 
Observe o resultado da luta de alguns movimentos sociais na legenda 
das Figuras 7 a 9.

Figura 7 – Art. 4º Nenhum idoso será 
objeto de qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus 
direitos, por ação ou omissão, será 
punido na forma da lei.
Fonte: Lei nº 10.741 de 2003 (Estatuto do 
Idoso). Foto: Weslley Cruz e Wagmar Alves.
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A escola e a cidade são lugares onde a violência ocorre, seja por motivos 
da estrutura da sociedade, conforme você estudou até o momento; seja 
por motivos específicos da organização social desses lugares. A escola faz 
parte da sociedade e grande parte dos problemas que manifestam em seus 
espaços são os mesmos que ocorrem nos bairros das cidades.

Os tipos de violências praticados em escolas de Goiânia mais registrados 
pela Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI) são 
casos de agressão física e lesão corporal, porte ilegal de armas, furto, por-
te e tráfico de drogas. Mas também aparecem casos de ameaças, injúria, 
constrangimento ilegal e rixa, que carcterizam o Bullying, que ocorre muito 

As conquistas dos movimentos sociais são frutos de lutas que vem ganhando 
cada vez mais força na sociedade atual. Em relação aos movimentos citados no 
texto e outros, escolha um e pesquise sobre ele seguindo o seguinte roteiro:

1. Qual a importância dos movimentos que buscam por justiça social e 
equidade?

2. Qual a principal reivindicação?

3. Quais as principais conquistas obtidas?

4. Que penalidades podem ser sofridas no descumprimento das leis que asse-
guram os direitos de tal grupo?

Figura 8 – Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas huma-
nas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição 
e nas leis.
Fonte: Lei nº 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Foto: Weslley Cruz e Wagmar Alves.

Figura 9 – Art. 2º Toda mulher, independentemente de 
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamen-
tais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 
as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social.
Fonte: Lei nº 11.340 de 2006. Foto: Karla A. T. de Oliveira.
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na escola e não é denunciado à polícia. Por exemplo, toda vez que um 
aluno ou professor é chamado repetidamente por apelidos desagradáveis 
ou submetido a determinada situação humilhante e de agressão ele sofre 
uma violência, chamada de Bullying.

A prática do Bullying causa traumas, evasão, desinteresse pela escola e suas 
atividades, transtornos e adoecimentos. As vítimas passam a conceber o 
espaço escolar como lugar violento a ser negado. É necessário um olhar 
atento e estabelecer redes de atenção entre os colegas, professores e gestores. 
As consequências do Bullying na vida do sujeito podem ser gravíssimas. 

Na escola as violências podem ser manifestadas a partir da humilhação, 
coerção, proibição de ir ao banheiro, exposição de informação íntima. Tal 
como a partir da imposição curricular, da precariedade de infraestrutura, 
bem como desvios de verbas destinadas à escola são fatores graves de 
violência no espaço escolar que implicam no desenvolvimento de uma 
ambiência conflituosa e problemática entre seus agentes.

É importante ressaltar que a violência interfere diretamente na organização 
do espaço escolar, muitas vezes criando situações que extrapolam a função 
social da escola. A violência é um fenômeno com poder de causar danos 
e na escola tal situação não é diferente. Em contexto violento, os alunos 
apresentam dificuldade de concentração, sentem-se desestimulados a 
comparecer às aulas, o que pode levar à reprovação e ao abandono escolar.

O que provoca a violência praticada na escola é a organização da socieda-
de como um todo e a realidade do entorno da escola. Portanto, a violência 
praticada na escola tem relação com a sua localização na cidade e com a 
violência urbana. Como é a vida na cidade? Quais são os tipos de violência 
que mais ocorrem na cidade?

A cidade num primeiro momento é percebida como uma paisagem caóti-
ca, um emaranhado difícil de ser apreendido, de ser captado. Essa é sua 
aparência, é a imagem que as pessoas fazem da cidade, que está associada 
às seguintes palavras: pessoas, moradia, trânsito, trabalho, compras, polui-
ção, violência e agitação. Contudo, com base no estudo da cidade pode-se 
perceber que ela não é caótica, mas é produzida e organizada a partir de 
uma ordem. A análise da paisagem e dos contrastes entre os lugares da 
cidade pode revelar que a cidade é produzida e usada segundo a renda da 
população. Observe na Figura 10 as paisagens de bairros nobres de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia.
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Observe atentamente o mapa (Figura 10) e responda:

a) Qual é o assunto tratado no mapa? Quais cidades são representadas no 
mapa? De acordo com os dados representados no mapa, em quais lugares 
estão as pessoas com MENOR e MAIOR renda? 

Agora, vamos pesquisar?! Faça uma pesquisa sobre o valor do metro 
quadrado de imóveis construídos em sua cidade, para tal você pode usar a 
internet, visitar imobiliárias, conversar com moradores e etc.

Figura 10 – Goiânia e Aparecida de Goiânia, percentual de trabalhadores  
com renda mensal superior a cinco salários mínimos

Fonte: Observatório das Metrópoles - Núcleo Goiânia, 2007 (Adaptado).
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As contradições a respeito das formas 
de ocupação e produção da cidade, tam-
bém podem ser entendidas como expres-
sões de violência, pois nesta relação 
nem todos podem usufruir os lugares 
da cidade que desejam. Desse modo, a 
violência urbana é aquela derivada da 
organização do espaço urbano e não 
simplesmente a violência que ocorre na 
cidade. Na luta social pelos espaços da 
cidade, as classes sociais menos favore-
cidas acabam sendo empurradas para a 
periferia, mesmo quando elas resistem. 
Este processo é entendido como segre-
gação socioespacial.

Um dos problemas que resulta da expul-
são da população de baixa renda para 
a periferia da cidade é o aumento do 
tempo de deslocamento entre os espaços 
sociais, especialmente entre o local de 
residência e o local de trabalho. Essa 
população convive com a grande dis-
tância física entre esses lugares e com a 
baixa qualidade do transporte coletivo, 
em muitos casos ela utiliza motocicleta 
para se deslocar com maior rapidez. 

Segundo dados da Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiânia (SMS), em 2018 
57% dos óbitos causados no trânsito da 
capital são de pessoas que estavam em 
motocicleta. Observe as Figuras 11 a 
14, que ilustram o trânsito no horário 
de retorno para casa na Região Central 
de Goiânia. A violência no trânsito e no 
transporte são dois tipos de violência 
que explicitam o uso diferenciado dos 
lugares na cidade.

Figura 11 – Av. Araguaia, Goiânia-GO, 2022
Foto: Magno Barbosa.

Figura 12 – Av. Anhanguera, Goiânia-GO, 2009
Foto: Carlos Siquiera.

Figura 13 – Av. Tocantins, Goiânia-GO, 2009 
Foto Carlos Siqueira.

Figura 14 – Av. Goiás, Goiânia-GO, 2022
Foto Magno Barbosa.
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Segundo os dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Goiânia no ano de 
2009 havia cerca de 1,2 milhões de veículos. Em relação à proporção por habi-
tante, a capital tem 0,84 veículos por pessoa. 

O elevado índice de roubos e furtos de veículos é outra marca da violência 
das contradições do setor de mobilidade urbana em Goiânia. A figura 15 
aponta os setores da capital com maior índice de ocorrências relacionados 
a esses delitos:

Roubo - Setores com maior índice Furto - Setores com maior índices

1º Bueno 1º Campinas

2º Jardim Goiás 2º Cidade Jardim

3º Oeste 3º Central

4º Jardim América 4º Leste Universitário

5º Nova Suíça 5º Leste Vila Nova

6º Cidade Jardim 6º Setor Bueno

7º Parque Amazônia 7º Jardim América

8º Jardim Petrópolis 8º Jardim Novo Mundo

9º Sudoeste 9º Coimbra

10º Capuava 10º Marista

Figura 15 - Roubos e furtos de carro em Goiânia (GO), ranking por setor da cidade, 2020

Fonte: G1/globo. Disponível em: http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/05/setores-bueno-e-cam-
pinas-lideram-indices-de-roubos-e-furtos-de-veiculos.html. Acesso: 02/02/2020.

Os furtos se concentram em regiões de comércio popular, a exemplo de 
Campinas e do setor Central. A região das universidades também se destaca 
nos furtos. Os roubos são mais recorrentes nas regiões de alto padrão da 
cidade, que concentram muitos condomínios verticais, shopping centers e 
prédios de serviço e negócio. O destaque é para os setores Bueno, Jardim 
Goiás e Oeste.
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As regiões Sul e Sudoeste de Goiânia sur-
giram com a proposta de serem, predo-
minantemente, residenciais. Hoje, com o 
aumento de empresas, hospitais e pontos 
comerciais na região, o número de moto-
ristas circulando pelas ruas é maior, e, na 
mesma proporção, os problemas de trânsi-
to. Ressalta-se que os problemas no trânsito 
são mais intensos nos horários de pico, no 
início da manhã e no final da tarde. Em 
outros horários as ruas e avenidas ficam 
mais vazias (observe as Figuras 16 a 18). 

Os problemas causados pelo excesso de 
veículos na cidade não afetam apenas os 
proprietários de automóveis. Eles atin-
gem a todos, mas em especial o usuário do 
transporte coletivo. Embora o transporte 
individual seja mais caro e provoque mais 
problemas na cidade, as pessoas continuam 
a optar por veículos individuais por causa 
da má qualidade do transporte coletivo. É 
necessário maiores investimentos em um 
transporte coletivo organizado que atenda 
à população com qualidade. 

Além das violências descritas anterior-
mente, outro grave problema no trânsi-
to de Goiânia é o número de mortes. Em 
2018, segundo levantamentos realizados 
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
entre os mortos envolvidos em acidentes de 
trânsito 83% são do sexo masculino, com 
uma considerável participação de pessoas 

jovens entre 20 e 29 anos. As mortes ocorrem com maior frequência aos 
finais de semana e, também, no período noturno. 

A cidade poderia ser mais democrática e menos violenta. A sociedade 
como um todo, em especial as classes sociais de menor poder aquisitivo 
e os grupos sociais discriminados, têm de participar mais diretamente 
da gestão da cidade para lutar por seus direitos. Os elevados índices de 

Figura 16 – Setor Sul no meio da tarde Goiânia-GO, 2009.

Fonte: Sérgio Rocha.

Figura 17 – Setor Central no meio da tarde, Goiânia-GO
Fonte: Sérgio Rocha, 2009.

Figura 18 – Marginal Botafogo no meio da tarde, Goiânia- GO

Fonte: Sérgio Rocha, 2009.
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acidentes e mortes de trânsito refletem a necessidade de políticas públicas 
voltadas à educação no trânsito e ao modelo centrado no rodoviarismo, 
onde aposta-se em formas de transporte individual (motos, carros) em 
detrimento às modalidades de transporte público. A omissão dos agentes 
responsáveis sobre a situação do trânsito pode ser considerada um tipo 
de violência estrutural?

Como visto anteriormente, os motociclistas são as maiores vítimas de aciden-
tes de

trânsito em Goiânia, sobre esse assunto responda:

1. Quem são as pessoas que utilizam motos nas cidades? Qual é sua utilidade?

2. Por que são os motociclistas as maiores vítimas de acidentes de trânsito em 
Goiânia?

3. O que pode estar relacionado com o número de mortes no trânsito ser 
maior entre o público masculino?

4. O que fazer para resolver esse problema?

Ao longo desta seção você aprendeu que a violência é um conceito amplo que além das 
agressões físicas (brigas, seqüestros, roubos e homicídios) é formada também pela luta 
de interesses pessoais, econômicos, culturais e políticos. Entendeu que a violência pode 
ser compreendida a partir das dimensões direta, estrutural e simbólica. Aprendeu que a 
violência pode ocorrer em vários lugares, como em casa, na escola e na cidade.

Compreendeu que a violência urbana não é simplesmente a violência que ocorre na 
cidade, mas é a violência derivada da organização do espaço urbano, nas formas de uso 
e apropriação da cidade. A violência no trânsito e no transporte é um tipo de violência 
urbana que causa várias consequências negativas para a vida na cidade, principalmente 
para as classes sociais de baixa renda e das populações negras, prejudicando a acessibi-
lidade e a circulação no espaço.

O que foi que eu
aprendi mesmo?! 
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Antenado
com a realidade

Para construir uma cidade menos violenta e mais 
democrática é preciso intervir em sua produção, 
em sua gestão. Então fique ligado! Junte um grupo 
de amigos e construa uma ação diferente, não 
deixe que a sua escola seja tomada pela violência, 

use-a para combater a violência. Seja participativo! 
Faça uma pesquisa para identificar os principais 
tipos de violência que ocorrem na região onde 
fica a sua escola. Siga o roteiro:

a) Solicite que os alunos da escola respondam a um questionário sobre as questões: 
Quais são os principais tipos de violência que ocorrem na região da escola? O que deve 
ser melhorado na região da escola? 

b) Leia todos os questionários e identifique o tipo de resposta e a quantidade de vezes 
que as mesmas respostas aparecem.

c) Escreva um texto divulgando o resultado da pesquisa no mural da sua escola e/ou no 
jornal de sua cidade. 

d) Participe das reuniões da associação de moradores de seu bairro, para apresentar o 
resultado da pesquisa e conhecer as atividades feitas para solucionar o problema.

Fique atento! A violência na cidade não ocorre por acaso.



CRIMINALIDADE NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

2
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Quem tem o hábito de acompanhar os noticiários televisivos e/ou impressos, 
já percebeu que todos os dias ocorrem diversos tipos de crimes na cidade. 
Observe as chamadas de dois noticiários:

Você já parou para questionar a ocorrência de crimes? O que são, quais 
são os seus tipos, quais são as suas causas, como acontece no Brasil e na 
Região Metropolitana de Goiânia etc. Então, agora é a hora de tratar um 
pouco mais desse assunto.

Converse
comigo!

Reportagem 1

A Delegacia de Homicídios de Goiânia registrou, na noite de ontem, cinco 
homicídios. Os crimes aconteceram na Cidade Jardim, Condomínio Rio Branco, 
Vila João Vaz, Setor Brisas da Mata e no Setor Rodoviário.

Fonte: O popular, 10/09/2008.

Reportagem 2

Uma a cada três prisões por furtos em Goiânia, registradas entre os dias úteis 
de janeiro e fevereiro de 2022, foi por furto famélico, quando a pessoa comete 
o crime para se alimentar. Segundo a Defensoria Pública de Goiás (DPE), foram 
realizadas 29 audiências neste período, sendo que 11 foram por furto famé-
lico. Já entre julho de 2021 e fevereiro de 2022, a DPE atuou em 174 casos, 
destes 38 foram furtos para se alimentar.

Diário do Estado, 18/03/2022.
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Observe o mapa do Brasil e responda:

1. Qual é o assunto do mapa?

2. Qual o período de registro de homicídios do mapa?

3. Dê sua opinião sobre o porquê de alguns estados apresentarem maior 
número de homicídios do que outros.

Tracos
e retratos!

Observe o mapa do Brasil (Figura 1).

Figura 1 – Mapa da taxa de homicídos dos municípios – Brasil, 2016.
Elaboração; Diest/Ipea E FBSP.

Você sabe o que é um homicídio? O homicídio ocorre quando uma pes-
soa tira a vida de outra. Na sociedade contemporânea essa ação violenta 
é definida como um crime. Trata-se de um tipo de crime contra a pessoa, 
em mais alto grau de violência. Mas, o que é um crime?
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O crime é um produto social, que ocorre quando há uma transgressão à 
legislação oficial de um determinado território.

No Brasil, por meio do Código Penal criado em 1940, o crime é classificado 
em seis grupos: (1) contra a pessoa, (2) contra o patrimônio, (3) contra a 
propriedade material, (4) contra a organização do trabalho, (5) contra o senti-
mento religioso e contra o respeito aos mortos e (6) contra os costumes. Para 
cada tipo de crime cometido o Código Penal prevê um tipo de punição. As 
leis são produto da sociedade, sua execução depende do cumprimento dos 
direitos humanos, entretanto, a realidade tem demonstrado que algumas 
pessoas são punidas por seus crimes enquanto outras permanecem ilesas.

Os tipos de crime contra a pessoa (homicídio, tortura, sequestro, estupro 
etc.) e contra o patrimônio (furtos e roubos) são os maiores responsáveis 
pela sensação de medo a que a sociedade está submetida. A Figura 2 traz 
informações sobre o tempo médio de penalidade prevista para cada tipo 
de crime, segundo o Código Penal Brasileiro.

Tipo de crime Tempo médio da pena

Homicídio simples. Homicídio qualificado.  
Homicídio Privilegiado.
Homicídio culposo.

De 6 a 20 anos.
De 12 a 30 anos .
De 6 a 12 anos reduzida de 1/6 a 1/3,  
pelo juiz conforme o caso. 
De 1 a 3 anos.

Roubo.
Roubo com arma de fogo.

De 4 a 10 anos e multa.
Aumenta desse montante de 1/3 a 1/2.

Furto.
Furto qualificado.

De 1 a 4 anos e multa.
De 2 a 8 anos e multa.

Figura 2 – Tempo médio de penalidade prevista para crimes, segundo o Código Penal Brasileiro
Fonte: www.dji.com.br.

Embora o sistema jurídico regulamente o uso do território urbano e rural, 
bem como os comportamentos sociais nesses espaços e as punições previstas 
para quem as desobedece, ele por si só não é suficiente para inibir ou coi-
bir a ocorrência de crimes. As práticas sociais não se limitam à ordenação 
desse sistema e os variados tipos de crimes são cometidos por pessoas de 
todas as classes sociais.

http://www.dji.com.br/
http://www.dji.com.br
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Para você, o que motiva alguém a praticar  
um crime?

O crime se origina das contradições dos modos de vida e de produção da 
sociedade. Na sociedade ocidental contemporânea, o foco é a produção de 
dinheiro e de mercadoria, com base no lucro, na propriedade privada e no 
trabalho assalariado.

Segundo levantamentos e estudos do Instituto Igarapé, o Brasil é o país 
mais homicida do mundo. Em um ano, o país registrou mais mortes do 
que a soma de todos os ataques terroristas no mundo de 1997 a 2018. As 
principais vítimas são jovens pobres e negros, predominantemente de 
baixa escolaridade. A metrópole goianiense não está fora desse cenário 
de violência (Figura 3) 

Cidade Taxa (100 mil/hab) Posição

Fortaleza 81,5 1º

Maceió 73,7 2º

São Luiz 67,1 3º

João Pessoa 60,2 4º

Natal 53,0 5º

Aracajú 50,5 6º

Goiânia 48,5 7º

Salvador 44,5 8º

Belém 42,7 9º

Porto Alegre 41,2 10º

Figura 3 – Ranking das cidades brasileiras com maior registro de homicídios por arma de fogo (2016)
Fonte: Mapa da Violência (2016).

O tráfico de drogas e de armas, apesar de ser uma atividade ilegal, é um 
tipo de produção e um comércio, que ocorre em escala global e gera lucro. É 
também uma atividade que está relacionada ao elevado número de homicí-
dios no Brasil. Em nosso país foi adotada uma postura repressiva às drogas, 
a chamada “guerra às drogas”. Como resultado a violência é intensificada 
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nas áreas onde predominam o tráfico de drogas, devido a disputa territorial 
de facções criminosas, gerando mortes e, também, encarceramentos em 
massa, uma vez que traficantes tornaram-se alvos prioritários no combate 
às drogas. Tal situação, consequentemente contribuiu para a expansão do 
crime organizado, uma vez que é nos sistemas prisionais onde os grupos 
criminosos centralizam em grande parte o comando de atividades nas 
cidades brasileira e afora. Na Figura 4 é possível perceber a territorialização 
das principais facções criminosas do Brasil.

Figura 4 – Facções prisionais do Brasil, 2017

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2017).
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O Cultivo das drogas no Mundo

São justamente em algumas das áreas mais “excluídas” (nesse caso 
aparentemente excluídas) dos circuitos da globalização que usufruem as 
melhores condições para a produção da droga, tais como mão-de-obra 
extremamente barata e vulnerável, facilidade de controle (pela presença 
fraca do Estado ou em função de Estados corruptos) e condições físicas 
adequadas: o “triângulo dourado” do interior do Myanmar e o Afeganis-
tão, para a produção da papoula (fonte do ópio e da heroína); Nas zonas 
florestais recuadas da Bolívia, Peru e Colômbia para a produção de coca 
(cocaína e crack). (HAESBAERT, 2006)

O encarceramento em massa e a guerra às drogas não reduziram a cri-
minalidade violenta e, em especial, os homicídios e a violência urbana 
nas cidades brasileiras. Ao contrário, no país a violência cresceu dra-
maticamente dentro e fora das prisões, o que reforça a perspectiva de 
violência estrutural. Essa onda de violência está ligada ao processo 
de controle de rotas e territórios para o tráfico de drogas nas escalas 
nacionais e internacionais.

Nas grandes cidades, o tráfico de drogas explora o trabalho de crianças, 
adolescentes e jovens que atuam na ponta final da comercialização da droga 
e na organização do tráfico, por isso mesmo estão mais sujeitos à morte 
nos confrontos com a polícia e/ou com outras facções do tráfico. Mais uma 
vez, ocorre a valorização do lucro em detrimento da vida. Assim, podemos 
questionar: a vida de uma pessoa tem um preço?

E em Goiânia, como é a espacialização das ocorrências de tráfico de drogas 
e homicídios, o que motiva a ocorrência dos crimes? Observe os mapas 
(Figura 5 e 6).
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Figuras 5 – Ocorrências de tráfico de drogas por bairro em Goiânia (2013)
Fonte: PCGO, IBGE, SIEG. Elaboração: SILVA, M. E. B.

Figuras 6: – Homicídios dolosos por bairros em Goiânia (2014)
Fonte: PCGO, IBGE, SIEG. Elaboração: SILVA, M. E. B.



31VIOLÊNCIA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

A partir dos mapas (figuras 5 e 6) é possível estabelecer correlações espa-
ciais entre as manchas que representam as ocorrências de tráficos e as de 
homicídios dolosos (intencionais) em Goiânia? Quais fenômenos sociais, 
políticos e econômicos podem ser associados com a elevada taxa de ocor-
rência de tráfico e homicídio? Quem são os atores e agentes espaciais 
envolvidos nesta dinâmica da violência extrema? Onde predominam as 
práticas de varejo de drogas e dos homicídios, na cidade? Quem é que mais 
sofre com essa problemática? 

Desse modo, é fundamental estabelecer perguntas e reflexões como pos-
sibilidade de compreender a dinâmica espacial da violência e das formas 
de organização espacial da sociedade.

Os fenômenos dos homicídios e do tráfico de drogas perpassam aspectos 
estruturais da política de segurança pública nacional, com consequên-
cias assombrosas, como a guerra às drogas, resultando no extermínio e o 
encarceramento em massa das populações periféricas das grandes cidades 
no país. Pessoas de diferentes classes sociais e faixas etárias atuam no trá-
fico, mas cada uma tem um papel específico. Comumente jovens negros 
e periféricos de baixa renda cumprem papéis como distribuição e venda 
no varejo de drogas. Por outro lado, as maiores operações e volumes de 
venda de drogas são veiculados por grupos corrompidos de maior poder 
econômico, comumente constituídos por brancos, por exemplo grandes 
empresários, fazendeiros, banqueiros e agentes do Estado, que atuam no 
financiamento e controle do mercado atacadista do tráfico, em escalas 
nacional e internacional.

Em 2016, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 
o Brasil ocupava a terceira posição no ranking de encarceramentos no mundo, 
com um total de 726.712 indivíduos presos, Desse total, 28% das sentenças 
foram por motivo da Lei Antidrogas. As sentenças de roubo e tráfico de 
drogas somadas correspondem a mais de 50% do total de presos. O perfil 
socioeconômico dos detentos é majoritariamente de pessoas pertencentes 
a grupos de realidade vulnerável. O nível de instrução do universo de 
sujeitos encarcerados revela outro drama, pois 75% não possui o Ensino 
Fundamental completo. Com nível superior são apenas 1% dos detentos. 
Essas pessoas foram presas por terem cometido crimes, mas o fato delas 
não terem a educação básica completa também revela que elas sofreram 
violência. Essas pessoas foram vítimas da violência estrutural e acabaram 
se tornando agentes da violência direta. Uma vez presa, elas continuam 



32 VIOLÊNCIA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

sendo vítimas da violência, pois boa parte dos presídios brasileiros têm 
superlotação, ou seja, abrigam muitas pessoas por metro quadrado.

O tráfico de drogas é um crime que está diretamente relacionado à prática 
de outros delitos. Assim, é elevado também os índices de crimes contra 
o patrimônio (roubo e furto) e homicídios (Figura 6 e 7), em Goiânia. Os 
crimes mais graves contra a pessoa e contra o patrimônio estão vincu-
lados às disparidades socioeconômicas e ao desejo de posse, produzido 
pelo modo de vida urbano atual. Em decorrência do desejo de consumir, 
muitas pessoas perdem seus valores básicos e são capazes de cometer 
inúmeras atrocidades.

1. Quais áreas de Goiânia ocorrem os maiores índices de homicídios e de 
tráfico de drogas, conforme os mapas 5 e 6.

2. No local que você mora também ocorrem esses dois problemas?

3. Indique algumas causas para esses dois problemas.

4. Apresente proposta de soluções para essas problemáticas. 

Os noticiários nacionais apresentam a todo momento os crimes 
ocorridos nas grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo e Rio 
de Janeiro. No entanto, é preciso estar atento, também, para os 
que ocorrem em sua cidade. Como é a espacialização da crimi-

nalidade na Região Metropolitana de Goiânia (RMG)? Quais são os tipos 
de crimes mais frequentes? Observe os mapas da RMG (Figuras 7, 10 e 13).

Mergulhando
no tema!
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Figura 7 – Crimes registrados nos municípios da RMG, 2006-2009

Figura 8 – Entrada de Nerópolis

Foto: Carlos Siqueira.

Figura 9 – Goianira
Foto: Carlos Siqueira.
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Figura 10 – Crimes registrados na RMG, 2006-2009 – tipologia e percentual

Figura 11 – Avenida Câmara Filho - Goianápolis
Foto: Carlos Siqueira.

Figura 12 – Limite Goiânia - Trindade

Foto: Carlos Siqueira.
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Figura 13 – Mapa político da Região Metropolitana de Goiânia.
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Observe os mapas da RMG (Figuras 7 e 10) e responda:

1. Em quais cidades há maior número de crimes?

2. Quais são os tipos de crimes mais frequentes na RMG?

3. Dê sua opinião sobre por que algumas cidades possuem mais crimes do 
que outras.

4. Você conhece alguém que foi vítima de alguns desses crimes? Qual?

5. Você conhece alguém que provocou algum desses crimes? Qual a idade 
dessa pessoa?

Na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), no período de 2006 a 2009, a 
maior quantidade de crimes ocorreu em Goiânia, Aparecida de Goiânia, 
Trindade e Senador Canedo, que são as cidades que possuem o maior 
número de habitantes da RMG. O furto, o roubo e o homicídio foram, nessa 
ordem, os tipos de crime mais praticados no período.

Somente em Goiânia, segundo dados da Polícia Civil do Estado de Goiás, 
em 2008 a quantidade dos crimes mais praticados foram: 3.046 furtos, 993 
roubos e 874 homicídios. Você já aprendeu o que é homicídio. Você sabe o 
que é o furto e o roubo e a diferença entre eles?

Em uma explicação simples, o furto acontece quando alguém retira um 
objeto de outra pessoa sem ela perceber. Assim, o dono não sabe quem o 
furtou, pode até suspeitar, mas a ação ocorreu sem sua presença ou atenção. 
Esse crime comporta a forma qualificada quando é necessário ultrapassar 
barreira ou destreza (precisa arrombar uma porta, por exemplo). Já o roubo 
ocorre quando há a mesma retirada de objeto de outra pessoa, mas pelo uso 
da agressão, da ameaça. Exemplo de grave ameaça como: “me entrega isso 
ou eu te mato”, ou quando alguém aponta uma arma para outra pessoa e 
a obriga a entregar algo (forma qualificada).

Os furtos e roubos, em Goiânia, ocorreram com maior frequência em áreas 
centrais de Goiânia, nos setores: Central, Bueno, Jardim América e Oeste. 
No Setor Campinas, por exemplo, a maior parte dos furtos sucedeu aos 
usuários de transporte coletivo. Esses setores concentram muitos comércios, 
serviços bancários e de saúde; portanto, uma grande circulação de dinheiro 
e de mercadorias pode ser uma das explicações para o grande registro de 
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furtos e roubos. Os homicídios aconteceram principalmente nos setores 
Pedro Ludovico, Jardim Novo Mundo, Curitiba (I, II, III e IV) e no centro 
da cidade: Setor Central (ver Figura 14).

Figura 14 – Município de Goiânia - GO – homicídios registrados no Bairros, 2008.

No município de Aparecida de Goiânia, no ano de 2008, também ocorre-
ram muitos crimes (1.489). Os crimes mais praticados foram o furto (778), o 
homicídio (262) e o roubo (254); ocorreram ainda tentativas de homicídios 
(114) e estupros (28). Em Aparecida de Goiânia, segundo dados represen-
tados na Figura 15, os locais com maior incidência de homicídios, salvo 
algumas exceções, são os mais próximos a Goiânia.
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Figura 15 – Município de Aparecida de Goiânia - GO – homicídios registrados nos bairros, 2008.

Em relação aos homicídios é importante esclarecer que são computados 
nessa categoria tanto as vítimas de assassinato quanto de acidentes de 
trânsito. A causa da maior parte dos homicídios ocorridos em Aparecida de 
Goiânia foram os acidentes de trânsito (99 homicídios) e o tráfico de drogas 
(23 homicídios). Em Goiânia também os acidentes de trânsito causaram 
muitos homicídios. Confira os dados sobre alguns bairros de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia (Figuras 16 e 17).
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Bairros
Tipo de Homicídio

TotalAssassinatos Acidentes

Setor Pedro Ludovico 39 10 49

Setor Central 22 9 31

Jardim Novo Mundo e extensão 25 4 29

Zona rural 11 12 23

Jardim Curitiba (I, II, III e IV) 18 3 21

Jardim Nova Esperança 14 1 15

Vila Finsocial 13 1 14

Setor Campinas 9 4 13

Parque Santa Cruz 13 0 13

Setor Sudoeste 11 0 11

Setor Criméia Leste 9 2 11

Jardim América 8 3 11

Jardim Goiás 7 4 11

Cidade Jardim 7 4 11

Jardim Europa 7 1 8

Parque Amazônia 7 0 7

Parque Anhanguera (I e II) 7 0 7

Setor Capuava 7 0 7

Parque Oeste Industrial 7 0 7

Total 241 58 299

Figura 16 – Tipos de homicídios Goiânia-GO, 2008
Fonte: Banco de dados da Polícia Civil e Goiás, 2008.
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Bairros
Tipo de Homicídio

TotalAssassinatos Acidentes

Vila Brasília 6 8 14

Garavelo 5 6 11

Independência Mansões 9 1 10

Cidade Vera Cruz 3 7 10

Jardim Tiradentes 7 2 9

Buriti Sereno 6 2 8

Jardim dos Ipês 7 0 7

Setor Madre Germana 6 0 6

Setor Central 1 5 6

Setor N. Sra. de Lourdes 1 5 6

Setor Pontal Sul 5 1 6

Parque Trindade 6 0 6

Garavelo Residencial Park 4 2 6

Setor Santa Luzia 4 1 5

Cidade Livre 4 1 5

Jardim Tropical 3 2 5

Vila Sul 1 4 5

Jardim Alto Paraíso 2 2 4

Jardim Nova Era 3 1 4

Vila Maria 4 0 4

Vila São Tomaz 0 3 3

Total 87 53 140

Figura 17: Tipos de homicídios em Aparecida de Goiânia-GO, 2008
Fonte: Banco de dados da Polícia Civil e Goiás, 2008.
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Com base em sua observação das tabelas (Figuras 16 e 17), responda:

1. Qual é o assunto das tabelas?

2. Elas tratam de quais cidades?

3. Com auxílio de seu professor, construa um gráfico representando os aciden-
tes e assassinatos ocorridos nos setores de cada cidade.

4. Você conhece esses setores? Como eles são?

5. Apresente dois motivos pelos quais tantas pessoas morrem em acidentes 
de trânsito, de acordo com sua opinião.

6. Você conhece o código de trânsito? Para que ele serve?

7. O que você pensa sobre a Lei nº 11.705, aprovada em 19 de junho de 2008, 
modificando o Código de Trânsito Brasileiro, apelidada de “Lei Seca”?

Também em Trindade, Senador Canedo e Goianira o furto, o roubo e o 
homicídio foram os três tipos de crime que mais ocorreram. Dentre os 
tipos de furtos destacam-se aqueles cometidos contra residências e esta-
belecimentos comerciais, observe a Figura 18.

Município
Furto

Quantidade Tipo

Goianira 58 Furtos em residências na área urbana e furto de
transformadores na zona rural

Senador Canedo 161 Furto em residências, em estabelecimentos comerciais e de serviços

Trindade 145 Furto de Hidrômetros (medidores de água)

Figura 18 – Tipos de furtos em Goianira, Senador Canedo e Trindade, 2008.
Fonte: Banco de dados da Polícia Civil de Goiás, 2008.

O roubo foi o segundo tipo de crime mais registrado pela Polícia Civil 
em Goianira, Trindade e Senador Canedo. Dentre os tipos de roubos, 
destacam- se aqueles cometidos em estabelecimentos comerciais ou de 
serviços. Os adolescentes foram responsáveis por boa parte dos roubos 
registrados nesses municípios. Em Senador Canedo, dos dez roubos regis-
trados, nove foram cometidos por adolescentes ou tiveram participação 
de adolescentes. 
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Sobre os crimes cometidos por menores de 18 anos, responda:

1. Quais motivos poderiam levar um adolescente a cometer um roubo?

2. Qual é a pena para o adolescente que comete um roubo?

Em Trindade, a Polícia Civil registrou 65 homicídios. A maior parte ocorreu 
na área rural, sendo dezessete (17) homicídios por meio do uso de armas 
de fogo e catorze (14) registros de acidentes de trânsito. Os bairros com o 
maior número de ocorrências de homicídios foram o Conjunto Dona Iris I 
e II, que fica próximo ao limite entre Trindade e Goiânia.

Em Senador Canedo, houve 72 ocorrências de homicídios em 2008, a maioria 
cometida por armas de fogo. Os adolescentes foram responsáveis por dois 
homicídios e um estupro nesse município. O bairro com maior número de 
ocorrências de todos os tipos de crime, inclusive de homicídios, foi o Jardim 
das Oliveiras, que fica próximo ao limite entre Senador Canedo e Goiânia. 
Em Goianira, o número de homicídios e de tentativa de homicídios somou 
26 registros, a maioria ocorreu em bairros não identificados e envolvendo 
acidentes de trânsito.

Dentre os crimes praticados na Região Metropolitana de Goiânia, boa parte 
ocorreu na periferia das cidades que compõem essa região. Principalmente 
nas áreas de conurbação ou em via de conurbação; ou seja, de junção das 
áreas urbanas de Goiânia com as cidades de Trindade, Goianira, Senador 
Canedo e Aparecida de Goiânia.

O processo que resultou na conurbação da malha urbana na Região Metro-
politana de Goiânia  produziu  lugares  populares  e  nobres nessas áreas. 
Ao longo das décadas de 1990 e 2000 foram construídos majoritariamente 
loteamentos e habitações destinadas às classes populares nos limites entre 
Goiânia e Senador Canedo, Trindade e Goianira. Por outro lado, no limite 
da porção Sul de Goiânia e Norte de Aparecida de Goiânia ocorreu a cons-
trução de loteamentos e condomínios horizontais e verticais destinados às 
classes mais abastadas economicamente, ocorrendo assim a valorização 
do solo urbano dessa região, de certo modo induzido pelo processo de 
valorização da região Sul da capital goiana.
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As especificidades entre o padrão de moradia de diferentes classes sociais 
na região sul de Goiânia, pode ser observado na imagem de satélite (Figura 
19). Nota-se nessa imagem que a área de uma residência no condomínio 
fechado Alphaville Flamboyant corresponde à área de cerca de dez residên-
cias no setor Aruanã. É possível notar ainda que a área verde e a ocupada 
por massa d’água do condomínio também é grande.

É preciso estar atento para o fato de que periferia refere-se à dinâmica 
sociocultural e econômica do lugar e não exclusivamente à sua localização. 
Por exemplo, na zona de conurbação entre Goiânia e Aparecida de Goiâ-
nia, onde se localiza o Buriti Shopping, existe um subcentro valorizado 
economicamente e não uma periferia. Pode-se dizer também que embora 
a periferia não seja valorizada do ponto de vista econômico, ela pode ser 
valorizada do ponto de vista cultural e do lugar vivido, pelo menos para 
a parcela da sociedade que nela reside.

As periferias abrigam as pessoas que são vítimas de inúmeras violências 
estruturais (moradia, trabalho, saúde, lazer, alimentação de má qualidade 
ou ausente), em especial adolescentes e jovens, que são incitados a ingressar 
no mudo da criminalidade. Por outro lado, adolescentes e jovens das áreas 
centrais, que embora não sejam vítimas direta das violências estruturais, 
também ingressam no mundo da criminalidade, em especial no consumo 
e tráfico de drogas.

Portanto, se trancar em condomínios fechados, carros blindados, shoppings, 
clubes privativos e demais locais privados resulta na separação aparente 
entre as classes sociais, mas não resolve a questão da violência, uma vez que 
ela também ocorre nesses lugares. Nesse contexto, o processo de exploração 
entre as classes sociais é um dos pilares que a luta contra  a violência deve 
atacar. Essa tarefa, de certo modo, é feita por diversos movimentos sociais.
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Analise a imagem do Google Earth da região Sul de Goiânia - GO: 

1. Qual a especificidade do padrão de moradia dessa região?

2. Coloque uma folha transparente na imagem do Alphaville Flamboyant, 
contorne as áreas de habitação, lagos e vegetação. Crie uma legenda com uma 
cor para cada área.

Agora acesse o site www.maps.google.com.br:

1. Digite o nome da sua cidade com UF do estado, em seguida click na opção 
Rota e digite o nome do seu bairro.

2. Clique na alternativa de satélite ou Earth.

3. Observe a especificidade do padrão de moradia do seu setor. 

4. Descreva o que observou na imagem de satélite.

Figura 19 – Especificidade do Padrão de moradia na  região  Sul  de Goiânia - GO, 2009
Fonte: Imagem do Google earth, disponível em www.googleearth.com, acessado em novembro de 2009.

http://www.googleearth.com/
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Ao longo deste capítulo você aprendeu que o crime é um produto social, que ocorre 
quando há uma transgressão à legislação. Entendeu que existem vários tipos de crime, 
aqueles  cometidos contra a pessoa e o patrimônio são mais temidos pela sociedade.

Percebeu que há uma forte relação entre o crime e a luta por território, seja para fins 
agrícolas, seja para o tráfico de drogas. Entendeu que o uso e o tráfico de drogas são a 
base para a ocorrência de várias violências e crimes.

Identificou vários  tipos de crimes e violências que ocorrem no contexto socioespacial 
da Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Compreendeu ainda a espacialização desses 
crimes na RMG. Notou que dentre os homicídios que ocorrem na RMG boa parte está 
relacionada com acidentes de trânsito.

O que foi que eu
aprendi mesmo?! 

Antenado
com a realidade

A partir do que foi estudado até aqui e dos conhe-
cimentos que já tem na vivência cotidiana em sua 
cidade, chegou a hora de fazer uma discussão com 
os outros alunos da escola e com a comunidade 
do seu bairro sobre a violência ocorrida na cidade.

Para isso, a sugestão é que seja organizada, junto 
aos professores de outras disciplinas, uma expo-
sição que tenha como foco a violência ocorrida 
em sua cidade   e em seu bairro. Segue algumas 
indicações do que pode ser feito nessa exposição:

Teatro: produza uma peça teatral sobre a violência 
vivida pelos moradores da cidade.

Música: faça a composição e interprete músicas 
que retratam a violência urbana em sua cidade.

Para realizar a atividade você pode consultar os 
sites listados e também fazer visitas aos locais indi-
cados: Instituto Igarapé: <<https://igarape.org.br/

https://igarape.org.br/


46 VIOLÊNCIA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

PIVETE, MOLEQUE 
OU PRIORIDADE ABSOLUTA?

3
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PIVETE, MOLEQUE 
OU PRIORIDADE ABSOLUTA?

Você já parou para pensar sobre o seu papel na sociedade, seus deveres e 
direitos, bem como sobre a violação dos seus direitos? Observe a Figura 1:

Figura 1 – Campanha de Combate ao Trabalho Infantil da UNICEF
Fonte: http://www.unicef.org/brazil/pt/dm9ddb_carrinho.jpg.

A exploração do trabalho infantil, uma situação recorrente na sociedade 
mundial é ilustrada na Figura 1.  Enquanto crianças deveriam estudar   e 
brincar, são obrigadas a trabalhar desde cedo, perdendo uma fase impor-
tante de suas vidas: a infância.

É comum ouvirmos as expressões: As crianças são o futuro da nação, A criança 
de hoje será o adulto de amanhã, Lugar de criança é na escola etc. Com base nessas 
expressões, crianças e adolescentes parecem ter uma função importante 
na comunidade. Mas, como a sociedade os tem tratado?

A legislação que antecede os anos  1990  “Código  de  Menores”  tinha 
um caráter discriminatório, que associava a pobreza à “delinquência”  e a 
“inferioridade”, em que o menor em situação irregular era objeto de medi-
das judiciais. O Código era instrumento de controle social e de vigilância 

Converse
comigo!

http://www.unicef.org/brazil/pt/dm9ddb_carrinho.jpg
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e tornava adolescentes em conflito com a lei parte do nosso imaginário 
social, com adjetivos como: trombadinha, pivete, de menor.

Com a Lei nº 8.069/1990, as crianças e os adolescentes foram considerados 
sujeitos com deveres e direitos perante a lei. Porém, a violação dos seus 
direitos, em forma de violência, é um dos grandes problemas ainda enfren-
tados no século XXI. Você conhece seus direitos e deveres? Você já teve 
algum direito violado? Já foi vítima de algum tipo de violência?

A intenção dessa seção é apresentar os tipos de violência que crianças e 
adolescentes mais sofrem, quem são os principais agressores e como isso 
ocorre nas duas maiores cidades da Região Metropolitana de Goiânia.

Tracos
e retratos!

A violência contra crianças e adolescentes ocorre de várias formas, em 
diferentes lugares. Observe as Figuras 2 a 4.

Figura 4 – Abandono de menores

Autor: Rute Athayde.

Figura 3 – Trabalho infantil

Autor: Rute Athayde.

Figura 2 – Agressão verbal

Autor: Rute Athayde.

A partir da observação das Figuras 2, 3 e 4, responda:

1. Em qual lugar cada tipo de violência ocorre?

2. Quem são os agressores?

2. Em sua opinião, as crianças de renda alta e baixa sofrem os mesmos tipos 
de violência? Justifique.
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Com base nas figuras é possível identificar alguns tipos de violência contra 
a criança e o adolescente: agressão verbal ou violência psicológica (Figura 
2), exploração do trabalho infantil (Figura 3) e abandono (Figura 4). As 
pessoas que cometem violência contra a criança e o adolescente são aqueles 
que deveriam cuidar deles com prioridade, como os pais ou os responsáveis 
legais, parentes, amigos e também o poder público. Essas ações ou omissões 
podem ocorrer em todos os lugares onde existem crianças e adolescentes.

A violência contra crianças e adolescentes sempre existiu em toda a história 
da humanidade, desde os mais antigos registros. No processo de formação 
do território brasileiro as crianças foram vítimas de várias formas de vio-
lência. No entanto, as políticas  públicas  para  proteção das crianças só se 
tornaram significativas no final do século XX, com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA).

A infância é a etapa da vida de grandes descobertas, de sentir-se  
aprendiz do mundo, amada, querida e dependente dos pais, da 
família ou da sociedade. Corresponde também ao período de 
fantasiar a realidade, de acreditar em ficções e sonhos impossíveis, 

em histórias de fadas e Papai Noel. A criança é o ser humano no início de 
seu desenvolvimento e, por isso, está suscetível ao aprendizado e formação 
de seu caráter,  a imitação dos adultos  e a confiança nos mesmos.

O interesse e a alegria são elementos fundamentais para o bom crescimen-
to intelectual e psicológico de uma criança, mas nem toda criança tem as 
condições sociais, morais e culturais para ter alegria e interesse. Você já 
parou para pensar nesse assunto?

Contudo, há  no mundo milhões de crianças que nem sequer possuem um 
lar, que não podem ir à escola, que precisam trabalhar para ajudar com as 
despesas em casa, são violentadas diariamente por pais ou responsáveis 
que lhes tiram o direito de sonhar e brincar. Crianças e adolescentes de 
classe média e alta também são vítimas da violência, há vários registros de 

Mergulhando
no tema!
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violência praticada por babás e outros empregados domésticos, bem como 
por pais e familiares dessas crianças.

Passada a infância, chega a fase dos conflitos, das incertezas e inquietações, 
é a adolescência.  É uma fase marcada pelo desenvolvimento corporal  e 
psicológico, pela construção de uma identidade, que repercute em valores 
e crenças que, muitas vezes, estão em contradição com aqueles apreendidos 
durante a infância. Na adolescência, a família e a escola são fundamentais 
para um crescimento saudável e superação das crises e conflitos vividos. A 
falta de um acompanhamento enriquecido de atenção, carinho e informação 
pode causar sérios danos psicológicos ao indivíduo, já que ele está aberto a 
influências positivas e negativas na formação de sua identidade e caráter.

A violência sofrida por criança ou adolescente contribui para a perda  da 
sua autoestima, dificulta o seu aprendizado, compromete o seu desenvol-
vimento intelectual e psicológico e pode, até mesmo, possibilitar que eles 
ingressem na criminalidade.

Os adultos possuem a guarda legal das crianças e adolescentes e são encar-
regados de dar subsídios para que eles possam conviver  em sociedade. Em 
contradição, nos diversos relatos de violência contra crianças e adolescentes, 
os principais agressores são os pais ou conhecidos, pessoas próximas que 
inspiram ou deveriam inspirar confiança.

Quais são os principais tipos de violência que as crianças e os adolescen-
tes sofrem? A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) 
registra as violências sofridas por esse grupo social. Foram registrados 325 
casos de lesão corporal, além de outros crimes na DPCA de Goiânia, entre 
janeiro de 2006 e julho de 2009, como evidencia a Figura 5.

Figura 5 – Tipos de crimes sofridos por crianças e adolescentes em Goiânia - GO, 2006-2009
Fonte: DPCA, Goiânia, 2006-2009.
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Observe atentamente a Figura 5, e responda: qual é o tipo de ocorrência 
que aparece em maior quantidade? Você identificou que é o estupro? As 
meninas e moças, com idade entre 13 e 17 anos, formam a maior parte das 
vítimas (76.6%) de violência sexual ocorrida e registrada em Goiânia entre 
os anos de 2006 e 2008. Você sabe o que significa esse tipo de violência? 
Conhece alguma vítima desse tipo de violência?

O estupro é uma violência sexual que se caracteriza por contato, toque ou 
carícia imprópria imposta a outro por meio do uso da força. A violência 
sexual inclui, além do estupro, o abuso sexual, a exploração sexual comer-
cial ou turismo sexual (inclusive de imagens), a prostituição, a pornografia 
e o tráfico de pessoas para fins sexuais.

Mas, onde as crianças e os adolescentes estavam quando foram violenta-
dos? Quais são os lugares em que ocorre a maior quantidade de violência? 
É assustador, mas quase metade dos crimes registrados em Goiânia, no 
período de 2006 a 2009, ocorreu na residência da vítima ou na casa de 
parentes e amigos. Observe esses dados na Figura 6.

Figura 6 – Principais agressores de crianças e adolescentes em Goiânia - GO, 2006-2009

Fonte: DPCA, Goiânia, 2006-2009.
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Registre o que você aprendeu até o momento, responda as questões:

1. Quais são os principais tipos de violência que as crianças e os adolescentes 
sofrem? 

2. Quais são os principais lugares onde as crianças e os adolescentes são 
violentados? 

3. Quem são os principais agressores?

Agora, construa um gráfico para identificar os principais agressores de crian-
ças e de adolescentes. Siga os passos a seguir:

1. Observe na Figura 6  somente os dados do ano de 2009 e registre no seu 
caderno. 

2.Some os dados que você encontrou de acordo com os dois agrupamentos 
a seguir:

Conhecidos da vítima = (o valor será o resultado da soma dos dados de pai/
mãe + padrasto/ madrasta + vizinho + conhecido)

Desconhecidos da Vítima = (o valor será o resultado da soma dos dados de 
desconhecido + outros).

Qual categoria teve maior valor conhecidos da vítima ou desconhecidos da 
vítima?

3. Desenhe um triângulo no seu caderno.

Divida o triângulo em duas partes e use cores para identificar os dois tipos 
de agressores: conhecidos e desconhecido da vítima. Faça um título e uma 
legenda para o seu gráfico.

Há ainda outros tipos de ocorrências registradas na DPCA. Trata-se de um 
tipo de violência que não deixa marcas visíveis, mas afeta profundamente 
a autoestima, por meio da humilhação, do autoritarismo, da ridiculariza-
ção, estigmatização, isolamento ou confinamento, disciplina exagerada ou 
inadequada, como por exemplo: “não faz nada que presta” ou “é preciso xingar 
porque é uma criança malvada”. Estipulam-se muitos símbolos, ações que 
excluem, humilham e justificam maus tratos, como a submissão a vexame 
ou constrangimento ilegal. Confira os dados na Figura 7.
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Natureza 2007 2008 2009* Total

Ameaça 80 74 29 183

Calúnia 14 03 - 17

Constrangimento ilegal - 07 01 08

Injúria 15 23 10 48

Submissão a vexame 12 - 1 13

Abandono 27 23 13 63

Maus tratos 27 22 07 56

Figura 7 – Outros tipos de violência sofrida por crianças e adolescentes em Goiânia, 2007-2009
* Dados registrados até o mês de junho.Fonte: DPCA, Goiânia, 2007-2008.

As violências sexual e psicológica além de liderar o ranking das ocorrências, 
podem afetar permanentemente a vida social da criança e do adolescente. 
Há muitos casos de violência física, porém, é difícil separar essas diferentes 
formas de violência. Por exemplo, a violência sexual é também violência 
física e psicológica; a violência física também é psicológica.

Para dar caráter judicial aos direitos de crianças e adolescentes foi estabelecido, 
a partir da Constituição Federal de 1988 e da Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança de 1989, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O ECA tem o objetivo de proteger integralmente crianças e adolescentes por 
meio de aplicação de medidas e encaminhamento dos mesmos aos órgãos 
competentes. Conforme o Artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, encarregado pela 
sociedade municipal de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente. São atribuições dos conselheiros tutelares, entre outras:

• Requisitar certidões de nascimento e óbito de criança ou adolescente;

• Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 
social, previdência, trabalho e segurança;

• Atender e aconselhar os pais ou responsáveis;

• Atender a crianças e adolescentes que tenham seus direitos violados 
ou ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por 
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou mesmo em razão 
de sua própria conduta;
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• Assessorar a Prefeitura na elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente.

O ECA indica que cada município deverá ter pelo menos um Conselho 
Tutelar. Em Goiânia existem seis. Veja na Figura 8 alguns tipos de atendi-
mentos registrados, em 2008, pelos conselhos tutelares de Goiânia.

Requisições Quantidade

De serviços públicos (educação, serviço social, saúde, previdência, 
trabalho e segurança)

8.585

Violação dos direitos da criança e do adolescente

Abuso sexual (por parte da sociedade) 142

Abuso sexual (por parte dos pais e/ou responsáveis) 79

Negligência (por parte dos pais e/ou responsáveis) 526

Ação ou omissão por parte do estado e/ou sociedade 366

Violação de direitos em razão de sua própria conduta 230

Infrações cometidas por crianças e adolescentes

Prática de Ato Infracional 89

Figura 8 – Exemplos de atendimentos realizados nos conselhos tutelares de Goiânia, 2008
Fonte: Conselhos Tutelares de Goiânia, 2008.

Observe a Figura 8 e responda:

1. Cite os três tipos mais frequentes de violação dos direitos da criança e do 
adolescente.

2. Quais tipos de atendimento podem ser classificados como resultantes da 
inoperância do poder público? Justifique sua resposta.

Agora vamos pesquisar:

1. Identifique o endereço e o telefone do conselho tutelar mais próximo de sua 
residência.

2. Em grupo com seus colegas  organize um roteiro de entrevista a ser feita 
com os responsáveis por um conselho tutelar.
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Dentre os registros dos conselhos tutelares de  Goiânia, a negligência e  a 
omissão são os mais frequentes. Elas se caracterizam pela negação e falta 
de compromisso com as responsabilidades familiar, comunitária, social e 
governamental.  É a falta de proteção e de cuidado da criança e do adoles-
cente, a não existência de uma relação amorosa, a falta de reconhecimento e 
de valorização da criança e adolescente como sujeitos de direitos. Crianças e 
adolescentes negligenciados vivem em situações de abandono, de privação 
e de exposição a riscos.

Há muitas formas e graus de negligência e omissão, como, por exemplo: 
o abandono (forma extrema); crianças não registradas; pais que não reco-
nhecem sua paternidade; pais que doam seus filhos para serem criados 
por outras famílias, muitas vezes na condição de empregados; crianças e 
adolescentes que assumem responsabilidades de adultos, crianças que não 
são matriculadas nas escolas; meninos e meninas de rua, sem controle ou 
proteção e expostos à violência familiar ou comunitária.

A negligência e omissão podem acarretar uma série de consequências, 
entre elas, o aumento da violência cometida por adolescentes. Também o 
aumento dos casos de violência praticados por menores pode ser resul-
tado de uma série de fatores, inclusive do aumento da violência global, 
da exclusão socioeconômica, da falta de ações políticas que solucionem o 
problema e persistem em apenas minimizar suas consequências. Veja na 
Figura 9 alguns dados sobre atos infracionais cometidos por menores no 
município de Aparecida de Goiânia.

Natureza 2006 2007 2008 2009* Total %

Tentativa de homicídio 0 03 02 0 05 1.5

Tentativa de estupro 0 01 02 01 04 1.2

Estupro 0 01 07 09 17 5.2

Tentativa de roubo 0 02 0 0 02 0.6

Roubo de veículo 05 0 3 0 08 2.5

Outros roubos 02 02 07 02 13 4.0

Tentativa de furto 08 13 10 04 35 10.8

Furto de armas 02 02 0 0 04 1.2
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Natureza 2006 2007 2008 2009* Total %

Outros furtos 66 63 84 24 237 72.9

Total 83 87 115 40 325 100

Figura 9 – Ocorrências segundo a natureza do ato infracional cometido por adolescentes, Apareci-
da de Goiânia, 2006-2009
* Dados registrados até o mês de junho.Fonte: DEPAI, Aparecida de Goiânia, 2006-2009.

Para conter a violência promovida por menores, o ECA, em seus artigos 112 
a 126 estabelece medidas socioeducativas ou sanções àqueles que infringem 
seus deveres. Veja a seguir as medidas socioeducativas previstas, as quais 
dependerão do tipo e da gravidade do ato cometido.

I - Advertência;

II - Obrigação de reparar o dano; 

III - Prestação de serviço à comunidade;

IV - Liberdade assistida (por um prazo mínimo de seis meses, podendo ser 
prorrogada);

V - Inserção em regime de semi-liberdade (não comporta prazo determinado, 
devendo ser revista no máximo a cada seis meses);

VI - Internação em estabelecimento educacional (num período de no máximo  
03 anos). Após   esse período o adolescente será colocado em regime de semi-
-liberdade ou de liberdade assistida. Aos 21 anos de idade a liberação será 
compulsória.

VII - Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI (I - encaminhamento aos pais 
ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio 
e acompanhamento temporários; III - matrícula e freqüência obrigatórias em 
estabelecimento oficial de ensino fundamental;  IV - inclusão em programa 
comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;  V - requi-
sição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar 
ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos).

Fonte: Artigos 112 e 101 da Lei nº 8.609 de 1990 (Esta-

tuto da Criança e do Adolescente).
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Como consequência da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
no ano de 2006 havia no Brasil mais de 15.000 adolescentes privados de 
liberdade. Desse total, 224 eram do estado de Goiás. Confira os dados dos 
demais estados da região Centro-Oeste e o total no Brasil na Figura 10.

Estado E Região Masculino Feminino Total

GO 214 10 224

MS 223 22 245

MT 203 8 211

DF 495 17 512

Centro-Oeste 1.135 57 1.192

Brasil 14.859 567 15.426

Figura 10 – Número de adolescentes em privação de liberdade segundo o sexo, as regiões e os esta-
dos do Brasil, 2006
Fonte: SPDCA/SEDH/PR/ www.nevusp.org.

No ano de 2008, o número de adolescentes em privação de liberdade no 
Estado de Goiás chegou a um total de 112. Contudo, o estado não possui 
unidades suficientes para internar todos os adolescentes que receberam 
essa pena, assim muitos deles ainda são internados em cadeias públicas 
destinadas para adultos.

A Liberdade Assistida é outra medida socioeducativa, estipulada a ado-
lescentes que praticam infrações leves e médias. O prazo mínimo é de seis 
meses, em que os adolescentes são monitorados, inclusive no espaço escolar. 
Oportunidades de trabalho também devem ser criadas pela unidade da 
prefeitura responsável pela liberdade assistida.

No Estado de Goiás a quantidade de adolescentes “infratores” em regime 
de “Liberdade Assistida” aumentou de quatro casos no ano de 2006 para 
novecentos em 2009, conforme dados apresentados pelo jornal goianiense O 
Popular, em 19 de maio de 2009. Leia no quadro a seguir (Figura 11) sobre 
o caso de adolescente que teve como medida sócioeducativa a “Liberdade 
Assistida” por ter praticado uma infração na escola.

http://www.nevusp.org/
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Aluno punido por agredir professor em sala de aula

MP propõe que rapaz de 17 anos que agrediu educador em escola de Formosa 
(GO) pague indenização à vítima e receba acompanhamento.

O Ministério Público (MP) de Formosa sugeriu que o adolescente de 17 anos 
que na semana passada agrediu o professor de história dentro de uma escola 
particular do município não seja apreendido. O rapaz vai responder em liber-
dade assistida, será acompanhado durante  seis  meses por um psiquiatra e 
terá de pagar uma indenização ao educador agredido.

O promotor Frederico Augusto de Oliveira Santos tomou a decisão depois de  
ouvir  o  professor Juliano Pirajá e o aluno. Para ele, o caso foi muito grave e o 
menino deveria ter sido apreendido em flagrante quando foi registrada a ocor-
rência na Polícia Civil. Porém, como isso não foi feito e após ouvir os envolvi-
dos e, principalmente, a opinião do professor, decidiu pela liberdade assistida. 
Segundo  Frederico  Santos,  pesou  na  decisão  a  posição  do  educador,  que  
intercedeu  para  que   o adolescente fosse submetido apenas a uma pena 
mais leve, já que, como professor, ele tem o    dever de educá-lo.

Para o promotor, além da liberdade assistida, os prejuízos para o adolescente 
foram bem maiores porque, por ser uma cidade pequena e o professor muito 
querido nos locais onde leciona, o rapaz terá dificuldade para se refazer e 
encontrar outra escola para estudar, uma vez que ficou “estigmatizado” e o 
histórico de problemas apresentados já é antigo [...].

Fonte: www.opopular.com.br/10set2009/cidades/3.

htm Acesso em 10 set. 2009

Figura 11 – Caso de aluno punido por praticar violência em escola, Formosa - GO, 2009

Os exemplos expostos demonstram  que,  o  não  enquadramento  do  ato 
infracional cometido por adolescente como crime, não significa impunidade. 
Existem medidas socioeducativas para serem aplicadas adequadamente 
conforme o ato infracional cometido.

Há vários tipos de atos infracionais praticados em escolas. Segundo regis-
tros do Batalhão Escolar de Goiânia - GO, até o mês de agosto de 2009, o 
número de registros de violência nas escolas ou nas proximidades aumentou 
em mais de 30%. Brigas e desacatos a funcionários foram os registros que 
aumentaram em mais de 100%. Observe a Figura 12.

http://www.opopular.com.br/10set2009/cidades/3.htm
http://www.opopular.com.br/10set2009/cidades/3.htm
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Descrição 2008 2009 Aumento 
em %

Brigas (chamadas de vias de fato) 35 80 128,5

Ameaças 33 56 69,6

Desacato a funcionários 09 22 144,4

Uso de entorpecentes nas imediações das escolas por 
alunos que cabulam aulas 124 188 51,6

Armas de fogo 02 09 350

Armas brancas (canivete, faca, estilete e afins) 08 14 75

Roubos 10 16 60

Furtos 43 58 34,8

Total de ocorrências 264 443 67,8

Figura 12 – Ocorrências registradas pelo Batalhão Escolar, Goiânia - GO, 2008-2009
Fonte: Registros do Batalhão Escolar de Goiânia - GO.

Agora, construa um gráfico para ilustrar o total de ocorrências registradas 
pelo Batalhão Escolar em Goiânia nos anos de 2008 e 2009. Siga os passos:

1. Observe a Figura 12  no campo total de ocorrências;

2. Desenhe um gráfico como este em seu caderno;

Desenhe colunas para identificar a quantidade de ocorrência nos anos de 
2008 e 2009;

Crie um título; Analise o gráfico, explique quais problemas a escola tem que 
enfrentar por causa da prática desses atos infracionais e violências.
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É necessária a reconstrução de caminhos, de possibilidades alternativas 
para evidenciar soluções contínuas e novas chances, como respeito ao 
próximo, responsabilidade e apoio. Pois, crianças e adolescentes quando 
são muito mais vítimas do que autores de violência na realidade nacional 
e no Estado de Goiás.

A sociedade através da família, da escola e de outras instituições tem o 
importante papel de assegurar que o ECA seja cumprido, que crianças e 
adolescentes não sejam tratados de maneira descomprometida com seu 
futuro ou como “adultos em miniatura”, sem direito ao lazer, mas sim como 
seres humanos em formação, suscetíveis ao abandono e ao abuso de poder.

Neste capítulo você aprendeu que crianças e adolescentes possuem características 
próprias. Caracterizou os tipos de violência que crianças e adolescentes mais sofrem, 
quem são os principais agressores, os lugares onde eles acontecem e como ocorrem 
em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, são as cidades que possuem maior número de 
habitantes no estado.

Aprendeu também sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
para proteção dos direitos desses sujeitos. Compreendeu que toda criança e adoles-
cente tem o direito de ir à escola, de brincar, de conviver com outras pessoas para se 
tornar um adulto saudável.

Identificou que adolescentes também praticam violência, chamada de ato infracional 
pelo ECA. Entendeu que para cada ato infracional existe penalidades. Acima de tudo, 
compreendeu que é preciso ter medidas socioeducativas e não apenas a punição.

O que foi que eu
aprendi mesmo?! 
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Antenado
com a realidade

Agora que você já sabe mais sobre os principais 
tipos de violência que ocorrem na Região Metropo-
litana de Goiânia, assim como suas consequências  
para a população e as penalidades que devem 
sofrer quem comete tais violências, esteja atento 
para que essas violências não passem impunes 

(sem serem penalizadas). Seja um cidadão cons-
ciente de seus direitos e deveres, cumpra seus 
deveres e fique atento para que seus direitos sejam 
assegurados. Caso você seja vítima de violência 
ou conheça alguém que é violentado (fisicamente, 
verbal ou simbolicamente) denuncie.

Juntamente com seu professor e colegas construa a “Agenda para Proteção da Criança e 
do Adolescente” Siga as orientações:

1. Pesquise e identifique quais são as instituições e meios que existem na sua cidade que 
são responsáveis por proteger os direitos das crianças e adolescentes.

2. Elabore cartazes contendo o nome da instituição, o que ela faz, bem como os telefo-
nes, endereços e outras informações necessárias e divulgue em sua escola.

Você poderá informar, por exemplo, o telefone do “Disque denúncia nacional de abuso 
e exploração sexual contra crianças e adolescentes (Disque 100)”. Para auxiliar o seu 
trabalho visite os sites indicados a seguir:

a) Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA: http://www.mj.gov.br/
sipia/

b) Conselho Tutelar - Goiânia - Goiás. http://www.ct.jij.go.gov.br/

Estatuto da Criança e do Adolescente http://www.

planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm

Brasil contra a pedofilia http://brasilcontraapedofilia.

wordpress.com/category/goiania/

http://www.mj.gov.br/sipia/
http://www.mj.gov.br/sipia/
http://www.ct.jij.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm
http://brasilcontraapedofilia.wordpress.com/category/goiania/
http://brasilcontraapedofilia.wordpress.com/category/goiania/
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Sugestões de Filmes e Documentários Relacionados à Violência

Filme Ficha Sinopse

Os 12 
Trabalhos

Ano: 2006
Gênero: Drama 
Duração: 85 min 
Classificação: livre

Heracles saiu há pouco da antiga FEBEM  e não con-
segue emprego. Seu primo arruma para ele fazer 
um teste numa agência de entregas. Em um dia, o 
rapaz deverá cumprir diversas tarefas para ganhar 
o emprego de motoboy. Em seu caminho, o rapaz irá 
encontrar com as mais diversas figuras e
alguns problemas.

7 Prisioneiros

Ano produção: 2021 
Origem: Brasil
Gênero: Drama 
Duração: 130 min
Classificação: 14 anos

O filme retrata a questão do trabalho escravo contem-
porâneo. Na trama são reveladas as estratégias de 
violência física, psicológica e simbólica para a busca 
e manutenção dos prisioneiros. A trama fala da his-
tória de Mateus, um rapaz humilde de uma cidade 
pequena e de outros jovens que aceitam trabalhar 
em um ferro velho em São Paulo. Porém, todos logo 
percebem que foram enganados e caíram em uma 
rede de trabalho escravo.

Dois 
Estranhos

Origem: EUA
Ano: 2020
Gênero: Ficção 
científica/Drama
Duração: 32 min
Classificação: 14 anos

O filme vencedor do Oscar de curta metragem trata 
de assuntos polêmicos e necessários. Dois Estranhos 
possui uma mensagem muito forte, de crítica social 
contra o racismo e contra a truculência da aborda-
gem policial quando se depara com um jovem negro 
como Carter. Carter só queria chegar em casa para 
ver seu cachorro.

Anjos do Sol

Origem: Brasil Ano 
produção: 2006
Gênero: Drama 
Duração: 92 min
Classificação: 14 anos

Maria é uma jovem de 12 anos, que mora no interior 
do nordeste brasileiro e é vendida por sua família a 
um recrutador de prostitutas. Após meses sofrendo, 
ela consegue fugir. No Rio de Janeiro a prostituição 
volta a cruzar seu caminho.

Juízo

Origem: Brasil Ano: 
2007
Gênero: Documentário 
Duração: 90 min
Classificação: 14 anos

O dia a dia no Tribunal da Infância e Juventude e nas 
instituições para menores infratores é o tema deste 
documentário. Ao longo do filme, são mostrados 
diversos casos de menores infratores e sua relação 
com a lei.

Canto de 
Cicatriz

Origem: Brasil 
Ano produção: 2005 
Gênero: Documentário
Duração: 19 min
Classificação: 14 anos

Cercada por pactos de silêncio, a violência sexual 
contra meninas é mostrada sem tabus, a partir de 
depoimentos de vítimas, especialistas, enquetes, fil-
mes de ficção e dos versos do escritor e psiquiatra 
infantil Celso Gutfreind.
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Filme Ficha Sinopse

Um Grande 
Garoto

Origem: EUA 
- Inglaterra
Ano produção: 2002 
Gênero: Comédia 
Duração: 101 min
Classificação: 14 anos

Will Freeman é um homem na faixa dos trinta anos 
metido a galã que inventa ter um filho apenas para 
poder ir às reuniões  de pais solteiros, onde tem a 
oportunidade de conhecer mães também solteiras. 
Will conhece o jovem Marcus, um garoto de 12 anos 
que é completamente o seu oposto e tem muitos 
problemas em casa e na escola. Com o tempo Will e 
Marcus se envolvem
cada vez mais, aprendendo que um pode ensinar 
muito ao outro.
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