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A violência no Brasil está se manifestando de forma alarmante transformando a vida da população 

numa proporção alarmante. Precários indicadores sociais, associados à baixa perspectiva de 

ascensão social da população mais jovem, além do processo de migração do crime de áreas 

tradicionalmente violentas para as periferias das cidades, produzindo assim, novas territorialidades. 

Esse processo de urbanização concentrada produz uma reestruturação espacial, que altera a 

dinâmica urbana e gera novas territorialidades. Assim as políticas públicas não conseguem fazer 

emergir com eficiência e eficácia um plano de segurança pública capaz de amenizar a violência 

generalizada no espaço urbano. Outro ponto importante, que é a prevenção e combate as ações de 

violência quase sempre acontecem de forma dissociada de ações de outros órgãos e entidades 

públicas, tratam a criminalidade e a violência urbana como mero caso de polícia. Um dos principais 

problemas causados por esse crescimento populacional acelerado e concentrado nas cidades 

paraenses foi “fenômeno” da violência. O presente trabalho está sendo realizado em parceria com a 

Secretária de Segurança Pública do Pará - SEGUP, em especial com a Subsecretaria Adjunta de 

Inteligência e Análise Criminal – SIAC, que vem nos fornecendo os dados criminais do Estado do 

Pará, desde 2010 e a Policia Militar do Estado do Pará. O projeto tem como principais objetivos: a) 

Analisar a dinâmica da produção do espaço urbano, do território e as novas territorialidades e a sua 

implicação na elevação e distribuição da criminalidade (homicídios) e a violência na Região 

Metropolitana de Belém no período de 2011-2013. b) Identificar as áreas de expansão e de 

periferização do espaço urbano na Região Metropolitana de Belém, na última década e a sua relação 

com a prática da criminalidade e violência; c) Identificar as áreas “vermelhas” da criminalidade e 

violência na Região Metropolitana de Belém, buscando criar uma sobreposição com as áreas de 

expansão urbana e de periferização da Região Metropolitana de Belém. Como principais resultados 

obtidos com a pesquisa, temos: a distribuição espacial dos homicídios na Região Metropolitana de 

Belém e a concentração dos mesmos nas de periferização desse espaço, o que permite identificar os 

espaços com maior índice de pobreza como concentradores das taxas de homicídios. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

Há vários equívocos quando o assunto é a violência, pois existe muito preconceito em 

relação a esse tema, como por exemplo, sua mensuração é realizada por indicadores que quase 

sempre são exclusivamente socioeconômicos tentando demonstrar que os crimes são inerentes às 

regiões mais pobres da cidade. A violência dissemina-se por todas as classes sociais. Ricos e pobres 

são “agraciados” com sua presença. A diferença nesse contexto do espraiamento da violência é que 

os primeiros possuem condições econômicas de se protegerem com tecnologias que garantem uma 

falsa sensação de segurança, enquanto o segundo grupo por não ter esses diferenciais torna-se a 

parte mais vulnerável de todas as formas que a violência contém. O que se percebe é que existe uma 

tipificação do crime conforme o bairro estudado, nas áreas periféricas, os crimes violentos são mais 

comuns, enquanto que nas áreas mais elitizadas são perceptíveis os crimes contra o patrimônio, 

furto e roubo. 

Assim nosso artigo justifica-se pela necessidade de compreender como acontece a 

disseminação da criminalidade e da violência na Região Metropolitana de Belém, em especial nos 

anos de 2011 a 2013, possibilitando assim a criação de uma cartografia da criminalidade e 

violência, destacando os homicídios. É importante ressaltar que essa cartografia será analisada a 

partir das discussões que estão ao entorno dos conceitos de produção do espaço urbano, território, 

territorialidade, violência e crime, o que permite pensar uma análise geográfica da criminalidade e 

da violência na Região Metropolitana de Belém. 

 Nessa perspectiva, nosso objetivo consiste em analisar a criminalidade a partir do processo de 

reprodução do espaço urbano, com destaque para a periferização, compreendendo assim, a disputa 

pelo território e as novas territorialidades que produzem uma busca contínua pelo poder dos agentes 

envolvidos na nova dinâmica, o que acaba produzindo uma especificidade da criminalidade e 

violência na Região Metropolitana de Belém, além de produzir uma cartografia dos homicídios na 

Região Metropolitana de Belém possibilitando a criação de hot spots – zonas vermelhas de 

homicídios.  

 

2. PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A CRIAÇÃO DE ÁREAS DE 

PERIFERIZAÇÃO. 

Podemos apontar diversos fatores dentro do espaço urbano que podem contribuir para o 

aumento da violência, como exclusão social, pobreza e favelização, que se apresentam intensamente 

em áreas periféricas, desvalorizadas e abandonadas pelo poder público, tornando assim o ambiente 

propício para difusão e estabelecimento da criminalidade.  

O aumento demasiado da violência nos últimos tempos, possibilitou o surgimento da ideia 

de que nos espaços pobres e periféricos a violência aparece de forma mais intensa, quando 

comparada aos espaços elitizados, porém o que acontece é que a violência se apresenta em 

determinados lugares de acordo com a espacialidade e as peculiaridades dos mesmos, o que 

depende da relação do homem e da territorialidade. Geralmente, nestes espaços elitizados, 

dependendo do tipo, a violência aparece de fora para dentro, oriunda da periferia, onde o indivíduo 

é facilmente influenciado e excluído socialmente e acaba levando a violência para outros lugares 

(lugares elitizados), ou seja, as organizações criminosas tomam o poder nos espaços periféricos e o 

indivíduo passa a cometer delitos também nos espaços elitizados com os indivíduos recrutados nas 

periferias pobres, difundindo para toda a cidade, principalmente para os espaços elitizados, onde 

existem as maiores atratividades.  

Dessa forma, os espaços onde há baixa estrutura organizacional de família, igrejas, centros 

comunitários e mesmo a participação do Estado, como é o caso de bairros pobres ou áreas de 

invasão, passam a ser um ponto propicio para o surgimento da criminalidade e da violência. Assim, 

fica mais difícil o controle social e auxilia na proliferação da violência e da criminalidade, uma vez 



que a sociedade local não consegue se mobilizar para impedir tal situação, permitindo a proliferação 

da ação de grupos de criminosos que disputam o território. 

Partindo de uma percepção geográfica, quando falamos de violência e buscamos uma relação 

com o território, podemos perceber que a primeira é um recorte do segundo, ou seja, a violência é 

parte de um território como um todo, e pode ser identificada através do contexto e de suas 

peculiaridades (RAFFESTIN, 1996). O território é reflexo de diversas variáveis sociais (pobreza, 

desigualdade social e qualidade de vida), que estão relacionadas a valores culturais, sociais, 

econômicos, políticos e morais; a violência pode ser apontada como resultado dessa relação, o que 

pode justificar a territorialidade da violência.  

Segundo Ferreira; Penna (2005, p. 5045): 

 
No contexto da desorganização socioespacial do crescimento urbano, existe uma interação 

de processos (econômicos, sociais, espaciais, institucionais, políticos e culturais) que 

contém e estão contidos no cotidiano da vida urbana, que somente pode se realizar 
produzindo e consumindo um espaço. 

 

O processo de periferização produz novas territorialidades, entre elas a territorialidade da 

violência e/ou criminalidades. Para Raffestin (1996) não existe vazio de poder, onde o Estado não 

se faz presente, os agentes tendem a ser territorializar, como: lideranças comunitárias, igrejas, 

pequenos agentes econômicos e mesmo grupos criminosos. O surgimento de um aglomerado 

subnormal, nessa perspectiva faz surgir um novo ponto no espaço a ser disputado e conquistado por 

esses agentes territoriais. 

A interação desses processos origina o território da violência e/ou da criminalidade, 

constituído por grupos criminosos organizados ou não, que dominam áreas especificas de um bairro 

se estabelecendo para desenvolver suas atividades criminosas (tráfico de drogas, sequestros, 

assaltos, receptação de objetos roubados, etc.). Neste contexto as áreas de periferização são locais 

propícios para o estabelecimento do território do crime, onde as peculiaridades como a ilegalidade, 

a ausência de segurança pública e das instituições de controle público e dos serviços públicos 

mínimos são fatores determinantes para a instalação e fixação de zonas de tensões, nessa 

perspectiva, o crime, especialmente os violentos, passa a ser o instrumento coercitivo para a fixação 

e controle do território de grupos ligados à criminalidade, e daí articula suas ações no espaço 

urbano. 

Nessas cidades e lugares sociopoliticamente – espacialmente fragmentadas é que o medo 

generalizado toma conta, gerando uma “cidade do medo” (SOUZA, 2008) o que possibilita a 

proliferação de um ambiente com rastros de violência e medo, insegurança e desesperança, são 

esses fragmentos de cidade onde é conveniente a disseminação da criminalidade. Nesses lugares 

onde prevalecem elevadas taxas de desempregado, baixa atuação do Estado, sensação de 

insegurança, precários indicadores sociais, entre outros, favorecem que os jovens, devido às poucas 

possibilidades de melhoria das condições de vida, acabem vinculados ao crime. Assim, as 

atividades ilegais, o adensamento e a expansão de redes ilícitas articulando grandes pontos, 

resultam em espaço local cada vez mais fraturado sociopoliticamente e menos vivenciado como um 

ambiente comum de socialização (SOUZA, 2000). 

Para Beato Filho (2012) a violência não pode ser considerada um fenômeno recente, 

contudo, como já foi abordado em um primeiro momento, com a urbanização houve um incremento 

significativo nos índices de violência e da criminalidade nas cidades. No Brasil, esse fenômeno é 

gerado por meio da desigualdade socioespacial e socioeconômica, pobreza, uso de drogas, 

participação incipiente do Estado nas áreas de periferização estão diretamente ligadas à elevação 

das taxas de crimes das mais variadas especificações. 

Outro ponto bastante relevante se dá acerca do aparecimento cada vez maior dos jovens nos 

índices de violência, tanto como vítima, quanto como atores que contribuem para o aumento desta. 

Por isso, o Brasil vem sendo apontando como o país do genocídio dos jovens, sendo está 

mortandade diretamente relacionada à história da violência no país. A partir desta realidade Beato 

Filho (2012, p. 152) comenta:  



 
As chances de morrer, vítima de homicídio quando se é um homem jovem habitante da 

periferia, chega a ser de até trezentas vezes mais do que para uma senhora de meia idade 

que habita bairros de classe média. No entanto todos os esforços de nosso sistema de justiça 
e de organizações às voltas com a segurança pública parece ser a de proteger justamente 

aqueles que estão menos expostos a violência. 

 

Faz-se necessário enfatizar a relação entre violência e o poder, vendo a primeira como uma 

das principais ferramentas para a manutenção do segundo alegando que “toda diminuição de poder 

é um convite à violência” (ARENDT 2004, p.54). Nesse sentido, o poder está por trás da violência, 

que serve como justificativa para manutenção do mesmo. A violência possui um diferencial no que 

tange poder, força ou vigor, tendo como principal característica o meio e o objetivo pelo qual vai 

ser praticada, sendo que, quando levamos em consideração a atividade humana há uma tendência 

em que os fins podem ser dominados pelos meios, ou seja, os meios alcançados para se chegar a 

objetivos, na maioria das vezes podem ser de maior relevância para o mundo futuro, do que os 

objetivos pretendidos” (ARENDT 2004, p.55). 

Assim, podemos dizer que a forma como a violência se apresenta para a sociedade depende 

do contexto histórico, que vai definir o tempo dos acontecimentos e como a violência se apresenta 

no espaço, ou seja, a violência pode variar de acordo com as tendências e o contexto da relação do 

homem com o espaço, onde o fator determinante é a busca de seus objetivos. 

Precisamos entender a relação entre os processos sociais, espaciais, econômicos, 

institucionais, políticos e culturais, que estão contidos na vida urbana da sociedade e que são 

primordiais para a configuração do espaço e para definição da territorialidade da violência urbana 

em cada contexto. Quando falamos principalmente em percepção podemos chegar a um conceito 

bastante subjetivo, tendo em vista que o homem modifica constantemente o espaço, portanto a 

percepção e o conceito do espaço são fundamentais para a compreensão da realidade da violência e 

da criminalidade urbana (CHAGAS, 2012). 

Segundo Alvarenga (2004), podemos diferenciar crime e criminalidade da seguinte forma: o 

primeiro é um fenômeno individual e singular, enquanto esta é um fenômeno social que 

compromete os processos comuns da vida em sociedade, podendo variar de acordo com o contexto 

em que está inserida. Logo, a criminalidade pode ser entendida como um conjunto de crimes 

característicos de um determinado tempo e lugar, e de acordo com as peculiaridades existentes, 

sendo estas, fundamentais para identificarmos a forma como se apresenta a criminalidade na 

sociedade, que é peculiar para cada espaço da cidade. Portanto, compreender a maneira como a 

referida criminalidade se apresenta, em diferentes lugares, é fundamental para análise e prevenção 

da mesma, pois os lugares apresentam processo de produção espacial e dinâmica territorial distinta, 

o que acaba permitindo compreender a existência de uma tipologia de criminalidade e violência 

específica dos lugares. 

Neste sentido, ao relacionarmos conceitos simples de violência, com a cidade e ao conjunto 

de indicadores sociais (saúde, educação, moradia, etc.), podemos observar que a deficiência destes 

ocasiona a transgressão de um conjunto de normas, valores, princípios, formas de pensar, traços 

culturais, entre outros. Todavia é necessário compreender a violência urbana voltada para o 

contexto e as peculiaridades locais. Não podemos limitar um conceito amplo, relativo e complexo 

como este; é importante ressaltar que estas práticas (transgressão das regras para vida em 

sociedade), para caracterizar este tipo de violência, ocorrem sempre no limite do espaço urbano, e 

acabam sendo referência na construção deste espaço, onde se faz necessário focar a relação do 

homem com este, sendo assim, fundamental nos aproximarmos de uma visão geográfica do referido 

conceito. 

 

A Região Metropolitana de Belém aparece segundo estatísticas oficiais como uma das que 

teve o maior índice de crescimento de violência no Brasil, conforme demonstra o quadro 01. 

 

 



Quadro 1: Número de Homicídios por Região Metropolitana. Brasil. 2000/2010 

Região Metropolitana 2000 2005 2010 Δ% 

1. Salvador 359 1.372 2.129 493,0 

2. Belém 339 837 1.639 383,5 

3. São Luis 144 263 610 323,6 

4. Vale do Itajaí 11 26 44 300,0 

5. Natal 113 204 363 221,2 

6. João Pessoa 261 414 814 211,9 

7. Macéio 389 703 1.012 199,5 

8. Maringá 37 72 106 186,5 

9. Vale do Aço (MG) 40 68 114 185,0 

10. Curitiba 694 1.313 1.880 159,9 
As dez Regiões Metropolitanas que sofreram maior variação na taxa de homicídio no período 2000/2010. Adaptado 

pelo autor. Fonte: INSTITUTO SANGARI, 2012. 

 

Com isso, é ratificada a ideia de que alguns bairros da cidade são mais violentos. De acordo 

com a classificação de maior índice de criminalidade (SEGUP, 2013), todos os bairros apresentados 

na tabela 2 são predominantemente formados por áreas de intensa periferização, composto na sua 

maior parte de aglomerados subnormais, exceto o bairro da Batista Campos. O que demonstra 

claramente a espacialidade da criminalidade em Belém, destacando principalmente os bairros mais 

pobres, como é caso do Guamá, Jurunas e Pedreira. 

 

Quadro 02: Classificações dos bairros de maior incidência de criminalidade, na Região 

Metropolitana de Belém, 2011-12. 

Bairros N° de crimes 

(2011) 

N° de crimes 

(2012) 

População (2010) 

Guamá 7.014 6.308 102.124 

Marco 6.346 5.565 64.016 

Pedreira 6.306 5.324 69.067 

CN – 1, 2, 3, 4, 5, 8 6.236 5.640 70.000 

Jurunas 5.857 5.700 62.740 

Campina 5.685 4.694 5.407 

São Brás 5.183 4.619 19.881 

Marambaia 4.878 4.396 62.370 

Coqueiro 4.369 Sem dados 36.963 

Sacramenta 4.283 3.587 44.407 

Terra Firme  3.114 2.450 61.439 

Batista Campos 2.722 2.505 19.136 
FONTE: SEGUP, 2013. Adaptado pelo autor. 

 

 A partir da tabela dos crimes da RMB podemos assim, ratificar as colocações feitas Cardoso 

(1972 apud BEATO FILHO, 2012, p. 32-3): 

 

Existem vastas áreas e grupos sociais que não se encontram submetidos ao controle do 

estado de direito. São ‘’sociedades naturais’’, nas quais grupos e coalizões criminosas 

logram, por meio da violência, conquistar a hegemonia política em territórios específicos. 

 

Assim, por meio destes fragmentos, para estabelecer a ordem e a diminuição nos índices de 

violência, há uma necessidade de que o Estado se faça presente no cotidiano das cidades e bairros, 

onde o crime e o medo generalizado imperam. No entanto, a mentalidade de combater a 



criminalidade e a violência somente como um caso de policia, também provoca alguns equívocos na 

ação do Estado. É preciso entender a elevação dos índices de violência e criminalidade como um 

fenômeno social, marcado pela reduzida da presença do Estado, nas suas diversas ramificações, de 

promoção do bem estar social, através de escolas, saúde, saneamento, infraestrutura, lazer, etc. 

 

3. A CARTOGRAFIA DOS HOMICÍDIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM 

 A partir de uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado 

do Pará, iniciamos a elaboração de um conjunto de mapas, que expressam a distribuição dos 

homicídios na Região Metropolitana de Belém. 

A pesquisa encontram-se em uma fase intermediária, os mapas de homicídios já foram 

finalizados. Foram produzidos 198 mapas de localização de homicídios nos municípios de Belém, 

Ananindeua e Marituba, os anos escolhidos foram 2011-2013. Os dados criminais foram obtidos a 

partir da parceria com a SIAC, que nos forneceu as informações sobre homicídios. Os mapas foram 

produzidos respeitando o critério de regionalização utilizado pela SEGUP/PA, que é o de Áreas 

Integradas de Segurança Pública – AISP. Como critério metodológico para a sobreposição de 

informações cartográfica foi utilizado o conceito de áreas Aglomerados Subnormais e densidade 

demográfica.  

 
 

Ao analisamos os mapas, levantamos uma questão primária, os aglomerados subnormais, 

são áreas onde acontece a predominância de homicídios em toda a Região Metropolitana de Belém, 

conforme demonstra o mapa da 10° AISP e da 5° AISP.. Essa situação foi padrão em todas vinte e 

sete AISP cartografadas localizadas nos Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Quanto analisados os bairros mais elitizados da Região Metropolitana de Belém é evidente a 

contradição entre os mesmo, conforme demonstrado no mapa da 4° AISP. Essa AISP é composta de 

dois bairros totalmente contraditórios no que diz respeito às condições de infraestrutura e 

socioeconômicas, o primeiro o bairro da Batista Campos, um dos bairros mais elitizado da cidade 

de Belém, com vastos equipamentos urbanos, habitados por moradores de classe média alta e alta já 

o segundo, o bairro do Jurunas, as condições são de modo geral, bastantes precárias, formado 

majoritariamente por aglomerados subnormais.  

Os dados da tabela abaixo mostram o número elevado da taxa de homicídios nas AISP’s 

trabalhadas. O bairro do Guamá apresenta a maior taxa de homicídio do Estado do Pará e Jurunas 

encontra-se em segundo lugar. No entanto, no bairro da Batista Campos esse número é 

insignificante para efeito das estatísticas de segurança pública, nos anos de 2011-2013 o bairro teve 

somente um homicídio por ano. Uma questão inerente para análise diz respeito à forma da produção 

do espaço (LEFEBVRE, 2006; SANTOS, 2008; SOUZA, 2000). Nesse caso, a produção do espaço 

e a dinâmica do território foram fatores determinantes para compreensão dos indicadores de 

violência. Os bairros de Jurunas e do Guamá configuram como os bairros mais populosos de Belém, 

apresentando precários indicadores socioeconômicos, enquanto o bairro Batista Campos é elitizado, 

o que nos remete a forma que cada grupo social encontra para se proteger e o papel do Estado na 

proteção e prevenção de forma diferenciada.  

 

Quadro 03: Número de Homicídios nas 4ª. e 5ª. AISP nos anos de 2011-13 

 2011 2012 2013 

 
4ª. AISP  

Jurunas 29 50 35 

Batista Campos 1 1 1 

5ª. AISP (Guamá) 56 65 57 
Dados obtidos a partir das informações de Homicídios fornecidos pelo SIAC. Fonte: GAPTA, 2014. 

 

Um fator ainda relevante diz respeito à disputa por território entre grupos que controlam o 

tráfico de drogas nos bairros do Jurunas e Guamá. O crime não acontece simplesmente pela 

rivalidade entre grupos, mas do efeito que essa rivalidade provoca que consiste na necessidade 

constante da manutenção e expansão do consumo local de drogas. Ao analisamos os dados de 

homicídios é visível que ele atinge principalmente a população jovem com idade entre 16-24 anos 

seguindo o padrão nacional. Muito desses jovens são mortos por acerto de contas com o “dono da 

boca”, por disputa entre grupos rivais, hoje em escala reduzida e em confronto com a polícia. No 

entanto, mas duas coisas merecem atenção: a primeira questão é que existe uma necessidade de 

manutenção de um status pelos jovens, que nem sempre estão relacionados com o tráfico, em uma 

sociedade marcada pelo medo, onde a ausência do Estado é fortemente sentida é de certa forma 

comum que aconteça homicídios, ligado a “rixas” entre rivais, por motivos banais, devido 

simplesmente pela necessidade da manutenção de status.  

Uma segunda questão é que há indícios da existência de um grupo de extermínios no bairro 

do Guamá, no entanto, ainda não temos evidencias totalmente claras para comprovar tal questão, 

nos últimos anos os homicídios praticados no bairro envolveram diretamente pessoas que tinham 

alguma relação com a criminalidade, tinham praticado crimes no bairro ou mesmo que tinham saído 

recentemente da prisão.  

Ao analisamos a relação entre expansão do tráfico de drogas, dinâmica do território e a 

produção do espaço urbano, em especial para as áreas de periferização da Região Metropolitana de 

Belém, podemos fazer uma analogia como se fosse uma empresa, que disputa novas zonas de 

expansão da sua mercadoria, nesse caso, drogas. As novas aglomerações subnormais passam a ser, 

de modo geral, novas zonas de violência e criminalidade. Essa nova área de ocupação passa a ser 

ponto de disputa de diversos grupos de traficantes, que iniciam a escala da violência e crimes, 

quando:  



a) Buscam aliciar jovens como consumidores de drogas, quase sempre maconha ou algum tipo 

de solvente, em um primeiro momento a droga é fornecida de graça ou a um baixo preço, 

quando o jovem se encontra viciado, o mesmo começa a praticar pequenos delitos na 

comunidade, como se fosse um “treinamento” para praticar crimes de maior gravidade em um 

segundo momento, nessa perspectiva os traficantes começam a formar seu mercado 

consumidor interno e consequentemente a se preparar para ampliar o seu território. 

b) Um segundo momento, o jovem viciado é forçado a roubar e/ou furtar para manter o seu 

vício, dependendo do nível de respeitabilidade na área, o mesmo passa a praticar esses delitos 

“a mão armada”, quase sempre a arma utilizada no crime é de um terceiro que foi “alugada”. 

O risco de acontecer um crime violento é ampliado, jovem entre 13 a 16 anos com uma arma 

na mão é risco quase que certo de latrocínio. 

c) Um terceiro momento da produção da violência e criminalidade diz respeito aos homicídios 

relacionados a dívida com o traficante local, a não realização e/ou “fracasso” nas atividades 

de roubo e furto muitas das vezes acaba sendo a sua sentença de morte. O traficante local, 

devido a sua posição inferior na cadeia hierárquica do tráfico é forçado a matar o viciado 

como forma de manter o controle do território e ao mesmo tempo serve de ameaça para os 

outros usuários de droga. 

d) O quarto momento da produção da violência e criminalidade acontece quando os diversos 

grupos de traficantes, territorializados nas “bocas”, passam a disputar territórios com grupos 

rivais, essa disputa acontece na microescala de poder, disputam ruas, quarteirões, esquinas, 

etc. 

e) Um quinto momento da produção da violência e da criminalidade acontece quando ocorre a 

intervenção da ação do Estado, a entrada da polícia nesses novos territórios, muita das vezes 

amplia a violência, aumentando o número de homicídios por diversos motivos. Mas 

prioritariamente é a disputa entre o agente territorial nato (Estado) representado pela polícia 

contra os grupos de traficantes que disputam o território, ressaltando que quase sempre a 

primeira ação estatal nesses aglomerados é realizada pela policia, como forma de pacificar e 

acabar com violência. A ação policial antecede a ação em saneamento básico, a educação, a 

saúde, a transporte, lazer, etc. Nessa perspectiva, o Estado entende e “combate” a violência e 

a criminalidade como caso de polícia e não como um fator social, que diz respeito a diversos 

seguimentos e demanda por serviços e equipamentos públicos. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisamos os dados e a produção cartográfica dos homicídios na Região Metropolitana de 

Belém, algumas questões nos chamam atenção. Primeiramente, em todas as AISPs dos Municípios 

de Belém, Ananindeua e Marituba a geração de hot spots – “zonas vermelhas”, coincidiram com os 

Aglomerados Subnormais, o que demonstra claramente que esse tipo de crime está diretamente 

associado a forma de produção do espaço, dinâmica do território, devido principalmente a precária 

presença do Estado nos serviços mais básicos e no processo de expansão da criminalidade para as 

áreas de periferização. 

Outra questão que nos chama a atenção está na relação direta que o tráfico de drogas 

estabelece com a elevação da taxa de homicídios das áreas de periferização, pois o mesmo ao se 

expandir produz uma dinâmica de poder e consequentemente uma nova territorialização. Não 

somente pela disputa de novas áreas de consumo e tráfico de drogas, mas também porque de forma 

indireta está associada ao aumento das taxas de roubo e furto e consequentemente a elevação do 

número de jovens que praticam esses crimes, o que acaba provocando o aumento das taxas de 

latrocínios e de homicídios de jovens delinquentes, pois morrem praticando assalto a partir do 

contato direto com as forças policiais ou mesmo foram vitimas “possivelmente” de grupo de 

justiceiros/extermínios, com destaque para o bairro do Guamá.  



Uma terceira questão para análise da elevação das taxas de homicídios está na forma que o 

Estado trata a questão de criminalidade, ainda se trata a violência e o crime como mero caso de 

policia. Nas áreas de periferização a primeira forma que o Estado se faz presente é pela ação das 

forças policiais, o que em um primeiro momento faz ampliar as taxas de homicídios da área. Nesse 

caso, a forma que o Estado se apresenta é pela ação coercitiva, impondo a ampliação do medo e da 

violência.  

Outra questão pertinente diz respeito à necessidade de ampliação da parceria entre as 

instituições que compõem a Secretaria de Segurança Pública com as Universidades, produzindo 

uma análise mais complexa dos problemas que envolve temas de violência e criminalidade, 

buscando uma visão que supere a questão jurídica muito presente nas instituições policiais, 

permitindo, assim, uma visão das Ciências Sociais, em especial da Geografia. 

A produção cartográfica e análise geográfica são “ferramentas” que estão sendo de grande 

importância para o entendimento do comportamento criminal e da violência, fato este que vem 

sendo evidenciado a partir de uma produção acadêmica, que envolveu diversos agentes de 

segurança pública, os mesmos participaram como agentes ativos na produção do conhecimento, 

através de artigos, monografias de especialização, dissertação de mestrado entre outras, juntamente 

com professores e discentes da UFPA e da UEPA, produzindo assim, um conhecimento mais 

próximo da realidade da Região Metropolitana de Belém.  
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