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Introdução 

Violência é um vocábulo proveniente do latim violentia, que remete a vis (“força, vigor, 

emprego da força física ou os recursos do corpo em exercer a sua força vital”). Esta força, 

segundo Zaluar (2000, p. 08), “torna-se violência quando ultrapassa um limite ou perturba 

acordos tácitos e regras que ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica”. 

Porém, esse limite não é definido de forma unânime e varia em cada cultura e época. A 

violência, para ser rotulada como tal, precisa ser percebida, e essa percepção é diferente 

tanto na maneira, quanto na intensidade, entre as pessoas. Daí, a maior parte das 

pesquisas sobre violência ser fundamentada no crime decorrente do ato violento. 

A violência e a criminalidade tornaram-se os mais cadentes problemas urbanos da 

atualidade, presentes na imprensa escrita e falada em âmbito global e local, em pesquisas 

de opinião e em um número crescente nas pesquisas acadêmicas. 

Segundo reportagem da Revista Época (set/2003, p. 53), o Brasil é campeão mundial de 

homicídios em números absolutos e o terceiro do ranking, se considerada a taxa de 

mortalidade por homicídio por grupo de 100.000 habitantes. Ele perde apenas para a 

Colômbia e para El Salvador, de acordo com os dados fornecidos pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS). Um brasileiro é assassinado a cada 12 minutos. A violência criminal é 

uma das maneiras que parte da sociedade brasileira tem, e se utiliza, para solucionar alguns 

problemas. 

Na tentativa de compreendermos as agressões, faz-se necessária a análise e interpretação 

dos espaços onde elas ocorrem, uma vez que elas não se distribuem de modo homogêneo 

no espaço geográfico. Partimos da hipótese de que há relação direta entre o aumento das 

taxas de homicídios em Londrina, e a disputa de territórios entre os envolvidos com o 

narcotráfico e o crime organizado nos anos de 2000, 2001 e 2002. 

O município de Londrina, no Norte do Paraná, apesar de bastante jovem é o segundo maior 

do Estado, em tamanho e importância. Sua origem data de 1929, mas ele foi fundado em 

1934, portanto, em 2004 fez 75 anos de existência ou 70 anos de ascensão na hierarquia 

administrativa. Contava em 2003 com aproximadamente 464.200 habitantes, dos quais 
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95,9% viviam no espaço urbano. O rápido crescimento populacional do município trouxe 

consigo uma gama de problemas principalmente relacionados ao desordenamento urbano. 

Segundo Paixão (1983), muitos estudos sobre cidades trabalham com a percepção 

generalizada da associação entre processos rápidos de crescimento urbano e o incremento 

nas taxas de criminalidade e violência. De acordo com o autor, processos rápidos de 

industrialização e urbanização provocam fortes movimentos migratórios, concentrando 

populações nas periferias dos grandes centros urbanos, sob condições de extrema pobreza 

e desorganização social expostas a novos comportamentos e aspirações mais elevados, 

inconsistentes com as alternativas institucionais disponíveis. O mercado de trabalho, por 

não conseguir absorver toda essa mão-de-obra, contribui para o crescimento do emprego 

precário e informal, do sub-emprego e do desemprego. Esse contexto geraria um ambiente 

propício para a expansão da violência e criminalidade nas médias e grandes cidades. 

No espaço urbano de Londrina, percebemos que as taxas de homicídio tem apresentado 

uma forte tendência de crescimento, fato determinante para a inversão da taxa do indicador 

que nos instigou a realizar a presente pesquisa: os “Anos Potenciais de Vida Perdidos” 

(APVP). Até o ano 2000, o evento que mais roubava APVP eram os acidentes de trânsito. 

Em 2001 houve a inversão do ranking e, desde então, os homicídios lideram com grande 

vantagem a primeira causa desse indicador. 

Nessa pesquisa, procuramos de refletir sobre como os conflitos interpessoais resultam em 

agressões físicas que levam às mortes, e qual a correlação entre esses homicídios e as 

atividades ilegais desenvolvidas no cotidiano da cidade. 

Quantos às fontes, foi realizada pesquisa com os dados do Sistema de Informações em 

Mortalidade (SIM), junto à Secretaria Municipal de Saúde, de onde foram selecionados os 

óbitos cuja causa básica foram as agressões - homicídios e intervenções legais -, nosso 

objeto de análise. Para completar a informação, principalmente em relação ao local de 

ocorrência e motivação da agressão, recorremos aos dados do Instituto Médico Legal (IML), 

para controle e filtragem dos dados contidas na Declaração de Óbito, através da análise do 

Boletim de Ocorrência (BO), Laudo de Necropsia, exames complementares realizados na 

vítima e investigação policial. As informações e registros utilizados nesta pesquisa são 

dados oficiais, produzidos na lógica das instituições que os forneceram e não retratam com 

exatidão a realidade, mas existe a possibilidade de subnotificação das informações. 

Entretanto, através da análise desses registros, foi possível verificar a evolução da violência 

homicida no município através da identificação de suas tendências e padrões. 

Por que pesquisar os homicídios em Londrina? 
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Ao analisarmos os perfis de morbi-mortalidade dos últimos cinco anos do município, 

verificamos que as agressões violentas têm feito um número maior de vítimas a cada ano, 

principalmente entre as populações jovens. O aumento da violência homicida na cidade de 

Londrina nos instigou a investigar quem são esses jovens que estão sendo agredidos, onde 

e como vivem e por que tais atos violentos acontecem. 

A violência possui um conceito subjetivo, que varia de acordo com o meio sócio-cultural e 

espaço-temporal daqueles que a percebem. Essa subjetividade torna o tema rico e 

complexo, mas dificulta a possibilidade de se quantificar a violência, uma vez que o que 

seria percebido para alguns, não o seria para outros. A subnotificação dos crimes é outro 

problema nas pesquisas acadêmicas sobre o tema. Os crimes podem ser percebidos, mas 

não exatamente mensurados, uma vez que uma parcela deles não chega ao registro das 

ocorrências. De acordo com o IBGE (PNAD-1988), 68% das vítimas de roubo e furtos não 

registram queixa: por descrença na instituição (28%), falta de provas (23%), por não 

considerar o fato importante (22%) e por medo de represália (4%). A subnotificação de 

algumas formas de criminalidade, foi o principal motivo que nos fez escolher os homicídios 

como objeto de análise para caracterizar a violência em Londrina. Supõe-se que a 

subnotificação seja baixa, pois existe um fluxo em que as instituições Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), Instituto Médico Legal (IML), Secretaria de Segurança Pública, Polícia 

Civil, Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF), reúnem, 

registram e investigam todas as mortes por causas violentas e, dentre elas, os homicídios. 

 Objetivo 

Neste trabalho, o objetivo principal foi pesquisar a violência homicida que ocorre na cidade 

de Londrina e relacioná-la ao contexto de delimitação de territórios, que nem sempre ocorre 

no espectro visível, através da análise da ocupação do espaço urbano do município, 

enquanto “locus” gerado e gerador dos processos de exclusão e auto-segregação sócio-

espacial. 

Materiais e método 

O processo de pesquisa, passou por várias fases, a saber: 

Diante da aprovação do projeto de trabalho pelo Comitê de Ética e Bioética em Pesquisa, da 

Universidade Estadual de Londrina e da análise do material bibliográfico disponível sobre o 

tema, foram feitas observação in loco nas ocupações não regularizadas existentes no 

espaço urbano do município de Londrina, para a construção da caracterização desses 

lugares através dos elementos visíveis. Produziu-se o mapeamento das favelas e 

assentamentos no espaço urbano de Londrina - com base no banco de dados elaborado e 

atualizado anualmente pela Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-Londrina), 
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intitulado “Situação das Favelas, Assentamentos e Ocupações Irregulares em Londrina”, do 

ano de 2003 - em forma de layer. A base cartográfica utilizada foi a malha urbana do 

município, com logradouros georreferenciados. Através do software MapInfo Professional 

6.0, foram construídos polígonos para cada ocupação não regularizada, em formato vetorial, 

relacionados ao banco de dados com informações sobre o nome da ocupação, a situação 

com relação à irregularidade, condições das moradias quanto à infra-estrutura de 

saneamento básico, esporte, lazer e serviços. Foram construídos mapas temáticos por 

região da porcentagem simples das ocupações não regularizadas e seus moradores na 

cidade de Londrina. Foram consideradas regiões aquelas estabelecidas pela Secretaria de 

Saúde, como recorte de análise. 

Em seqüência, trabalhou-se na seleção dos registros dos homicídios, a partir dos dados 

provenientes da Diretoria de Processamento e Análise de Dados em Saúde (Secretaria 

Municipal de Saúde). O banco de dados de origem foi o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, do qual usou-se as informações relativas aos 

anos de 2000, 2001 e 2002. Os óbitos foram selecionados segundo causa básica, conforme 

a Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10). Consideramos registros validados para nossa pesquisa 

todos os homicídios e intervenções legais ocorridos no município de Londrina, no período de 

1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2002. 

Houve a necessidade da comparação e complementação das informações da Declaração 

de Óbito (DO), digitadas no SIM, através de pesquisa realizada no Instituto Médico Legal, 

com os laudos de necropsia e boletins de ocorrência lavrados pela polícia. Essa etapa foi 

necessária e de extrema importância à pesquisa devido às falhas de preenchimento da DO, 

especialmente em se tratando do endereço de ocorrência da agressão. As falhas mais 

freqüentes foram o não preenchimento do campo e o preenchimento com “ignorado” ou “via 

pública”, o que não nos informa o verdadeiro local de ocorrência da agressão. 

A partir da reunião dos dados foi possível proceder a distribuição espacial dos homicídios 

ocorridos no espaço urbano do município de Londrina, nos anos de 2000 a 2002, por local 

de ocorrência da agressão e local de residência da vítima, através de geocodificação entre 

estes e a base cartográfica de logradouros. Eles foram totalizados em 362 casos. Através do 

MapInfo Professional, foi medida a distância (em metros) entre o endereço da vítima e o 

local da agressão, com o objetivo de buscar correlações entre essas duas variáveis, bem 

como identificar concentrações ou aglomerações de ocorrências de homicídios. A análise 

dessa etapa possibilitou o diagnóstico espacial das relações sociais e conflitos interpessoais 

que resultaram em mortes violentas na cidade de Londrina, no período estudado. 
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Para esse diagnóstico agregou-se a seleção de variáveis e construções de classes que nos 

possibilitaram a confecção de gráficos e caracterização dos homicídios quanto ao mês de 

ocorrência (12 classes), dia da ocorrência (7 classes) e hora da agressão (7 classes). Para 

essa última, considerou-se sete classes de análise para o horário de ocorrência da 

agressão, pois cada uma das vinte e quatro horas do dia seriam muitas classes para serem 

analisadas separadamente. Agrupou-se o dia em seis classes homogêneas de quatro horas 

e uma para as agressões cujo horário foi ignorado. Outras variáveis consideradas foram a 

idade da vítima, distribuída em dez classes estabelecidas através dos critérios utilizados 

pelo Ministério da Saúde, o sexo da vítima e a sua ocupação. A última variável diz respeito 

ao tipo de arma utilizada na agressão. Nos casos em que a vítima foi agredida por mais de 

um tipo de arma, considerou-se aquela que foi responsável pelo óbito, com base no laudo 

de necropsia do Instituto Médico Legal. 

As ocupações não regularizadas 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), 46% das prefeituras 

brasileiras declararam a existência de 63 mil loteamentos irregulares e 506 municípios 

possuem programas de regularização fundiária de favelas ou loteamentos irregulares. Cerca 

de 28% das prefeituras (1.519 municípios) declararam a existência de favelas em seus 

municípios. O conceito de favela utilizado por cada prefeitura nem sempre é o mesmo 

adotado pelo IBGE. Cada instituição, governamental ou não, entende como sendo favela à 

partir de uma perspectiva distinta. Os conceitos se formam de maneira intelecto-cognitiva, 

de acordo com os interesses daqueles que os formulam. A favela é produto da conjugação 

de várias causas. A expropriação dos pequenos proprietários rurais e a sub-exploração da 

força de trabalho no campo conduzem a sucessivas migrações rural-urbana. Ou como 

produto do processo de empobrecimento da classe trabalhadora em seu conjunto, o 

aumento da procura pela mão-de-obra especializada e a elevação das taxas de 

desemprego, que conduzem à migração urbana-urbana, principalmente de pequenas para 

médias e grandes cidades. Essas migrações ocorrem essencialmente por dois processos: o 

de expulsão e o de atração. Trabalhadores expulsos de suas casas (tanto no meio rural 

quanto no urbano), por falta de emprego e, conseqüentemente, de recursos financeiros para 

sustentar a família, são atraídos pela ilusão de garantia de emprego e moradia numa 

mesma cidade. 

A chegada dessas populações às cidades, diante do alto preço da terra urbana e das 

edificações – mercadoria inacessível para boa parte dos trabalhadores -, faz com que eles 

passem a fazer uso de algumas áreas do espaço urbano de maneira ilegal. A favela exprime 

a luta pela sobrevivência e pelo direito ao uso do solo urbano de uma parcela da classe 

trabalhadora ou desempregada. A superação da escassez das condições e recursos 

básicos necessários à vida é obtida através da prática daquilo que Milton Santos (2002, p. 
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309) chama de “alternativas de racionalidade”. A criatividade passa a ser instigada - quando 

não, única alternativa - para superar a escassez. O trabalho informal ou subemprego torna-

se a única oportunidade diante da falta da qualificação exigida para se conquistar um 

emprego formal. Da mesma forma, a falta de habitação obriga as pessoas a buscar 

alternativas que lhes garantam uma moradia. A ocupação não regularizada de determinadas 

áreas do espaço urbano e a construção de favelas passa a ser a saída encontrada para 

compensar a falta de um lugar para morar. 

A maior parte das favelas ocupa terras públicas, da União, Estado ou Município. Em geral as 

ocupações ocorrem nas áreas verdes dos loteamentos. Pela legislação em vigor os 

loteadores são obrigados a deixar 15% da gleba total para serem utilizadas como áreas 

verdes. Em sua maioria são reservados para este fim os locais de maior declividade ou mais 

insalubres. Isso também explica porque as favelas ocupam as piores porções do espaço 

urbano, as que apresentam maior risco de enchentes e desabamentos, e que deixam seus 

moradores expostos ao risco de adoecer e morrer. 

 

Figura 1 – Localização geográfica das ocupações não regularizadas no espaço urbano do 

município de Londrina – 2003 

Em Londrina, a maior parte das ocupações não regularizadas ocorrem em fundos de vale, 

onde a vulnerabilidade ambiental é grande e o risco de adoecer é alto (figura 
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 1). Os motivos que levam o serviço público de saúde a considerar tais ocupações “áreas de 

risco” têm base nas análises sócio-econômicas, ambientais, de saneamento e infra-

estrutura. A Companhia de Habitação de Londrina (COHAB) realiza um trabalho, atualizado 

anualmente, de levantamento e cadastramento das ocupações não regularizadas em 

Londrina, categorizadas de acordo com o tipo de ocupação, local de instalação e tamanho e 

forma de moradia. 

Quanto ao número de ocupações e distribuição populacional, observamos que a região sul 

da cidade é a que possui o maior número de pessoas morando em ocupações não 

regularizadas (tabela 1). Isso se deve ao fato de se localizar nessa região um espaço que foi 

destinado, em meados da década de 1980, a assentar famílias expropriadas do campo e de 

outros municípios. Atualmente, o União da Vitória (nome dado ao referido assentamento), 

reúne moradores provenientes de migrações intra-urbanas, interurbanas e interestaduais. 

Em janeiro de 2001, essa ocupação contava com 2026 famílias e 11930 moradores 

(CARVALHO e ZEQUIM, 2003). Segundo a COHAB-LD, em 1993, cerca de 20 mil pessoas 

viviam em favelas ou assentamentos urbanos em Londrina. Em 1995, esse número passou 

para 22.340 pessoas e, em 2000, esse número passou para aproximadamente 45 mil 

habitantes, ou seja, cerca de 10% da população londrinense estava vivendo em ocupações 

não regularizadas. Enquanto em Londrina a média é de 3,4 habitantes por domicílio, nas 

ocupações não regularizadas, a média é de 5 pessoas. 

Tabela 1 – Freqüência simples das ocupações não regularizadas, por região, no espaço 

urbano de Londrina – 2003. 

Região Número de Ocupações População 

Leste 28,6% (20 ocup.) 14,59% (6474 pessoas) 

Sul 28,6% (20 ocup.) 37,83% (16792 pessoas) 

Norte 24,3% (17 ocup.) 17,40% (7726 pessoas) 

Oeste 11,4% (8 ocup.) 27,51% (12211 pessoas) 

Centro  7,10% (5 ocup.) 2,67% (1186 pessoas) 

Fonte: COHAB-Londrina 

A região leste da cidade nos chama atenção por possuir uma característica bastante 

peculiar: assim como ocorre na região sul, a região leste possui um grande número de 

ocupações ilegais, porém, o número de pessoas que as habita não é muito expressivo. São 

várias pequenas ocupações, do final da década de 1980 e década de 1990, que localizadas 

principalmente em fundos de vale da micro bacia do Ribeirão Água das Pedras 
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Ao analisarmos o percentual das ocupações não regularizadas que dispõem de saneamento 

básico na cidade de Londrina – nos remetemos apenas à quantidade –, verificamos que se 

tratam de índices bastante elevados, se comparados aos índices da maioria dos municípios 

brasileiros (tabela 2), mas que se mantém abaixo da média municipal. 

Tabela 2 – Características das ocupações não regularizadas, comparadas às demais 

ocupações em Londrina, quanto ao saneamento básico – 2003. 

Abastecimento Ocupações não regularizadas Ocupações regularizadas 

Água potável 77,1% 100% 

Energia elétrica 76,3% 100% 

Rede de esgoto 20,0% 67,38% 

Coleta de lixo 75,7% 100% 

Fonte: COHAB-Londrina 

Para a saúde pública, as informações sobre questões relacionadas ao saneamento básico 

são extremamente importantes, pois à partir delas podem-se estabelecer e desenvolver 

ações preventivas e de intervenção da vigilância sanitária e epidemiológica. Inúmeros 

processos de morbidade e mortalidade estão intrinsecamente relacionados à falta ou 

ineficácia de instalações sanitárias. 

Tabela 3 – Freqüência simples da disponibilidade de acesso a bens e serviços públicos, nas 

ocupações não regularizadas de Londrina – 2003. 

Bens comunitários e serviços % Ocupações não regularizadas que 
dispõe do bem ou serviço 

Telefone público 77,1% 

Escola, creche e/ou centro comunitário 11,4% 

Posto de saúde 7,1% 

Área de esporte e lazer 5,7% 

Módulo policial 0% 

Fonte: COHAB – Londrina 

Pouquíssimas ocupações localizadas em Londrina têm serviços públicos e áreas de lazer 

(tabela 3), o que configura um outro problema, não mais ambiental, mas eminentemente 
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social. A falta de acesso a escola, creche, centro comunitário e áreas de esporte ou lazer, 

geram nas populações que vivem nas favelas e assentamentos períodos de ócio bastante 

extensos. Nos chamou atenção a inexistência de módulos policiais nas favelas, 

assentamentos e demais ocupações não regularizadas da cidade. 

O problema: violência homicida na cidade de Londrina 

Em uma matéria publicada no Boletim Informativo de Saúde de Londrina (nº 32, 2002) o 

aumento da violência urbana é relacionado a diversos motivos, principalmente estruturais. 

Entre as causas destaca-se “a enorme desigualdade social e econômica brasileira, a 

facilidade de aquisição de armas de fogo, o abuso de álcool e drogas, a falta de redes de 

apoio comunitário e a falta (ou ineficiência) de policiamento”. 

Gráfico 1 - Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP)*, residentes em Londrina, 1994 – 

principais causas. 
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O número de óbitos, por causa, é um indicativo importante para o planejamento das ações 

em saúde, porém, segundo Bustamante-Montes (1994) é insuficiente quando o propósito é 

comparar a importância das causas de morte. Segundo os autores, é por isso que se tem 

buscado outros indicadores que de alguma maneira atribuam peso ou valor diferente às 

mortes. A mortalidade prematura merece, partindo dessa necessidade de elencar 

prioridades, uma atenção especial. O impacto das intervenções em mortes ocorridas entre 

os jovens é potencialmente maior do que entre as idades mais avançadas. O indicador de 

Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) estima o tempo que uma pessoa poderia mas 
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deixou de viver, ou seja, qual foi a perda de vida potencial, medida em anos, que teve a 

vítima. 

 

Em Londrina, entre os anos de 1994 e 2000, as principais causas de Anos Potenciais de 

Vida Perdidos (APVP), em primeiro lugar e com grande distância das demais causas, os 

acidentes de transporte, responsáveis por uma perda potencial de 3686 anos dos cidadãos 

londrinenses. Em segundo lugar, vinham os homicídios, responsáveis por uma perda pouco 

menor que a metade dos anos perdidos pelos acidentes de trânsito (gráfico 1). As causas 

externas – homicídios, suicídios e acidentes – são as principais causas de morte entre as 

populações jovens e isso contribui para a elevação do APVP. As doenças cerebrovasculares 

apareceram como terceira causa de APVP no ano de 1994, em Londrina. Essa causa de 

morte aparece com menor freqüência nas populações jovens, mas é a primeira causa de 

mortalidade geral do município, o que justifica sua posição no cálculo do APVP. 
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Gráfico 2 - APVP, residentes em Londrina, 2000 - principais causas. 

No ano 2000, a diferença entre os anos potenciais de vida perdidos por acidentes de trânsito 

e homicídio diminuiu drasticamente (gráfico 2). Atribuímos a essa aproximação entre o 

APVP dessas duas causas alguns importantes fatores. Em primeiro lugar, houve na cidade 

de Londrina, uma readequação viária, contratação e capacitação de agentes de trânsito e 

melhoria do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência - SIATE, reduzindo 

os acidentes com vítimas fatais. Em segundo, houve significativo aumento da mortalidade 

por homicídio em Londrina, que passou de 43 casos em 1994 (taxa de 10,56 para cada 
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grupo de 100.000 habitantes) para 73 casos em 2000 (taxa de 16,10 para cada grupo de 

1000.000 habitantes). As doenças cerebrovasculares se mantiveram como terceira causa de 

APVP no município. 

Em 2001, houve a inversão da primeira causa de Anos Potenciais de Vida Perdidos em 

Londrina e os homicídios passaram a “roubar” mais anos potenciais do que os acidentes de 

trânsito, em Londrina (gráfico 3). Essa mudança se deu somente em virtude da alteração do 

perfil da mortalidade por homicídios, já que o APVP por acidentes de trânsito se manteve 

bastante próximo à realidade do ano anterior. O aumento dos números absolutos foi 

bastante expressivo, fato que elevou a taxa de mortalidade por homicídio de 16,10 para 

26,82 para cada grupo de 100.000 habitantes. 
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Gráfico 3 - APVP, residentes em Londrina, 2001 - principais causas. 

Ao analisarmos a mortalidade por homicídios ocorridos em Londrina, por ano, de 1994 a 

2002 (gráfico 4), veremos que o número absoluto de óbitos por essa causa básica em 1994 

foi de 43 casos. Em 1995, houve um aumento de 42% com relação ao ano anterior. Nos 

dois anos seguintes, houve uma redução no número de homicídios ocorridos no município, 

que chegou a registrar, em 1997, 39 casos de homicídio. No ano de 1998, houve um 

aumento para 64 casos seguido, em 1999, por uma pequena redução para 59 casos de 

homicídio em Londrina. Porém, no ano 2000, começou um processo de aumento dos casos 

registrados de homicídio no município, nunca antes ocorrido. Os números absolutos de óbito 

por homicídio criaram uma curva ascendente, que passaram de 73 em 2000, para 125 em 

2001 e chegaram a 164 em 2002. 

 16700 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

43

61
49

39

64 59

164

125

73

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 

Gráfico 4 - Total de óbitos por homicídios, ocorridos em Londrina, 1994 a 2002 

Fonte: DPADS/MAS/PML 

 Foi um aumento real significativo da violência homicida na cidade, fato que nos 

instigou a realizar o presente estudo para buscar compreender as causas da mortalidade 

prematura na cidade. O leitor poderá observar, no decorrer do trabalho, que o perfil de 

mortalidade em Londrina está bastante próximo da realidade nacional. Portanto, não 

estaremos nos remetendo a um caso isolado, mas buscando entender os conflitos que 

ocorrem no cotidiano de grande número de cidades que geram a morte principalmente de 

jovens no país. 

 Os homicídios não ocorrem de maneira homogênea no espaço urbano. Analisamos 

geograficamente os óbitos provenientes de agressões homicidas ocorridos em Londrina 

entre 2000 e 2002. Selecionamos esse período por marcar a mudança do perfil de 

mortalidade no município, com inversão da principal causa de APVP e aumento do número 

de pessoas que são mortas pela violência homicida. 

Territórios da ilegalidade 

O território que consideramos é resultante do trabalho realizado no espaço, através de 

interações sociais e de poder. É o produto da delimitação do espaço vivido onde algum, 

alguns ou muitos indivíduos exercem seu poder. Um exemplo claro de poder num território é 

o exercido pelo Estado, em todas as escalas. Para Arendt (1969, p. 34) o território advém da 

capacidade de se agir em conjunto, ou seja, da atividade de se construir articulações. 

No caso do desenvolvimento de atividades consideradas ilícitas (tráfico de drogas, crime 

organizado, formação de gangues), existem diversos atores sociais que se apropriam desse 

espaço e impõem relações de poder. Esse poder dos atores que dominam/comandam o 
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território onde estão presentes atividades ilícitas não se dá tão somente pela coação, 

ameaça e força bruta. São estabelecidas relações de proteção e apadrinhamento entre os 

que comandam as atividades ilegais e o território onde estes impõem seu poder, e as 

populações que compõem esse território. Principal símbolo exterior de status entre os 

“comandantes” e símbolo auxiliar na manutenção da sua reputação é a arma de fogo. 

Cercando todos os territórios, há fronteiras que delimitam o exercício da dominação e da 

autoridade, visíveis ou invisíveis. São muros que se erguem em diferentes escalas e são 

reconhecidos tanto pelos atores intra-território em questão, tanto por aqueles que estão/são 

externos a ele. O espaço nas cidades é fragmentado, porém contínuo enquanto fenômeno 

urbano. O mercado imobiliário impulsiona a seletividade da ocupação e o valor da 

propriedade se coloca como fronteira na criação de territórios intra-urbanos segregados 

sócio-espacialmente (Moura, 2000, p. 92). 

No espaço intra-urbano surgem movimentos locais, formas de organização da sociedade 

civil, ou ainda, no extremo oposto, grupos ligados ao crime organizado que erguem muros e 

definem territórios que perpassam todas as esferas da sociedade buscando “influir em 

ações e decisões à partir do domínio de uma parcela do espaço” (BECKER, 1994, p. 239). 

Espaço e sociedade são reorganizados, redefinindo limites de poder e instituindo novos 

códigos. Sobre o tema, Milton Santos (1994) afirma que é através de estratégias e táticas 

territoriais que o poder se manifesta. Esse poder, oriundo da decisão de influenciar e 

controlar, define um recorte circunscrito, próprio e delimitado, desenhado à partir de 

escolhas e embates dentre o fundamental para que se concretizem suas metas. 

As cidades sediam “guetos” e enclaves, e criam limites invisíveis, porém nítidos, entre áreas 

excluídas e auto-segregadas. Estas últimas vêm trocando seus muros invisíveis por altos 

muros, vigiados por guaritas, fortificações e seguranças armados (MOURA, 2000, p. 96). 

Formam um imenso arquipélago composto de bairros pouco integrados com o resto do 

território urbano. O mundo exterior passa a ser percebido como ameaçador (SCHAPIRA, 

2000, p. 180). 

Comandos (da ilegalidade criminosa) se multiplicam nas cidades e o medo aumenta na 

proporção inversa à confiabilidade das instituições encarregadas de manter a ordem 

(MOURA, 2000, p. 97). Onde o Estado é ausente ou ineficiente, quanto ao controle da 

ilegalidade, surgem e se alastram as medidas privadas de segurança e o descrédito na 

segurança pública. Normas e mandos novos são colocados em prática, tanto nos guetos 

quanto nos enclaves, exercendo um novo Direito e impondo novos estatutos e 

procedimentos que subvertem os princípios éticos e democráticos. Spósito (1999, p. 19) 

afirma que “[...] por não se relacionarem entre si, a unidade urbana se fragiliza, pois não há 
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mais um território urbano, mas territórios urbanos, no plano físico territorial, no plano sócio-

econômico e [...] no plano das representações sociais”. 

O espaço urbano, contínuo e fragmentado, é dividido em territórios comandados por 

“poderes” distintos, ora legais, ora ilegais. Nos interessa nesta pesquisa identificar os 

territórios dominados/controlados por agentes que praticam atividades ilícitas no espaço 

urbano de Londrina, na tentativa de relacionar a disputa por territórios com os homicídios 

ocorridos na cidade. 

A estrutura urbana e a exclusão social 

O espaço urbano é fragmentado e articulado, pois, como explica Corrêa (1995, p. 07-08), 

suas partes mantém relações espaciais entre si, ainda que com intensidade variável e, por 

ser reflexo social, é profundamente desigual e nada estanque. Sua mutabilidade é constante 

e complexa, condicionante e condicionada por diferentes ritmos e naturezas de expansão. 

Segundo o autor, os “agentes sociais” são aqueles que fazem e refazem a cidade: os 

“proprietários dos meios de produção e dos lotes urbanos, os agentes imobiliários, o Estado 

e os grupos sociais excluídos”. 

Os processos e formas espaciais que se configuram na cidade estão intrinsecamente 

relacionadas aos diferentes grupos sociais que as compõem. O tempo de adaptação das 

formas à modernização globalizadora é diretamente proporcional à quantidade de poder 

econômico e influência política de cada fração social que a reivindica. Santos (2002, p. 307) 

afirma que “enquanto novos objetos se instalam (prédios inteligentes, vias rápidas, infra-

estruturas) em algumas áreas urbanas, na maior parte da aglomeração permanecem 

objetos herdados representativos de outras épocas”, ou seja, mesmo que as funções sejam 

outras, mantém-se as formas. Isto ocorre porque para atingirem a modernidade e atender as 

necessidades da globalização da economia (visando maior fluidez e adequação às 

exigências técnicas da produção), para se tornarem mais competitivos, os novos objetos 

possuem altos custos de implantação. O espaço urbano não é homogêneo sob nenhum 

aspecto. Nele é observada uma multiplicidade e diversidade de conteúdos técnicos, sociais, 

econômicos e culturais. Esses conteúdos geram [a] e são acentuados [pela] “diversidade 

sócio-espacial”, onde coexistem os mais variados tipos de capital e inúmeros tipos de 

trabalho. 

Milton Santos (2002, p. 309) discute sobre uma racionalidade urbana dominante, que rege 

através do capital e das técnicas, e contra racionalidades daqueles que experimentam a 

escassez e se adaptam à realidade urbana vigente. Estes últimos são aqueles que, do ponto 

de vista social, econômico ou geográfico (que vivem – e não só habitam – lugares menos 

modernos), têm incapacidade de completa subordinação às racionalidades dominantes. 

Essa incapacidade não pode ser vista como algo negativo, a nosso entender, pois a 
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exclusão do centro da racionalidade hegemônica gera nos excluídos uma necessidade de 

superação da escassez e busca por formas alternativas de racionalidade, para dar 

continuidade às suas sobrevivências. A criatividade é estimulada (na verdade, quase 

forçada) e formas alternativas surgem para compensar a falta de capital. 

O crescimento industrial do Brasil esteve associado a uma intensa urbanização. Desde a 

década de 1950, a idéia era promover uma industrialização baseada no processo de 

substituição de importações, voltada para o mercado interno, num período concentrado de 

tempo. Segundo Caldeira (2003, p. 48), da década de 1940 ao final da década de 1970 o 

Brasil mudou de forma dramática e paradoxal “urbanização significativa, industrialização e 

expansão do mercado de consumo e complexificação da estrutura social, acompanhadas 

por autoritarismo, supressão da participação política da maioria da população, distribuição 

extremamente desigual da renda e uma constante tentativa de manter a hierarquia social e a 

dominação social”. 

Na década de 1970, massas consideráveis da população foram integradas ao mercado de 

consumo à partir de uma vigorosa política de créditos – já que a indústria nacional estava 

baseada na expansão do mercado interno – que permitiu às camadas sócio econômicas 

mais baixas o acesso a alguns bens de consumo duráveis e a roupas. De acordo com a 

autora supra citada, essa “política permite entender a presença de televisores nas favelas e 

basicamente explicar como foi possível expandir o mercado interno e ao mesmo tempo 

manter uma distribuição desigual da renda e salários muito baixos” (CALDEIRA, 2003, p. 

47). 

Na década de 1980 (a chamada década perdida), o salário mínimo no Brasil sofreu uma 

diminuição real de 46% e a inflação registrou altíssimos índices. As conseqüências sociais 

da crise econômica foram devastadoras: desemprego, recessão e pobreza, que adquiriram 

proporções alarmantes no começo da década de 1990. Os efeitos da crise foram 

especialmente duros para os pobres e agravaram a já desigual distribuição de renda. Nas 

décadas de 1970 e 1980 houve o aumento do número e tamanho das ocupações não 

regularizadas nas principais cidades do Brasil. 

Urbanização e violência: a dinâmica espacial e a construção de “muros” 

Santos (1994) afirma que todas as cidades brasileiras exibem problemáticas parecidas com 

relação ao emprego, habitação, transporte, lazer, água, esgoto, educação e saúde. A 

disputa pelo espaço urbanizado ou território parcelado e dotado de equipamentos e serviços 

coletivos resulta na subdivisão do território da cidade em compartimentos destinados a 

diferentes estratos sociais – estratificação social do espaço legal, dos quais as melhores 

parcelas são ocupadas pelos mais ricos e, na maioria das cidades brasileiras, as piores 

parcelas ocupadas pelos mais pobres. Quando nos referimos ao espaço legal, não 
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incluímos as áreas públicas e as de proteção ambiental, que também são ocupadas pelas 

populações de baixa ou sem renda. As ocupações não regularizadas ocorrem 

impulsionadas por diversos fatores que vão desde a facilidade de acesso aos equipamentos 

coletivos – escolas, postos de saúde, hospitais -, até a proximidade do mercado de trabalho, 

o que torna o gasto com transporte mais acessível. Nesse sentido, Castells (1983) observou 

que a estratificação do território tinha uma correspondência com a estratificação social. O 

autor aponta a segregação residencial como um processo que origina a tendência a uma 

organização espacial em áreas de grande homogeneidade social interna e de grandes 

disparidades entre essas mesmas áreas. Sendo assim, a segregação residencial passa a 

ser a expressão espacial da condição ou classe social de cada grupo. 

Quanto melhor a localização e melhor a qualidade da habitação, maior deverá ser o poder 

aquisitivo do comprador, e isso gera certa homogeneidade sócio-espacial, principalmente 

nos extratos extremos: os que podem muito e os que (quase) nada podem adquirir. Assim, o 

surgimento de um novo padrão de segregação residencial é marcado pelos enclaves 

fortificados (condomínios fechados ou bairros cercados) que se fazem acompanhar pela 

criação de novas favelas e pelo adensamento das já existentes. 

Parte da população desprovida de condições econômicas suficientes para adquirir um local 

para construir sua habitação, passa a fazer uso do solo ilegalmente. É o contraste existente 

entre o recomendado e o possível. A ilegalidade contribui para a exclusão social e é agente 

do padrão de segregação espacial do meio urbano. A invasão de terrenos como solução, 

ainda que precária, da carência habitacional, pode ser observada tanto nas áreas 

metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, quanto em cidades médias, como Londrina 

no Estado do Paraná. Aquelas populações desprovidas de condições econômicas para 

adquirir um local para moradia passam a fazer uso do solo urbano ilegalmente, ocupando 

espaços ambientalmente frágeis como encostas e fundos de vale, constituindo as favelas, 

os assentamentos e as ocupações irregulares do espaço urbano. 

De outro lado, estão as populações que se auto-segregam. São populações que dispõem de 

poder aquisitivo para morarem em lugares fortemente vigiados, com cães, porteiros, portões 

eletrônicos e altos muros com cercas eletrificadas. Assim, aqueles que não possuem 

condições econômicas para adquirir todo esse aparato arquitetônico para proteger sua casa 

e família da violência que ocorre na cidade, recorrem às armas de fogo como “estratégia de 

proteção”. O medo provoca mudanças no estilo de vida e na percepção espacial, e muda o 

design das estruturas urbanas. 

A criminalidade é um tema que vem sendo bastante debatido e está freqüentemente nos 

noticiários da imprensa. A violência é percebida pela maior parte das populações urbanas, 

especialmente nas médias e grandes cidades. 
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A maneira como os atos violentos são expostos e veiculados pela mídia, que sem nenhum 

pudor torna os fatos algumas vezes mais sensacionalistas do que realmente são, tende a 

aumentar o medo e a ansiedade que são incorporados ao cotidiano citadino e causam 

mudanças visíveis nas feições da cidade. Os lotes nas cidades latino-americanas possuem 

a marcante característica de serem cercados ou murados, separando o espaço público (da 

rua) do privado (intra-lote). Esta é uma maneira de proteção, mas também pode ser 

pensada como forma de auto segregação. 

Na década de 1980, houve grande proliferação das moradias verticalizadas. Inúmeros 

edifícios foram construídos e passaram a ser habitados por pessoas que buscavam 

segurança e boa localização, mesmo que para isso tivessem que abrir mão do quintal. A 

partir da década de 1990, segundo Spósito (2003, p. 15), “[...] a ‘onda’ dos loteamentos 

fechados passou a comparecer como a nova forma de habitat urbano, que continha os 

valores associados à verticalização e mais o símbolo de qualidade de vida, advindo da 

presença de áreas verdes e de lazer, e da opção pela residência unifamiliar”. 

Em Londrina, na segunda metade da década de 1980, condomínios fechados de alto padrão 

começaram a ser construídos na zona sul do espaço urbano, próximo ao Catuaí Shopping 

(maior shopping da cidade), provocando mudanças nas formas espaciais e criando novas 

práticas socioespaciais. A maioria dos slogans utilizados para o marketing desse novo 

produto imobiliário frisa a segurança como um dos mais positivos aspectos em se optar por 

condomínios fechados, seguido pela qualidade de vida, através da arborização e beleza do 

lugar. O fato é que se trata de um enclausuramento voluntário, num lugar onde a 

convivência se dará com pessoas de nível econômico semelhante, uma vez que há 

padronização do tamanho e qualidade da construção e metragem do lote. Segundo Spósito 

(2003, p. 17), “há claros elementos de permanência da segregação, tendo em vista a opção 

dos moradores dos loteamentos fechados pelos controles de acesso às suas áreas 

residenciais, pela negação às áreas públicas da cidade, que estão fora dos muros que os 

protegem e os distinguem, enfim, pela auto-segregação. O poder de consumo da 

mercadoria imobiliária, que se apresenta com o invólucro de vários atributos modernos, é, 

sem dúvida, o que designa a distinção social dos moradores desses enclaves”. 

Além dos muros concretos, de cimento, tijolos e pedras, que envolvem residências e 

condomínios, há outros aparatos de segurança com os quais os citadinos convivem 

diariamente. São cercas eletrificadas, grades com materiais pontiagudos, animais treinados 

para atacar estranhos que invadam espaços privados, sistemas de alarmes monitorados, 

vídeos vigias dispostos não somente no espaço intra-domiciliar, mas também nas calçadas 

pelas quais passamos, e nos mais variados lugares comerciais e de serviços e uma 

infinidade de serviços de seguros. São todas estratégias que objetivam ora proteger os bens 
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e a integridade física, ora impedir a aproximação ou o contato com aqueles que não são 

tidos como “pares”. 

Assim como há muros que buscam esconder e proteger grupos sociais conferindo-lhes 

segurança social e status a partir da adoção de um novo estilo de vida, produzido em 

enclaves fortificados, há também um outro tipo de muro, um muro de estigmas, que não é 

visível aos olhos, mas que se sabe estar lá, no entorno das favelas, assentamentos e 

ocupações irregulares. Essa separação simbólica da favela para com o restante da cidade, 

através de processos de estigmatização, ocorre com base no preceito de que esses 

espaços (de ocupações não regularizadas) são perigosos. Os muros invisíveis do 

preconceito e de estigmas são acentuados pela associação entre favela e tráfico de drogas. 

A visão dualista por parte da cidade formal ganhou novo fôlego, segundo Zaluar e Alvito 

(1998) com a inclusão do narcotráfico e da violência urbana, e foi dotada de legitimidade 

social pela utilização freqüente pela mídia de metáforas como ‘cidade partida’ e ‘desordem 

urbana’. 

É fato que parte dos moradores de favelas estão inseridos na divisão social do trabalho 

hegemônica, embora geralmente em posições marginais, e que a maioria trabalha e 

consome fora de seu local de moradia. Pretendemos não cair nessa armadilha, de 

estigmatizar pessoas e lugares, mas precisamos considerar que as populações de menor 

renda (ou sem renda) estão mais expostas a determinados riscos. O sistema econômico no 

qual estamos inseridos, e do qual somos elementos integrantes, impõe conceitos que 

acabamos incorporando, de maneira ora consciente, ora subliminar. O consumo é 

apresentado como sinônimo de qualidade de vida. É a idéia de valorização do “ter” em 

detrimento do “ser”. Tratam-se de pseudo-necessidades que emergiram com o capitalismo e 

que, a cada dia, se fortalecem através dele, em sociedades onde o poder é medido pela 

capacidade de consumir . 

O significado da habitação vai muito além da função de abrigo, pois além de proteger o ser 

humano, os valores sociais e psicológicos a ela relacionados são bem maiores do que esse 

conceito inicial. A moradia representa a relação do pertencer (o lugar que pertence ao 

homem, aquele que pode ser chamado de “seu lugar”), e é através do seu endereço fixo que 

ele confirma seu lugar no espaço urbano e na hierarquia social. Os significados são 

interpretados pela sociedade através de uma semiótica complexa que contribui para a 

estratificação social da cidade. Sendo assim, da mesma forma que as condições de vida de 

uma pessoa se refletem na qualidade da sua habitação, a relação da sua habitação com o 

restante da cidade reflete a sua relação com a sociedade e o fato de morar em favela 

acentua ainda mais os processos de exclusão social. 
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A qualificação para determinados trabalhos é outro divisor de águas na conquista do 

emprego. As populações de baixa renda não possuem o mesmo acesso à informação (seja 

ela institucional ou não) e aos cursos de formação e aprimoramento profissional 

(informática, língua estrangeira, cursos técnicos, etc.). 

O crime organizado e, principalmente, o tráfico de drogas, ocorrem em toda a cidade, mas 

em proporções diferentes. As favelas, segundo Souza (2002, p. 455) constituem, em muitas 

cidades brasileiras “[...] bases de apoio logístico essenciais ao negócio das drogas, além de 

se confundirem no preconceituoso imaginário da população privilegiada, com antros de 

bandidos, a ameaçarem constante e crescentemente a segurança e tranqüilidade da ‘cidade 

legal”. A violência que ocorre nas favelas não é explicada pela baixa renda dos seus 

moradores, mas pela presença de grupos armados envolvidos com o narcotráfico e outras 

atividades ilegais. O tráfico é um evento que tem o poder de ordenar, desordenar e 

reordenar partes da cidade, suas feições e até parte da sociedade. As favelas dominadas 

por grupos relacionados ao narcotráfico enfrentam verdadeiras guerrilhas na disputa por 

pontos de venda de drogas (principalmente no varejo), com conseqüente aumento das 

estatísticas de execuções sumárias. É instituída uma nova ordem, com regras ditadas pelos 

traficantes que passam a ser “a máxima instância decisória no local”, tendendo a solapar 

uma participação popular real dos moradores das favelas no processo de planejamento e 

implementação de políticas públicas. 

Londrina está na rota do tráfico no Brasil desde a década de 1980. Porém, foi no final da 

década de 1990 que passou a ser, também, um centro de processamento de drogas. A 

cocaína mais “pura” segue rumo aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, mas a 

parte mais “misturada da droga” fica na cidade e, com ela, é feito o crack (droga ordinária, 

altamente prejudicial à saúde, geralmente vendida em pedras e muito mais acessível 

financeiramente que a cocaína). Segundo informações obtidas na Polícia Federal – Regional 

Londrina – sobre as apreensões de substâncias entorpecentes no município de Londrina, no 

período de 2000 a 2002, houve considerável aumento, a saber: 

• MACONHA: em 2000 foram apreendidos 167.770 kg e em 2002, foram 

306.864 kg da droga apreendidos pela Polícia Federal, ou seja, houve um aumento 

de 83% nas apreensões de maconha. 

• COCAÍNA: em 2000, a Polícia Federal apreendeu 1.067 kg em Londrina e em 

2002, foram 94.763 kg, ou seja, um notável aumento de 8781% nas apreensões de 

cocaína. 

 Podemos associar esse aumento das apreensões de drogas em Londrina a uma 

melhor atuação da Polícia Federal, mas não podemos desconsiderar o aumento/incremento 

da atuação do tráfico de drogas nesse município. 
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Análise geográfica dos homicídios no espaço urbano de Londrina 

 Através das informações contidas no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

do Ministério da Saúde, relativas aos anos de 2000, 2001 e 2002, realizamos uma seleção, 

segundo causa básica, conforme a Décima Revisão da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). Consideramos 

registros validados para essa pesquisa todos os homicídios e intervenções legais ocorridos 

no município de Londrina, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2000 a 31 de 

dezembro de 2002. 

 Foram mapeados o local de ocorrência da agressão e o local de residência da vítima, 

através de geocodificação entre esses e a base cartográfica de logradouros. Sobrepusemos 

o layer das ocupações não regularizadas, e destacou-se a proximidade dessas ocupações 

aos fundos de vale. Adicionamos ao mapa a distribuição espacial dos casos de homicídio 

ocorridos no espaço urbano e percebemos a sua concentração nas proximidades ou nas 

ocupações não regularizadas. 

Tabela 4 – Intervalo da distância entre o local de ocorrência da agressão e local de 

residência da vítima de homicídio – 2000 a 2002. 

INTERVALO Nº OCOR_00 %_2000 Nº OCOR _01 %_2001 Nº OCOR _02 %_2002

0 M 17 23,29 27 21,60 30 18,29 

1 A 200 M 7 9,59 20 16,00 30 18,29 

201 A 500 M 7 9,59 14 11,20 18 10,98 

501 A 1000 M 3 4,11 8 6,40 14 8,54 

1001 A 2000 M 6 8,22 5 4,00 14 8,54 

2001 A 3000 M 6 8,22 6 4,80 10 6,10 

3001 A 4000 M 2 2,74 2 1,60 9 5,49 

4001 A 5000 M 1 1,37 6 4,80 7 4,27 

MAIS DE 5000 M 7 9,59 12 9,60 6 3,66 

NL 17 23,29 25 20,00 26 15,85 

TOTAL 73 100,00 125 100,00 164 100,00 

Org.: Maria Angelina Zequim 

Cerca de 20% das vítimas de homicídio, nos anos de 2000, 2001 e 2002 morreram em suas 

casas, o que caracterizaria a execução sumária, segundo os investigadores do setor de 
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homicídios da 10ª SDP. Nenhum outro intervalo entre o local de ocorrência da agressão e o 

de residência da vítima foi tão expressivo quanto o “0 metros”, ou seja, morte dentro ou em 

frente à residência (tabela 4). Na classe NL estão os casos não localizados no mapa, por 

imprecisão do endereço ou por terem ocorrido na zona rural (estes últimos representam 

65% dos casos não mapeados). 

Desconsiderados os casos não localizados no mapa, mais de 50% dos homicídios na cidade 

de Londrina ocorreram numa distância inferior ou igual a 500 m do local de residência da 

vítima: 54% em 2000, 61% em 2001 e 57% em 2002. Em 2000 ocorreram 73 homicídios no 

município de Londrina, dos quais 23,29% não puderam ser localizados no mapa por 

imprecisão/falta do endereço ou por terem ocorrido na zona rural. Quase um quarto deles 

ocorreram na residência da vítima. A distribuição geográfica das mortes na área urbana se 

deu sem concentrações muito importantes (figura 2). Não foi possível nesse ano estabelecer 

uma correlação entre o local de ocorrência dos homicídios e local de residência das vítimas 

com a localização das ocupações irregulares na cidade. 
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Figura 2 – Localização geográfica da ocorrência dos homicídios no espaço urbano de 

Londrina, por tipo de arma, 2000 

 Em 2001, 16% dos homicídios ocorridos no município não estão localizados no 

mapa. A primeira diferença observada nesse ano está relacionada ao aumento das 

agressões, que saltaram de 73 (em 2000) para 125 (em 2001). Foi devido a esse aumento 

que se deu a inversão da primeira causa de APVP em Londrina. Outra característica foi uma 

nítida concentração dentro e no entorno das ocupações não regularizadas da cidade (figura 

3). Veja-se na região oeste onde ocorreram 32,8% dos assassinatos em Londrina em 2001. 

 

Figura 3 – Localização geográfica da ocorrência dos homicídios no espaço urbano de 

Londrina, por tipo de arma, 2001 

Em 2002, 14% dos homicídios ocorridos em Londrina não foram localizados no mapa, 

porcentagem inferior aos dois anos anteriores. Nota-se novo incremento do número de 

homicídios, que saltou para 164 ocorrências (figura 4). Novamente houve forte concentração 

das mortes nas ocupações não regularizadas da cidade. Além da grande quantidade mortes 
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que se manteve na região Oeste, verificou-se um aumento expressivo de crimes violentos 

na região Leste (54,22 por grupo de 100.000 habitantes). 

 

Figura 4 – Localização geográfica da ocorrência dos homicídios no espaço urbano de 

Londrina, por tipo de arma, 2002 

Em Londrina, nos anos de 2000 a 2002, pudemos observar que é no segundo semestre que 

verificamos o maior número de casos de agressões fatais, e isso se agrava à medida em 

que o ano se finda. Quanto aos dias da semana, percebemos que na sexta-feira, sábado e 

domingo, ou seja, durante o fim de semana, aconteceu a maior parte dos homicídios 

registrados no município 
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Durante o dia o maior número de ocorrências foi registrado nos períodos das 20:00 às 24:00 

horas (33% dos casos) e 16:00 às 20:00 horas (19% dos casos). Mais da metade dos 

homicídios em Londrina ocorreu, portanto, entre às 16:00 e 24:00 horas durante os três 

anos analisados. 69% dos casos de homicídio ocorreu por meio de algum tipo de arma de 

fogo. Segundo o Dr. Marcio Vinicius Ferreira Amaro, delegado responsável pelo setor de 

homicídios da 10ª SDP, as mortes relacionadas ao narcotráfico e ao crime organizado em 

Londrina são caracterizadas pela execução sumária da vítima, com “armamento pesado”. 

São as armas com maior capacidade de tiros que as utilizadas pela própria polícia. Em 

seguida, vêm os homicídios ocorridos tendo como instrumento as armas brancas (22% dos 

casos), todo e qualquer instrumento pérfuro-cortante como facas, canivetes, estiletes, etc.. 

Estas mortes, segundo o delegado entrevistado, são menos premeditadas e mais 

relacionadas com brigas e maior envolvimento da emoção dos agressores. A relação entre o 

sexo da vítima se manteve, nos anos de 2000 a 2002, acima de 90% para os óbitos por 

causa violenta ocorridos nas populações de sexo masculino. 

Os assassinados possuíam de 18 a 24 anos, seguindo –se as vítimas cuja idade variava 

entre 30 e 39 anos. Ainda merece destaque os homicídio entre os adolescentes, que se 

apresentou maior do que entre as vítimas com mais de 40 anos. Analisada a evolução de 

2000 a 2002, pôde-se perceber uma tendência ao aumento do número de homicídios a 

esses menores de idade. A curva é ascendente enquanto o comportamento de boa parte 

das outras classes apresenta decréscimo no número de notificações. 

Frente à situação de desemprego ou subemprego no setor informal, principalmente dos 

jovens, buscou-se estabelecer alguma relação entre as vítimas de homicídios e as suas 

respectivas profissões/ocupações. Ao analisarmos a ocupação das vítimas, que maior parte 

delas não se inseria no mercado formal de trabalho. Eram desempregados (35%) ou faziam 

parte da economia informal (serventes de pedreiro, serviços gerais, catadores de papel, 

“autônomos” – dos mais diversos serviços -, etc.). 

 Realizamos uma entrevista com o Delegado da Polícia Civil responsável pelo Setor 

de Homicídios da 10ª SDP de Londrina. Segundo ele, a sistematização das informações 

sobre a motivação dos homicídios foi iniciada em 2003 e considerando o período de 

fevereiro de 2003 a março de 2004, 92% das vítimas de homicídio em Londrina tinham 

alguma ligação com atividades ilícitas (crime organizado e/ou tráfico de drogas). 

 Ao perguntarmos se há alguma disputa por dominação de territórios, os 

investigadores nos disseram que são travadas verdadeiras “guerrilhas”, pois “os limites do 

tráfico são respeitados através da coação armada”. Os limites dessas áreas são 

reconhecidos pelos policiais, pelos seus “comandantes” e pelos demais moradores 

citadinos. Segundo os investigadores entrevistados, em todas as favelas e assentamentos 
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de Londrina há a presença do tráfico de drogas. Porém, alguns (mas) são controlados (as) 

por traficantes “fortes”, ou seja, que possuem maior domínio do território e armamentos. 

Esses territórios são coincidentes com os lugares onde ocorre a maioria dos homicídios na 

cidade. 

Considerações finais 

A distribuição geográfica do local de ocorrência dos homicídios nas cidades, em especial na 

cidade de Londrina, ocorre de maneira heterogênea, onde grupos populacionais estão sob 

maior exposição ao risco de sofrer um ataque homicida. A cidade, mudou suas feições 

através de aparatos de segurança: cercas eletrificadas, grades com materiais pontiagudos, 

animais treinados para atacar estranhos que invadam espaços privados, sistemas de 

alarmes monitorados e vídeos vigias. A instabilidade psicológica causada pelo medo de se 

tornar vítima torna-se uma justificativa para políticas de auto-segregação. Coincidência ou 

não, o modelo de condomínio fechados tem sido o mais constante na ocupação urbana da 

região sul da cidade de Londrina. 

 É necessária a implementação de políticas sociais que ofereçam suporte ao combate 

ao desemprego e à concentração de renda, à valorização da educação e da cultura. Os que 

vivem submetidos a um contexto social excludente são os mais penalizados em relação não 

só ao acesso aos bens materiais, mas ao acesso ao emprego, saúde, educação, lazer e 

desenvolvimento pessoal. As áreas de ocupações não regularizadas devem ser priorizadas 

para ofertas de áreas de lazer, centros de convivência com atividades especificas para as 

populações jovens e outros serviços que garantam a capacidade de ser cidadão e de ser 

respeitado. Porém, concordamos com Zaluar (1996) que a implementação de tais políticas 

não deve-se dar porque os pobres se constituam num perigo permanente à segurança ou 

porque são classes perigosas, mas porque um país democrático e justo não pode existir 

sem tais políticas. 

São os adolescentes e adultos jovens, principalmente homens, os grupos que estão 

expostos de forma mais direta à violência que gera os homicídios, perfil demonstrado 

repetidamente em diversos estudos brasileiros, além do nosso. É a eles que devem ser 

dirigidas ações potencializadas e esforços inter-institucionais para minimizar os riscos de se 

tornarem vítimas de homicídio. 
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