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Apresentação  

A violência é um problema que vem afligindo os governos municipais brasileiros, mas 

os instrumentos mais reconhecidos para tratar da questão, como a esfera penal e 

atividade policial, estão previstos na constituição, como funções dos governos 

estaduais. No entanto, diante do avanço da criminalidade e da complexidade da 

questão, a atuação articulada entre os entes federados tem se mostrado um 

diferencial no combate ao problema. Por conta disso, tem sido cada vez mais comum 

que os municípios tenham feito planos de ação próprios para que possam contribuir 

no trabalho de redução da violência.  

Os municípios, além de terem o potencial de realizar novas ações relevantes neste 

campo, possuem atribuições históricas que também influenciam a vulnerabilidade dos 

bairros às ações criminosas. Se, por um lado, a Constituição prevê a possibilidade dos 

municípios possuírem guardas civis, o que pode significar um aumento do efetivo na 

ação de proteção, por outro, o Estatuto das Cidades trata do direito à cidade e dos 

diferentes aspectos sobre os quais os governos municipais podem atuar para garanti-

lo. Nesse sentido, o fato de a população se sentir insegura no uso da cidade, significa 

que um direito está sendo violado. Esse olhar reconhece a segurança pública como um 

direito em si, sobre o qual os governos municipais possuem larga possibilidade de 

atuação. A garantia de espaços públicos bem cuidados e iluminados, de boas 

condições de moradia, de uma rede de atendimento à população eficaz, são aspectos 

de políticas públicas municipais que afetam os índices de violência, uma vez que são 

fundamentais do ponto de vista da prevenção. Sobre isso, o estudo “Construção de 

uma Nova Narrativa Democrática Para a Segurança Pública” coloca:  

“A intersecção entre desenvolvimento urbano e redução da violência 
deve enfatizar, portanto, o papel fundamental das cidades na 
prevenção por intermédio: da promoção da convivência; da interação 
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e da inclusão social; da utilização e ocupação dos espaços públicos; e 
do pleno exercício da cidadania. ”1  

Nessa perspectiva foi realizada uma parceria entre o Fórum de Segurança Pública e 

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação para a realização de um 

diagnóstico da violência no município de Teresina, com um aprofundamento do olhar 

para a região do Programa Lagoas do Norte. No presente documento, o qual sintetiza e 

articula o resultado das atividades e produtos elaborados no âmbito do referido 

projeto, apresenta-se o diagnóstico da violência nos trezes bairros que compõe a 

região de abrangência do Programa Lagoas do Norte, bem como possíveis ações para 

superação do quadro encontrado nessa localidade.  

Para a realização do trabalho, foram utilizados quatro pontos de vista que auxiliam na 

caracterização do problema. O primeiro eixo do diagnóstico diz respeito às condições 

socioeconômicas da região. Para este trabalho, foram utilizados os dados do CENSO 

2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A escolha dos dados 

foi feita levando em conta que essa fonte de dados é a única que consegue realizar 

uma caracterização dos domicílios segundo os bairros. Optou-se, portanto, por utilizar 

essas informações e considerar que, possivelmente, há algum grau de desatualização 

devido aos seis anos que já se passaram desde o levantamento dos dados.  

Além dos dados socioeconômicos, a segunda parte do trabalho consistiu na análise dos 

dados criminais. A parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí foi 

fundamental para o acesso a tais informações. O material disponibilizado foi utilizado e 

os principais resultados apresentados são importantes para a compreensão da 

dinâmica da criminalidade e de quais bairros sofrem mais com uma forma ou outra de 

crime.  

                                                           
1 FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA, Construção de uma Nova Narrativa 
Democrática Para a Segurança Pública, p.4, junho de 2016. 
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A terceira e a quarta seções do documento são compostas por etapas que propuseram 

a escuta da população sobre a vivência da violência. A terceira apresenta os resultados 

encontrados no survey realizado em março de 2016, que entrevistou 511 jovens da 

região do Programa Lagoas do Norte para conhecer o olhar dessa população sobre o 

fenômeno da violência, suas vivências e inseguranças.  

Por fim, a quarta seção do documento apresenta o trabalho feito por meio da 

realização de oficinas participativas com grupos de jovens, mulheres, lideranças 

comunitárias e empreendedores. Nestas ocasiões foram utilizadas metodologias 

específicas para que esses grupos expressassem opiniões e visões sobre a violência e 

sobre as possíveis ações governamentais que poderiam ser fortalecidas para o 

enfrentamento do problema. Ainda como parte da estratégia do diagnóstico 

participativo, foram realizadas audiências públicas em quatro regiões do município, 

inclusive na região Norte. O resultado das audiências será, portanto, tratado no 

diagnóstico da violência de Teresina, complementando o que o foi observado nas 

oficinas participativas da região de abrangência do Programa Lagoas do Norte.  

A análise dessas quatro ferramentas de diagnóstico permitiu que fossem elaboradas 

linhas de ação para atuação da gestão pública municipal em Lagoas do Norte. Estas são 

complementadas por boxes com iniciativas de referência, já implementadas em outros 

municípios, as quais podem inspirar o desenvolvimento de ações específicas para a 

região. É recomendável que tais ações sejam articuladas, de modo mais amplo, a partir 

de um Plano Municipal de Prevenção da Violênica, conforme será discutido no 

relatório final sobre o Diagnóstico da Violência em Teresina, ainda a ser entregue.  

Com o conjunto desses materiais, o município de Teresina poderá olhar para a questão 

da violência como uma problemática sobre a qual o governo municipal possui 

instrumentos para atuar de forma articulada a outros entes federativos. Compreender 

a segurança como um direito fundamentado no direito à cidade torna o governo 
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municipal como um dos protagonistas do combate à violência, aperfeiçoando e 

repensando as suas ações.  

  

1. Contexto socioeconômico 

A região do Programa Lagoas do Norte, em Teresina, é composta por treze bairros, são 

eles: Acarape, Aeroporto; Alto Alegre; Itaperu; Mafrense; Matadouro; Mocambinho; 

Nova Brasília; Olarias; Parque Alvorada; Poti Velho; São Joaquim e São Francisco. A 

região de Lagoas do Norte está cercada pelos rios Parnaíba e Poti, e como o próprio 

nome indica é uma região em que existem doze lagoas. 

Para caracterizar a região, foram utilizadas as informações levantadas pelo CENSO 

2010 em que é possível realizar a desagregação por bairro. Apesar haver certa 

distância entre a situação atual e as informações disponíveis, este é o dado que 

oferece o olhar mais preciso para cada bairro, representando as especificidades de 

cada um deles.  

 

1.1 Características da População 

O bairro mais populoso da região do Programa Lagoas do Norte é Mocambinho que, 

em 2010 possuía população de mais de 28 mil pessoas. O segundo bairro mais 

populoso é São Joaquim com, aproximadamente 10 mil habitantes, como demonstra o 

gráfico abaixo. 
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Essa população que possui 

uma maioria feminina, 

assim como o município 

de Teresina, se auto 

declara, na maioria dos 

casos, de cor parda. Em 

todos os bairros de Lagoas 

do Norte mais da metade 

da população se considera 

de cor parda, com 

exceção de Olarias. Esse último possui um percentual de 45% de pessoas que se 

declaram pardas e 28,7% se declaram pretas, percentual maior do que nos outros 

bairros.  

Os bairros de Acarape, Aeroporto e Itaperu são aqueles que possuem maior percentil 

da população que se declara branca, grupo composto por mais de 30% da população 

desses bairros.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010  
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Portanto, é possível observar diferenças na composição dos bairros analisados. Por 

exemplo, no bairro de Olarias há maior percentual de população que se autodeclara 

preta (28,7%), superior ao percentual que se autodeclara branca (19,4%). Já em 

Acarape apenas 4,8% se autodeclara preta e 37,3% se autodeclara branca.  

A distribuição da população por idade por bairro demonstra uma diferença entre os 

bairros sobre a predominância de diferentes faixas etárias. No entanto, é possível 

afirmar que a maioria dos bairros possui mais de 30% da população com idade até 19 

anos e, mais de 50% da população até 29 anos. Ou seja, trata-se de uma população, 

majoritariamente, jovem.   

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010  
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Olarias é o bairro que possui a população mais jovem com predominância de pessoas 

com idade entre 20 e 29 anos e também o bairro que possui a maior quantidade de 

crianças (31,6%) e a menor quantidade de idosos (4,4%).  

Já em Acarape, Aeroporto, Itaperu e Mocambinho verifica-se, proporcionalmente, 

maiores percentuais de pessoas com idades igual ou maior a 40 anos quando 

comparados aos demais bairros analisados. Acarape apresenta 10% da população 

residente acima de 60 anos, Aeroporto possui 14,3% da sua população classificada 

como idosos, enquanto que Itaperu apresenta somente 9,5% da sua população com 

idade acima de 60 anos. 

A taxa média de alfabetização na região norte de Teresina é de 91,3%, ou seja, esse é o 

percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que, segundo definição do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é capaz de escrever e ler um 

bilhete simples. Essa taxa é, aproximadamente, a mesma da média nacional.  A tabela 

abaixo apresenta a taxa de alfabetização por bairro e por sexo na região de 

abrangência do Programa Lagoas do Norte.  
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Tabela 1: Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos 
ou mais de idade, por sexo (%) - Bairros da região norte 

de Teresina, 2010 

Norte de Teresina e 
Bairros 

Total                                                                            Homens                                                                           Mulheres                                                                         

Norte 91,3 91,4 91,3 

Acarape 98,1 98,9 97,4 

Aeroporto 94,5 94,5 94,4 

Alto Alegre 89,7 89,2 90,2 

Alvorada 88,4 89,5 87,5 

Itaperu 95,6 95,6 95,7 

Mafrense 88,4 88,0 88,9 

Matadouro 91,1 91,3 91,0 

Mocambinho 96,8 96,9 96,6 

Nova Brasília 89,7 89,8 89,6 

Olarias 87,3 86,0 88,5 

Poti Velho 92,1 92,1 92,1 

São Francisco 91,0 91,3 90,7 

São Joaquim 90,5 90,5 90,5 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Apesar de a taxa média de alfabetização ser próxima da nacional, é importante frisar 

que na região norte de Teresina existem bairros com taxas de 87,3%, como é o caso de 

Olarias e de 88,4%, como Mafrense e Parque Alvorada. Ou seja, são bairros com 

incidência alta de população não alfabetizada, mesmo considerando os padrões 

nacionais.  

Ainda como forma de caracterizar a população de Lagoas do Norte, a renda domiciliar 

é um fator chave que merece atenção. Analisando os dados, vê-se que seis dos treze 

bairros possuem a maior parte da sua população vivendo em domicílios com renda de 

até dois salários mínimos (Mafrense, Nova Brasília, Olarias, Parque Alvorada, São 

Joaquim e São Francisco). Como será demonstrado adiante, os bairros de Mafrense, 

Olarias e São Joaquim possuem uma média de 4 ou mais moradores por domicílio, o 

que indica que a renda per capita dessas famílias não é alta.  
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Os bairros de Acarape e Itaperu são os que possuem maior quantidade de domicílios 

com rendas familiares nas faixas mais altas. Por outro lado, Olarias e Mafrense são os 

bairros com mais domicílios nas faixas de menor renda. Apesar dessas diferenças no 

que diz respeito às maiores e menores rendas, todos os bairros da região do Programa 

Lagoas do Norte, possuem a maior parte da população com renda domiciliar entre um 

e cinco salários mínimos. Apenas Acarape possui a maior parte dos domicílios com 

mais de 5 salários mínimos.  
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1.2 Condições de vida nos bairros e nos domicílios  

Para retratar as condições em que vive a população de Lagoas do Norte, foram 

selecionados dados do CENSO, pesquisa realizada pelo IBGE em 2010 e o 

levantamento realizado pela Prefeitura de Teresina no Estudo de base do projeto 

Lagoas do Norte. Esses dados dizem respeito ao número de moradores por domicílio, 

acesso a energia elétrica, coleta e tratamento de esgoto e coleta de lixo. 

A média de moradores em domicílios particulares é um dado importante quando se 

analisa condições de moradia pois nos ajuda a conhecer as condições de vida de uma 

determinada população. Ou seja, não se trata apenas de garantir infraestrutura básica, 

acesso a esgoto, coleta de lixo, dentre outros serviços. Em geral, a média de 

moradores residentes em um domicílio varia de acordo com a taxa de fecundidade, a 

qual pode variar segundo com a situação de vulnerabilidade da família. Sendo assim, 

uma média alta de moradores por domicílio pode significar maior situação de 

vulnerabilidade.   

A média de moradores em domicílios particulares permanentes na região Norte 

apresenta, de forma geral, 3,8 moradores em domicílios urbanos. Entre os bairros 

analisados, o número de moradores em domicílios urbanos varia entre 3,6 e 4,1.  

Observar a média de moradores por domicílio da região analisada é interessante 

quando a relacionamos com a média de moradores do município de Teresina 

relativamente inferior (3,7 moradores por domicílio) e com a média nas demais 

capitais do Nordeste: Maceió apresenta média de 3,4; Salvador 3,1; Fortaleza, 3,4; São 

Luiz, 3,7; João Pessoa, 3,4; Recife, 3,3; Natal, 3,4 e Aracaju, 3,4. 
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A média de 

moradores 

por 

domicílio 

de Teresina 

(3,7) é alta 

se 

comparada 

à média 

das capitais 

nordestinas (3,4). No entanto, a média dos bairros de Lagoas do Norte é ainda maior, 

com 3,9 moradores por domicílio. A situação chama mais a atenção em Alto Alegre, 

Mafrense, Olarias, Poti Velho e São Joaquim que possuem média de 4,0 a 4,1 pessoas 

por domicílio.  

Para tratar das condições de moradias nesses domicílios é interessante analisar os 

dados sobre existência de banheiros no domicílio e o tipo de esgotamento sanitário. 

Não é difícil intuir a razão pela qual tais indicadores possuem tamanha relevância, já 

que se trata de condições básicas de saúde pública e saneamento.  

Como referência para analisar a situação dos bairros de Lagoas do Norte, é 

interessante notar que o município de Teresina possui banheiro ou sanitário em 97% 

dos seus domicílios particulares permanentes. Porcentagem similar à região Norte de 

Teresina, onde 97,3% dos domicílios particulares permanentes possuem banheiro ou 

sanitário. Essa distribuição varia entre os bairros da região. Chama atenção que em 

Olarias apenas 69,7% dos domicílios possuem banheiro ou sanitário. Ou seja, uma 

parte significativa da população está fora deste grupo. Os demais bairros de Lagoas do 

Norte possuem mais de 95% de seus domicílios com banheiro ou sanitário. Ainda que, 

alguns bairros tenham 96% dos domicílios nesta situação (Mafrense, Matadouro e 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 
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Nova Brasília), a maioria deles, excede os 98%, indicando uma condição de moradia 

melhor em relação aos domicílios que não possuem banheiro ou sanitário.  

Aqueles domicílios que possuem banheiro, muitas vezes possuem formas precárias de 

tratamento de esgoto. Além da importância de ter banheiro ou sanitário, é importante 

também verificar qual é o tipo de esgotamento sanitário pelo qual o domicílio está 

coberto. A existência de rede geral de esgoto é um fator importante na garantia de um 

tratamento adequado ao esgoto, oferecendo assim condições mínimas de saneamento 

e contribuindo com a saúde da população.    

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 

A situação da região de Lagoas do Norte no que se refere à forma como é feito o 

esgotamento sanitário está longe de ser a ideal. Até aqui, este é o dado que apresenta 

maiores problemas, uma vez que apenas o bairro de Acarape possui mais de 50% dos 

seus domicílios cobertos por rede geral de esgoto ou pluvial. A prevalência nesses 

bairros é a utilização de fossas sépticas. Os bairros de Alto Alegre, Alvorada, Itaperu, 

Mocambinho e São Francisco possuem mais de 70% dos seus domicílios tendo seu 

esgoto depositado em fossas sépticas. Outras situações que chamam a atenção são, 
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Nova Brasília em que 68,5% dos domicílios utilizam “outro” tipo de esgotamento e, 

Olarias com 45,8% dos domicílios na mesma situação. Provavelmente parte desses 

domicílios não possui qualquer tratamento, convivendo com esgoto a céu aberto.  

Segundo a pesquisa realizada pela Prefeitura de Teresina para o estudo de linha de 

base do Projeto Lagoas do Norte no ano de 2012, 52,79% dos entrevistados de Lagoas 

do Norte disseram “não ter tratamento de esgoto” na sua casa. Apesar de essa ser a 

percepção dos moradores, o estudo afirma que 98,62% dos domicílios de Lagoas do 

Norte possuem ligação de água, mas 43,43% possui ligação na rede de esgoto e 

54,05% utiliza fossa séptica.  

Cabe observar aqui que os dados apresentados foram coletados no ano de 2010 para o 

Censo e em 2012 para o estudo de linha de base e que o Projeto Parque Lagoas do 

Norte passou por fases importantes desde essa data até os dias atuais, com a 

finalização oe entrega das redes coletoras nos bairros São Joaquim e Matadouro. 

Considerando que um dos principais focos do projeto é o desenvolvimento do 

saneamento na região, é possível que já tenha havido avanços nessas informações e os 

dados tenham um grau mais alto que o comum de desatualização.  

Além do tratamento de esgoto, a coleta de lixo é um aspecto importante para analisar 

a situação do saneamento básico do município. A coleta de lixo realizada diretamente 

por serviços de limpeza atinge 93,2% da população da região Norte, enquanto que a 

média do município de Teresina é de 96%. Os bairros com menor cobertura de serviço 

de coleta de resíduos são Olarias (67%), Matadouro (91%), Mafrense (93,2%) e Nova 

Brasília (94,5%), segundo o CENSO 2010. Vê-se que, assim como em outros 

indicadores, a situação do bairro de Olarias é a mais precária. Os outros bairros da 

região possuem índices de cobertura do serviço de coleta acima de 96%, ou seja, acima 

da média municipal. 

Com relação ao acesso à energia elétrica, a cobertura é de quase 100% dos domicílios 

em todos os bairros. Os bairros com menor cobertura são Alto Alegre e São Francisco, 
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com 0,3% dos domicílios sem energia elétrica. A maioria dos domicílios é atendida 

pelas companhias distribuidoras de energia, mas chama a atenção que, em 

Matadouro, 13,3% dos domicílios e, em Olarias, 4,3% dos domicílios possuem “outras 

fontes” de energia.  

O estudo de linha de base do Programa de Lagoas do Norte, realizado em 2012 propôs 

uma análise da iluminação pública da região, fator importante ao tratar da segurança 

pública do local. Segundo a pesquisa, em análise realizada pelos pesquisadores sobre a 

frequência da iluminação nos bairros, 2,05% da região está sem iluminação e 97,95% 

possui cobertura, ou seja, quase toda a região é atendida pelos serviços de iluminação 

pública. No entanto, a tabela abaixo demonstra a opinião da população acerca da 

qualidade desses serviços.  

 

Tabela 2: Avaliação da população – Frequência por avaliação: 
Iluminação Pública – Lagoas do Norte 

 Muito Ruim Ruim Razoável Boa Muito Boa 

Frequência 1,98% 5,64% 20,67% 60,72% 10,99% 

Fonte: Pesquisa de Linha de base do Programa Lagoas do Norte, 2012 

 

A partir da avaliação apresentada, é possível verificar que a população está satisfeita 

com o serviço (mais de 70% de aprovação), mas ainda há melhorias possíveis, uma vez 

que mais de 7% acredita ser “ruim” ou “muito ruim” o serviço de iluminação pública na 

região do Programa Lagoas do Norte e mais de 20% julga o serviço apenas como 

“razoável”. A iluminação pública é fator chave para a sensação de segurança da 

população e para a criação de ambientes propícios a prevenção de situações de 

violência. Desta forma, esse dado é fundamental de ser levado em consideração 

quando a preocupação é o combate à violência.  
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1.3 Conclusões  

Após a análise dos dados socioeconômicos, é possível estabelecer algumas 

comparações entre os bairros que compõem a região de abrangência do Programa 

Lagoas do Norte. 

Os bairros de Acarape, Aeroporto e Itaperu apresentam os melhores indicadores 

socioeconômicos dentre os treze bairros. Acarape possui 98,1% da sua população 

alfabetizada (o melhor índice dentre todos os bairros) e 65% dos domicílios possuem 

renda domiciliar acima de cinco salários mínimos. Assim como Aeroporto, Acarape 

possui alta cobertura de coleta de lixo e maioria dos domicílios conectados à rede de 

tratamento de esgoto.  Nesses três bairros, a característica da população também é 

diferente dos outros, uma vez que mais de 40% das suas populações possuem mais de 

40 anos. Em Aeroporto 54,5% da população está nessa faixa etária, sendo 14,3% de 

idosos. Além disso, são bairros em que mais de 30% da população se autodeclara 

branca.  

No entanto, existem bairros que possuem um perfil bastante diverso do descrito 

acima. Mafrense é um bairro em que apenas 88,4% da população acima de 10 anos é 

alfabetizada, 25,7% dos domicílios possui renda mensal de até 1 salário mínimo, 

apenas 96% dos domicílios possui banheiro e, deles, apenas 20,1% estão ligados a rede 

de esgoto, 58,7% possuem fossa séptica e o restante possuem “outras” formas de lidar 

com o esgoto. Neste bairro, a cobertura de coleta de lixo é de apenas 93,2% dos 

domicílios.  Outro bairro que convém ser mencionado é Parque Alvorada em que 

88,4% da população não é alfabetizada, 52,7% das famílias vive com até dois salários 

mínimos por mês e possui uma média de moradores por domicílio de 3,9 pessoas. 

Apesar da boa cobertura de coleta de lixo e da presença de banheiro nas casas, em 

Parque Alvorada, apenas 1,1% dos domicílios está conectada à rede geral de esgoto, 

76,5% possuem fossa séptica e 22,4% possuem “outras” formas de lidar com o esgoto.  
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Em Poti Velho, onde 13,7% da população se autodeclarou preta, apenas 92,1% da 

população acima de 10 anos é alfabetizada e a média é de 4 moradores por domicílio. 

Nesse bairro, apenas 8,4% dos domicílios estão ligados a rede de esgoto, 68,1% 

possuem fossa séptica e 23% possuem “outras” formas escoar o esgoto. No entanto, a 

situação mais precária é a do bairro menos populoso de Lagoas do Norte, Olarias, que 

possui apenas 1500 habitantes. Lá 28,7% da população se autodeclarou “preta” e 

41,7% das pessoas possuem até 19 anos. Mais de 40% da população vive com renda 

familiar mensal de até 1 salário mínimo e a média de moradores por domicílio é de 4,1, 

a maior da região. Em Olarias, apenas 69,7% dos domicílios possuem banheiro e, 

destes, apenas 11,5% estão ligados à rede geral de esgoto, 45,8% possuem fossa 

séptica e 42,7% contam com “outras” formas de lidar com o esgoto gerado. Olarias 

ainda apresenta a pior cobertura de coleta de lixo com apenas 67% dos domicílios 

atendidos. Ou seja, trata-se do bairro com a situação mais vulnerável da região.  

Dos treze bairros, sete possuem população entre 5 e 7 mil habitantes e apenas 

Mocambinho e São Joaquim são maiores que isso com 28 mil e 10,5 mil habitantes, 

respectivamente. Mocambinho, o bairro mais populoso da região responde por 30% da 

população de Lagoas do Norte. Este é um bairro em que 48,2% da população possui 

mais de 40 anos, 38,5% dos domicílios possuem renda mensal entre 2 e 5 salários 

mínimos e a taxa de alfabetização é de 96,8% da população acima de 10 anos. As 

condições de saneamento básico do bairro estão entre as de melhor cobertura, no 

entanto, apenas 13,3% dos domicílios que possuem banheiro estão ligados a rede de 

esgoto, 75,3% contam com fossa séptica e 11,4 possuem “outras” formas de 

esgotamento. Ou seja, trata-se de um bairro de condições de vida média, mas que, 

ainda assim, possui falta de infraestrutura de esgoto.  

Com isso, conclui-se que a região do Programa Lagoas do Norte possui uma grande 

heterogeneidade entre bairros, possuindo algumas áreas com boas condições 

socioeconômicas e outras com situação bastante precária. No entanto, 
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independentemente do bairro, a questão do esgotamento sanitário é um problema da 

região. É importante ressaltar, novamente, que os dados aqui apresentados são 

anteriores a obras de saneamento realizadas na região, que impactarão a situação 

apresentada neste diagnóstico.   
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2. Violência em Lagoas do Norte 

O cenário sobre a violência na região do Programa Lagoas do Norte que apresentamos 

nesta seção foi construído a partir dos dados disponibilizados pela Secretaria de 

Segurança Pública do Piauí. Cumpre ressaltar que a qualidade dos registros criminais 

no Piauí vem melhorando gradativamente, sobretudo após 2013, melhorando sua 

capacidade de cobertura e também reduzindo níveis de subnotificação nos casos de 

crimes violentos letais intencionais (homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas 

de morte, e todos os outros crimes que tiveram como resultado morte). Portanto, não 

há disponibilidade de série histórica consistente para as modalidades que interessam a 

esta análise, em especial no caso da desagregação dos registros por bairros. De 

qualquer forma, com as limitações colocadas, os dados disponíveis são capazes de 

oferecer um retrato aproximado da situação da violência em Lagoas do Norte. 

 

2.1 Crimes Violentos Letais Intencionais 

Os dados sobre os crimes ocorridos em Teresina são provenientes dos registros de 

boletins de ocorrências na Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí. A análise 

desses dados, demonstra que entre 2013 e 2014, o município teve um aumento de 

33,7% dos crimes violentos letais intencionais (CVLI). A maior parte destes crimes são 

os homicídios, mas também estão contabilizados nesta categoria todos os crimes que 

findam em morte, como latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida 

de morte, estupro seguido de morte, entre outros. Apesar de Teresina ser a sexta 

capital mais violenta do Nordeste, entre esses dois anos, foi a capital que teve o maior 

aumento no número de ocorrências desse tipo de crime por 100 mil habitantes, 

partindo de 39,7 para 53,1. É importante mencionar, que a taxa média brasileira, em 
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2014, foi de 27,72. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, 

apesar do aumento considerável observado entre 2013 e 2014, os dados do ano de 

2015 demonstram ter havido uma mudança desta tendência e houve queda no 

número de vítimas. Enquanto em 2014 foram registrados 446 CVLI, em 2015 foram 

360 vítimas desse tipo de crime. Ou seja, houve uma redução de 19,28% no período.  

Enquanto os crimes violentos letais intencionais passaram por um aumento entre 2013 

e 2014, seguido de uma redução entre 2014 e 2015, o mesmo não ocorreu nas 

ocorrências dos roubos. Os roubos, excluindo o roubo de veículos, não tiveram uma 

redução neste último período e sofreram um aumento de 6,9% entre 2014 e 2015. Já 

os roubos de veículos tiveram oscilação semelhante a dos CVLI’s, ou seja, entre 2013 e 

2014 houve aumento no número de ocorrências, indo de 1413 ocorrências para 2490, 

o que significa uma variação de 76,2%. No entanto, o número de ocorrências reduziu 

de 2014 para 2015, indo de 2490 para 2221. Sendo assim, é possível verificar que o 

contexto municipal de ocorrência de crimes foi de um aumento significativo entre 

2013 e 2014, mas uma redução entre 2014 e 2015.  

Para tratar da situação da violência na Região de Lagoas do Norte, é essencial que 

esses dados sejam apresentados de forma desagregada. Sendo assim, abaixo 

apresenta-se os dados disponibilizados por bairros e/ou regiões.   

A Zona Norte, somada ao Centro, é a região com maior número de ocorrências de 

homicídios do município de Teresina, seguida da Zona Sul, como demonstra o gráfico 

abaixo.  

                                                           
2
 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: 

FBSP, 2015. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina – GT SEMDES e Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Piaui/ 2015 
 

Devido a junção dos homicídios da região norte e da região central, o número se 

tornou o mais alto do município. Porém, segundo os dados da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado do Piauí, o maior número de homicídios está nos bairros de Angelim, 

Santo Antônio e Itararé, pertencentes às zonas Sul e Sudeste.  

Entre 2013 e 2015, o número de homicídios na região de Lagoas do Norte variou ao 

longo dos meses. No entanto, é possível perceber tendência de aumento entre 2013 e 

2014 e ligeira redução entre 2014 e o primeiro semestre de 2015. Enquanto em 2013, 

o mês mais violento teve duas vítimas, em 2014 a maioria dos meses teve registro de 3 

ou mais vítimas, chegando a registrar 6 vítimas no mês de novembro. Até julho 2015, 

haviam sido registrados mais de duas vítimas em março e maio.  
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GRÁFICO 7 :  NÚMERO DE HOMICÍDIOS,  POR ZONA,  
EM TERESINA,  2015  
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Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina – GT SEMDES e Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Piaui/ 2015 
 
 

Somando as ocorrências acima apresentadas, em 2013 foram 7 registros de homicídios 

na região de Lagoas do Norte, em 2014 foram 31 ocorrências e, em 2015, foram 9 os 

casos registrados até o mês de julho.  

Complementado os registros acima, a informação sobre o número de vítimas em 2015, 

demonstra que não houve melhoria nos índices de violência letal em Lagoas do Norte 

em relação à 2014, já que, dos 59 homicídios ocorridos nas zonas central e norte, 30 

ocorreram em bairros da região de Lagoas do Norte, como mostra a tabela abaixo.  
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Tabela 3: Número de Homicídios e Taxa de Homicídios por bairros de Lagoas do Norte, 2015 

Bairro 
Homicídios em Lagoas do Norte (2015) 

No. de Vítimas Taxa (por 100mil hab.) 

Acarape 0 - 

Aeroporto 0 - 

Alto Alegre 3 55,6 

Itaperu 4 184,67 

Mafrense 0 - 

Matadouro 0 - 

Mocambinho 6 21,13 

Nova Brasília 0 - 

Olarias 0 - 

Parque Alvorada 3 55,68 

Poti Velho 5 134,04 

São Joaquim 9 85,24 

São Francisco 0 0 

Fonte: Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí, 2016 

Segundo os dados apresentados acima, o bairro mais violento em 2015, 

proporcionalmente a sua população, é Itaperu, seguido de Poti Velho e São Joaquim. 

Isso está expresso na taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Mesmo que do 

número relativamente pequeno de crimes nestes bairros em termos absolutos, por 

terem uma população pouco numerosa, a taxa de homicídios se torna das maiores do 

município de Teresina.  

Os dados do ano de 2016, apesar de refletirem apenas os cinco primeiros meses do 

ano já demonstram que alguns bairros tem um número maior de homicídios em 

relação a sua população. O gráfico abaixo apresenta os dados.  
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*Para fins de comparação, foi mantido o cálculo utilizando a população dos bairros do CENSO 2010, 
IBGE.  
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 

 

O bairro que está tendo o ano mais violento em relação aos homicídios é Mafrense, 

seguido de São Joaquim e Poti Velho. Mafrense não surgia como um bairro violento 

em 2015, porém os três homicídios já ocorridos este ano no bairro, o colocam como 

local mais violento em 2016. Por outro lado, Itaperu que em 2015 teve 4 casos de 

homicídios, em 2016 ainda não registrou nenhuma ocorrência. Os dados de 2016 

podem ser analisados apenas para estimar tendências para o ano, mas não podem 

servir de comparação aos dados de 2015 que refletem o número de ocorrências do 

período de um ano inteiro. 

 

2.2 Perfil das vítimas de homicídio em Lagoas do Norte 

A SSP/PI disponibilizou à pesquisa um levantamento sobre o perfil das vítimas de 

homicídio nos 21 bairros com maior incidência deste crime em 2015. Estes bairros 

foram responsáveis por 54% dos homicídios daquele ano. Entre eles, foi possível 
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GRÁFICO 9 : TAXA DE HOMICÍDIOS EM 2016 POR BAIRRO (JAN A MAIO)* 



 
 
  
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Amália de Noronha, 151, Cj. 405 I Pinheiros 
São Paulo-SP I CEP: 05410-010 

Tel/Fax 55 11 3081 0925  
www.forumseguranca.org.br 

28 
 

identificar 3 bairros localizados na região de Lagoas do Norte que totalizaram 20 

vítimas, quais sejam, São Joaquim, com nove vítimas, Mocambinho, com seis vítimas, e 

Poti Velho, com cinco vítimas. O perfil apresentado neste momento é representativo, 

portanto, destes três bairros e ilustra a situação da região de Lagoas do Norte. De 

forma geral, veremos que o perfil das vítimas de violência em grande medida se 

aproxima muito do encontrado para o conjunto do Brasil e, especialmente, do padrão 

nordestino. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 

 

Em relação ao sexo das vítimas, 90% eram homens. Apenas duas das vítimas eram 

mulheres o que totaliza os 10% faltantes. Já do ponto de vista da faixa etária, metade 

era jovem, entre 12 e 30 anos, percentual inferior à média nacional. Chama a atenção 

a maior participação do segmento de 31 a 60 anos, com 45% do total.  
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GRÁFICO 10 : VÍTIMAS DE HOMICÍDIO SEGUNDO SEXO EM BAIRROS DE 
LAGOAS DO NORTE COM MAIOR INCIDÊNCIA DESTE CRIME, 2015 
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Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 

Em relação ao perfil racial, novamente Lagoas do Norte se aproxima da realidade 

nacional, com 60% das vítimas negras (pretos e pardos), mais da metade. Contudo, 

este dado não é completamente consistente, tendo em vista que em 25% dos casos a 

cor/raça não foi identificada. 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 
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GRÁFICO 11: PERFIL ETÁRIO DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO SEGUNDO 
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Por fim, do ponto de vista do instrumento utilizado para o homicídio, fica evidenciada 

a majoritária participação das armas de fogo nas mortes violentas, 70%. Em 30% dos 

casos, o homicídio foi consumado com a utilização de arma branca.  

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 

 

O perfil das vítimas de homicídio em Lagoas do Norte aqui exposto corrobora em 

grande medida o que vem sendo pautado no debate público brasileiro nos últimos 

anos: a vítima mais comum dos homicídios no Brasil é o jovem negro. Neste sentido, 

Lagoas do Norte se aproxima da realidade nacional. Finalmente, é importante notar a 

preocupante participação das armas de fogo no conjunto das mortes. 

 

2.3 Roubos em bairros de Lagoas do Norte 

Para caracterização da violência em determinado território, é importante que se 

considere, para além dos crimes violentos letais intencionais também os roubos. Esta 

modalidade criminal é responsável por gerar sensação de insegurança na população. 
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GRÁFICO 13: INSTRUMENTO UTILIZADO NO HOMICÍDIO SEGUNDO BAIRROS 
DE LAGOAS DO NORTE COM MAIOR INCIDÊNCIA DESTE CRIME, 2015 
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Conforme o exposto, os roubos também tiveram um aumento significativo em 

Teresina e na região de Lagoas do Norte.  

Analisando o mapa abaixo em que estão dispostos o número de roubos (exceto 

veículos), por bairro, é possível verificar que o bairro que teve maior incidência desse 

tipo de crime, em Lagoas do Norte, foi Mocambinho e Vila São Francisco com mais de 

600 casos registrados de roubos.  
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Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016.  
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No gráfico abaixo, a taxa de furtos e roubos por 100 mil habitantes para 2016 foi 

calculado considerando apenas os meses de janeiro a maio. Esses dados servem para 

fazer uma comparação entre os bairros da região de Lagoas do Norte. É interessante 

observar que, os bairros que têm uma taxa maior de furtos não são os mesmos que 

têm a maior taxa de roubos.  

O bairro com maior incidência de furtos de veículos (carros) e outros furtos é 

Aeroporto, um dos bairros com melhores condições socioeconômicas, principalmente 

no que diz respeito à renda domiciliar. 

 

*Para fins de comparação, foi mantido o cálculo utilizando a população dos bairros do CENSO 2010, 
IBGE.  
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 
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*Para fins de comparação, foi mantido o cálculo utilizando a população dos bairros do CENSO 2010, 
IBGE.  
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 

 

Em relação aos roubos, os bairros com as maiores taxas de ocorrências são Matadouro 

e Itaperu, mas os roubos de carro têm ocorrido mais em Itaperu e Poti Velho se 

considerada a população dos bairros. Ou seja, como Itaperu e Poti Velho não possuem 

uma população muito grande, os roubos que ali acontecem influenciam 

significativamente a taxa de ocorrências. 

 

*Para fins de comparação, foi mantido o cálculo utilizando a população dos bairros do CENSO 2010, 
IBGE.  
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 
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*Para fins de comparação, foi mantido o cálculo utilizando a população dos bairros do CENSO 2010, 
IBGE.  
Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, 2016 

 

Esses dados dizem respeito ao número de ocorrências, proporcionalmente às 

populações de cada bairro. Caso fossem levados em conta apenas os números 

absolutos de ocorrências, como foi o apresentado anteriormente no mapa relativo ao 

ano de 2015, o bairro com piores índices, tanto de roubos como de roubos de veículos, 

seria Mocambinho que já teve 309 roubos registrados em 2016 e nove roubos de 

veículos. 

   

2.4 Conclusões 

Os dados sobre homicídios e crimes violentos letais intencionais demonstram 

oscilações significativas entre um ano e outro, com melhoras e pioras do contexto na 

região de Lagoas do Norte. De forma geral, é importante constatar que 2014 foi um 

ano especialmente difícil na cidade de Teresina, com aumento significativo no número 

de homicídios. Esta dinâmica também se refletiu nos bairros abrangidos pelo Programa 

Lagoas do Norte.  
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Complementarmente, pelos dados de seus primeiros meses, há a perspectiva de que 

2016 se equipare a 2014, retomando uma tendência de aumento nos homicídios. 

Ressalta-se que, apesar de os bairros que concentram a maior parte dos homicídios da 

capital, como Angelim, Santo Antônio e Itararé, não se localizarem em Lagoas do 

Norte, é importante atentar para a situação de São Joaquim, Mocambinho e Poti 

Velho, que concentram quantidades destacáveis de homicídios em relação à região. 

Com relação ao número de roubos, a falta de informações sobre outros anos 

desagregada para cada bairro da Região de Lagoas do Norte compromete uma análise 

da evolução desse tipo de crime. Apesar da dificuldade em analisar a evolução dos 

crimes na região, sabe-se que eles vêm crescendo no município de Teresina e, como 

será tratado adiante, a sensação de insegurança gerada por esse tipo de crime é 

grande na população.  
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3. O que disseram os jovens?  

Durante o mês de março de 2016, foi realizado um survey que entrevistou 511 jovens 

de 15 a 24 anos na região de Lagoas do Norte. A análise dos resultados é importante 

para entender o olhar dos jovens da região de Lagoas do Norte para a questão da 

violência. Sendo assim, apresenta-se uma síntese das principais informações coletadas 

na pesquisa, em cada um dos seus módulos.  

 

3.1 Módulo I: Escola, trabalho, família, cultura e cidade 

O Módulo I é fundamental para compreender aspectos gerais da vida dos jovens 

entrevistados, de forma a complementar ao diagnóstico socioeconômico e criminal 

apresentado nas seções anteriores.  

No que diz respeito à escolaridade, 97% dos jovens são alfabetizados e 5% já não 

estudam mais. São 34% os que terminaram o Ensino Médio, 10% possuem ensino 

superior incompleto e 8% possuem ensino superior completo.  

Em relação à realização de atividade remunerada, 48% dos jovens nunca exerceram 

atividade remunerada, 37% não exercia atividade remunerada no momento da 

pesquisa, 33% apenas estudavam, 22% estavam procurando trabalho e 13% cuidavam 

dos afazeres domésticos. Dos que exercem atividade remunerada, 19% atua como 

vendedor e 13% como caixa. Dos que trabalham, 26% não possuíam registro em 

carteira de trabalho; 24% possuíam registro e 11% atuavam como jovem aprendiz. Essa 

porcentagem muda significativamente em relação ao grupo dos adultos, em que 12% 

não possuem carteira assinada e 26% possuem. Os outros grupos, majoritariamente, 

possuem algum grau de formalidade (empreendedores, funcionários públicos, etc.)  

Sendo assim, pouco mais de 50% dos jovens iniciou o ensino médio e 34%, terminou. 

No entanto, isso não é necessariamente uma situação problemática, uma vez que 
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parte dos jovens ainda está em idade escolar. No entanto, ao cruzar esse dado com a 

informação de que 54% dos jovens não estão mais estudando, significa que ou grande 

parte deles parou de estudar ao finalizar o ensino médio ou, o que é mais provável, 

uma parcela significativa parou de estudar antes mesmo de finalizar o ensino médio. 

Essa realidade, somada ao fato de que 48% dos jovens nunca exerceram atividade 

remunerada e 22% está procurando emprego e 13% apenas cuidam dos afazeres 

domésticos, pode significar uma falta de expectativa de crescimento profissional. O 

fato de 26% dos jovens que trabalham não possuírem registro carteira de trabalho 

reforça a precariedade da situação de quem inicia a sua atuação profissional. Por outro 

lado, a informação de que 18% dos jovens estão cursando ou já finalizaram o ensino 

superior é significativa. Seria importante correlacionar tal informação com os dados de 

renda para saber exatamente qual é o perfil dos jovens que frequentam a 

universidade.     

Em relação à família dos entrevistados, 28% já possuem filhos, sendo que 17% 

possuem dois ou mais filhos. Para 47% dos jovens, o pai é o principal responsável pelo 

sustento da casa, 16% é a mãe e 13% é o próprio entrevistado. Os domicílios de 465 

dos entrevistados possuem 3 ou 4 pessoas morando. Essa informação reforça a ideia 

de que os jovens têm tido filhos ainda residindo com os pais e sendo sustentados 

financeiramente por eles. 

 

3.2 Módulo II: Perfil Socioeconômico  

Este módulo da pesquisa apresenta aspectos socioeconômicos dos entrevistados e 

auxilia a fazer uma caracterização da população juvenil de Lagoas do Norte.  

A amostra de entrevistados possui 53% de jovens do sexo feminino e 47% do sexo 

masculino. No que tange à religião, 65% dos entrevistados se autodeclaram católicos e 
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14%, evangélicos.  Dos entrevistados, 44% se considera de cor parda, 35% de cor 

branca e 20% de cor preta.  

Por fim, foram realizadas perguntas relativas à renda individual e familiar. Em relação à 

renda individual, 48% dos jovens possui renda de até 1 salário mínimo, 15% possui 

renda entre 1 e 2 salários mínimos e 28% não possuem renda. Na população adulta, 

50% possuem renda de até 1 salário mínimo, 29% possuem renda entre 1 e 2 salários 

mínimos e 12% declararam não possuir renda. Ou seja, no que diz respeito à renda 

individual esta pode ser considerada uma população de baixa renda. Se essa fosse uma 

realidade apenas dos jovens, tal fato poderia ser atribuído ao início da vida profissional 

com baixos salários, mas considerando a renda da população adulta, é possível afirmar 

que é uma região de baixa renda.  

A situação apresenta uma sutil melhora ao tratar da renda familiar, uma vez que 29% 

dos jovens colocam que a renda familiar é de até 1 salário mínimo e 35% possuem 

renda família entre 1 e 2 salários mínimos. A população adulta possui um outro olhar 

sobre tal situação, em que 35% disse ter renda familiar de até 1 salário mínimo e 38% 

entre 1 e 2 salários mínimos. Apesar de a situação possuir um incremento normal em 

relação à renda individual, ainda assim, mais de 60% da população vive com renda 

familiar de até 2 salários mínimos, em domicílios que possuem 3 a 4 pessoas, em 

média, deve ser tratado como uma região de baixa renda.  

Dessa forma, o contexto sócio econômico classifica a região de Lagoas do Norte como 

uma população com características de risco social e, portanto, mais vulnerável a 

conviver com a violência. Tal fato deve servir de alerta às instituições públicas para que 

tenham atenção especial a essa população.  
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3.3 Módulo III: Impressões a respeito da violência  

O módulo III foi elaborado para entender o olhar do jovem de Lagoas do Norte para a 

questão da violência em geral, a relação com as questões urbanas e o seu 

comportamento diante da sua percepção de violência. Aqui, não são tratados casos 

específicos de vivência de violência, mas da relação do jovem com a ideia de que a 

cidade é violenta. Isso inclui alguns aspectos de conservação dos espaços públicos, 

ruas e calçadas, coleta de lixo, etc.  

Sobre isso, a impressão de 40% dos jovens de que existe “bastante” ruas sem asfaltos 

no seu bairro, 31% acreditam que existe “bastante” lixo/entulho nas calçadas e 30% 

apontaram existir “bastante” ruas sem iluminação pública. A questão da iluminação 

pública chama a atenção uma vez que na entrevista com o responsável pelo setor na 

Prefeitura de Teresina, a informação dada era que a cobertura da iluminação era de 

100% na região de Lagoas do Norte.  

Ainda na relação com seu bairro, 63% dos jovens apontaram ser “bastante” comum o 

uso de drogas em local público e os mesmos 63% colocaram ser igualmente comum a 

venda de drogas ilícitas em locais públicos.  

Ao cruzar as informações, é possível afirmar que o contato dos jovens com situações 

que, segundo eles, favorece a violência, como uso e venda de drogas, é cotidiano. Essa 

vivência acaba por fazer com que os jovens façam adaptações no seu cotidiano e nos 

seus hábitos para não se exporem a situações de violência. Um exemplo disso é que 

90% dos jovens evitam andar sozinhos na rua e 54% já deixaram de sair de casa por 

medo da violência. Essas informações chamam atenção e podem ser conferidas 

detalhadamente no quadro abaixo:  
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Tabela 4: Questão do Survey sobre mudança de comportamento para se proteger da 

violência, 2016 

 

Coisas Sim Não 
Não Sabe/Não 

Respondeu 
1. Evitar andar sozinho(a) 90% 10% 0% 
2. Não usar certa(s) linha(s) de ônibus 73% 26% 1% 
3. Deixar de sair de casa à noite 72% 26% 2% 
4. Deixar de voltar para casa 72% 28% 1% 
5. Deixar de ir à escola ou faculdade 54% 45% 1% 
6. Deixar de ir a festas, bares ou boates 45% 51% 5% 

8. Deixar de frequentar um grupo de amigos ou colegas 
44% 55% 1% 

9. Não voltar para casa de madrugada 43% 53% 4% 
10. Andar de táxi 41% 57% 2% 

11. Não passar em áreas onde há pessoas armadas 39% 61% 1% 
12. Não passar perto da polícia 35% 64% 1% 
13. Afastar-se de pessoas suspeitas na rua 32% 66% 2% 
14. Recorrer a uma associação de moradores 24% 71% 5% 
15. Procurar a polícia 21% 69% 10% 

16. Procurar por algum órgão público como CRAS e CREAS 20% 68% 12% 

 

Ou seja, o medo da violência acarreta em diversas mudanças de comportamento que 

afetam o cotidiano da juventude do local. A questão sobre onde os jovens se sentem 

seguros, demonstra que a sensação de vulnerabilidade é tão alta que apenas 43% 

deles se sentem bastante seguros na sua própria casa.  

Para 87% dos jovens e 83% dos adultos, a violência no bairro onde vivem aumentou 

nos últimos doze meses. Mas essa impressão é pior ao tratar da cidade como um todo, 

88% dos jovens e 90% adultos acredita que a violência aumentou na cidade de 

Teresina nos últimos doze meses. 

Ao tratar das razões que levam alguém a causar uma situação violenta, 68% 

concordam totalmente e 12% concordam parcialmente que o uso de drogas é fator-

chave para que alguém cometa um crime. Além disso, 63% concorda totalmente e 15% 
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parcialmente que quem vende drogas tem mais chance de causar violência. A relação 

da violência com o uso e venda de drogas ilícitas é um fenômeno conhecido e que é 

comumente tratado nos debates sobre o tema. No entanto, chama também a atenção 

de que 30% dos jovens concorda totalmente e 21% concorda parcialmente que quem 

comete um crime é movido por ódio/preconceito racial. Ou seja, a ideia de que existe 

uma vulnerabilidade relacionada à raça/cor é conhecida e assumida por esses jovens.  

Ao realizar o cruzamento dos dados sobre a percepção das causas da violência com as 

informações sobre vitimização, foi possível averiguar que as pessoas que já sofreram 

agressão concordam mais que a causa da violência se relaciona com pessoas que “não 

conseguem sustentar a família” ou que “perderam a esperança de melhorar a vida” do 

que aqueles que nunca foram agredidos. Essa correlação estatística feita por um teste 

quiquadrado3 aponta que, de certa forma, quem já foi agredido considera que 

aspectos relacionados à renda e condições de vida são os principais motivos da causa 

da violência.  

Outro ponto importante na análise dos dados provenientes do survey realizado com 

jovens é a forte sensação de insegurança que essa população vive. Na tabela abaixo, é 

possível averiguar que 16% dos entrevistados se sentem inseguros nas suas próprias 

casas e 52% se sentem inseguros nos seus trabalhos, locais que deveriam ser espaços 

onde a sensação de segurança é grande.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Avalia a relevância da relação entre duas variáveis como, por exemplo, raça e opinião sobre a 

polícia. Este teste avalia a probabilidade de errar ao afirmar a existência de uma correlação entre as 
variáveis. A partir das frequências observadas dessas variáveis, avalia-se quão significativa é 
diferença de opinião sobre a polícia entre brancos e negros, por exemplo. 
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Tabela 5 - Questão do Survey sobre sensação de insegurança, 2016 

 

Lugares 
Bastante 
seguro(a) 

Mais ou menos 
seguro(a) 

Inseguro(a) 
Não Sabe/Não 

respondeu 

Em casa 43% 40% 16% 1% 

No bairro onde você mora 13% 42% 44% 1% 

Na escola/faculdade 13% 28% 46% 14% 

Andando de carro 12% 31% 54% 3% 

Andando em ruas com comércio aberto 8% 29% 59% 3% 

No trabalho 6% 27% 52% 15% 

Andando a pé nas ruas do seu bairro 6% 20% 72% 2% 

Algum equipamento público específico 
(CRAS, CREAS, outro) 6% 30% 46% 19% 

Andando a pé em outros bairros 4% 15% 78% 3% 

Andando de transporte coletivo 3% 31% 63% 3% 

Esperando ônibus/lotação 2% 13% 83% 3% 
 

O local onde a sensação de insegurança é maior, são os pontos de ônibus/lotação. 

Apesar de serem locais onde, normalmente, há mais pessoas, muitas vezes é 

necessário aguardar por um longo tempo sem sair do lugar para se proteger de alguma 

forma de possíveis situações de violência. Outro número que impressiona é o fato de 

apenas 3% dos entrevistados se sentirem seguros dentro dos transportes coletivos. 

Nenhum dos entrevistados disse já ter sofrido algum tipo de agressão no transporte 

público, mesmo assim, as pessoas se sentem mais seguras andando nas ruas do que 

dentro do transporte público. É interessante ressaltar que a sensação de segurança ao 

andar pelas ruas da cidade é muito baixa. Contudo, os jovens da região do Programa 

Lagoas do Norte parecem se sentir ligeiramente menos inseguros em seu bairro do 

que em outros bairros da cidade. Nota-se que os equipamentos públicos não são 

considerados lugares seguros para a juventude, o que torna bastante evidente a 

necessidade de construir estratégias de minimização desse sentimento de insegurança 

e ocupação do espaço público, que se complementem de modo a criar um círculo 

virtuoso. De forma geral, esses dados demonstram quão inseguros estão se sentindo 
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os jovens da região de Lagoas do Norte que, apresentam sensação de insegurança nos 

mais diversos espaços.  

 

3.4 Módulo IV: Experiências com violência  

O módulo IV tem por objetivo compreender a quais experiências violentas os jovens da 

região de Lagoas do Norte foram expostos. Esse é o trecho mais longo do survey, uma 

vez que se aproxima do formato de uma pesquisa de vitimização. Esses resultados 

demonstram quão próxima a violência está do cotidiano da juventude e como essa é 

uma geração que precisa da atenção dos órgãos públicos tanto para evitar que se 

envolvam com organização criminosas, como para que se propicie um ambiente de 

vida mais seguro de forma a garantir um futuro promissor à juventude.  

O primeiro dado que chama a atenção no trabalho é o fato de que 1% dos jovens 

entrevistados tiveram seu pai ou sua mãe assassinados; 2% tiveram seus irmãos 

assassinados; 3%, seu tio/tia; 5% seu primo/prima; 11% seu amigo/amiga; 12% seus 

vizinhos. Significa dizer que, de 511 jovens, 5 perderam pai ou mãe por morte violenta. 

O mesmo ocorre para outros parentes próximos. A situação se agrava 

consideravelmente ao tratar de amigos e vizinhos. Ou seja, dentre os 511 

entrevistados, mais de 50 deles já tiveram alguém próximo assassinado. Esses números 

demonstram a proximidade existente entre a vida dos jovens e a possibilidade de 

perder algum ente querido em situações violentas.  

As mortes por acidente de trânsito, que muitas vezes podem parecer mais comuns, 

para a população jovens de Lagoas do Norte, é tão perigosa quanto os assassinatos. 

Dos jovens entrevistados, 2% já perderam pai ou mãe em acidente de trânsito, 1% 

perdeu irmão; 5% perdeu tio/tia; 5% perdeu primo; 10% perdeu amigo e 6% perdeu 

vizinho. O número de mortos em acidentes de trânsito também é alto, mas a perda de 

amigos e vizinhos assassinados é maior do que a perda em acidentes de trânsito.    
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Outro dado que demonstra a proximidade da violência em relação aos jovens é o fato 

de que 28% deles já viram um corpo assassinado, 19% deles, mais de uma vez. Essa 

grande exposição à violência, além de poder contribuir com certa naturalização das 

mortes violentas, está fortemente associada com as armas de fogo. A naturalização da 

violência é tamanha que 37% deles considera “muito fácil” e 30% considera “fácil” 

adquirir uma arma de fogo. Ou seja, 67% dos jovens não vê grandes dificuldades em 

andar armado. Diante deste quadro, não surpreende que 11% dos jovens já tenham 

sofrido alguma agressão por arma de fogo. A proximidade e naturalização da violência 

por arma de fogo é notável para a juventude da região de Lagoas do Norte.  

A tabela abaixo demonstra que a proximidade com a violência não está apenas no 

bairro ou na cidade, ela está dentro de casa. Mais de 25% dos jovens relataram que 

“surras” são habituais em casa e “chineladas, cintadas e vassouradas” também. Ou 

seja, o ambiente em que esses jovens vivem dentro das suas próprias casas ratifica a 

proximidade com a violência.  

Tabela 06 – Questão do Survey sobre hábitos violentos, 2016 

Na relação com seus pais e/ou responsáveis, que 
comportamento foram habituais? 

Gritos/xingamento Jovens  

Sim 25% 

Não  73% 

Não Sabe/não respondeu 2% 

Tapas, puxões de orelha, 
beliscões Jovens  

Sim 22% 

Não  78% 

Não Sabe/não respondeu 0% 

Surras Jovens  

Sim 26% 

Não  74% 

Não Sabe/não respondeu 0% 

Abuso sexual Jovens  

Sim 6% 

Não  94% 
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Não Sabe/não respondeu 0% 

Chineladas, cintadas, 
vassouradas Jovens  

Sim 31% 

Não  69% 

Não Sabe/não respondeu 0% 

Outras agressões Jovens  

Sim 5% 

Não  95% 

Não Sabe/não respondeu 0% 

 

Um dado relevante apresentado na tabela acima é o fato de que 6% dos jovens 

relataram ser comum a ocorrência de abuso sexual nas suas próprias casas. Esse já 

seria um valor alarmante para qualquer faixa etária. Porém, considerando apenas uma 

população jovem e o fato de a pergunta limitar para a ocorrência dentro da própria 

casa, torna o resultado um valor alto que demonstra a suscetibilidade da juventude de 

Lagoas do Norte a esse tipo de violência.  

Outra questão muito presente no cotidiano dos jovens é o contato com drogas ilícitas 

e a relação do consumo e venda delas com a criminalidade. Em Lagoas do Norte, mais 

de 60% dos jovens já viu alguém consumindo ou vendendo drogas, roubando ou 

furtando. Como já foi demonstrado anteriormente, esses mesmos jovens afirmam que 

acreditam que a relação entre criminalidade e consumo e venda de drogas é alta, 

portanto, constitui-se em fator de risco tamanha exposição às dinâmicas criminais 

relativas às drogas.  

Ao tratarem das violências vividas por eles mesmos, 10% disseram que já sofreram 

algum tipo de agressão ou ameaça, 4% por mais de uma vez. 58% estavam na rua ou 

outros locais públicos, 21% estavam na sua própria casa e 16% no trabalho. Ou seja, 

apesar de o local de maior quantidade de ocorrências ser em espaços públicos, não é 

pequeno o número de ameaças que são sofridas em locais onde as pessoas deveriam 

se sentir seguras, como o local de trabalho ou a sua própria casa.  
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Das ameaças sofridas, 47% foram feitas utilizando arma de fogo e 27% utilizando 

armas brancas. Ou seja, 74% dos casos envolviam o uso de algum tipo de armamento. 

As características dos agressores também é um fator importante. 68% deles são do 

sexo masculino. Em 16% dos casos, os jovens conheciam o agressor. Ou seja, assim 

como vem sendo demonstrado, a familiaridade e proximidade com a violência é 

grande. Como já é um fenômeno conhecido, há níveis de subnotificação sensíveis nos 

registros de várias modalidades criminais. Nesse caso, cumpre notar que apenas 42% 

dos jovens que disseram ter sofrido ameaça, registrou a ocorrência. Ou seja, menos da 

metade deles consta nos registros policiais.  

Um dos blocos de perguntas deste Módulo tratou de questões relativas à violência 

sexual. Dos entrevistados, 6% disseram já ter sofrido abuso sexual. Ou seja, dos 511 

entrevistados, pelo menos 30 já foram abusados sexualmente, destes, 42% sofreram 

tal abuso nos últimos 12 meses e 60% deles, mais de duas vezes nos últimos 12 meses. 

Isso demonstra que parte significativa dos entrevistados estão em situação de abuso 

sexual. Não se trata de casos isolados, ao existir uma recorrência na violência, é muito 

possível que ela esteja no dia-a-dia daquele jovem. 40% dos jovens que sofreram 

abuso sexual, passaram por isso nas suas próprias casas e 60% disseram terem sido 

ameaçados por arma de fogo. Tal contexto demonstra a violência das ocorrências no 

cotidiano da juventude. Como já se sabe, esse é um tipo de crime que possui uma taxa 

de notificação muito baixa, pois as vítimas costumam se sentir expostas ao denunciá-

las ou por envolverem pessoas da família e acabam por ter medo de represálias. Em 

Lagoas do Norte, isso não é diferente, nenhum dos jovens entrevistados registrou 

ocorrência ou procurou algum órgão para notificar o ocorrido. O órgão que se mostrou 

mais procurado foi o conselho tutelar que recebeu aviso de 40% dos casos.  

Dessa forma, o módulo III tem como resultado, a demonstração de que a violência faz 

parte do cotidiano da juventude de Lagoas do Norte, estando também dentro das 

próprias casas. Uma situação como essa demonstra a vulnerabilidade dessa população 
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e a necessidade de o poder público se aproximar dela de forma efetiva para 

empoderá-la, buscando oferecer condições para um futuro promissor a ela.   

 

3.5 Módulo V: Experiência pessoal e direta com a polícia  

O Módulo V trata especificamente da relação dos entrevistados com a polícia e a 

confiança que essas pessoas possuem na instituição que existe para fazer a proteção 

dos bairros e do município. O contato dos jovens residentes em Lagoas do Norte com a 

polícia pode ser medido pelo fato de que 50% já realizou ligação para o 190, 46% já 

presenciou tiroteio entre a polícia e bandidos e 40% já presenciou uma atuação 

adequada da polícia. Ou seja, a relação com as polícias, bem ou mal, faz parte do 

cotidiano de parcela significativa dos entrevistados.  

Em relação à presença da polícia no bairro, 26% já teve sua comunidade invadida pela 

polícia e 21% já foi abordado ou parado pela polícia. Essas não são atuações em que o 

entrevistado apenas observou a atuação da polícia, mas que de certa forma, houve um 

protagonismo na ocorrência, uma vez que ela interferiu diretamente no trajeto ou 

moradia das pessoas. Dessa forma, a avaliação feita por esses jovens é baseada em 

uma vivência da atuação policial.  

Ao avaliar a atuação da polícia, as respostas, majoritariamente se concentram na 

resposta intermediária. Ou seja, elas não se comprometem com o “sempre acontece” 

ou com o “nunca acontece” e sim com o “as vezes acontece”. Por outro lado, os jovens 

acreditam mais que os policiais possuem medo dos traficantes. Infelizmente, essa é 

uma realidade comum. Ou seja, os jovens possuem contato com a polícia, mas não 

confiam nela. Tal situação agrava ainda mais o desamparo da juventude que está 

exposta à violência, mas não confia nas instituições que existem para protegê-la.  
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3.6 Conclusões  

Analisando os resultados apresentados pelo survey, é possível verificar que a 

juventude de Lagoas do Norte está em contato intenso com diferentes formas de 

violência e demonstra uma forte sensação de insegurança. Por um lado, os jovens 

vivenciam situações de violência e convivem com elas, tendo parentes próximos 

vítimas de assassinato ou diferentes formas de agressão. Em outro sentido, o medo de 

serem roubados, assaltados ou sofrerem outras formas de violência os acompanha nos 

diferentes espaços que frequentam no seu cotidiano. Fica evidenciado que a presença 

no espaço público causa insegurança, isto é, transporte público, pontos de 

ônibus/lotação e equipamentos públicos, como praças. Em uma perspectiva 

democrática de direito à cidade, a ocupação do espaço público é fundamental, pois 

contribui com o fortalecimento dos laços comunitários. Portanto, é preciso viabilizar 

estratégias que minimizem tais situações de insegurança e favoreçam presença da 

juventude na esfera pública. Além disso, os dados também demonstram números 

importantes sobre violência doméstica, problema que merece atenção dos órgãos 

públicos. 

Além dos dados apresentados, foi realizada uma análise estatística de correlação entre 

os resultados e o perfil dos entrevistados. Ou seja, a partir da hipótese de que a faixa 

de renda, a raça e o sexo fossem determinantes na forma como os entrevistados 

reagiram às perguntas, foram realizados testes quiquadrado para verificar essa 

correlação. Os resultados dessa pesquisa não demonstraram correlação com 

relevância estatística de que essas formas de violência variam de acordo com o perfil 

dos entrevistados. Em alguns casos, seria possível imaginar que o tamanho da amostra 

não permite essa análise (como é o caso de abuso sexual que tem relativamente 

poucos casos relatados). Porém, na maioria dos casos, o que é possível afirmar é que a 

população juvenil de Lagoas do Norte tem contato e percepções similares em relação à 

violência independente de sua raça, idade ou sexo.  
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4. Como a população vivencia a violência 

O diagnóstico participativo na região de Lagoas do Norte contou também com quatro 

oficinas participativas e uma audiência pública, que buscou validar as informações 

levantadas nas oficinas com um público ampliado. As quatro oficinas misturaram 

momentos de trabalho, como debates e reflexão coletiva, com momentos de 

descontração e brincadeira, para construir uma visão coletiva sobre o tema da 

violência. Elas buscaram contribuir para que a própria comunidade reconhecesse os 

principais problemas existentes, encontrasse coletivamente as prioridades para o 

enfrentamento da violência e enxergasse como essas questões se relacionam com o 

contexto mais amplo do município. 

Após a realização das oficinas, foram realizadas audiências públicas em quatro regiões 

da cidade para 

discutir e 

complementar as 

informações 

levantadas nas 

oficinas. Na 

audiência da zona 

norte foram 

apontados aspectos 

interessantes sobre 

a atuação do poder público e seus resultados estão apresentados no Diagnóstico do 

Município de Teresina, conjuntamente com as informações das audiências das outras 

regiões.  

Figura 6: Atividade Coletiva de uma das Oficinas Participativas 
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As oficinas participativas aconteceram no mês de abril de 2016, sendo três delas 

realizadas no Centro Administrativo do Parque Lagoas do Norte e uma no 

equipamento público “Amor De Tia”.  O desenho das oficinas foi construído a partir de 

uma divisão dos participantes em quatro recortes, sendo eles: mulheres, adolescentes 

e jovens, lideranças comunitárias e regionais, e empreendedores.  Os grupos foram 

indicados e mobilizados pela Secretaria de Planejamento e Coordenação de Teresina, 

Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, Secretaria Municipal 

de Juventude e Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Além 

disso, a organização contou com a colaboração da Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, das Polícias Civil e Militar e de organizações sociais e lideranças comunitárias. 

Figura 7: Desenho produzido na Oficina Participativa 
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Em cada uma das oficinas foram discutidas as formas de violência e como se dá sua 

vivência pela população no dia-a-dia e, posteriormente, foram elencados os seis 

principais desafios relativos a violência para cada um dos grupos. Após o debate dos 

desafios, os grupos apontaram possíveis ações que poderiam existir para lidar com tais 

problemas. Dessa forma, serão tratados abaixo os aspectos principais do que foi 

discutido pelos grupos e, principalmente, aquilo que pode ser alvo de ação 

governamental.  

 

4.1 Resultados 

Ao observar o que foi colocado como “o que é violência” pelos participantes, é possível 

perceber uma predominância da palavra “agressão” em diferentes contextos. Em 

geral, trata-se de violência física, como seria o esperado. No entanto, outras formas de 

violência foram levantadas, como “perda de valores”, “tudo que fere direitos”, “falta 

de respeito”, “falta de cultura”, “ostentação”, ou seja, trata-se de violência de forma 

mais simbólica e abrangente.  

Chama a atenção também que, em alguns casos, a violência é tratada por meio do 

olhar para grupos específicos, como é o caso da violência sexual contra a mulher, 

Figura 8: Desenho produzido na Oficina Participativa 
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jovens no “mundo das drogas” e violência contra o idoso. Sabendo que as oficinas 

foram realizadas para públicos específicos, é de se imaginar que esse tipo de 

percepção fosse surgir, principalmente em relação aos jovens e às mulheres. É 

importante mencionar igualmente as colocações sobre a falta de segurança, corrupção 

e falta de políticas públicas, que são problemas diretamente relacionados à atuação do 

poder público. Ou seja, trata-se de um olhar que coloca os governos no papel de 

protagonistas das causas da violência ou da “não prevenção” dela.  

Após a definição do que é a violência, foi solicitado aos grupos que colocassem como 

vivenciam a violência no dia-a-dia. Com isso, foi possível entender quais as formas de 

violência que são vividas pelos grupos e que, portanto, merecem atenção ao tratar de 

ações que as enfrentem.  

As colocações podem ser divididas em cinco formas de violência. A primeira delas trata 

de crimes tipificados e que, corriqueiramente, são tratados nas estatísticas. São eles: 

furtos, assaltos, homicídio e consumo e tráfico de drogas. Essa é umas das formas de 

violência vivida no dia-a-dia da população participantes das oficinas. A segunda forma 

de violência encontra-se nas ações cotidianas das pessoas, como: briga entre vizinhos; 

violência no trânsito; falta de socialização com a vizinhança; falta de confiança no meio 

em que vivem; brigas na rua; brigas na escola; agressões verbais. Ou seja, trata-se de 

um problema enxergado no ambiente em que vivem e no relacionamento com as 

pessoas com quem convivem cotidianamente.  

Uma terceira forma de violência identificada diz respeito aos crimes sexuais, colocados 

como abuso sexual, assédio, exploração sexual, estupro ou mesmo violência doméstica 

(como “apanhar do marido”). Esses casos foram, majoritariamente, levantados na 

oficina de mulheres, porém surgiram também nos encontros dos outros grupos e 

tratam de um tipo de violência muito comum, porém pouco notificado. Crimes de 

intolerância também foram mencionados como formas de violência, tais como 

racismo, preconceito, exclusão e bullying, comumente mencionado pelos jovens 
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referindo-se ao ambiente escolar. 

Por fim, outras formas de violência vivenciadas no dia-a-dia dizem respeito direta ou 

indiretamente à atuação do Estado, portanto do poder público local. Elas surgem nas 

falas sobre falta de “olhar” para a área rural; falta de estrutura, capacitação e 

oportunidade; falta de ensino profissionalizante; falta de policiamento e falta de 

punição a infratores. Ou seja, basicamente, essa leitura diz respeito à falta de 

oportunidades e de ações preventivas e punitivas em relação à violência e aos 

infratores.   

 

Principais desafios  
 

Desafios: Líderes Comunitários  

1. Falta de prática religiosa 

2. Falta de leis para os meios de 
comunicação 

3. Falta de programas de cidadania 

4. Falta de estrutura na educação 

5. Falta de interesse político para 
reformar o Código Penal 

6. A desatualização e falta de mudanças 
do Estatuto da Criança e Adolescente; 

7. Violência contra o idoso 

 

 

Desafios: Empreendedores  

1. Falta de estrutura familiar 

2. Sensação de insegurança 

3. Consumismo desenfreado 

4. Desvalorização da educação 

5. Roubos e Assalto aos comércios/ 
Falta de cumprimento da lei 
(Impunidade) 

6. Falta de policiamento 
 

 

Desafios: Adolescentes/Jovens  

1. Falta de emprego 

2. Consumo e venda de drogas 

3. Falta de projetos de lazer, cultura 
e esporte para jovens 

4. Pratica do bullying nas escolas e 
nas ruas 

5. Falta de políticas públicas para 
crianças e jovens 

6. Falta de convivência familiar e 
amigos. 

Desafios: Mulheres  

1. Dependência financeira das 
mulheres com os companheiros 

2. Violência doméstica e psicológica  

3. Falta de equipamentos públicos 
para atendimento de mulheres 

4. Desigualdade de gênero 

5. Violência sexual 

6. Falta de conhecimento sobre as 
leis que protegem a mulher 
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Para cada grupo, é possível perceber que existem preocupações específicas. No grupo 

de líderes comunitários, os desafios levantados tratam de aspectos mais gerais da 

sociedade, como religião, meios de comunicação, educação, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Código Penal, etc. Já no grupo de jovens, aparece a falta de equipamento 

públicos de lazer, falta de políticas específicas para a juventude, acesso a drogas e falta 

de oportunidades de emprego. No grupo de mulheres, a violência doméstica e sexual e 

todos os aspectos que as circundam foram tratados. No grupo dos empreendedores 

surgiu a problemática do consumismo, falta de policiamento e problemas nas famílias.  

Ao se buscar pontos comuns entre os grupos, é possível verificar a preocupação com o 

conhecimento e cumprimento das leis existentes no país e a falta de equipamentos 

públicos bem estruturados para os diferentes públicos. Nesse sentido, a atuação do 

poder público é novamente demandada pelos participantes.  

 

O que poderia ser feito  

Para cada um dos desafios levantados, os grupos trabalharam em elaborar sugestões e 

demandas que pudessem contribuir para a melhoria da situação encontrada na região. 

Dessa forma, apresenta-se abaixo os principais resultados desse levantamento.  

Figura 9: Atividade Coletiva em uma das Oficinas Participativas 
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O grupo de lideranças comunitárias colocou alguns desafios que não podem ser 

tratados com ações diretas dos governos municipais ou estaduais. Apesar de serem 

ações relevantes, como a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, revisão do 

Código Penal e criação de legislação federal, tais sugestões não foram aqui 

contempladas como parte daquilo que pode vir a ser alvo de ação. O desafio faz parte 

do diagnóstico construído participativamente, mas as sugestões de ação não estão 

contempladas, uma vez que este documento tem foco nas ações da municipalidade.  

Desafios: Líderes Comunitários  Sugestões/Demandas 

1. Falta de prática religiosa (Ações de âmbito privado)  

2. Falta de leis para os meios de 
comunicação 

(Ações de âmbito federal) 

3. Falta de programas de cidadania  Capacitação de jovens; 

 Oportunidade de emprego para jovens; 

 Projetos tecnológicos nas associações de 
moradores com participação das famílias; 

 Livraria digital nas associações; 

 Cursos profissionalizantes para jovens.   

4. Falta de estrutura na educação  Capacitação em educação para bases 
comunitárias; 

 Qualificação do educador institucionalizado e 
não institucionalizado; 

 Apoio às associações comunitárias; 

 Estímulo às potencialidades locais no viés da 
política educacional; 

 Realizar mapeamento de núcleos 
comunitários existentes.  

5. Falta de interesse político para 
reformar o Código Penal 

(Âmbito da sociedade civil)  

6. A desatualização e falta de mudanças 
do Estatuto da Criança e Adolescente; 

(Âmbito Federal) 

7. Violência contra o idoso  Capacitação em informática; 

 Rodas de atividades de lazer para idosos; 

 Espaço de acolhimento e acompanhamento 
psicossocial para idosos; 

 Capacitação para famílias de idosos; 

 Acompanhamento para garantir que idosos 
não estejam sofrendo maus-tratos; 

 Realização de festas e bingos para terceira 
idade.  
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Além destas sugestões, o grupo de lideranças comunitárias propôs o que chamaram de 

“programas de cidadania” que, basicamente, dizem respeito a ações com jovens, tanto 

para cultura e lazer como para a capacitação e formação profissional. Para o desafio de 

falta de estrutura em educação, o grupo apontou a necessidade de qualificar os 

educadores por meio da realização de capacitação e, principalmente, fortalecer as 

associações comunitárias como agentes importantes na realização de ações que 

fortaleçam a educação oferecida aos munícipes.  

Por fim, o grupo enfatizou a necessidade de criação de melhor estrutura para 

atendimento de idosos, evitando os casos de maus tratos de pessoas nessa faixa 

etária. Para tanto, foram sugeridas a realização e fomento de capacitações em 

informática, atividades de lazer e recreação, como festas, bingos e outras. Foi 

enfatizada a importância de melhorar os espaços de acolhimento, capacitar as famílias 

para os cuidados necessários com essa população e fortalecer o acompanhamento 

para verificar a possibilidade de um idoso estar sofrendo maus tratos.  

É importante ressaltar a demanda do grupo pelo fortalecimento das associações 

comunitárias como espaços de parceria para a ação governamental na criação de 

vínculos por meio da realização de capacitações e de eventos para a população.  

O grupo de empreendedores colocou as preocupações em, basicamente, dois eixos: o 

primeiro é a melhoria dos instrumentos de segurança pública, como policiamento e 

cumprimento das leis, e o segundo, o fortalecimento das ações comunitárias para a 

população, com foco nas famílias. No primeiro eixo de análise das preocupações, 

podem ser incluídas o aumento de policiamento, aumento de efetivo, instalação de 

câmeras de segurança, demandas muito comuns em espaços participativos nos quais a 

comunidade é chamada a contribuir com o tema da segurança, além de 

estabelecimento de estratégia de melhoria da segurança do comércio.  
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Desafios: Empreendedores  Sugestões/Demandas 

1. Falta de estrutura familiar 

 Ter um órgão específico para trabalhar com 
orientação aos pais na educação de seus 
filhos, principalmente às famílias de baixa 
renda;  

 Trabalhar com projetos de geração de renda 
e educação financeira com as famílias. 

2. Sensação de Insegurança 

 Colocar mais câmeras nos bairros; 

 Fortalecer e aumentar o policiamento nas 
ruas e nas praças;  

 Criar um planejamento urbano eficiente e 
humano; 

 Colocar mais iluminação nos bairros e 
espaços com maior índice de violência. 

 Criar práticas esportivas e culturais para 
atrair jovens e crianças nos ambientes 
públicos;  

3. Consumismo desenfreado 

 Ter projetos nas escolas e bairros para 
trabalhar esse tema com crianças e jovens; 

 Ter mais programas com atividades lúdicas 
que tirem o foco no “ter/comprar” para 
fortalecer o “ter/fazer”. 

(Outras de âmbito Federal) 

4. Desvalorização da educação 

 Ter o apoio do governo no uso da estrutura 
escolar para atividades comunitária; 

 Criar projetos para família que sejam 
implementados nos fins de semana na 
escola. 

5. Roubos e Assalto aos comércios/ 
Falta de cumprimento da lei 
(Impunidade) 

 Fortalecer o cumprimento da lei;  

 Ter mais policiamento nas ruas;  

 Criar estratégias para inibir os roubos e 
assaltos nas ruas e comércios; 

 Ter mais câmeras instaladas e maior 
acompanhamento aos comércios. 

6. Falta de policiamento 

 Contratar mais equipe de segurança;  

 Criar mais batalhões; 

 Aumentar os equipamentos para as pessoas 
que trabalham com policiamento. 
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No segundo eixo, surgem preocupações com o fortalecimento das ações com famílias 

de baixa renda e geração de renda; ações nas escolas para lidar com a cultura do 

consumismo; ações lúdicas, inclusive aos finais de semana, com as crianças, jovens e 

suas famílias nas escolas. Neste grupo surgiu, ainda, a preocupação com as questões 

urbanas de manutenção dos bairros e garantia de serviços, como iluminação pública, 

reforçados em áreas mais violentas.  

O grupo de jovens demonstrou preocupação com a violência doméstica, violência nos 

espaços públicos, envolvimento com o tráfico e criminalidade e com a falta de 

emprego. Na ideia de aumentar as perspectivas do público juvenil, foram demandados 

mais cursos de capacitação, programas de primeiro emprego e de fomento ao 

empreendedorismo juvenil. Além disso, foram sugeridas a realização de atividades e 

programas de lazer, cultura e esporte com foco na juventude e nas famílias, com a 

demanda que se tenha um equipamento público específico para este fim.  

A preocupação com o envolvimento dos jovens com o tráfico e criminalidade e 

também foi expressa e, para tanto, foi feita a sugestão de que seja formada uma rede 

de proteção ao jovem que quer sair da criminalidade, além do fortalecimento dos 

instrumentos e estratégias de segurança pública.  

Um ponto que foi levantado reiteradas vezes foi a necessidade de combater o bullying 

nas escolas. Para tanto, foi proposta a realização de palestras e atividades de 

sensibilização para o tema, combate de tais práticas e o apoio a instituições que atuem 

sobre o tema. Esse foi um tema que se mostrou prioritário para o grupo de jovens, 

demonstrando a importância do olhar para a violência que ocorre dentro das escolas.  

Por fim, os jovens levantaram a preocupação com o fortalecimento das ações que 

identificam crianças em situação de violência doméstica e foi demandada a criação de 

um espaço de proteção dessas vítimas.  
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Desafios: Adolescentes/Jovens  Sugestões/Demandas 

1. Falta de emprego 

 Criar mais cursos de capacitações 
profissionais em diferentes áreas de 
atuação, com mais quantidade de vagas 
sendo oferecido para todas as idades;  

 Criar mais programas para o primeiro 
emprego; 

 Criar programas para fomentar o 
empreendedorismo juvenil. 

2. Consumo e venda de drogas 

 Melhorar a segurança pública; 

 Criar estratégias de combate ao tráfico, 
direto na sua origem;  

 Gerar oportunidades de empregos para 
jovens; 

 Criar mais programas de lazer, esporte e 
cultura;  

 Criar uma rede de apoio aos jovens que 
precisam de ajuda para sair da 
criminalidade;  

 Ampliar o investimento e aumentar o acesso 
à educação de jovens que estejam em 
situação de risco. 

3. Falta de projetos de lazer, cultura e 
esporte para jovens 

 Criar mais projetos que incentivem o lazer 
nas comunidades; 

 Criar mais times de futebol e de vôlei;  

 Mais investimento para projetos de cultura 
e lazer nas escolas e nos bairros; 

 Criar uma área de eventos para jovens; 

 Criar um polo de incentivo a jovens artistas;  

 Criar um espaço de incentivo à 
aprendizagem de música; 

 Criar projetos de protagonismos juvenil. 

4. Pratica do bullying nas escolas e nas 
ruas 

 Ter mais palestras com uma linguagem 
jovem para falar sobre o tema;  

 Apoiar mais organizações que já trabalham 
o tema com jovens;  

 Realizar mais campanhas de sensibilização e 
combate ao preconceito e bullying. 

5. Falta de políticas públicas para 
crianças e jovens 

 Criar projetos com atividades de lazer e 
esporte para crianças e jovens;  

 Criar um espaço para proteger as crianças 
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O grupo de mulheres manteve o foco na violência contra a mulher e as ações de 

prevenção e atendimento de vítimas. Por um lado, as mulheres demonstraram a 

preocupação em ampliar o debate sobre esse tipo de violência, ampliando a 

disseminação de informação e assim prevenindo o aumento do número de casos. Para 

tanto, foi solicitada a realização de palestras, fomento de grupos de debate e apoio 

para que as mulheres tenham mais conhecimento sobre as leis vigentes e seus direitos 

e denunciem mais as ocorrências nas delegacias. Além disso, foi colocada a 

preocupação de que esse tema seja tratado nas escolas de forma livre e frequente com 

os alunos, ampliando os conhecimentos sobre os direitos das mulheres e a Lei Maria 

da Penha. As mulheres apontaram também a falta de oportunidades de emprego e a 

necessidade de haver mais oferta de cursos profissionalizantes.  

Por outro lado, o grupo de mulheres expôs a necessidade de melhorias na rede de 

atendimento às mulheres vítimas de violência. Para tanto, solicitaram que as 

delegacias funcionem 24 horas com uma equipe multidisciplinar preparada para o 

atendimento. As instalações também precisam ser adequadas para que as mulheres 

sejam atendidas sem constrangimento para realizar os trâmites necessários, inclusive o 

exame de corpo delito. As demandas incluíram ainda a formação de uma patrulha 

específica para aplicar a lei Maria da Penha e a capacitação de todos os funcionários 

que atuam nos diversos órgãos da rede de atendimento à mulher vítima de violência.  

 

jovens vítimas de violência nas suas próprias 
casas. 

6. Falta de convivência familiar e 
amigos. 

 Mais atividades que envolvam a família e os 
amigos; 

 Realizar campanhas de valorização da 
família;  

 Ter espaços mais seguros para passear com 
os amigos;  

(Outras de âmbito privado) 
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Desafios: Mulheres  Sugestões/Demandas 

1. Dependência financeira das 
mulheres com os companheiros 

 Ter mais oportunidades de emprego e de 
cursos profissionalizantes para mulheres. 

2. Violência doméstica e psicológica  

 Poderiam ser criados mais espaços com 
palestras, seminários e rodas de conversas 
para fortalecer as vítimas e gerar 
oportunidade para que mais pessoas tenham 
coragem de denunciar. 

3. Falta de equipamentos públicos 
para atendimento de mulheres 

 Incluir palestras de discussões nas escolas 
sobre a referida temática;  

 Ter mais instituições envolvidas em 
fomentar assuntos referentes a essa 
temática. 

(Outras de âmbito privado e da sociedade em 
geral)  

4. Desigualdade de gênero 

 Não aprovação de leis que restrinjam 
debate de gênero nas escolas; 

 Capacitar agentes públicos na temática;  

 Implantar delegacias 24h para mulheres;  

 Criar patrulha Maria da Penha (Segurança 
Pública);  

 Garantir equipe multidisciplinar nas 
delegacias;  

 Capacitar o Sistema na Rede de 
Atendimento de Enfrentamento as 
situações de violência (Segurança Pública, 
Saúde, Judiciário). 

5. Violência sexual 

 Criar um local onde as mulheres possam 
fazer exame “corpo delito” sem passar 
por constrangimentos. 

(Outras de âmbito federal) 

6. Falta de conhecimento sobre as 
leis que protegem a mulher 

 Criar mais campanhas de sensibilização; 

 Realizar palestras nas escolas;  

 Realizar mais rodas de conversas nas 
comunidades. 
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4.2 Conclusões  

A partir do levantamento de desafios relacionados à violência e de possíveis sugestões 

e demandas para a atuação do poder público, as oficinas participativas de Lagoas do 

Norte tiveram como resultado aspectos comuns entre os quatro grupos 

representados. Analisando as colocações dos jovens, mulheres, lideranças 

comunitárias e empreendedores, é possível afirmar que a população espera do poder 

público local: a) realização de palestras e grupos de debate para sensibilização sobre 

causas e riscos da violência no bairro; b) promoção de cursos de capacitação 

profissional focado em jovens e mulheres; c) oferecimento de atividades e programas 

de cultura, lazer e esporte para os jovens e famílias; d) Ações de capacitação de 

funcionários públicos sobre formas de abordar o tema da violência e atender as 

vítimas, quando necessário; e) ampliação dos espaços de debate nas escolas sobre 

violência em geral, violência doméstica; violência contra mulheres; prática de bullying 

como violência nas escolas; f) Aperfeiçoamento e modernização dos recursos já 

utilizados de repressão da violência, tais como policiamento, monitoramento por 

Figura 10: Atividade em grupos em uma das Oficinas Participativas  
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câmeras, etc.; g) Fortalecimento das redes e associações comunitárias para atuação 

em parceira com governo nas ações de prevenção da violência.  

Os sete pontos elencados acima são uma síntese daquilo que pôde ser visto nas 

demandas realizadas pelos grupos. Muitas das sugestões e solicitações se repetem 

entre um grupo e outro, reforçando a possibilidade de ver nessas ações, possíveis 

formas de lidar com a violência na Região de Lagoas do Norte.  
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5. Possíveis linhas de ação para Lagoas do Norte 

A partir da sistematização dos resultados dos quatro eixos de diagnóstico com foco em 

Lagoas do Norte, foi possível elaborar uma proposição de linhas de ação para a gestão 

pública municipal no que se refere à região e que se resumem em: 

 Lazer e cultura para jovens e adolescentes 

 Ações integradas de combate à violência contra a mulher 

 Ocupação pública do Parque Lagoas do Norte e Atividades para famílias aos 

finais de semana 

 Capacitação para agentes públicos em temas correlatos à violência 

A seguir, apresenta-se um conjunto de experiências organizadas segundo tais linhas de 

ação que tem como objetivo servir como referência para a construção de iniciativas no 

contexto analisado.4 É importante notar que tais experiências e propostas não devem 

ser meramente replicadas, tal como foram implementadas em outros contextos 

municipais. Devem, antes, inspirar, por meio de seus objetivos e diretrizes, o desenho 

e criação de estratégias de ação que dialoguem com o diagnóstico local da violência. 

Ou seja, trata-se de buscar inspiração nas experiências mencionadas e adequá-las à 

realidade e necessidades do município de Teresina.  

Cabe destacar também que esta proposição não desconsidera a existência de ações já 

em curso realizadas pela prefeitura de Teresina, as quais serão abordadas em maior 

profundidade no Diagnóstico da Violência em Teresina. As ideias aqui mencionadas 

                                                           
4
 Entre 2009 e 2011, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública sistematizou um conjunto de experiências 

de prevenção da violência entre jovens no país no âmbito do Projeto Juventude e Prevenção da 
Violência, em parceria com o Ministério da Justiça. Foram 39 experiências desenvolvidas em 17 estados 
e 23municípios, que puderam ser analisadas segundo as seguintes estratégias de atuação: formação, 
esporte, trabalho, cultura e empoderamento. Com base nessa sistematização, é possível encontrar 
experiências que podem inspirar o desenho e implementação de projetos de prevenção da violência 
contra jovens no âmbito municipal. Outras informações sobre essa sistematização pode ser encontrada 
em: http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/assuntos/projeto-juventude-e-prevencao-da-
violencia.  

http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/assuntos/projeto-juventude-e-prevencao-da-violencia
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/assuntos/projeto-juventude-e-prevencao-da-violencia


 
 
  
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Amália de Noronha, 151, Cj. 405 I Pinheiros 
São Paulo-SP I CEP: 05410-010 

Tel/Fax 55 11 3081 0925  
www.forumseguranca.org.br 

66 
 

referem-se, sobretudo, a iniciativas para as quais não foram encontradas referências 

similares na gestão municipal e/ou que poderiam ser ampliadas. 

 

5.1 Lazer e cultura para jovens e adolescentes 

Projeto Jovens Urbanos 

Local de implementação São Paulo/SP 

Período 2004-Em andamento 

Em que consiste a ação  A iniciativa é formulada como laboratório para sistematizar 
metodologias de trabalho com a juventude e realiza parcerias 
com ONGs em comunidades selecionadas da periferia de São 
Paulo para atuarem com jovens de 16 a 20 anos, promovendo 
sua circulação no território em que vivem e em toda a cidade. 
Ao fim do programa, os jovens elaboram projetos que devem 
ser executados por eles mesmos, dando continuidade ao que 
vivenciaram no programa e possibilitando uma fonte de renda. 
Ao longo desse processo, incentivam os jovens a transformar 
sua percepção sobre si mesmos para que se compreendam 
como agentes transformadores. 

Objetivo A intervenção objetiva ampliar o repertório sociocultural dos 
jovens para que eles possam conhecer outras realidades, 
transformando a sua relação com a cidade para que se 
apropriem dela, possibilitando a superação de estigmas e 
escolhas conscientes.  

 

Projeto Pra Ficar de Boa 

Local de implementação Brasília/DF 

Período 2007-2010 

Em que consiste a ação  A iniciativa atende jovens egressos de medidas socioeducativas 
através de uma série de oficinas que ocorrem no período 
noturno, identificado, pelo projeto, como o momento mais 
propício para o envolvimento com atividades violentas. São 
oferecidas oficinas noturnas de capoeira, teatro, realização 
audiovisual e artesanato. Os participantes recebem uma bolsa de 
e caso faltem ou cometam infrações, uma quantia desse valor é 
descontada. A ideia é que o jovem não necessite se vincular a 
atividades ilícitas ou violentas para se sustentar. 

Objetivo Erradicar a violência na comunidade e transformar as relações 
dos jovens, diminuindo as formas violentas de relação social e 
investindo confiança em jovens já desacreditados e excluídos pela 
sociedade, fornecendo-lhes oportunidade de reinserção. 
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Projeto Oficina Cultural Consciência Negra 

Local de implementação Brasília/DF 

Período 1998-2010 

Em que consiste a ação  As atividades são realizadas, ao longo de duas horas, com jovens 
de escolas públicas de ensino fundamental e médio durante o 
contra turno escolar. A principal atividade oferecida é a capoeira, 
mas também há oficinas como as de danças típicas da cultura 
afro-brasileira e confecção de instrumentos musicais – agogô, 
pandeiros e berimbaus. Ainda, são disponibilizados espaços para 
o debate e a conscientização sobre as manifestações populares, 
inclusive com a participação de policiais, representantes do 
Conselho Tutelar e de outros órgãos para debater temas diversos 
com os jovens. 

Objetivo Valorizar a cultura negra, resgatar a história do negro na 
formação do Brasil e fornecer a jovens socialmente vulneráveis 
referências tangíveis, demonstrando a importância do 
conhecimento local e das lideranças populares. O objetivo da 
iniciativa é, assim, a promoção das culturas popular e afro-
brasileira e a integração do jovem na comunidade onde reside. 

 

Projeto Lugar da Palavra 

Local de implementação Nova Iguaçu/RJ 

Período 2007-2010 

Em que consiste a ação  Atende tanto crianças e adolescentes vítimas de violência como 
autores da violência encaminhados pelas instituições da rede 
para atendimento, com o intuito de auxiliá-los a superar a 
situação de violência em que se encontram e também prevenir 
que sejam reprodutores dessa violência. Isso é feito por meio de 
metodologia de formação de grupos de capacitação continuada 
com encontros mensais e também encontros pontuais para 
sensibilização e discussão sobre a temática da violência com 
parceiros da rede de atendimento às vítimas. A reinserção tem 
sido um ponto importante no trabalho com adolescentes autores 
de agressão, sendo realizada por meio da reconstrução de seus 
vínculos sociais e comunitários. As situações de violência 
doméstica muitas vezes demandam o trabalho em rede dos 
profissionais, cada um dentro de sua função; por isso o NAV 
trabalha em rede com outras instituições chave, como escolas, 
hospitais, conselhos tutelares, etc. Além de atuarem na 
identificação de casos a serem atendidos pelo NAV, essas 
instituições são fundamentais neste processo de reinserção 
social. O trabalho de sensibilização e capacitação das instituições 
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para o tema da violência e do risco social se dá através de 
discussões sobre as questões que estas temáticas suscitam. 

Objetivo O objetivo principal é promover uma mudança no quadro de 
violência e risco social envolvendo crianças, adolescentes, seus 
familiares e autores de agressão no Município de Nova Iguaçu (e 
adjacências), através da reconstrução de seus laços sociais e do 
fortalecimento e aperfeiçoamento do trabalho dos profissionais 
da rede municipal de garantia dos direitos e proteção da infância 
e da adolescência.  

 

Projeto Semeando a Justiça 

Local de implementação Porto Alegre/RS 

Período 2005-Em andamento 

Em que consiste a ação  Em Porto Alegre, desde 2005 procedimentos restaurativos têm 
sido realizados de forma sistemática junto à 3ª Vara do Juizado da 
Infância e Juventude, trazendo a presença da família do infrator e 
de representantes da comunidade para o debate do ato 
infracional, a fim de firmar um comprometimento de todas as 
partes na recuperação social do jovem infrator. Essa experiência 
consolida atividades e capacitações que viabilizam a atuação em 
áreas estratégicas, como a Justiça Restaurativa no espaço judicial, 
no atendimento socioeducativo, com reflexos na educação e na 
comunidade onde se insere. Ao lado do Juizado, outros espaços 
institucionais, como as unidades de privação da liberdade da 
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul 
(antiga FEBEM), unidades de meio aberto, abrigos, escolas e 
ONGs passaram a utilizar-se das práticas restaurativas na gestão 
de conflitos internos, evitando sua judicialização. 

Objetivo Qualificar a execução das medidas socioeducativas no Juizado da 
Infância e da Juventude de Porto Alegre, no âmbito do processo 
judicial e do atendimento técnico, mediante os princípios e 
métodos da Justiça Restaurativa; Contribuir com a garantia dos 
direitos humanos e com a prevenção da violência nas relações em 
que os adolescentes em atendimento tomam parte; Sistematizar 
e difundir a metodologia necessária à implantação da Justiça 
Restaurativa no Sistema de Justiça da Infância e da Juventude, e 
nas demais políticas públicas. 

 

Projeto Grêmio em Forma 

Local de implementação São Paulo/SP 

Período 2001-2005 

Em que consiste a ação  O projeto atuava diretamente com os estudantes na organização 
de grêmios em escolas públicas estaduais da cidade. Durante seu 
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processo de implementação, os jovens passavam por uma 
formação que tinha como base os princípios da participação e do 
associativismo. Ao fim dessa etapa, iniciava-se a criação do 
grêmio: sua fundação, seu processo eleitoral e, posteriormente, 
uma definição de prioridades e planejamento da gestão 
empossada. Os integrantes do projeto atuavam como 
facilitadores do processo, apoiando os jovens que estavam à 
frente da construção dos grêmios, dando ênfase ao papel 
protagonista dos estudantes. A proposta de criação de lideranças 
e da conscientização dos jovens de seu papel e das 
responsabilidades que permeiam a representação de um coletivo 
é um aspecto importante para o projeto por viabilizar uma 
ampliação do repertório dos jovens. Em sua trajetória de 
implementação, a iniciativa formou 43 grêmios. Em 2005, o 
projeto deixou de atuar diretamente nas escolas e elaborou a 
sistematização de sua metodologia em diversas cartilhas (para 
jovens e educadores). 

Objetivo Seus objetivos estão relacionados à prevenção da violência na 
escola e à transformação do ambiente escolar em um espaço 
mais participativo e democrático para os estudantes. 

 

Projeto Etapas – Juventude e Ação Política 

Local de implementação Recife/PE 

Período 2003-2010 

Em que consiste a ação  Sua atuação consiste na abertura do espaço da ONG Etapas para 
uso dos jovens, viabilizando seu acesso à infraestrutura como 
computadores ou material de escritório; há também cursos de 
capacitação, apoio financeiro às organizações juvenis e o 
acompanhamento dos grupos, feito pelos gestores da ONG, que 
auxiliam os jovens em suas demandas, além de contribuir com o 
planejamento e a definição de suas atividades. O projeto 
identifica que os jovens têm o costume de atuar através de 
coletivos e que a contribuição para o fortalecimento dos grupos – 
apoio técnico e financeiro – viabiliza ações concebidas e 
propostas pelos próprios jovens, possibilitando o atendimento de 
suas demandas. A iniciativa também enfatiza a importância da 
troca de experiências entre os coletivos, articulação dos jovens e 
sua formação, no sentido de identificar suas demandas e 
reivindicar políticas públicas específicas. 

Objetivo Identifica os jovens como atores políticos e tem o objetivo de 
apoiar a articulação e formulação de coletivos juvenis que 
estejam se formando na comunidade. 
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Projeto Esporte a Meia Noite 

Local de implementação Brasília/DF 

Período 1999-Em andamento 

Em que consiste a ação  Em decorrência do alto índice de criminalidade juvenil 
apresentado na cidade de Planaltina/DF, resultante da disputa 
territorial e de poder entre a gangue do POMBAL, na Vila Buritis e 
a gangue do AGRESTE, no Jardim Roriz, com cerca de 150 
integrantes cada uma, de jovens na faixa etária de 13 a 17 anos, a 
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal implantou 
nesta localidade a experiência piloto do projeto Esporte à Meia-
Noite, como resultado de reuniões com lideranças jovens da 
comunidade local. Nestes encontros identificou-se que a causa 
principal da grande incidência de adolescentes em atos 
infracionais diversos era a falta de atividades esportivas e de 
lazer. O projeto oferece atividades esportivas definidas de acordo 
com os interesses dos jovens e realizadas em escolas públicas 
entre as 23h00 e as 02h00, horário identificado como o de maior 
índice de criminalidade, de acordo com os dados criminais locais. 

Objetivo Combater, de forma preventiva, a criminalidade juvenil, por meio 
do desenvolvimento de ações esportivas, de qualificação 
profissional e de lazer, destinadas à expressão de seus valores 
culturais e voltadas à construção de sua cidadania; Propiciar a 
maior integração dos jovens em suas famílias por meio de 
informação e participação dos pais e responsáveis nas atividades 
do projeto; Promover a interação do sistema de segurança 
pública com as comunidades beneficiadas pelo projeto, de modo 
a difundir sua nova Desenvolver atividades esportivas, culturais e 
educativas para adolescentes, no período noturno, com o 
objetivo de diminuir a criminalidade juvenil; Criar um sistema 
multisetorial de atuação, voltado ao atendimento do segmento 
juvenil de baixa renda, articulando ações e maximizando recursos 
disponíveis. 

 

 

5.2 Ações integradas de combate à violência contra a mulher 

Projeto Programa H 

Local de implementação Rio de Janeiro/RJ  

Período 2002-Em andamento 

Em que consiste a ação  A metodologia do programa é sistematizada e plástica, podendo 
ser implementada em diferentes contextos. Anteriormente à 
aplicação da iniciativa nas comunidades, existe um estudo 
prévio de suas particularidades e demandas, para que a 
metodologia se adapte às necessidades locais. Existe, ainda, um 
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trabalho de capacitação para os profissionais que irão 
implementar as atividades. Por meio de oficinas com jovens de 
15 a 24 anos, a iniciativa busca trabalhar a questão da equidade 
de gênero, descontruindo os padrões de masculinidade que 
estão associados à força e à violência, assim como o uso de 
contraceptivos ou a divisão de tarefas domésticas. A partir de 
sua experiência e de sua proposta inicial, o programa produz 
diversos materiais que servem de guia prático para ações que 
pretendam trabalhar com a violência de gênero, incluindo filmes 
e impressos. O manual do Programa H possui cerca de 70 
atividades que podem ser utilizadas de acordo com as 
necessidades das comunidades. 

Objetivo O objetivo é formar uma consciência crítica em seus 
participantes acerca das questões de gênero que permeiam 
todas as relações sociais. 

 

Projeto Guardiã Maria da Penha 

Local de implementação São Paulo/SP 

Período 2014-Em andamento 

Em que consiste a ação  O Programa Guardiã Maria da Penha promove visitas semanais de 
guardas civis metropolitanos (GCMs) a mulheres m situação de 
violência doméstica, familiar e de gênero. O Programa recebe do 
Ministério Público os casos de violência doméstica que tiveram a 
medida protetiva deferida pelos juízes. Ao receber a denúncia, a 
equipe da GCM realiza visitas, sem agendamento, para conversar 
com as mulheres nessa situação para saber se o agressor está 
cumprindo a ordem judicial. Os casos em que a medida protetiva 
foi indeferida também são recebidos pelo Programa e, caso seja 
constatado algum tipo de ameaça à vítima, a GCM manda um 
relatório ao Ministério Público subsidiando novo pedido de 
medida protetiva. Inspirado em uma iniciativa do Rio Grande do 
Sul, guardas treinados previamente visitam repentinamente as 
residências de mulheres que mesmo com medida protetiva dada 
pela Justiça contra seus companheiros, voltam a ser agredidas. O 
Guardiã Maria da Penha ainda conta com parceria com a 
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e do Grupo de 
Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica 
(GEVID) do Ministério Público. 

Objetivo Coibir a reincidência de agressões a mulheres em situação de 
violência doméstica, familiar e de gênero que encontram-se sob 
medida protetiva. 
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Projeto Protocolo de atenção à mulher vítima de violência5 

Local de implementação Fortaleza/CE 

Período 2016 

Em que consiste a ação  Fortalecimento e requalificação das Delegacias de Defesa da 
Mulher por meio da implementação de protocolo de atenção à 
mulher vítima de violência, articulando ações das polícias, da 
Perícia, das unidades de saúde e assistência social (estaduais e 
municipais), do Ministério Público, da Defensoria Pública e do 
Judiciário.  O atendimento deve se dar segundo uma perspectiva 
de cuidado especializado e multidisciplinar das vítimas, assim 
como de restituição de direitos e dignidade da mulher vítima de 
violência. 

Objetivo Proporcionar atendimento e acolhimento especializado às 
mulheres vítimas de violência por meio de protocolos que 
articulem as ações das diferentes instituições envolvidas no 
processamento destas ocorrências. 

 

5.3 Ocupação pública do Parque Lagoas do Norte e Atividades para famílias aos 

finais de semana 

Projeto Praças da Paz 

Local de implementação São Paulo/SP 

Período 2003-2010 

Em que consiste a ação  O projeto foi elaborado a partir do diagnóstico de que o medo e 
a violência têm esvaziado os espaços públicos da cidade, 
especialmente na periferia, onde estes espaços, além de poucos, 
são precários. O projeto parte do pressuposto que a 
revitalização das praças com a participação intensa da 
comunidade, conjugada com o fortalecimento da convivência e 
articulação comunitária é essencial para a prevenção da 
violência e garantia de direitos das regiões mais vulneráveis da 
cidade.  
Alguns critérios são utilizados para a escolha das Praças: 

 Distritos com índices de violência elevados. 

 Bairros com falta de espaços de esporte, lazer e cultura. 

 Espaços abandonados ou com necessidade de reforma. 

 Espaços que comportam pelo menos uma quadra de 
esportes, um parquinho infantil e área cultural. 

 Entorno predominantemente residencial, com maior 
potencial para mobilização comunitária. 

                                                           
5
 Ainda não implementada. Refere-se a uma proposta formuladas pelo FBSP no âmbito do Plano de 

Ações Estratégicas do Ceará Pacífico, também inspiradas por experiências presentes na rede do FBSP. 
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 Preferencialmente próximos a outros equipamentos 
públicos como escolas, postos de saúde e subprefeitura. 

 Interesse dos moradores pelo projeto 
 
Desta forma, o projeto seleciona praças em comunidades de 
alta vulnerabilidade social e altos índices de violência, para 
promover sua revitalização e o uso pacífico do espaço público. O 
foco do projeto é envolver a juventude moradora do entorno da 
praça que sofre intervenção, já que pretende transformá-los em 
articuladores locais, responsáveis pelas atividades que serão 
organizadas e, centralmente, pela mobilização das comunidades 
para que façam reivindicações ao poder público e se 
reconheçam como sujeitos de direitos. 

Objetivo Desenvolver espaços públicos seguros de convivência e 
participação comunitária geridos pelos atores locais, em 
especial a juventude. 

 

Projeto Programa Escola Aberta 

Local de implementação Brasília/DF 

Período 2004-Em andamento 

Em que consiste a ação  A proposta central do Escola Aberta é proporcionar aos alunos da 
educação básica das escolas públicas e às suas comunidades 
espaços alternativos para o desenvolvimento de atividades de 
cultura, esporte, lazer, geração de renda, formação para a 
cidadania e ações educativas complementares durante o final de 
semana. Seu foco prioritário são os jovens. O programa trabalha 
com a possibilidade de os jovens usufruírem do espaço físico da 
escola para praticarem diversos tipos de atividades, dentre elas o 
esporte. Estimula a ampliação do leque de atividades realizadas e 
oferecidas nas regiões em que há a predominância de uma 
prática específica, e as atividades variam de acordo com os 
interesses das comunidades. Um resultado importante apontado 
pelos gestores do projeto, além da redução da violência, é o fato 
de que as escolas passaram a ser vistas pela população das 
comunidades dos arredores com outros olhos. O oferecimento de 
uma forma diferenciada de apropriação e uso do espaço da 
escola possibilitou que os moradores das comunidades a vissem 
como um local de convívio; seus muros deixaram de significar um 
isolamento em relação ao exterior. 

Objetivo Seu objetivo combina a ideia de que a abertura das escolas aos 
finais de semana contribui para melhorar a educação e também é 
uma forma de prevenção da violência. 
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5.4 Capacitação para agentes públicos em temas correlatos à violência 

Ainda no âmbito do projeto Juventude e Prevenção da Violência, o FBSP produziu um 

conjunto de guias práticos para formação de gestores públicos e educadores sociais 

sobre temas correlatos à violência. Assim, tais materiais podem constituir subsídios 

importantes para capacitações realizadas no município. 

A cartilha Capacitação de Gestores6 reúne conhecimentos teóricos e práticos para 

orientar e inspirar a realização de projetos de prevenção à violência juvenil. O material 

propõe pontos de reflexão a partir do princípio de que segurança pública se faz com 

integração, informação e garantia dos direitos dos cidadãos. 

O Plano de formação para educadores sociais que atuam em contextos de violência7 

constitui proposta de formação específica para educadores que atuam com jovens em 

contexto de extrema violência, que pode ser adaptada pelas diferentes instituições 

que trabalham com projetos de prevenção da violência juvenil. Foi elaborando ainda, 

um guia para educadores onde são apresentados conteúdos conceituais e práticos. A 

proposta de formação e o guia devem ser utilizados em conjunto. 

O Guia prático: estratégias de atuação para educadores sociais que atuam em 

contextos violentos8 apresenta conceitos que podem ajudar o profissional que está na 

ponta a entender melhor como as diferentes violências envolvendo adolescentes e 

jovens acontecem, além de caminhos para lidar com elas. Ao final do guia são 

apresentadas recomendações para os gestores de projetos e instituições para que não 

só subsidiem as ações dos educadores, mas, também, aperfeiçoem as ações das 

instituições como um todo. Produzido em parceria com o Instituto Sou da Paz. 

                                                           
6
 http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//cartilha_-_capacitacao_de_gestores.pdf 

7
http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//plano_de_formacao_para_educadores_sociais

_que_atuam_e_contexto_de_violencia.pdf 
8
 http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//guia_pratico_-_educadores.pdf 
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6. Considerações Finais  

O diagnóstico da violência na região de Lagoas do Norte demonstra diversas facetas da 

violência em treze bairros da zona norte de Teresina. Os diferentes instrumentos 

utilizados, como é possível verificar na leitura deste texto concederam a possibilidade 

de apresentar um olhar ampliado para a questão da violência.  

Entretanto, é importante ressaltar que as limitações na desagregação dos dados para o 

nível dos bairros, sobretudo no que se refere aos indicadores criminais, implica que 

determinadas questões poderão apenas ser tratadas no escopo de um diagnóstico e 

apontamento de linhas de ação para o nível municipal, conforme será apresentado no 

relatório final sobre Teresina. 

A iniciativa de construção de um diagnóstico no Plano Submunicipal é diferenciada e, 

para ser viabilizada, necessita do uso de ferramental que se adeque a tal demanda. 

Diante disso, a realização de um diagnóstico na região de Lagoas do Norte pode ser 

vista como um desafio a ser expandido para outras regiões, uma vez que garante o 

aprofundamento da caracterização do problema da violência.  

O fenômeno da violência pode ser considerado um problema complexo, 

multifacetado, cujas soluções não são totalmente conhecidas. O que se sabe é que, 

para além da atuação policial e do sistema penal, outras ações provenientes da ação 

dos governos municipais podem contribuir para ao combate do problema. É com esse 

olhar que foram elaboradas as diretrizes de ação que aqui foram colocadas.  

Considerando que o diagnóstico da violência é um primeiro passo para a construção do 

Plano Municipal de Segurança Pública, o apontamento de experiências interessantes 

implementadas em outros municípios tem o potencial de semear a construção de um 

plano aprofundado de ações.  
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A evolução dos índices de criminalidade e a crescente preocupação com a segurança 

pública colocam os municípios como protagonistas, juntamente aos governos 

estaduais no trabalho de construção de soluções inovadoras. Para tanto, a atuação 

articulada se faz fundamental, juntamente com a compreensão da segurança como um 

direito fundamental da população.  


