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Resumo: Esse trabalho tem por objetivo analisar os índices de homicídios doloso praticados 
no município de Londrina – Pr entre os anos de 2012 e 2016. Assim como as demais 
cidades brasileiras, Londrina foi constituída a partir de um modelo urbanístico que criou 
áreas especificas para grupos específicos, na qual essa lógica era determinada pelo poder 
de compra dos moradores. Podemos encontrar em Londrina, uma paisagem segregada, 
onde se verifica áreas habitadas por população em situação de vulnerabilidade social e 
outras com população considerada de classes mais abastadas. Finalmente, verificou-se 
uma tendência de diminuição no número de homicídios no período de estudo. 
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Abstract: The goal of this study is to analyze the rates of willful homicides practiced in 
Londrina - Pr between the years of 2012 and 2016. Like other Brazilian cities, Londrina was 
constituted from an urban model that created specific areas for specific groups, In which this 
logic was determined by the purchasing power of the residents. We can find in Londrina, a 
segregated landscape, where there are areas inhabited by population in situation of social 
vulnerability and others with population considered of more affluent classes. Finally, there 
was a declining trend in the number of homicides in the study period. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A problemática em torno das muitas modalidades que conformam a violência urbana tem 

sido observada e divulgada nos bancos oficiais de dados estatísticos. Logo, podemos dizer 

que muitas são as tentativas de se definir esse conceito e ainda os motivos da escalada nos 

índices das diversas modalidades de violência. Neste artigo pretendemos analisar o número 

de homcídios dolosos4 entre 2012 a 2016, no município de Londrina, a fim de buscar 

entender, de maneira germinal, quais os mecanismos que constituem esta oscilação nas 

taxas. 

O desvendar da situação e expressão de um dado local faz-se importante para que políticas 

públicas possam ser elaboradas e implementadas. Neste trabalho utilizaremos como base 

norteadora o conceito de exclusão e segregação social. Entretanto, se faz necessário 

apresentar algumas das principais teorias, tais como: desigualdade e vulnerabilidade, dada 

a importância com que pautaram muitos estudos sobre o tema na academia e análises em 

torno da violência, principalmente na década de 1970 e 1980 (Marques, 2005).  

O termo exclusão, segundo Rolnik (2009), vai além da pobreza ou disparidades sociais. 

Para a autora este conceito está atrelado a uma acumulação de vulnerabilidades sociais, 

que leva o indivíduo/comunidade a não ter os seus direitos sociais essenciais garantidos. O 

cidadão é levado ao padrão mínimo de vida e ao distanciamento da participação da cidade, 

ou seja, ao distanciamento aos bens e serviços públicos. Rolnik (2009) conceitua exclusão 

social atrelado à exclusão territorial, pois para ela nos espaços urbanos se dá a acumulação 

e sobreposição de deficiências de várias ordens seja no acesso aos bens públicos ou na 

escassez de qualidade e bem estar social.  

Para Koga (2009) um dos primeiros fatores para visualizar a desigualdade é analisar os 

territórios, pois são neles que se expressam as características da população e de seus 

domicílios, que por consequência retrata as desigualdades socioeconômicas vividas pelos 

moradores das cidades. Em seu livro “Medidas de Cidades”, essa mesma autora destaca 

que as condições das classes excluídas levam a uma necessidade cotidiana de obstinação 

na luta por sobrevivência física e moral, pois além de serem de classe sem muitos recursos 

econômicos  ainda tendem a ser considerados suspeitos em uma sociedade que é 

altamente seletista, ou seja, podemos dizer, a partir desses pressupostos que o jovem, 

desempregado e com pouca escolaridade (ou baixa) integra o grupo mais discriminado na 

                                                 
4 De acordo com as definições extraídas do código penal entende-se por homicídio doloso quando há inteção de 

matar. Informações extraídas do Código penal artigo 121- título I dos crimes contra a pessoa- Capítulo I Dos 

crimes contra a Vida. Disponível in Código Penal, Constituição Federal, Legislação Penal/obra coletiva de 

autoria da Revista dos Tribunais .- 17. Ed.Ver., ampl. E atual.- São Paulo:Editora Revista dos Tribunais. 
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sociedade atual. E ainda são as maiores vítimas de violência urbana, em especial de 

homicídios (Waiselfisz, 2011)  

Existe um bom número de estudos e um alto nível de consciência pública 
sobre a elevada concentração dos homicídios na população jovem do país, 
embora, pelos dados atuais, esse nível de consciência não tenha sido 
traduzido ainda em políticas de enfrentamento que consigam reverter o 
quadro atual. Pelo contrário, a vitimização juvenil no país continua 
crescendo, sendo claro indicador da insuficiência dessas políticas. 
(Waiselfisz, 2011, p.70)  

Nos espaços periféricos cresce a pobreza, o desemprego e a precariedade urbana, dando 

espaço também ao crescimento das muitas formas de violência, colocando em risco 

principalmente os jovens. Fatores como a precarização dos serviços públicos, deterioração 

dos espaços coletivos, que se encontram cada vez mais abandonados pelo Estado, o 

aumento do desemprego e outros agravos da questão social, dividem, classificam e 

segregam territórios urbanos. Situações essas que afetam inclusive as relações sociais 

cotidianas dos indivíduos assim como aponta Raicheles (2006), 

Os conflitos urbanos, em suas diferentes manifestações no espaço público 
e privado, ganham expressões diversas na vida dos diferentes grupos 
sociais e provocam efeitos desestruturadores nas suas relações com a 
cidade. A concentração territorial das camadas empobrecidas participa 
ativamente do seu processo de destituição como atores sociais e políticos 
na cidade. A ausência de mobilidade social e a falta de perspectiva de 
futuro atingem muito fortemente os jovens das famílias pobres, trazendo ao 
debate as novas relações que estabelecem com a cidade, mediadas pelo 
crime e pela violência. (Raichelis, 2006,p 33). 

Essa relação que compõe e transforma a vida cotidiana, especialmente de grupos com 

rendas pauperizadas e que são engendradas nas cidades, age como um fator determinante 

na criação da falta de perspectiva e de mobilidade social principalmente entre os jovens. 

Esses, por sua vez, são as principais vítimas de homicídios no país (Waiselfisz, 2011) e 

também no município de Londrina- Pr. 

Assim, pelo cenário atual observado na organização das cidades e nos seus entornos, 

verifica-se que a discussão deste tema é fundamental por se tratar de um contexto que não 

é estático e que necessita de estudos e discussões, na medida em que o processo de 

exclusão social culmina nas disparidades sociais como: aumento das taxas de homicídios, 

estupros, sequestros, roubos, furtos entre outros. Logo se justificam os estudos e análises 

do fenômeno da violência, em especial pelo seu indicador mais acabado que é as 

ocorrências de homicídios no município de Londrina entre 2012 a 2016, haja vista que assim 

como as demais cidades brasileiras, o território pesquisado também está inserido nesse 

formato de organização social. 
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1.1. Um olhar para Londrina 

A cidade de Londrina-PR localiza-se ao Norte do Estado do Paraná, ocupando uma área de 

116,80 km². Seu grau de urbanização é de 97,4% (IPARDES, 2010). A povoação no 

município de Londrina está datada em 1930 quando surgiu como patrimônio no processo 

pioneiro de expansão do Norte do Paraná. Seu surgimento e povoamento foram 

incentivados pela Companhia de Terras Norte do Paraná – CTNP que começou a 

comercializar suas terras para colonos nacionais, alemães e japoneses, vindos do Estado 

de São Paulo. O principal atrativo utilizado pela CTNP para atrair compradores para cidade 

era a agricultura e a pecuária. Seu nome foi escolhido no ano de 1929, numa referência a 

cidade de Londres na Inglaterra.  

Na década de 1930, inicia então o processo de urbanização do território londrinense que 

tinha em seu planejamento inicial alcançar 20 mil habitantes. Contudo, assim como outras 

cidades colonizadas por essa companhia, o processo de urbanização em Londrina foi 

acelerado, com um crescimento impulsionado principalmente pela produção cafeeira. 

Atualmente, Londrina conta com uma população de 506.701 habitantes (IBGE 2010) com 

população estimada pelo IBGE para o ano de 2016 de 553.393 habitantes. É tida como a 

segunda maior cidade do Estado do Paraná, ficando atrás apenas da capital Curitiba (IBGE, 

2010). 

Verifica-se na cidade de Londrina, durante o período de sua colonização, que seu rápido 

crescimento urbano decorreu, principalmente das atividades agrícolas e posteriormente 

industriais, ambas agiram na transformação da paisagem natural da cidade. Que, por sua 

vez, a tornaram um modelo de cidade planejada, porém fragmentada. Londrina teve um 

processo de urbanização acelerado, em alguns momentos acompanhado de planejamento, 

em outros sua expansão e urbanização ocorreram de forma espontânea e sem controle 

nenhum. (JUNIOR et Al ,2009) 

Entender e compreender os aspectos urbanísticos adotados em sua criação e ainda a 

expansão da cidade se torna crucial, pois este processo possui características próprias e 

peculiares, que decorrente deste acelerado crescimento mostra uma paisagem segregada, 

onde podemos encontrar áreas habitadas por população consideradas em situação de 

vulnerabilidade social  que são vitimados pela ausência do poder público, levando grande 

parte da população a conviverem com a negação do direito e destituído dos equipamentos 

públicos e sociais. (Rolnik, 2009). 
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1.2. Exclusão territorial 

O município de Londrina se organiza social e territorialmente a partir de espaços claramente 

divididos. É possível, por um passeio rápido pela cidade, identificar espaços com 

características estruturais diferenciadas de outros, tais como: os espaços públicos voltados 

para o lazer e que apresentam muitos jardins quando estão localizados na área central. Em 

regiões mais periféricas a presença desses espaços públicos tende a ser escassos e 

quando existe não recebe o mesmo cuidado com a conservação, do poder público 

municipal. Há em Londrina, a clássica divisão entre a classe de padrão mais elevado, que 

moram em espaços de infraestrutura completa, como saneamento básico, jardins, espaços 

de lazer bem cuidado pelo poder público, um verdadeiro modelo de estrutura social, ampla e 

completa. Nos espaços mais populares, ou periféricos, é possível ver o oposto, uma nítida 

divisão e segregação social em que o território se caracteriza pela falta de acabamento na 

infraestrutura urbana . 

Além das diferenças na quantidade e qualidade dos serviços públicos outro aspecto que age 

como determinante na organização e hierarquia social e ainda é responsável por engendrar 

processos de exclusão social, é a renda. Em Londrina, por exemplo, os indivíduos com 

rendas superiores a 20 salários mínimos estão localizados na área central do município. 

Essa realidade é demonstrada na figura a seguir (figura 1): 

 

 

Figura 1: Distribuição da variável renda no município de Londrina 

Fonte: Atlas Urbano-Ambiental de Londrina- Pr- Brasil, 2005 
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Notadamente o grupo social que possui renda acima de 20 salários mínimos está localizado 

na área central do município, enquanto que nas demais áreas estão concentrados os com 

renda de até 3 salários mínimos. As disparidades entre o número de pessoas responsáveis 

pelo domicilio com menos de três salários mínimos para pessoa responsável pelo domicilio 

com mais de vinte salários mínimos retrata claramente como uma região se contrapõe a 

outra, esta disparidade de renda está atrelada com as ocorrências de homicídios, pois 

nesses territórios se encontram as maiores vítimas. 

1.3. Londrina e os impactos das ações competitivas do mercado imobiliário 

Após apresentar alguns aspectos sobre a constituição histórica, social e urbanística de 

Londrina, demonstraremos como as cidades estão inseridas em um processo altamente 

competitivo alavancado pela ação planejada e estratégica do capital.  

A inserção das cidades em um processo de competição global, por meio da busca de lucros 

acaba por seguir tendências reguladas pelo capital. Wanderley (2009), ao discutir os efeitos 

da globalização sobre as cidades, destaca cinco tendências nas grandes cidades, 

independentes da especificidade e individualidade de cada uma. Sendo elas: i) a 

reorganização das estruturas produtivas, que torna a cidade um polo comercial e industrial; 

ii) a desregulamentação do mercado de trabalho, desencadeando a terceirização e 

desvalorização dos direitos trabalhistas, que, por conseguinte, é um dos fatores 

responsáveis pela precarização do trabalho; iii) a neutralidade do Estado diante das 

privatizações; iv) a exploração da mobilidade, que acentua os investimentos em um território 

em detrimento de outros, facilitando assim a abertura de centros comerciais de luxo, hotéis e 

turismos por exemplo. E por fim, a última tendência apontada pelo autor se refere a 

uniformização da paisagem urbana, que diversifica o cidadão consumidor destacando 

diversos espaços comerciais. 

Essas tendências impactam profundamente no modelo de planejamento adotado nas 

cidades, pois elas evidenciam a hegemonia de uma lógica de produção e reprodução 

segundo os anseios da multiplicação de lucros de agentes e empresas, que encontraram na 

venda e no aluguel, ou seja, na comercialização da cidade uma forma rentável e consistente 

de se multiplicar (SORBAZO, 2008). 

Nessa perspectiva, Azevedo (et. Al 2009), ao analisar os rebatimentos do contexto das 

grandes metrópoles brasileiras, coloca que tais cidades têm como características não 

apenas a alta concentração da maior parte da riqueza nacional, mas também por possuírem 

expressivos focos de pobreza e de exclusão social. Muitas dessas metrópoles e 
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aglomerados urbanos se articulam e formam novos arranjos espaciais de grande 

importância no plano econômico e social, a especulação imobiliária passa ter maior 

importância, realizando maiores investimento para uma dada região em detrimento de outra, 

assim como aponta Azevedo (2009). 

Ao lado das evidências do aumento da importância demográfica e 
econômica, as metrópoles brasileiras concentram hoje inúmeros problemas 
sociais complexos, cujo lado mais evidente e dramático é a exacerbação da 
violência, com seus impactos sobre as formas de exercício de cidadania 
(AZEVEDO e MARES 2009,p. 350). 

Neste sentido, a cidade em si, não consegue ser um espaço democrático aos seus 

cidadãos. Inclusive, não conseguindo, cumprir as deliberações contidas no Estatuto das 

Cidades5 que possui como eixo central a constituição de cidade democrática, sustentável e 

participativa. Nesse sentido, é importante destacar que as cidades não devem se consolidar 

apenas no âmbito empresarial e comercial e sim deve ser um espaço coletivo e 

democrático, onde as decisões devem ser tomadas pelo poder público e sociedade civil, 

conforme apontamentos realizados por Wanderley e Raichelis (2009) que retomam as 

deliberações expressas no Estatuto da Cidade para demonstrar a importância de se pensar 

às cidades de maneira coletiva:  

A cidade é fruto do trabalho coletivo de uma sociedade. Nesta estão 
materializadas a história de um povo, suas relações sociais, políticas, 
econômicas e religiosas. Sua existência ao longo do tempo é determinada 
pela necessidade humana de se agregar, de se interrelacionar, de se 
organizar em torno do bem-estar comum, de produzir e trocar bens e 
serviços; de criar cultura e arte; de manifestar sentimentos e anseios que só 
se concretizam na diversidade que a vida urbana proporciona. Todos 
buscamos uma cidade mais justa e mais democrática, que possa de alguma 
forma, responder à realização de nossos sonhos (CAMARA, 2001, p. 17). 

Torna-se evidente que as cidades, entendidas como centro de decisões políticas, reduzidas 

a interesses particulares de geração de lucros, apresentam, como consequência mais 

perversa, conflitos e tensões, como a violência, desencadeada, entre outros, pela exclusão 

territorial e social. Rolnik (1999), ao descrever as ocupações territoriais como expressão das 

disparidades sociais, relaciona-as como traduções territorialmente distintas da desigualdade 

de oportunidades urbanas que definem as cidades brasileiras. O que, segundo a autora, 

implica em considerar que a compreensão da exclusão e segregação territorial não se dá 

dissociada de exclusão social. 

A exclusão, então, é vista como forma de analisar como e por que 
indivíduos e grupos não conseguem ter acesso ou beneficiar-se das 
possibilidades oferecidas pelas sociedades e economias. A noção de 
exclusão considera tanto os direitos sociais quanto aspectos materiais, 
abrangendo, portanto, não só a falta de acesso a bens e serviços – que 
significam a satisfação de necessidades básicas –, mas também a 
ausência de acesso a segurança, justiça, cidadania e representação 
política [...] (ROLNIK, 1999, p. 7). 

                                                 
5 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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A geografia das cidades é arquitetada numa divisão entre espaços de riqueza e de pobreza, 

cultivando a dualidade centro – periferia. Tal dualidade fomenta espaços de desigualdade e 

de vulnerabilidade e o espaço de exclusão social com ênfase na violência, visto que são 

geralmente em espaços onde os direitos sociais básicos, inclusive o direito à segurança 

expressos na Constituição da República Federativa do Brasil de 19886, são negados para a 

maior parte dos cidadãos (ROLNIK, 2002). 

Podemos dizer que a política de planejamento urbano demostrou sua exclusão e 

perpetuação de desigualdade dividindo a população entre a parte legal e a parte ilegal, 

pobre e precária. A periferia vive a contradição das políticas urbanas que sempre 

privilegiaram os centros das cidades e os espaços já estruturados em detrimento das 

periferias, favelas e assentamentos populares, ou seja, locais onde vive a população de 

baixa renda, dessa forma (ROLNIK, 1999) acrescenta: 

Os territórios excluídos constituíram-se à revelia da presença do Estado – 
ou de qualquer esfera pública – e, portanto se desenvolvem sem qualquer 
controle ou assistência. Serviços públicos, quando existentes, são mais 
precários do que em outras partes das cidades; trabalhar nessas áreas 
muitas vezes é visto pelos funcionários públicos como “castigo”. Mais do 
que isso, viver permanentemente sob uma condição de privação de 
necessidades ambientais básicas faz os habitantes se sentirem como se 
suas vidas tivessem pouco valor. (ROLNIK 1999 p.107). 

Para Pedrazzini (2006) a violência urbana nas suas mais variadas modalidades deve ser 

analisada como parte do sistema socioespacial, tendo por base um modelo econômico que 

cria elementos como: crescimento das desigualdades, criminalidade da pobreza e 

fragmentação do território.  Observam-se, nesse sentido, que os locais da cidade que são 

mais afetados pela violência são os bairros mais pobres, porque são nesses bairros que se 

notam os efeitos negativos da economia globalizada e a negação dos direitos básicos a 

seus moradores, por parte do Estado. A violência se reproduz em espaços onde a cidadania 

inexiste ou se faz presente de modo precário e em regiões abandonadas pelo Estado, nas 

quais é menor a oportunidade de emprego, além de salários mais baixos, dificuldades de 

acesso aos serviços públicos e ausência de infraestrutura urbana. (PEDRAZZINI 2006). 

A produção e reprodução de carências materiais e de infraestrutura aproximam, segundo 

Pedrazzini (2006), os mais carentes à violência. Para o autor, o fenômeno da violência faz 

com que os habitantes urbanos relacionem a violência com a pobreza, estigmatizando os 

bairros periféricos e seus moradores. Nesse sentido, o autor destaca que os moradores de 

bairros mais desprovidos de condições materiais não são mais violentos que os moradores 

                                                 
6 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015). Disponível in CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.  
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de áreas mais nobres e sim estão mais expostos à violência gerada pela dinâmica da 

organização capitalista globalizada, uma vez que os pobres são, significantemente, as 

maiores vítimas da violência urbana. 

Nota-se que o conceito de exclusão social está atrelado diretamente ao de exclusão 

territorial sendo que os territórios que tem pouca infraestrutura urbana são os que mais 

sofrem com a escassez de políticas publicas gestada pelo Estado, onde inclusive, como é o 

caso de Londrina estão localizadas as maiores vitimas de violência. Assim, na próxima 

seção demostraremos a definição de violência tomando como pressupostos os critérios 

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (2002). 

1.4. Reflexões sobre Violência urbana 

Um dos principais impactos causados pelas ações do mercado global na organização das 

cidades é o aumento vertiginoso da violência urbana. Isso significa que as cidades atuais 

vivem um disparate das taxas de homicídios, principalmente nas regiões consideradas com 

pouca e precária infraestrutura urbana. 

A Violência urbana tem sido um dos inúmeros problemas enfrentados pela sociedade atual, 

o Brasil, em particular, é um país em desenvolvimento na qual vê o escalonado aumento 

das muitas modalidades de violência. Destarte, a violência tem preocupado muitas 

instituições nacionais e internacionais, como a OMS Organização Mundial de Saúde, que 

em 2002 publicou um Relatório Mundial conceituando a violência: 

define a violência como o uso de força física ou poder, em ameaça ou na 
prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade 
que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 
desenvolvimento prejudicado ou privação (Organização Mundial da Saúde, 
2002, p. 1165). 

A OMS (2002) desenvolveu uma tipologia da violência caracterizando- a em três diferentes 

tipos, sendo: i) Autodirigida, encontra nos comportamentos suicidas e auto abuso; ii) 

Interpessoal, que ocorre entre família/parceiros (criança, parceiro ou idoso); iii) Coletiva, de 

cunho Social, Político ou Econômico. Entre os três tipos de violência apresentado consta a 

natureza da violência que pode ser física, sexual (com exceção da autodirigida), psicológica, 

de privação ou abandono.  

Essa definição sobre a violência age como um mecanismo capaz de nos fornecer subsídios 

para caracterizar e identificar as especificidades de violência encontrada em um 

determinado território. A OMS (2002) ressalta em seu relatório que os dados de homicídios 

estão fortemente relacionados com as características da população, tais como: renda, 

escolaridade, nível de empregabilidade. Neste contexto, esse órgão menciona que as 
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diferenças regionais e os padrões do território e a baixa renda podem influenciar 

consideravelmente as taxas de homicídios. 

1.5. Retratos dos Homicídios ocorridos no município de Londrina- Pr de 2012 a 

2016 

Antes de se estudar as taxas de homicídios no município de Londrina entre 2012 e 2016, a 

seguir apresentaremos a distribuição espacial dos homicídios em Londrina no ano de 2012. 

 

Figura 2: Localização espacial dos homicídios ocorridos no município de Londrina- Pr 

Fonte: Dados extraídos dos BO da Delegacia de homicídios do município de Londrina, relativo ao ano 

de 2012. Dados organizados pela autora 

 

A figura acima mostra claramente as áreas menos atingidas por homicídios, ou seja, as 

áreas com menos registros de homicídios, sendo a região do Lago Igapó, conhecida por ser 

uma região rica que abriga a maior concentração de renda (conforme demonstrado na 

Figura 1), e ainda abriga uma gama de comércios de luxo, recebendo maior investimento do 

poder público no que diz respeito ao embelezamento e manutenção. 

Na figura 03 e quadro 01 apresentamos o total (número absoluto) de homicídios praticados 

no período pesquisado e no quadro 02 as taxas de homicídios. Nela, observarmos que o 

número de homicídios em Londrina alterna de um ano para o outro, ora aumenta, ora 
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diminui, porém, de maneira geral, apresenta uma tendência de diminuição no período 

pesquisado. 

 

Figura 03: Número de homicídios em Londrina entre 2012 a 2016 

Fonte: Boletim de ocorrência da delegacia de polícia civil do município. 

 

 

Quadro 01: Total (números absolutos) de homicídios  praticados no município de Londrina 

no período de janeiro do ano de 2012 até dezembro do ano de 2016. 

Município 2012 2013 2014 2015 2016 

Londrina 111 71 93 55 76 

Fonte: Boletim de ocorrência da delegacia de polícia civil do município. 
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Quadro 02: Taxas de homicídios praticados no município de Londrina no período de janeiro 

do ano de 2012 até dezembro do ano  de 2016. 

Município 2012 2013 2014 2015 2016 

Londrina 21,5 13,2 10,1 10,03 13,7 

Fonte: boletins de ocorrência da Delegacia de Polícia Civil do município pesquisado. Taxa calculada 
pelos autores tendo em vista os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Para a realizacao do cálculo das taxas de homicidios foi utilizado a estimativa populacional do IBGE 
para cada ano pesquisado. Taxa calculada por 100 mil habitantes.  

 

O municipio pesquisado apresentou taxas de homicidios que oscilaram no periodo 

pesquisado. Londrina, no ano de 2012 apresentou uma taxa de 21,5/100mil que é 

considerada, de acordo com os documentos oficiais da OMS, média alta. Nos anos 

subsequentes observamos uma taxa que varia de 13,2/100mil e 13,7/100mil nos 

anos de 2013 e 2016, respectivamente. Realidade essa que classifica essa taxa 

como média baixa. Contudo, no ano de 2014 e 2015 o municipio contabilizou taxas 

de 10,1/100mil e 10,03/100mil, nesta ordem. Essa, por sua vez, mantém a 

classificação de taxa considerada baixa.  Notadamente notamos que as taxas de 

homicídios no território pesquisado sofreu uma oscilação em seus números, 

entretanto, essa realidade não situa Londrina no rol dos municípios classificados 

com taxa de homiciidos considerada aceitável, haja vista que a OMS estabeleceu 

uma classificação de 8,8/100mil.    

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, se pretendeu lançar outros olhares, mesmo que maneira muito incipiente, 

sobre a relação que o território estabelece com o aumento das taxas de homicídios dolosos. 

Mesmo que esse estudo se mostre muito incipiente nota-se que a área central de Londrina é 

a menos acometida por essa modalidade de violência, conforme observado em 2012. Diante 

disso, pode-se afirmar que o modelo de planejamento estratégico adotado em Londrina, 

assim como na maioria das cidades brasileiras que possuem o mesmo porte, está pautado 

em um contexto comercial que visa atender aos interesses empresariais, de modo a criar 

espaços propícios para geração de lucros. A contradição em relação a apropriação privada 

de espaços coletivos, abre espaço para o aprofundamento de vulnerabilidades e outros 

agravos, pois os territórios em que o poder público não atua ou sua atuação é considerada 
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precária, está localizado as maiores concentrações de vítimas de homicídios. Ao passo que 

podemos dizer que a dificuldade de acesso aos bens e serviços públicos cria territórios do 

abandono na qual a população moradora dessas localidades tende as ser as mais 

acometidas e vitimadas pela violência, em especial os homicídios dolosos.   

 

REFERÊNCIAS  

AZEVEDO, S. de MARES GUIA, V. R. dos. Os dilemas institucionais da gestão 

metropolitana no Brasil. In: RIBEIRO, L. C. de Q. (Org.) Metrópoles: entre a coesão e a 

fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo/Rio de Janeiro: Fundação Perseu 

Abramo/Fase, 2004.  

BRASIL. CÂMARA dos Deputados, Comissão de Desenvolvimento Urbano da Presidência 

da República, Caixa Econômica Federal, Instituto Pólis. Estatuto da Cidade – guia para 

implementação pelos municípios e cidadãos. Brasília: Câmara dos Deputados, 2001. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 2017. Disponível in 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf. 

Acesso dia 24 de março de 2017. 

IBGE, Cidades. Censo Demográfico2010. 

IPARDES, Caderno Estatístico Município de Londrina 2012 

KOGA, Dirce. Medidas de cidades: entre territórios de vida e territórios vividos. São Paulo: 

Cortez, 2003.  

______. Territórios em disputa e o desafio da inclusão social. CONGRESO 

INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 12. in: KOGA Buenos Aíres, Argentina, 4-7 nov. 2008. 

JUNIOR et al Lagos Igapó I, II, III e IV: UM OLHAR AMBIENTAL SOBRE QUATRO ÁREAS 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA ÁREA URBANA DE LONDRINA – PARANÁ, 

trabalho apresentado no XII Encuentro de Geógrafos de América Latina, realizado na cidade 

de Montevideo, Uruguay, no ano de 2009 

______. Metrópole, legislação e desigualdade Estudos Avançados. v. 17, n. 48, 2003. 

ORGANIZAÇÂO MUNDIAL DE SAÚDE, Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. OMS, 

Organização Mundial de Saúde. Genebra: OMS; 2002 

PEDRAZZINI, YVES. A violência das cidades. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 



 

14 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

PRÁDO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, v. 2: Parte especial, arts. 121 a 249. 

8. Ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 

RAÍCHELIS, Raquel. Gestão pública e a questão social na grande cidade. Lua Nova, São 

Paulo: Cedec, n. 69, p. 1três-48, 2006. 

RAZENTE, Nestor 2011 137.06. Ano 12.  Disponível in www.vitruvius.com.br/revistas. 

Acesso dia 08/03/2012 

ROLNIK, Raquel. Lei e política: a construção dos territórios urbanos. Projeto História. São 

Paulo, n. 18, 1999. 

ROLNIK, Raquel. Exclusão Territorial e Violência: O caso do Estado de São Paulo. 

Cadernos de Textos, Belo Horizonte, v. 2, p. 173 – 196, 30 ago. 2000. 

ROLNIK, Raquel. É possível uma política urbana contra a exclusão? Serviço Social & 

Sociedade. São Paulo, n. 72, p.53-61, nov. 2002. 

TELLES, V. S. Medindo coisas, produzindo fatos, construindo realidades sociais. Centro de 

Estudos dos Direitos de Cidadania – CENEDIC, 2003.   

______; WANDERLEY, Luiz Eduardo. W.  Desafios de uma gestão pública democrática na 

integração regional. Revista Serviço Social e Sociedade. 

São Paulo, n. 78: Cortez, julho 2004. 

WALISELFISZ, Jacobo Julio, Mapa da Violência 2012, São Paulo 2011 

WANDERLEY, Luiz Eduardo W.; RAÍCHELIS, Raquel (Orgs.). A cidade de São Paulo – 

Relações internacionaís e gestão pública. São Paulo: EDUC, 2009, 296 p. (ISBN 978-85-

28três-0400-8). 

WANDERLEY, L. A. Ciclos sistêmicos de acumulação de Arrighi e padrões de tecnologias. 

In: XIV Encontro Nacional de Economia Política, PUC – São Paulo, 2009. 


