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RESUMO

A cidade de Palmeira dos Índios/AL está localizada no Agreste alagoano e exerce influência sobre os
municípios que compõem a Microrregião geográfica de mesma denominação. O presente trabalho trata de
pesquisa em andamento desenvolvida por bolsistas PIBIC financiada pelo convênio FAPEAL/UNEAL, com o
objetivo de territorializar os atos infracionais na cidade de Palmeira dos Índios/AL no período de 2006 a
2011 e definir os territórios da violência juvenil na cidade. Para tanto, far-se-á um levantamento dos atos
infracionais registrados na cidade no período dimensionado, buscando identificar os bairros/territórios de
origem desses delitos e, ao final, elaborar um mapa com os territórios onde essas infrações estão
concentradas visando contribuir no desenvolvimento de ações específicas de combate a violência na cidade
em epígrafe.
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RESUMEN
La ciudad de Palmeira dos Indios/AL se encuentra en la zona Agreste de Alagoas e influye en los
municipios que conforman la microrregión geográfica del mismo nombre. Este trabajo es una investigación
en curso desarrollada por becarios financiados acuerdo PIBIC FAPEAL/UNEAL, con el objetivo de
territorializar las infracciones en la ciudad de Palmeira dos Indios/AL en el período 2006-2011 y definir los
territorios de la violencia juvenil en la ciudad . Por lo tanto, la medida será un estudio de las infracciones
registradas en la ciudad durante dimensionada para identificar los distritos / regiones de origen de estos
crímenes y, al final, hacer un mapa de los territorios donde se concentran estos delitos para contribuir en
el desarrollo acciones específicas para luchar contra la violencia en la ciudad en cuestión.

Palabras-clave: Territorios; La violencia juvenil; Palmeira dos Índios/AL

INTRODUÇÃO

A cidade de Palmeira dos Índios localiza-se na Mesorregião geográfica do Agreste alagoano e na
microrregião de Palmeira dos Índios. Segundo os dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE(2010),
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o município possui uma população residente de 70.368 habitantes sendo 51.610 habitantes urbanos e
18.758 residindo na área rural. Desse total, 9.438 habitantes situam-se na faixa etária entre 12 e 18 anos.
Essa faixa de idade é considerada pela Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e de
Adolescente-ECA), em seu artigo 2º, como adolescente.

Nos últimos anos esta cidade vem figurando nas manchetes dos noticiários locais e estaduais,
principalmente, devido aos altos índices de criminalidade. Muitos desses crimes envolvendo menores tanto
na autoria como entre as vítimas. Isso é um reflexo de um cenário maior em que a violência e,
consequentemente, a insegurança é uma das maiores preocupações e objeto de discussão entre o poder
público e a sociedade civil, no Brasil.

No Mapa da Violência 2011: Os jovens no Brasil, Alagoas aparece como o Estado mais violento do Brasil
com uma taxa de 60,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Entre os jovens de 15 a 24 anos esse
índice sobe para 125,3 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Dentre as causas das mortes na
população jovem, 75,4% são mortes violentas, sendo 69,9% causadas por homicídios.

Diante da constatação de que Palmeira dos Índios faz parte deste cenário de violência no estado de
Alagoas, é imprescindível compreender alguns dos seus aspectos entre eles, as áreas da cidade em que se
concentram os autores dos delitos. Nesse sentido, pretende-se, neste estudo, investigar a concentração
dos atos infracionais no espaço urbano considerando a população adolescente entre 12 e 18 anos.

Os dados divulgados em 2013 dão conta de que a violência no estado de Alagoas continua elevada
tornando este estado líder da mortalidade juvenil no Brasil. Para Waiselfisz (2013), três fatores contribuem
para o aumento da violência no interior: o surgimento de pólos de crescimento em municípios do interior
de diversos estados do país, atraindo investimentos e migrantes. Com estes elementos vem a
criminalidade favorecida pela ausência de esquemas de proteção dos aparelhos do Estado. Em segundo
lugar, os investimentos do Plano Nacional de Segurança Pública (1999) e do Fundo Nacional de Segurança
(2001) canalizaram, prioritariamente, os recursos federais e estaduais para aparelhamento dos sistemas
de segurança pública nas capitais e Regiões Metropolitanas dificultando a ação do crime organizado que
migrou para áreas de menor risco. O terceiro fator seria a melhor cobertura dos sistemas de coleta dos
dados de mortalidade no interior do país diminuindo a subnotificação nessas áreas.

No período de 1999 a 2010, as taxas de homicídio no Brasil se mantiveram em torno de 26,2 homicídios
em 100 mil, porém em Alagoas elas cresceram 228,3%, mais que triplicando em relação ao Brasil. As
áreas de maior crescimento foram a capital (Maceió) e sua Região Metropolitana. No interior destaca-se o
município de Arapiraca distante cerca de 40 km cidade de Palmeira dos Índios.

Nesse sentido, o presente trabalho trata de pesquisa em andamento e objetiva territorializar os atos
infracionais na cidade de Palmeira dos Índios/AL no período de 2006 a 2011 a fim de definir os territórios
da violência juvenil na cidade. Para tanto, far-se-á um levantamento dos atos infracionais registrados na
cidade no período dimensionado, buscando identificar os bairros/territórios de origem desses delitos e, ao
final, elaborar um mapa com os territórios onde essas infrações estão concentradas visando contribuir no
desenvolvimento de ações específicas de combate a violência na cidade em epígrafe.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa vem sendo desenvolvida utilizando a combinação do método quantitativo e qualitativo através
da coleta de dados nas instituições que dispõem dos registros dos atos infracionais cometidos na cidade de
Palmeira dos Índios: Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e da Adolescência. Na
concepção de Neves (1996), a combinação de técnicas quantitativas e qualitativas fortalece a pesquisa
reduzindo os problemas de adoção exclusiva de um desses grupos.

Segundo Pope & Mays apud Neves (1996, p. 2)
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Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram
quanto à forma e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como contribuição
ao trabalho de pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e
intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos.
Pode-se distinguir o enfoque qualitativo do quantitativo, mas não seria correto
afirmar que guardam relação de oposição.

Nos arquivos dessas instituições, mediante pesquisa documental, estão sendo coletadas informações a fim
de atenderem as quatro categorias de análise: Sexo, Idade do infrator na data da infração; bairro onde
reside ou residia na ocasião e a infração cometida. Inicialmente, pretendia-se analisar apenas as três
últimas categorias. Porém, surgiu a necessidade de identificar a participação feminina na amostra,
considerando o interesse de analisar qual percentual de infrações cometidas por meninas.

A pesquisa documental constitui-se “pelo exame de materiais que ainda não receberam um tratamento
analítico ou que podem ser reexaminados com vistas a uma interpretação nova ou complementar” (idem,
p. 3)

As informações estão registradas num instrumento de coleta do tipo planilha, elaborado pela equipe
executora, em que constam as categorias de análise supracitas. Atualmente, a pesquisa encontra-se na
fase de análise das informações que vem sendo sistematizadas para, ao final, elaborar um mapa com os
territórios de concentração dos atos infracionais da cidade de Palmeira dos Índios/AL. O embasamento
teórico que subsidia a pesquisa está pautado em bibliografia relacionada com a temática.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os atos infracionais são crimes cometidos por menores de idade e legalmente está descrito no Art. 103 do
Estatuto da Criança e do Adolescente com a seguinte redação: “Considera-se ato infracional a conduta
descrita como crime ou contravenção penal.” (ECA, 2010, p. 42). A pena para os atos infracionais é
aplicada na forma de medidas sócio-educativas que vão da advertência até a internação em
estabelecimento educacional.

A noção de delinqüência surgiu de um paradigma jurídico-normativo e “como não são adultos pequenos,
suas infrações também não são delitos pequenos de adultos, nem delitos atenuados. Diferem
qualitativamente mais do que quantitativamente” (Trindade, 2002, p. 34). O autor, citando Barbero
Santos classifica como delinqüente “o menor de idade penal que tivesse realizado um fato que cometido
por um maior de idade penal, seria considerado delitivo” (Trindade, 2002, p. 42).

A área de concentração dos Atos Infracionais vem sendo analisadas dentro de uma concepção de
território. O território como categoria é entendido a partir de uma visão etnocêntrica que o considera como
uma construção humana e social. Nessa concepção, um espaço delimitado e definido por e a partir de
relações de poder que “é produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou controle
político-econômico do espaço e sua apropriação simbólica ora conjugada e mutuamente reforçada, ora
desconectada e contraditoriamente articulada” (Haesbaert, 2006, p.121). O autor prossegue afirmando
que essa relação varia segundo as classes sociais, os grupos culturais e as escalas geográficas analisadas.

Nesse sentido, a violência cria territórios do crime cujo dispositivo de poder, muitas vezes, nasce da
exclusão desses indivíduos do processo produtivo e da ausência do Estado na garantia dos direitos
subjetivos do cidadão. Esses fatores conduzem a formação dos aglomerados de exclusão que
compreendem

[...] os grupos marginais no sentido da exclusão social de fato o que significa a
própria exclusão do circuito capitalista explorador, típica da desterritorilazação
que as redes de classes sociais hegemônicas promovem no espaço dos
miseráveis. (idem, 1995, p. 185).
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Assim, cria-se uma massa de excluídos na sociedade que são encarados como indivíduos anormais que
habitam territórios dentro desses aglomerados de exclusão.

O autor fala que os aglomerados de exclusão seriam marcados pela violência frequente e pela mobilidade
destruidora de identidades. Nesse sentido, o poder é exercido pelos atores que compõem o cenário nas
fronteiras ilegais da cidade. Nos territórios da violência há uma relação de forças onde os poderes ora se
confrontam e se complementam.

Os primeiros dados da pesquisa, que foram analisados, apontam para uma concentração dos atos
infracionais em alguns bairros/territórios confirmando as suposições aventadas durante a concepção do
projeto. Contudo, percebe-se que as infrações vêm ocorrendo em diferentes pontos da cidade, porém são
mais concentrados em bairros que apresentam características de aglomerados de exclusão.

Os dados analisados permitem a visualização dos territórios de violência juvenil na cidade de Palmeira dos
Índios/AL. Preliminarmente, já podem ser agrupados da seguinte forma: Alto do Cruzeiro, Cafurna, Ribeira
e Loteamento Helenildo Ribeiro é considerado pelo grupo como Território I. Os bairros Vila Maria, Vila João
XXIII, Eucalipto e Conjunto Sebastiana Gaia formam outro território denominado Território II e os bairros
São Francisco e Xucurus foi considerado como Território III. Essa divisão pode sofrer alterações ao final da
pesquisa com a incorporação de outros bairros a esses territórios. Essa delimitação territorial também vem
sendo utilizada em pesquisa que trata da vitimização de violência na referida cidade apontando que os
mesmos territórios onde há elevada incidência de atos infracionais correspondem aos mesmos territórios
de vitimização das crianças e adolescentes.

O crescimento da criminalidade não é exclusivo do município em tela, mas um reflexo de um cenário
complexo que se instalou no Brasil e, sobremaneira, em Alagoas. O que se percebe é a instalação de uma
atmosfera de medo e insegurança vivenciada, no cotidiano, pela população. Ultimamente, a insegurança
tem sido uma das grandes preocupações e objeto de muitas discussões entre o poder público e a
sociedade civil, no Brasil.

O grupo encontrou algumas dificuldades no acesso às informações devido ao sigilo das mesmas garantidos
pelo ECA. Este fato impede o manuseio, pelos membros do grupo de pesquisa, dos documentos durante a
coleta das informações. Tais informações vêm sendo fornecidas através do Cartório da 1ª Vara de
Palmeira dos Índios/Cível e Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar do município. É necessário
atenção no saneamento das dificuldades visando garantir que as categorias eleitas, inicialmente, sejam
mantidas.

Contudo, as informações coletadas já são suficientes para a elaboração dos territórios da violência juvenil,
embora a coleta de dados não tenha sido concluída. No momento da coleta de dados tramitava na Vara
Cível e Infância e Juventude um total de 25 (vinte e cinco) processos dos quais se obteve informações em
treze processos. Os demais estavam conclusos ou com advogados para diligência. A reduzida quantidade
de processos impressiona quando se confrontam com os dados de violência cometida por jovens
registradas pelo Conselho Tutelar de Palmeira dos Índios. Ademais, não foi permitido pelo juiz titular da
supracitada vara a consulta aos processos transitados em julgado e, consequentemente, arquivados.

Contudo, os registros encontrados no Conselho Tutelar apontam para uma quantidade considerável de
infrações registradas. Até o momento, os principais delitos encontrados são homicídios, furtos, tráfico de
drogas, estupros e porte ilegal de armas. Considera-se que estas infrações estão diretamente,
relacionados com o uso e o tráfico de entorpecentes.

Outro elemento que chama atenção é a quantidade de adolescentes encaminhados ao Programa de
Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM). Em 2010, foram oito adolescentes e
em 2011, dez adolescentes encaminhados ao programa. Com isso, é possível concluir que não somente os
adolescentes estão em conflito com a lei como também são vítimas da violência na qual estão inseridos.
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Ao concluir a pesquisa espera-se que as dificuldades encontradas na execução da mesma tenham sido
superadas garantindo o alcance dos objetivos pretendidos. Assim sendo, será apresentada uma
territorialização dos atos infracionais na cidade de Palmeira dos Índios, possibilitando o desenvolvimento e
implementação de ações específicas para o combate à violência juvenil de modo a estender medidas
preventivas aos adolescentes, no sentido de reduzir a criminalidade em tais territórios.

É notório que a cidade de Palmeira dos Índios não dispõe de entidades de atendimento os programas de
proteção a criança e ao adolescente capazes de garantir efetivamente o que preconiza o Art. 90 do ECA.
Foi constatado também que faltam condições mínimas para o funcionamento dessas entidades
responsáveis por tais programas e dificuldades no funcionamento do sistema sócio educativo como um
reflexo da fragilidade do mesmo no estado de Alagoas.

As instituições responsáveis pelas políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente na
cidade de Palmeira dos Índios/AL apresentam fragilidades, pois algumas funcionam precariamente e
outras inexistem. A inexistência de delegacia especializada de proteção ao adolescente, por exemplo,
obriga o registro das ocorrências na Delegacia Regional de Palmeira dos Índios e o encaminhamento dos
adolescentes em conflito com a lei para a capital do estado. Assim, almeja-se que esta pesquisa possa
contribuir com a discussão de alternativas para minimizar a violência juvenil na cidade.
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