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A p r e s e n t a ç ã o

Este livro é fruto de uma trajetória acadêmica de quase dez anos e 
consequência, sobretudo, da tese de doutoramento do autor, Um espectro 
ronda as pequenas cidades: o aumento da violência e insegurança urbana, 
defendida em 2017 na Universidade Estadual de Maringá, no norte do 
Paraná.

No início, os estudos representaram um esforço de compreender 
as transformações relacionadas à sociabilidade e ao sentimento de 
insegurança urbana nas pequenas cidades. Devido à dinâmica de 
processos que ainda estão em movimento, os resultados alcançados 
criaram inúmeras inquietações: a insegurança observada naqueles espaços 
demograficamente pequenos poderia ser interpretada pela materialização 
da violência, ou seja, era uma insegurança objetiva? Vivia-se uma lógica, 
uma difusão e um transbordamento da violência e da insegurança a partir 
dos espaços metropolitanos? Há e, em caso afirmativo, qual é a dimensão 
da influência da fronteira e do tráfico de pessoas, drogas e produtos 
ilícitos no fenômeno da violência e da insegurança? Os serviços públicos 
de segurança nas pequenas cidades são suficientes? Todos são processos 
confluentes? É possível mensurá-los? Existem outras possibilidades 
interpretativas para essa ‘nova’ dinâmica que se apresenta?

A busca por respostas para tais questionamentos motivou a continuação 
da pesquisa, no sentido de construir bases mais sólidas quanto à violência e 
à insegurança em pequenas cidades. Diante disso, o anseio por compreender 
as contradições da condição humana e social de vida nos espaços geográficos 
ou na formação e reprodução deles, atrelado aos processos de produção do 
espaço urbano e de transitoriedade na dinâmica das pequenas cidades, foi 
a principal motivação para a realização da pesquisa de doutoramento e, por 
conseguinte, deste livro.

Além disso, a sociedade esboça e apresenta ações desmembradas da 
realidade materializada e/ou abstrata. Essa resistência ao modo de produção 
se reflete no espaço urbano, nas relações sociais e na autogestão, quase 
sempre em tentativas vinculadas à insuficiência das políticas públicas, como 
acontece no setor da segurança. Diante disso, como um trabalho que se filia 
no âmbito das ciências humanas e sociais, as análises espaciais, temporais, 
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econômicas e políticas de produção do espaço objetivam, particularmente, 
compreender dinâmicas e processos humanos de produção e reprodução da 
sociedade.

Este livro, embora passe por diferentes dimensões espaciais de 
análise, perpassando escalas geográficas distintas, caminha no sentido das 
perspectivas sustentadas pela materialização da violência e da insegurança 
objetiva. Essas dimensões espaciais demonstram que a situação parece não 
ser exclusividade de determinada área, mas se estende a outros espaços e 
deve ser entendida em uma perspectiva tanto global, com casos similares 
em diferentes países, quanto nacional, isto é, em comparação com outras 
unidades da federação. Logo, a concepção de que a cidade pequena é um 
local tranquilo e seguro para se viver deve ser relativizada, assim como a 
associação entre cidade pequena e tranquilidade, que se propagou no senso 
comum, deve ser desconstruída. Portanto, os fatos não podem ser isolados e 
desconectados do contexto da vida urbana.

E por que nas pequenas cidades? Justifica-se a escolha do recorte 
espacial por tratar-se de espaços que vivenciaram nos últimos anos 
transformações econômicas, sociais, políticas, culturais etc. significativas, 
seja pelo declínio demográfico, seja por novos arranjos produtivos que 
inverteram a situação, tornando alguns espaços polos de atração e, assim, 
inserindo novos moradores na escala de vivências e hábitos locais. Além 
disso, os estudos sobre as pequenas cidades são uma das frentes mais 
recentes da geografia e estão diante de um contexto nacional de dimensão 
continental, construído a partir de múltiplas características regionais e 
locais que se refletem, diretamente, na diversidade das pequenas cidades. 
Apesar disso, o acervo de referenciais teóricos sobre o tema é ainda 
insuficiente para a compreensão do espaço urbano em sua totalidade. 
Soma-se a isso a ausência de interesse da grande mídia pelo tema, o 
insuficiente apoio governamental e as poucas ações universitárias de 
extensão e de pesquisa.

No caso das pequenas cidades, os temas da violência e insegurança 
objetiva se potencializam devido ao alto grau de pessoalização. Logo, é 
comum nesses espaços, ainda que não exclusivamente neles, a ausência de 
denúncias de ocorrências – subnotificações. Também são motivações para 
este livro: a ausência de estudos que associam a violência e a insegurança 
aos espaços das cidades pequenas e a insuficiência de políticas públicas e de 
soluções para espaços que vêm sendo marcados pelo aumento da violência 
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a partir de transformações sociais e econômicas, reveladas por situações já 
existentes ou ainda em andamento.

A problemática central deste livro está na situação-problema da 
violência e da insegurança objetiva em pequenas cidades. Contextualizadas 
em uma visão mais geral, violência e insegurança objetiva têm encontrado 
terreno fértil para se disseminar na sociedade contemporânea, inclusive a 
brasileira, tornando-se um discurso presente cotidianamente na mídia, nos 
domicílios e na universidade. Apesar disso e de os medos estarem presentes 
em todos os lugares – analogamente ao fenômeno de globalização –, eles 
assumem características diferentes em cada pessoa – ou grupos sociais – e 
na materialização em cada espaço, influenciando, a partir disso, hábitos e 
costumes de vida distintos entre as pessoas.

Por isso, é preciso resgatar duas ressalvas. A primeira caminha no sentido 
de não rotular ou generalizar os espaços, já que se trata de um processo em 
trânsito e que não atinge, em totalidade, os municípios brasileiros. E a segunda 
ressalva é acerca dos dados e das fontes: os dados expostos pelos órgãos 
oficiais são insuficientes para explicar a problemática, pelo agrupamento dos 
resultados nas sedes dos batalhões, pela ausência das tipologias de violência 
e pelas metodologias diversificadas adotadas pelos órgãos de segurança 
pública (federal e estaduais).

Além disso, há a própria fragmentação do espaço intraurbano, ou seja, 
dos grupos sociais e das faixas etárias, cada qual visualizando e agindo de 
uma forma, muitas vezes com base em suas vivências, vulnerabilidades 
ou crenças. A insegurança generalizou-se pelo espaço abrangendo muitas 
pequenas cidades, ainda que pela quantidade e diversidade algumas delas 
pareçam escapar desse fenômeno. Nesse sentido, tem-se uma diferente 
mensuração da violência, inclusive no que tange ao espaço urbano e às 
estratégias sociais frente a essa realidade. Assim, espaços se destacam por 
serem mais seguros ou inseguros e atuam em duplo processo: condicionam e 
são condicionados a uma fragmentação urbana ou uma descontinuidade do 
espaço – remetendo diretamente à ação das pessoas, aos espaços públicos e 
de consumo e à segregação/autossegregação.

Os dados sobre a violência são fundamentais, embora possam não 
contemplar toda a realidade por estarem incompletos ou balizados por 
leituras ideológicas. Esta pesquisa também contempla os fatos divulgados 
pela mídia, que acaba atuando, ao mesmo tempo, com papéis antagônicos: 
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propagadora do medo, da insegurança e da violência (colaborando para a 
indústria do medo) e difusora de casos não contemplados pelos órgãos 
estatais (colaborando para realidades empíricas abandonadas).

Boa leitura!



I n t r o d u ç ã o

Adriana Carnevalli1

E as portas e janelas fecharam…

Este livro parte do presente e de inquietações sobre ele, sendo 
os elementos do passado fundamentais para algumas explicações. A 
preocupação na sociedade atual por segurança transborda para espaços 
antes considerados inalcançáveis. A pacata e sossegada vida das pequenas 
cidades vem se tornando, cada vez mais, um mito, uma lembrança nostálgica. 
Reduzem-se, assim, as histórias de décadas ou anos sem um único homicídio 
e os relatos de portas, janelas e carros abertos sem a preocupação com furtos 
ou roubos. Diante disso, os exemplos na sequência apresentam contextos de 
diferentes escalas de análise.

1 Adriana Carnevalli é professora aposentada da Rede Municipal de Ensino de 
Marília (SP). Os mais de trinta anos trabalhando na educação infantil, sobretudo 
na alfabetização, possibilitaram o desenvolvimento de habilidades nas artes e no 
ensino. As imagens apresentadas na capa e na abertura dos capítulos deste livro 
sintetizam a sensibilidade e a expressão das emoções da professora acerca da 
temática.
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No Brasil, as ocorrências se multiplicam. Em 2013, uma comparação dos 
dados oficiais de violência nos municípios da região de Piracicaba, no interior 
de São Paulo, entre 2012 e os nove primeiros meses de 2013, constatou que 
a violência aumentou em 56% das cidades pequenas (56% das cidades…, 
2013). Esse aumento ocorreu, sobretudo, nos casos de furtos e roubos: em 
Engenheiro Coelho, município de 15.721 habitantes, os furtos cresceram 
366%, e em Tuiuti, com 5.930 habitantes, os roubos subiram 700% (56% das 
cidades…, 2013).

Em relação à região norte do Brasil, Vieira (2015) relata a situação em 
que vivem as mulheres ribeirinhas de cidades pequenas do interior do estado 
do Amazonas: “a maioria das mulheres que vivem no interior das cidades 
amazônicas carrega uma história de sofrimento e de violência invisibilizada”, 
pautada em agressões, abandono e ausência de políticas públicas. No 
Nordeste, as cidades do interior, especialmente as pequenas, vêm sofrendo 
com a violência diária. No sertão do Araripe, no extremo oeste do estado de 
Pernambuco, em apenas um dia, segundo Alves (2016), houve três homicídios 
em três cidades pequenas: em Exu, município de 31.636 habitantes (IBGE, 
2010), o pai foi assassinado pela filha; em Trindade, com 26.116 habitantes 
(IBGE, 2010), ocorreu um latrocínio; e no distrito de Serrolândia, no município 
de Ipubi, de 28.120 habitantes (IBGE, 2010), o homicídio foi cometido por um 
adolescente de 16 anos.

Na região sul do Brasil, o contexto se repete. No Rio Grande do Sul, a 
violência aumentou e atingiu as pequenas cidades do interior (Violência…, 
2015). A reportagem apresenta dois casos notórios: em Três Arroios, município 
de 2.855 habitantes (IBGE, 2010) e que já foi um dos mais seguros do Rio 
Grande do Sul, assaltantes renderam uma família dentro de casa e levaram 
inúmeros pertences; já em David Canabarro, 4.683 habitantes (IBGE, 2010), 
os bandidos invadiram a delegacia para roubar as armas, mas acabaram 
morrendo durante uma troca de tiros com policiais (Violência…, 2015).

No estado do Paraná, o interior “está em pânico com onda de violência” 
(Interior…, 2015). Segundo a reportagem, em Bela Vista do Paraíso, município 
de 15.079 habitantes (IBGE, 2010) no norte do estado, houve grande aumento 
nos roubos e furtos, entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Só na 
primeira semana de 2015 foram sete roubos ou furtos. Já na região sudoeste 
do Paraná, uma operação apreendeu armas, drogas e dinheiro do tráfico 
e cumpriu mandado de prisão de duas pessoas em três cidades pequenas 
(Santos, 2015): Mangueirinha, município de 17.048 habitantes (IBGE, 2010); 
Mariópolis, de 6.268 habitantes (IBGE, 2010); e Clevelândia, de 17.240 
habitantes (IBGE, 2010).
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Esses contextos também são observados em outros países. Nos Estados 
Unidos da América, segundo análises de Johnson (2015), a partir de relatório 
do Federal Bureau of Investigation (FBI) de 2014, diversas cidades classificadas 
como pequenas ou minúsculas apresentavam taxas de homicídios maiores 
que as das metrópoles. Na Itália, Cosseddu (2008) aborda os homicídios e os 
suicídios nas pequenas cidades da Sardenha. Na Argentina, dois casos são 
ilustrativos: um casal foi morto dentro de casa em Firmat, de 18 mil habitantes 
(Horror…, 2015), e uma adolescente foi acusada de assassinar com crueldade 
uma universitária em Ceres, de quase 15 mil habitantes (Piba…, 2015).

Portanto, em nome da segurança, as janelas e portas estão se fechando nas 
pequenas cidades! Contudo, fecham-se, também, as pessoas para a liberdade 
da sociabilidade e para o espaço e a vida pública. Ainda que se relativize o 
alcance do fenômeno, parece que essa nova realidade está presente em boa 
parte das pequenas cidades. Então, as pequenas cidades deixaram de ser 
‘espaços tranquilos’ e tornaram-se ‘espaços inseguros’, pois, embora tenham 
um espaço urbano reduzido, têm sofrido fragmentações urbanas e sociais. 
Para explicar isso, o livro transita por três fatores explicativos:

 a difusão e o transbordamento da lógica metropolitana, tais como 
hábitos e costumes, especialmente pela mídia e internet, contribuindo 
para a violência e, principalmente, para a insegurança objetiva nas 
pequenas cidades;

 a propagação, sem barreiras nem fronteiras, do tráfico de drogas, de 
produtos ilícitos e do tráfico humano, que se articulam à economia 
em redes que atingem as pequenas cidades analogicamente à 
globalização;

 a perda de centralidade e o esvaziamento demográfico dos núcleos 
urbanos arrefeceram uma série de serviços, inclusive os de segurança 
pública, tornando as pequenas cidades espaços vulneráveis para a 
disseminação do crime.

O principal objetivo, portanto, é analisar e compreender os processos 
e explicações para a existência da violência e da insegurança objetiva em 
pequenas cidades e suas implicações no espaço urbano e no cotidiano da 
sociedade local.

Os procedimentos metodológicos passam por: (i) levantamento 
bibliográfico; (ii) vasto levantamento de indicadores demográficos e sociais 
(com destaque para as taxas de homicídios e de apreensão de drogas) nos 
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186 municípios que compõem a região norte do estado do Paraná – o número 
de homicídios, levantado por meio dos dados do Datasus (2015) para os 
anos de 1996 a 2013, levou em consideração a Categoria CID-10, XX (causas 
externas de mortalidade), entre X85 e Y09, que trata de mortes resultantes 
de agressões, sendo que, diante dos dados quantitativos de homicídios para 
cada município no período abordado, projetou-se, qualitativamente, uma 
relação com a população total do município, considerando o último censo 
(IBGE, 2010), resultando na chamada “taxa de homicídio, em grupo de 100 
mil pessoas, entre 1996 e 2013”; (iii) levantamentos complementares para 
entender os três fatores explicativos para a violência e insegurança objetiva 
em pequenas cidades; e, finalmente, (iv) elaboração do livro.

Os levantamentos de homicídios nos 186 municípios no norte do 
Paraná mostraram que considerável parcela deles (64%) vive em estado de 
emergência, com epidemias de violência. O Mapa 1 apresenta as taxas de 
homicídios, entre 1996 e 2013, nos municípios que compõem o norte do 
Paraná. Ele demonstra três situações a partir das áreas com maiores taxas 
de homicídios associadas aos fatores explicativos: (i) uma faixa bem densa a 
noroeste, composta por nove municípios, todos na faixa de fronteira; (ii) um 
grupo de municípios próximos a Londrina, a maioria deles pertencentes à 
região metropolitana de Londrina; e (iii) duas áreas, ao sul e a leste, em geral, 
com menor intensidade, mas com municípios com taxas altíssimas, ‘isoladas’ 
da dinâmica de influência de Londrina e Maringá.

O Quadro 1 apresenta os trinta municípios (16,1%) que atingiram as 
maiores taxas de homicídios. Entre eles, onze (36,6%) têm menos de 10 
mil habitantes, e 22 (73,3%), no máximo, 20 mil. Embora todos apresentem 
taxas alarmantes, os oito primeiros tiveram taxas superiores a quinhentos 
homicídios por grupo de 100 mil habitantes entre 1996 e 2013.

É importante pontuar que a série histórica, entre 1996 e 2013, das 
pequenas cidades do recorte espacial adotado com maiores taxas de 
homicídios foi analisada criteriosamente a fim de eliminar as anomalias. Isso 
ocorre quando o município possui população muito pequena e a conversão de 
um caso de homicídio em taxa de homicídio deixa o valor elevado, induzindo 
ao erro, já que, nessa situação, haveria uma exceção e não uma condição 
crônica.

Do ponto de vista teórico-metodológico, este livro percorre a produção do 
espaço em perspectiva histórica, com períodos distintos expressando condições 
sociais diferentes para compreender as manifestações contraditórias e os 
movimentos de resistência. Como parte desse referencial, esboça-se, a partir 
de fissuras sociais decorrentes das contradições, a perspectiva de futuro. 
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Diante disso, a perspectiva teórica se assenta na concepção materialista e 
dialética da produção e reprodução social, implicando o grande desafio de 
pensar dialeticamente toda a pesquisa.

Mapa 1 – Norte do Paraná. Taxa de homicídio por 100 mil habitantes, 1996-2013.

Fonte: Adaptado de Datasus (2015) e IBGE (2010).
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Quadro 1 – Norte do Paraná. Municípios com maiores taxas de homicídios por 100 mil 
habitantes, 1996-2013.

Município Pop. Taxa Município Pop. Taxa

1 Nova Tebas 7.398 648,82 16 Cafezal do Sul 4.290 442,89

2 Florestópolis 11.222 623,77 17 Sertanópolis 15.638 434,84

3 Itambaracá 6.759 577,01 18 Umuarama 100.676 422,15

4 Mariluz 10.224 567,29 19 Francisco Alves 6.418 420,69

5 Iporã 14.981 513,98 20 Londrina 506.701 415,43

6 Tamarana 12.262 513,78 21 Alto Paraíso 3.206 405,49

7 Jataizinho 11.875 513,68 22 Ibiporã 48.198 400,43

8 Sarandi 82.847 502,13 23 Xambrê 6.012 399,20

9 São João do Caiuá 5.911 473,69 24 Jaguapitã 12.225 392,64

10 Cambé 96.733 473,47 25 Grandes Rios 6.625 392,45

11 Figueira 8.293 470,28 26 Andirá 20.610 388,16

12 Querência do Norte 11.729 468,92 27 Curiúva 13.923 380,67

13 São João do Ivaí 11.525 468,55 28 Rolândia 57.862 354,29

14 Nova Santa 
Bárbara 3.908 460,59 29 São Jerônimo da 

Serra 11.337 352,83

15 Mauá da Serra 8.555 455,87 30 Cruzeiro do Oeste 20.416 347,77

Fonte: Adaptado de Datasus (2015) e IBGE (2010).

Ainda que em aparência utópico, o horizonte em que a pesquisa se 
baseia é o social permeado pelas contradições visualizadas na sociedade 
a partir dos seus desmembramentos na realidade. Neste livro, o exercício 
do pensamento teórico e metodológico ocorreu pela dialética liberdade/
segurança, principalmente, quanto à violência, que se apresenta como a 
expressão mais contundente para mostrar, por meio da teoria crítica, as 
contradições do modo de produção, ou seja, que existe algo de errado.

A dialética liberdade/segurança é entendida, entre outras reflexões que 
ocorrem ao longo da redação, como as condições (materiais e imateriais) que 
separam a liberdade da segurança quando deveriam, talvez utopicamente, 
uni-las para ocorrerem concomitantemente. Em essência, troca-se a 
liberdade pela segurança, como as câmeras que fiscalizam o cotidiano social 
ou as portas e janelas fechadas nas pequenas cidades, ou, ao contrário, se 
privilegia a liberdade mais que a segurança, ficando à mercê da interiorização 
dos crimes.
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Assim, buscam-se as contradições, especialmente, sobre a segurança 
pública, e a partir delas apresenta-se a utopia, que está ancorada na 
eliminação da dialética liberdade/segurança, pensada de maneira objetiva 
e efetiva no contexto social emancipatório. Por isso, direciona-se a atenção 
ao enfoque da emancipação humana, associado e entendido pela noção de 
liberdade e autonomia, ou seja, a condição de liberdade, em uma superação 
total da coerção, formará uma consciência autônoma. A liberdade não pode 
ser olvidada em troca de uma completa segurança. Isso não emancipará 
a sociedade. A mudança, por conseguinte, será pela inserção na vida e no 
mundo público e na sociabilidade.

O livro estrutura-se em cinco capítulos, além da introdução e das 
considerações finais. O primeiro capítulo desmitifica a pequena cidade 
enquanto espaço tranquilo e seguro. Para isso, as duas partes primeiras 
partes, mais teóricas, contextualizam, de um lado, a pequena cidade enquanto 
recorte teórico, metodológico e espacial, e, de outro, os fenômenos da violência 
e da insegurança objetiva. A partir dessa compreensão teórica, as outras 
duas partes do capítulo abordam diretamente a violência e a insegurança 
objetiva em pequenas cidades e apresentam os fatores explicativos desse 
fenômeno. Desse modo, o primeiro capítulo contempla a escala geral de 
análise e demonstra a essência deste livro. O segundo, o terceiro e o quarto 
capítulos aprofundam os fatores explicativos para a existência da violência e 
da insegurança objetiva em pequenas cidades, sobretudo a partir da escala 
regional de análise.

O segundo capítulo (primeiro fator explicativo para a existência da 
violência e da insegurança objetiva em pequenas cidades) discorre sobre 
o transbordamento do modo de vida urbano das metrópoles, pautado em 
hábitos de consumo e individualismo que têm levado relações marcadas pela 
instabilidade e superficialidade para as pequenas cidades, sobrepondo-se aos 
hábitos comunitários e sólidos e influenciando na violência e na insegurança 
objetiva nesses espaços. A difusão desse transbordamento, inclusive na 
divulgação da violência e da insegurança objetiva, ocorre por meio da mídia 
e da internet.

O terceiro capítulo (segundo fator explicativo) demonstra a dinâmica 
do tráfico ilícito, sobretudo de drogas e de produtos contrabandeados, na 
fronteira e na faixa de fronteira, e sua influência na existência da violência e 
da insegurança objetiva nas pequenas cidades localizadas nesses espaços. 
Além disso, o capítulo explica a faixa de fronteira pela perspectiva teórica e 
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evidencia que as pequenas cidades localizadas na faixa de fronteira vivem uma 
realidade de violência, vinculada ao contrabando, à lavagem de dinheiro e ao 
tráfico, e de insegurança objetiva, associada às quadrilhas que aterrorizam os 
moradores.

O quarto capítulo (terceiro fator explicativo) versa sobre a ausência ou a 
insuficiência de equipamentos e serviços públicos de segurança no contexto 
das pequenas cidades, o que as deixa à mercê da violência e da insegurança 
objetiva, e, também, dos interesses econômicos e capitalistas do mercado 
sobre os serviços de segurança. O Estado deveria, portanto, retomar o controle 
da segurança pública local, mas a partir de uma perspectiva comunitária.

Finalmente, o quinto capítulo apresenta a realidade local, o espaço e a 
vida pública na construção de uma sociabilidade alicerçada em laços primários 
e comunitários como um caminho indispensável para o enfrentamento da 
violência e da insegurança objetiva, especialmente em pequenas cidades, 
ou seja, a reconstrução da vida pública, inclusive o uso do espaço e da 
sociabilidade, como formas espontâneas de interação.
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