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  INTRODUÇÃO: 
Essa pesquisa faz parte do projeto Análise Geográfica 
da violência urbana em Bom Jesus da Lapa, Bahia. O 
referido município localiza-se no Território de Identidade 
do Velho Chico e distante 796 km da capital estadual 
(Salvador).  O aumento crescente da violência nos 
últimos anos tem assustado a população. A realização 
da pesquisa é vista como forma de identificar como a 
população percebe a violência em sua cidade, as suas 
possíveis causas e soluções, para assim contribuir para 
a compreensão da violência em pequenas cidades e 
seus impactos sociais. 
 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Nesta pesquisa obteve-se os dados a partir da 
aplicação de um questionário entre 57 moradores de 
Bom Jesus da Lapa, além da coleta de dados oficiais de 
criminalidade disponíveis no site da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA). 
Foram feitas também revisões teóricas para contribuir 
para a análise dos dados. 
 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Apesar do projeto ainda estar em desenvolvimento, 
alguns resultados já foram obtidos através do 
levantamento dos dados coletados a partir da aplicação 
dos questionários. Chamou atenção o fato de 79% dos 
entrevistados considerarem a cidade violenta, mesmo 
que mais da metade desses (56%) nunca tenham sido 
vítimas, conforme pode ser verificado nos Gráficos 1 e 2 
respectivamente. 
 
Gráfico 1 – Os entrevistados consideram Bom Jesus 
da Lapa uma cidade violenta? 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 
 
 

 
 

Gráfico 2 – Os entrevistados já sofreram algum tipo 
de violência em Bom Jesus da Lapa? 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 
 
Nas entrevistas foi possível também verificar o que a 
população acredita ser os motivos do aumento da 
violência: a influência do tráfico e uso de drogas, o 
desemprego e a falta de oportunidades para o jovens, a 
falta de policiamento. Os dados oficiais mostram o 
crescente aumento da criminalidade no município 
ajudando a confirmar a percepção da população sobre 
a violência urbana e fragilidade das políticas públicas 
adotadas para a redução da violência, assim como o 
aumento da sensação de insegurança que atinge as 
pequenas cidades brasileiras nos últimos anos. 
 
  CONCLUSÃO: 
Até o momento podemos considerar que na visão dos 
moradores, Bom Jesus da Lapa é uma cidade violenta e 
que, o aumento dessa violência se dá devido à fatores 
de ordem social e problemas na segurança pública.  
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