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  INTRODUÇÃO: 
A violência e a criminalidade tem crescido nas 
pequenas cidades do Brasil aumentando o sentimento 
de insegurança na população. Esta pesquisa, que faz 
parte do projeto Análise geográfica da violência urbana 
em Bom Jesus da Lapa, Bahia, tem o objetivo de 
compreender as características da violência urbana em 
Bom Jesus da Lapa, Bahia, contribuindo para a análise 
da criminalidade nas pequenas cidades para propor 
ações ao poder público para reduzir a criminalidade e 
violência. 
 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Foram feitas leituras de textos e artigos científicos para 
auxiliar na análise dos dados. Os dados foram 
coletados a partir da elaboração e aplicação de 
questionários à população de Bom Jesus da Lapa, e do 
acesso ao site da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado da Bahia (SSP-BA) onde estão disponíveis 
dados sobre a criminalidade de todos os municípios da 
Bahia. 
 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A análise dos Gráficos 1 e 2 permite observar que 
existem disparidades entre os delitos identificados pela 
população de Bom Jesus da Lapa e os dados oficiais 
disponíveis no site da SSP-BA. Os questionários 
aplicados não sugeriram crimes a serem escolhidos, os 
mesmos foram indicados pelos entrevistados. 
 
Gráfico 1 – Principais delitos, de acordo com a 
população 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 
 
Os delitos não foram citados nos questionários com as 
 
 
 
 

mesmas nomenclaturas dos dados oficiais. A morte de 
pessoas, por exemplo é apresentado em três categorias 
pela SSP (latrocínio, lesão corporal com morte e 
homicídio), enquanto que pela população é identificado 
apenas como assassinato. A violência contra a mulher 
também aparece como um delito apresentado pela 
população, mas com menor ocorrência, enquanto que 
nos dados da SSP o estupro (onde as maiores vítimas 
são as mulheres) aparece com frequência maior. 
 
Gráfico 2 – Principais delitos (de 2014 a abril 2017) 

 
Fonte: https://www.portalssp.ba.gov.br/ 
 
  CONCLUSÃO: 
Os dados permitem verificar que a violência em Bom 
Jesus da Lapa ocorre através de diversos delito e  
podem evidenciar a insegurança cada vez mais 
presente nas pequenas cidades do Brasil. É importante 
a ação do poder público na criação e implementação de 
políticas públicas que possam diminuir as 
desigualdades sociais e a violência. 
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