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RESUMO 

 
Considerando informações em mapas e relatórios da violência urbana no Brasil, que 
a cidade de Mossoró/RN vem ocupando um lugar de posição na ocorrência de 
crimes de homicídio em sua área urbana, este trabalho tem o objetivo geral de 
analisar o perfil dos homicídios ocorridos durante o biênio 2011 e 2012 na percepção 
dos policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Como objetivos 
específicos destacam-se: traçar o perfil dos homicidas no local ocorrido; caracterizar 
a natureza e a causa dos homicídios e identificar os fatores determinantes e 
circunstâncias dos crimes no período de 2011-2012 na realidade urbana da referida 
cidade. O artigo foi desenvolvido por meio de estudo de campo, a partir de pesquisa 
exploratória com abordagem quanto-qualitativa. Desenvolveu-se no 2º Batalhão de 
Polícia Militar (BPM), mais precisamente na 1ª Companhia de Polícia. A coleta de 
dados foi feita com aplicação de questionário confeccionado segundo o modelo 
apresentado por Gil (2008), composto de 14 perguntas, sendo que 10 perguntas do 
tipo fechadas e as outras quatro do tipo abertas. Os dados levantados permitiram 
compreender, mediante os objetivos delineados, que os crimes de homicídios 
ocorridos em Mossoró, durante o biênio 2011-2012 foram praticados por pessoas do 
sexo masculino em idade jovem; já as vítimas desses homicídios também foram do 
sexo masculino com faixa etária entre 15 e 29 anos de idade. Quanto aos fatores 
determinantes 92% dos policiais indicam a ligação com o tráfico de drogas como o 
fator de maior influência para esse tipo de crime contribuiu para um aumento 
considerável de homicídios no período pesquisado e a partir daí, tal realidade só tem 
a cada dia se ampliado. Isso faz com que se perceba que é necessário um trabalho 
preventivo no sentido de diminuir os indicadores de violência, porém, segundo os 
próprios policiais não há interesse político para resolver tal questão.  
 
 
 
Palavras-chave: Violência. Criminalidade. Mossoró. Homicídio.  
 
 



ABSTRACT  

 
Considering information on maps and reports of urban violence in Brazil , the city of  
Mossoró / RN has occupied a place of position in the occurrence of homicide crimes 
in its urban area , this paper aims to analyze the profile of homicides during the 
biennium 2011 and 2012 in the perception of the military police of the 2nd military 
Police Battalion ( BPM ). As specific objectives stand out: profiling of murderers on 
site occurred; characterize the nature and cause of the murders and identify the 
determinants and circumstances of the crimes in the 2011-2012 period in the urban 
reality of that city. This paper was developed through field study, from exploratory 
research with approach qualitative and quantitative. Developed in the 2nd Military 
Police Battalion (BPM) , more precisely in the 1st Police Company. The data 
collection was made with application of a questionnaire according to the model 
presented by Gil (2008), composed of 14 questions, with 10 closed-type and 4 open-
type questions. The data collected allowed us to understand , by the objectives 
outlined, that the crimes of homicide in Mossoró, during the biennium 2011-2012 
were committed by males at a young age; as the victims of these homicides were 
also males aged between 15 and 29 years old. As for factors 92 % of the police 
indicate the connection with drug trafficking as the most influential factor for this type 
of crime has contributed to a considerable increase in homicides in the period 
surveyed and from there, this reality has only widened every day. This makes you 
realize that it is necessary preventive work towards reducing the indicators of 
violence, however, according to police themselves no political interest to resolve this 
question. 
 
 
 
Keywords : Violence. Criminality. Mossoró. Homicide. 
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 INTRODUÇÃO 

 

No contexto brasileiro, a criminalidade tem a cada dia atingido números 

muito elevados. No ano de 2012 estes números superaram todos os países do 

mundo, dando ao Brasil o título de país mais violento do mundo. De acordo com 

Porfírio (2012) em matéria divulgada no Jornal Brasil 247, uma pesquisa divulgada 

pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública no ano de 2012; a média 

do País é de 26 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Com esses números, 

proporcionalmente o país atinge o primeiro lugar no ranking mundial. Essa realidade 

torna o crime de homicídio um fenômeno endêmico da nossa nação. Ainda de 

acordo com o autor da matéria, os crimes de homicídio se alastram e com eles a 

impunidade.  

No mesmo ano da pesquisa, o Mapa da Violência, divulgado por Waiselfisz 

(2011) revela que até o ano de 2010 os homicídios tiveram um aumento muito 

grande: o número de homicídios foi de 49,932, totalizando um percentual de 

crescimento entre os anos de 1980 a 2010 de 259% equivalente a 4,4% de 

crescimento ao ano. O Rio Grande do Norte teve o número de evolução de 189.6% 

nestes mesmos anos.  

Vê-se que no contexto de unidades da federação, o nosso estado contribui 

em números elevados de homicídios para o mapa da violência no país. A cidade de 

Mossoró também tem sua evolução em números entre os anos de 2008 e 2010. 

Estes números foram: para uma população de 250.730, 126 (2008), 118 (2009), 137 

(2010), respectivamente os índices cresceram 50,7 somente nestes três anos com 

referência aos anos anteriores.  

Essa realidade instigou a investigação nesse contexto que, pelas notícias na 

mídia falada, escrita e virtual tem se destacado, apresentando números muito 

elevados da criminalidade na referida cidade. Trata-se de uma ideia construída a 

cada dia, e mediante a oportunidade acadêmica do curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais na Academia Coronel Milton Freire de Andrade se concretizou.  

A constatação mais nítida é que os homicídios começaram a crescer 

desenfreadamente na zona urbana de Mossoró/RN a partir do ano de 2010, 

causando muito desconforto à população da referida cidade, bem como às 

instituições que trabalham com a segurança pública, isto é, aos departamentos 
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policiais que ali se encontram com o intuito de coibir ações criminosas, como e o 

caso do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM)  

A evidência maior é que os números cresceram cada vez mais nos anos 

posteriores: 2011 e 2012, tempo em que reside o interesse em pesquisá-los a partir 

do seguinte questionamento: quais os números e o caráter dos homicídios ocorridos 

na zona urbana da cidade de Mossoró/RN nos anos de 2011 e 2012?  

O objetivo geral do trabalho é analisar o perfil dos homicídios ocorridos 

durante o biênio 2011 e 2012 na cidade de Mossoró/RN na percepção dos policiais 

militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Como objetivos específicos 

destacam-se: traçar o perfil dos homicidas no local ocorrido; caracterizar a natureza 

e a causa dos homicídios; identificar os fatores determinantes e circunstâncias dos 

crimes no período de 2011-2012 na realidade urbana de Mossoró/RN, e analisar as 

percepções dos policiais sobre esta realidade.  

A relevância do trabalho reside nos seguintes pontos:  

A segurança pública de Mossoró assiste perplexa a evolução do número de 

homicídios ocorridos nos últimos anos nesta cidade e ainda não tem um estudo 

numérico mais específico à própria realidade, para poder elaborar um plano de ação 

viável ao combate destes crimes. 

O estudo acadêmico aqui registrado tem origem numa atitude acadêmica de 

importante fundamento, pois abre espaço para se construir um subsídio teórico 

valioso para o planejamento de ações que venham a contribuir para a diminuição 

desses homicídios, para que a própria Segurança Pública tenha acesso a este e 

venha ter em mãos a cartografia dos crimes que ali ocorrem, o que contribuirá para 

outros estudos relacionados ao tema e que certamente servirão de apoio na 

execução de ações preventivas e ostensivas.  

Todas as contribuições estão diretamente ligadas à elaboração de projetos e 

estratégias para a organização do combate à criminalidade na cidade em estudo por 

que os resultados podem oferecer caminhos para o planejamento de políticas mais 

eficazes com referência à segurança pública.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 Criminalidade e crime: breves reflexões sobre os significados  

 

A criminalidade é um assunto de grande interesse nos meios acadêmicos 

atuais, pelo fato da sua incidência ter se elevado em grande escala nos últimos anos 

no Brasil. Esse interesse de estudá-la teve início na década de 1970, quando a 

sensação de medo e insegurança começa a ameaçar de forma mais intensa por 

causa dos crimes que foram se disseminando e se ampliando em números e formas.  

A partir disto os debates sobre os significados, sentidos e conceitos que o envolvem 

e têm assumido na nossa sociedade se aprofundaram (PEIXOTO et al, 2004).  

Algo fundamental é compreender etimologicamente de onde deriva a palavra 

e que sentido ela ocupa para podermos adentrar à sua definição mais peculiar 

dentro do mundo jurídico.  

É importante compreender os sentidos que o termo criminalidade ocupa no 

nosso espaço social. Trata-se de um vocábulo linguisticamente derivado da palavra 

“crime”, que tem seu conceito mais atual formulado pela doutrina jurídica, visto que o 

Código Penal (CP), Lei nº 2.848 de 1940 não traz essa definição.  

Compreendendo-se a palavra desta forma, é valioso também a explicação 

esclarecida das definições que são dadas à apalavra crime.  

Nos pressupostos jurídicos, de acordo com Alexandre (2003) o conceito 

formal de crime se apoia no aspecto da técnica jurídica, ou seja, do ponto de vista 

baseado na lei há alguns conceitos a se considerar: crime é o fato humano contrário 

à lei; é qualquer ação legalmente punível; é toda ação ou omissão proibida pela lei 

sob a ameaça da pena; é uma conduta, ação ou omissão contrária ao Direito, a que 

a lei atribui uma pena. 

Vê-se, portanto, que, o crime é algo que não está associado às atitudes mais 

reprováveis de um ente que é dotado como membro da sociedade.   

De acordo com Machado (1987), o conceito atual de crime pode ser 

resumido da seguinte forma: Crime é toda a ação ou omissão, típica, antijurídica e 

culpável. E com esta definição, há de se definir também os seus elementos 

constitutivos que são: ação ou omissão – conduta positiva (ação), comissiva; típica – 

a ação ou omissão praticada pelo sujeito deve ser tipificada; e antijurídica – a 
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conduta positiva ou negativa, além de típica, deve ser antijurídica, contrária ao 

direito (BERTOLLO DE ALEXANDRE, 2003).  

Pode-se ainda dizer que o crime, em se tratando de transgressão à lei é o 

“produto da prática criminosa de um indivíduo imoral ou amoral” (BALTAZAR et al, 

2011, p. 112). Assim, toda ação humana provinda de conduta que esteja punível 

dentro das disposições do CP pode ser compreendida como crime.  

Quanto à criminalidade, olhando o seu significado de uma forma mais breve, 

compreende-se como um termo adequado à natureza ou estado do que é criminal, é 

o conjunto de atos criminosos cometidos em um meio dado. Porém, de uma forma 

mais sistemática, ao buscar-se explicação para a sua definição, encontra-se em 

Kolker (2004), a compreensão de que essa terminologia trata de um fenômeno 

complexo e multideterminado  que demanda diálogo entre saberes distintos, isto é, a 

criminalidade reúne os diversos tipos de crimes que são cometidos pela coletividade 

dentro de uma sociedade, de uma nação ou de uma comunidade. É portanto, um 

conceito multifacetado do crime que pode se constituir como elevada, moderada ou 

baixa (BALTAZAR et al, 2011).  

De acordo com a filosofia positiva a criminalidade era algo inato, uma 

manifestação anormal, que aparecia no sujeito para expressar sintomas de uma 

personalidade perigosa, que era a do criminoso (KOLKER, 2004). Atualmente já é 

possível compreendê-la como um fenômeno ligado às questões sociais, e não mais 

associada apenas à conduta individual de um sujeito. Baltazar et al (2011, p. 112) 

destaca que “atualmente a análise sobre o crime e a criminalidade tende a ser cada 

vez mais vista sob um olhar sociológico, superando a visão individualista”. 

O que se pode compreender é que, crime e criminalidade são termos 

associados às transgressões que inflamam a sociedade e que, quanto mais se 

elevam seus números mais as preocupações com a segurança se intensificam. 

Segundo Adorno (2002) os crimes que mais contribuem para a elevação da 

criminalidade são os homicídios, os roubos, os sequestros e os estupros. 

 

2.2 O crime de homicídio  

 

O termo homicídio, linguisticamente, como a maioria das expressões 

jurídicas tem origem na da palavra em latim homicidium. O vocábulo é composto de 

dois elementos, também latinos homo e caedere. Homo, que significa homem, 
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provém de húmus, terra, país, ou do sânscrito bhuman. O sufixo ‘cídio’ derivou 

de coedes, decaedere, matar (OLIVEIRA, 2013).  

Iniciando uma definição mais voltada para a área jurídica, Oliveira (2013) 

destaca que de acordo com a Enciclopédia Britânica o homicídio é compreendido 

como morte violenta ou assassinato. Nepomuceno (2008, p. 3) com base em 

Hungria e Fragoso como “morte de um homem provocada por outro homem; 

eliminação da vida de uma pessoa praticada por outra”. O homicídio é um crime 

compreendido como de excelência, porque interrompe um dos primeiros direitos do 

ser humano, o de viver. O Código Penal (CP) em seu Art, 121 o define como sendo 

“Morte de uma pessoa causada por outra, de forma dolosa ou culposa” (BRASIL, 

Art. 121, CP, 1940).  

No CP o crime de homicídio é especificamente caracterizado quanto tentado 

ou consumado contra a vida extrauterina, aqueles crimes que se direcionam a vida 

intrauterina têm a denominação de aborto, no CP em seus artigos 124 a 126. Desta 

forma, Nepomuceno (2008, p. 4) esclarece que “o objeto material do homicídio é a 

pessoa sobre quem recai a ação ou omissão”. 

Vale ressaltar que sendo uma ação delituosa, o homicídio é praticado por 

alguém, e este é o próprio homem contra vida de outro ou outrem. Neste caso, para 

que este crime ocorra é necessário que haja um sujeito ativo, o qual segundo Capez 

(2007) é aquele que comete a prática delituosa típica de tal crime descrito na lei, o 

homicida pode cometer a ação isoladamente ou acompanhado de outros, e estes 

também serão autores do delito. O sujeito passivo é aquele que sofre a ação do 

sujeito ativo, ou seja, o que é morto ou sofre atentado contra a vida.  

Percebe-se que, a definição do homicida não abrange apenas a figura do 

matador ou do que tenta matar, aqueles que o ajudam de alguma forma também são 

considerados praticantes do crime. Segundo Nepomuceno (2008), mesmo sem 

participar da prática nuclear do ato de matar ou da tentativa, as pessoas envolvidas 

em todo o processo que resultou na consumação do homicídio, também são assim 

reconhecidas. Vale ressaltar ainda que tal crime é entendido por comum, pois pode 

ser cometido por qualquer pessoa.  

 

 

 

 



9 
 

2.2.1 Tipos de homicídios  

 

Existem diversos tipos de homicídios. A tipificação depende da forma, das 

circunstâncias, dos motivos e situações que fazem emergir a prática homicida. 

Assim, destacam-se aqui, com base no CP que distingue várias modalidades de 

homicídio, são eles: homicídio simples doloso, homicídio privilegiado, homicídio 

qualificado e homicídio culposo.  

O homicídio simples doloso é o tipo básico fundamental em que o sujeito 

ativo comete a tentativa de matar ou mata, por qualquer motivo, com toda a 

intenção. É esta modalidade que contem todos os elementos essenciais do crime: o 

sujeito passivo, o ativo e a intenção de matar (NEPOMUCENO, 2008).  

O homicídio privilegiado é a modalidade de crime contra a vida que se insere 

no contexto do § 1º do Art. 121 do CP, quando o sujeito “agente comete o crime 

impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta 

emoção”. Trata-se de uma condição em que mesmo com a intenção de matar, por 

força destas circunstâncias, a pena poderá ser reduzida. Por isso, a denominação 

de “privilegiado”.  

O homicídio qualificado está definido no § 2º do Art. 121 do CP. Este se 

caracteriza por incluir em seu contexto de ação alguns agravantes:  

 
 

I – Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 
II – Por motivo fútil; 
III – Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 
IV – À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso 
que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; 
V – Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de 
outro crime: [...] (BRASIL, § 2º, Art. 121 do CP, 1940). 
 
 

Por causa dos agravantes, o homicídio ou a tentativa de homicídio 

qualificado insere elementos circunstanciais que podem elevar o grau de 

criminalidade da conduta do agente, ou seja, essa conduta determina a 

maximização da pena, mediante a forma ou aos motivos que levaram ao 

cometimento do crime.  

O homicídio culposo poderia ser semelhante ao privilegiado, porém, a 

distinção entre os dois reside justamente no fato de que o primeiro, apesar de 
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provocar a morte esta ocorre sem a intenção do agente, mas é fruto de negligência, 

imprudência ou imperícia (NEPOMUCENO, 2008). No entanto, a força das 

circunstâncias em que ele é cometido tem como resultado a diminuição da pena, cm 

base no § 3º do CP que diz: “Se o homicídio é culposo: Pena – detenção, de 1 (um) 

a 3 (três) anos.” 

Todas essas modalidades de homicídio se constituem crime, e este quando 

se torna a ação criminosa mais praticada em um determinado contexto, é um 

fenômeno de grande prejuízo, pois contribui para o aumento dos indicadores da 

criminalidade. Os índices de criminalidade também são importantes para definir a 

segurança pública vivenciada no local onde eles se elevam ou diminuem.  

 

2.3 Indicadores de Homicídio nos últimos anos 

 

Dados históricos dão conta de que desde meados da década de 1970 que 

as estatísticas oficiais de criminalidade no Brasil indicam o aumento cada vez mais 

acelerado de todas as práticas de atividades delituosas, dentre os quais o homicídio 

se acentua nos últimos anos e isto  tem causado uma sensação de medo e 

insegurança à sociedade (BALTAZAR, et al, 2011).  

Além do medo, o número elevado de homicídios é motivo para o aumento de 

óbitos da população masculina do Brasil, a faixa etária que se destaca é a de jovens 

entre 20 e 29 anos de idade. O mapa da violência no país aponta que em 30 anos 

ocorreram um milhão de homicídios e estes números se concentram na população 

jovem, ou seja, numa faixa etária de 15 a 29 anos (BRASIL, 2011).  

Desde 1998 que são elaborados mapas com os números da violência no 

Brasil. Em todos os relatórios há constatações dos elevados níveis de mortes por 

homicídios. Isto tem colocado o Brasil nas primeiras posições da violência no 

mundo. É visto como um país violento numa América Latina também violenta, de 

acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), que calcula as 

causas de mortes no mundo. O número de assassinatos no país passou de 13.910 

em 1980 para 49.932 em 2010, correspondendo a um aumento de 259% ou o 

equivalente ao crescimento de 4,4% ao ano. A taxa de homicídios que era de 11,7 

para cada 100 mil habitantes atingiu, no mesmo período, 26,2. (BRASIL, 2012).  

De acordo com Salatiel (2012), os números da violência no Brasil superam 

indicadores de morte nos países em guerra. Mesmo sendo a sexta economia do 
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mundo hoje, a nossa nação se alinha às mais pobres da África e América Latina por 

causa desses indicadores de violência. Isto porque, para a ONU é aceitável o índice 

de 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. O Brasil apresenta mais 

que o dobro deste patamar. Os números da violência superam aos de países em 

conflitos, como Iraque e Afeganistão. Na América do Sul, somente Venezuela (45,1) 

e a Colômbia (33,4) possuem taxas maiores.  

Dados da violência no Brasil indicam que cerca de 1,1 milhão de brasileiros 

foram assassinados nos últimos 30 anos (de 1980 a 2010) no país. Vê-se um 

processo crescente da disseminação da violência, uma vez que as cidades do 

interior também entram no ritmo de crescimento dessas taxas, fato que antes era 

visto apenas nas grandes capitais (GARCIA, 2011).  

Na região Nordeste do Brasil, os indicadores de violência têm atingido 

patamares alarmantes nos últimos anos. Em sete anos que contam de 2004 a 2011, 

houve um aumento de assassinatos na Região Nordeste de 68%. Se em 2004 

a região teve 11.546 homicídios, em 2011, esse número passou para 19.405. O 

crescimento do indicador entre 2010 e 2011 foi de 2,8%. Dentro desse contexto, o 

Rio Grande do Norte está numa posição não muito agradável, pois, somente entre 

estes dois últimos anos foram 1.042 homicídios, o que em percentuais representa 

um aumento de 27,9% nos casos de assassinato. Isto colocou o Estado com uma 

das Unidades da Federação onde a violência mais se acentuou entre 2010 e 2011. 

Houve uma triplicação dos homicídios (ABDALA, 2013).  

A observação é que, tanto os números gerais quanto os números 

específicos à região Nordeste e ao Estado do Rio Grande do Norte, referentes à 

criminalidade, em especial às mortes por homicídios, são dados preocupantes, que 

além de despertar a visão de necessidade de estratégias de segurança, exigem 

estudos mais minuciosos acerca de tal realidade. Desde o ano de 2006 que a cidade 

de Mossoró apresenta destaque negativo com o elevado número de homicídios 

entre os jovens. A partir dos anos de 2006, 2007 e 2008, Mossoró foi, 

proporcionalmente, a 53ª cidade do país que mais teve homicídios de pessoas em 

idade jovem (BRASIL, 2011). 

 Há muitas especulações sobre as razões do crescimento dos homicídios no 

Nordeste. Muitos, apenas com base no senso comum, outros fundamentados em 

dados acadêmicos focam os motivos nos problemas sociais desta região 

(NÓBREGA JR, 2012). O mais certo é que, os números parecem crescer a cada dia, 

http://educacao.uol.com.br/historia/guerra-no-afeganistao-ataques-de-11-de-setembro-levaram-a-invasao.jhtm
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e isso requer atenção especial dos órgãos de segurança pública e das políticas a 

eles destinadas.  

 

3 METODOLOGIA  
 

3.1 Tipo de pesquisa  

 

Utilizando-se dos fundamentos de Gil (2008), quanto aos procedimentos, a 

pesquisa foi definida como estudo de campo por se realizar através da busca por 

informações por meio de entrevistas, enquanto que, no que se refere aos objetivos 

trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que pretende-se pesquisar o 

fenômeno em documentos para obter maior “familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2008, p. 41), para 

depois descrever as características dos homicídios ocorridos  em Mossoró/RN nos 

anos de 2011 e 2012.  

No que se refere à abordagem, trata-se de uma pesquisa quanto-qualitativa, 

uma vez que se incluiu as duas formas de abordagem. Segundo Michel (2005), este 

tipo de abordagem alinha análise da qualidade com tratamento da quantidade ao 

utilizar a quantificação tanto para a coleta de informações, como para o tratamento 

destas, sendo por meio de técnicas estatísticas, como percentual, média ou desvio 

padrão.   

 

3.2 Universo/sujeitos de pesquisa  

 

O estudo foi realizado no 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na cidade de 

Mossoró/RN, uma instituição militar composta por 221 policiais militares, distribuídos 

em três companhias de polícias: a 1ª Companhia de Polícia Militar de Mossoró/RN 

que conta com 102 policiais; a 2ª Companhia de Polícia de Apodi/RN, que conta com 

67 policiais e a 3ª Companhia de Polícia de Baraúnas e Presídios: Penitenciária 

Agrícola Dr. Mário Negócio e Cadeia Pública Juiz Manoel Onofre de Souza, que 

conta com 52 policiais.  

Destacou-se a 1ª Companhia de Polícia como espaço da pesquisa por ser 

esta que atua no contexto da zona urbana de Mossoró. O universo pesquisado foi 

102 policiais e o instrumento de estudo foi um questionário semiestruturado. 
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Portanto, a amostra não pro balística e intencional, sendo realizada com apenas 20 

policiais que contam com 10 anos ou mais de serviço na referida instituição. São 

estes policiais condicionados a terem experiências de tempo suficiente para 

comparar os maiores e os menores índices de criminalidade, uma vez que, a 

observação constata que, nos últimos anos os crimes foram ampliados em larga 

escala.  

 

3.3 Instrumentos de coleta  

 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, a pesquisa foi realizada por 

meio da aplicação de questionário confeccionado segundo o modelo apresentado 

por Gil (2008), composto de 14 perguntas, sendo que 10 perguntas do tipo fechadas 

e as outras quatro do tipo abertas. Estas foram entregue aos policiais que se insiram 

dentro dos critérios de inclusão do estudo, ou seja, que tenham 10 ou mais anos de 

atuação no 2º BPM.   

De acordo com Gil (2008) o questionário se constitui como uma das mais 

importantes técnicas disponíveis para a obtenção de dados nas pesquisas sociais. 

Esse caráter do questionário leva ao entendimento de que este é o melhor dos 

instrumentos para se verificar as respostas dos policiais acerca dos crimes de 

homicídios ocorridos na cidade de Mossoró/RN nos anos de 2011 e 2012, 

justamente por se tratar da criminalidade como um fenômeno social. Os gráficos 

foram gerados pela técnica estatística e distribuição de frequência relativa, além 

desta técnica foi utilizada para analisar os dados qualitativos, a análise de discurso.  

 

3.4 Técnica de análise e tratamento dos dados  

 

Quanto ao tratamento dos dados, que representa a forma de organização 

das respostas obtidas nos instrumentos de pesquisa, após a coleta de dados e todo 

processo de estudos que a envolveu, iniciou-se a apresentação e análise por meio 

da apresentação em gráficos e/ou tabela, acompanhada de interpretação 

comparativa com o referencial teórico a partir da análise do discurso.  
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4 AS PERCEPÇÕES POLICIAIS SOBRE OS HOMICÍDIOS OCORRIDOS EM 
MOSSORÓ/RN NO PERÍODO DE 2011/212 
 
4.1 Identidade profissional dos policiais entrevistados  

 

Para atender aos objetivos delineados para o estudo, iniciou-se a busca 

pelos resultados identificando a amostra de policiais que foram pesquisados, que 

foram 20 policiais militares atuantes no 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 

portanto, a corporação é Militar.  

Quanto ao tempo de serviço, todos os 20 que foram questionados 

responderam ter mais de 10 anos de serviço na corporação, totalizando 100% da 

amostra com tempo de serviço superior ao do critério de tempo exigido no método 

do estudo.  

Perguntados se sempre atuaram na cidade de Mossoró/ RN, obteve-se os 

resultados apresentados no Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Atuou sempre em Mossoró? 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

Observa-se que 65% dos policiais sempre atuaram em Mossoró/RN, o que 

assegura uma percepção analítica bastante esclarecedora e comparativa com 

relação à criminalidade nesta cidade em anos anteriores aos elencados para a 

pesquisa.  

65% 

35% 

Sim
Não
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No que consta dos 35% que revelaram já ter atuado em outras cidades, 

também perguntou-se quais cidades, pois, dependendo do porte e da realidade, 

também isto é relevante na construção de uma percepção sobre a criminalidade. As 

cidades de atuação dos policiais foram as seguintes, representadas na Tabela 1:  

 

Tabela 1 – Cidades em que 35% dos policiais pesquisados já atuaram 

CIDADE  PERCENTUAL 

Natal 

Caraúbas 

Outras 

42% 

42% 

16% 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

A leitura da Tabela 1 permite compreender que a maioria dos policiais 

entrevistados trabalhou dividida em partes iguais entre as cidades de Natal e 

Caraúbas, o restante dos policiais tiveram tempos de serviços divididos em outras 

cidades, dentre as quais foram citadas: Apodi, Pau dos Ferros, Rodolfo Fernandes, 

Itaú e Tibau.  

Em síntese, pode-se afirmar que o perfil geral dos policiais militares 

entrevistados é que estes têm mais de 10 anos de serviço na corporação, 65% 

deles, a maioria, portanto, conhece a realidade no que diz respeito à criminalidade 

na zona urbana da cidade de Mossoró/RN, e por isso, têm segurança de responder 

sobre a percepção que têm dos homicídios ocorridos no biênio 2011-2012 na 

comunidade pesquisada.  

 

4.2 O perfil dos homicídios ocorridos no biênio 2011-2012  

 

Iniciou-se a identificação do perfil dos homicídios perguntando aos policiais 

sobre o gênero sexual que mais comete assassinatos na zona urbana da cidade de 

Mossoró/ RN e teve-se a realidade apresentada no Gráfico 2:  
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Gráfico 2 – Perfil dos homicidas quanto ao gênero 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

O Gráfico 2 revela que 100% dos homicídios cometidos na zona urbana de 

Mossoró no biênio de 2011-2012 têm como autores pessoas do sexo masculino.  

Quanto ao Gênero das vítimas de homicídios, tem-se o seguinte resultado 

apontado pelo Gráfico 3:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gráfico 3 – Gênero das vítimas de homicídio 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

100% 

0% 

Masculino
Feminino

100% 

0% 

Masculino
Feminino
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Da mesma forma que se apresenta o gênero masculino com 100% dos 

homicidas, o mesmo gênero domina também com índice de 100% o perfil das 

vítimas desse tipo de crime.  

Os dados apresentados corroboram com números que são apresentados por 

Waiselfisz (2011; 2012) no Mapa da Violência de outras cidades do Brasil. 

Geralmente os números de homicídios tem perfil predominante, tanto das vítimas 

quanto dos autores na população de gênero masculino. Tarde (2004) ao caracterizar 

o perfil de um tipo humano voltado para o crime destaca que, até mesmo as 

mulheres que passam a se identificar como praticantes de crimes têm um perfil 

muito mais masculino do que feminino. Esta percepção do autor faz pensar que o 

gênero masculino é mais propenso ao ataque criminoso do que o feminino.  

Acerca da faixa etária das vítimas de homicídio, os resultados apontados 

estão registrados na Tabela 2:  

 
Tabela 2 – Faixa etária das vítimas de homicídio em Mossoró/RN 

IDADE PERCENTUAL 

15 a 29 anos 

30 a 45 anos 

Mais de 45 anos 

100% 

0% 

0% 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

A interpretação da Tabela 2 constrói a compreensão de que a população 

jovem está morrendo cedo por causa da violência, uma vez que, 100% dos policiais 

pesquisados identificam que são os jovens de 15 a 29 anos que se inserem no 

contexto das vítimas dos homicídios ocorridos no biênio 2011-2012 na zona urbana 

da cidade de Mossoró/RN.  

Em suma, os crimes são praticados e sofridos por jovens do sexo masculino, 

um dado que não foge à regra do perfil nacional apontado nos referenciais que 

foram utilizados para fundamentar a pesquisa, mais especificamente nos que foram 

apresentados por Waiselfisz (2011; 2012) no Mapa da Violência no Brasil. 

Outro detalhe percebido pelos policiais e que merece ser destacado são os 

fatores determinantes desses homicídios. A Tabela 3 traz a percepção dos policiais 

quanto a esses fatores.  
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Tabela 3 – Fatores determinantes dos homicídios em Mossoró/RN 

FATOR PERCENTUAL  

Fatores socioeconômicos  

Ligação com o tráfico de drogas  

Motivos passionais  

Brigas e vinganças 

Impunidade  

Pistolagem 

Acerto de contas  

Outros  

1% 

92% 

1% 

1% 

1% 

1% 

3% 

0 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 
No que consta dos fatores determinantes, 92% dos policiais revelam que a 

ligação com o tráfico de drogas é o fator de maior evidência como determinante dos 

crimes de homicídios ocorridos em Mossoró durante o biênio de 2011-2012. Há 

ainda algumas respostas que revelam outros fatores que determinam esses crimes: 

o fator socioeconômico, os motivos passionais, as brigas e vinganças, a impunidade, 

a pistolagem e o acerto de contas que assumiu a ponta dos demais com 3%.  

A análise que se faz dessas percepções constatadas pelos policiais, é que 

estes não se preocuparam ainda em estudar minuciosamente os casos, o 

apontamento feito para o tráfico drogas como fator principal pode estar apenas 

associado à percepção comum de que há este crime sendo praticado na cidade. 

Acredita-se que o fator primordial é a falta de perspectiva de uma vida mais digna, 

uma vez que há também indícios de que tanto as vítimas quanto os criminosos 

vivem em situação de marginalização, são excluídos da sociedade e vivem e migram 

para o caminho do crime como solução para a situação em que vivem.  

Por isso, diz-se que alguns desses fatores devem está interligados, 

principalmente a questão socioeconômica com o tráfico de drogas, visto que, muitos 

desempregados passam a traficar entorpecentes e apresentam a justificativa da falta 

de emprego para esta prática. É possível interpretar que as variáveis que se 

associam ao aumento da criminalidade em uma dada sociedade, não estão somente 

ligadas a um fator.  

Tarde (2004) ao tratar das variáveis que podem determinar para que uma 

pessoa escolha o caminho do crime enfatiza que as influências ocorrem numa 
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ordem natural mesclada devida a múltiplas e multiformes influências de ordem 

social. É mediante esta conotação que se acredita na interligação dos diversos 

fatores até que se chegue ao tráfico de drogas como o que mais se acentua por ter 

se tornado a causa mais constante.  

Quanto ao aumento da criminalidade, perguntou-se aos policiais se no biênio 

2011-2012 os números referentes aos crimes de homicídio haviam se elevado, 

quando comparados com anos anteriores. A resposta induziu o resultado exposto no 

Gráfico 4:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 – Quanto ao aumento da criminalidade em 2011-2012 em comparação aos anos anteriores 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

 

Observando o Gráfico 4, percebe-se que na visão de 95% dos policiais 

houve sim um aumento nos índices de criminalidade, em especial dos homicídios 

ocorridos na cidade entre os anos de 2011-2012 quando comparados com anos 

anteriores. Essa percepção também se evidencia na superficialidade, ou seja, não 

houve um estudo minucioso de documentos, os policiais respondem por experiência 

do dia-a-dia e fazem a contagem dos homicídios, a partir das ocorrências que são 

registradas no sistema.  

Perguntou-se também aos policiais se eles tinham uma noção de quantidade 

em números da elevação dos crimes. A resposta mais acentuada entre os policiais é 

que ocorreram aproximadamente 180 crimes de homicídios em cada ano, resultando 

em mais de 300 no período de 2011-2012.  

95% 

5% 

Sim
Não
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Ao constatar este tão elevado número, vê-se que a criminalidade, 

principalmente no que se refere à violência por homicídios, é muito alta e isso requer 

investimento também elevando no efetivo policial. Por isso, perguntou-se aos 

policiais se há efetivo suficiente para atender uma demanda criminal desse porte. A 

resposta registrada no Gráfico 5 foi a seguinte:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 – O efetivo de policiais militares é suficiente para a demanda de homicídios que ocorre em 

Mossoró? 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 
 

Vê-se, pelo registro no Gráfico 5 que 98% dos policiais afirmam não haver 

efetivo suficiente para atender uma demanda criminal tão alta. Em conversas 

paralelas, muitos reclamam que, há dias em que ao atender uma chamada em um 

determinado local, antes de finalizar a ocorrência já existe outra na sequência ou 

com episódios que ocorrem simultaneamente no mesmo instante. A fala dos policiais 

revela que suas percepções são realmente baseadas nessas experiências diárias, 

uma vez que, pela falta de efetivo e de viaturas suficientes, até há atrasos no 

atendimento às ocorrências.  

Mediante tal percepção, perguntou-se sobre o que justifica essa falta de 

efetivo. As respostas mais citadas pelos policiais são as seguintes enumeradas na 

Tabela 4: 

 

2% 

98% 

Sim
Não
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Tabela 4 – Motivos da insuficiência de efetivo policial no 2º BPM para atender 

a demanda criminal de Mossoró/RN 

MOTIVO PERCENTUAL  

Evasão de policiais para outras cidades 

Número de saída maior do que o de entrada no batalhão  

Efetivo inadequado aos números populacionais  

  

10% 

10% 

80% 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

A leitura da Tabela 4 permite a compreensão de que os policiais 

compreendem a violência na zona urbana de Mossoró como uma consequência de 

falhas no efetivo e estas falhas estão associadas justamente à falta de um número 

de policial que possa atender à demanda do tamanho da população da cidade hoje. 

80% deles citam exatamente que o efetivo é inadequado aos números 

populacionais. Não resta dúvida, portanto, de que esta percepção dos policiais é 

aceitável, visto que, não há como desenvolver um plano de segurança mais eficaz 

quando a falta de efetivo policial e equipamento para a execução do mesmo.  

Porém, é preciso refletir que as mudanças no contexto da sociedade, a falta 

de oportunidades de emprego, as deficiências de formação educacional, os 

problemas que se geram pela falta de políticas públicas que sejam eficazes para 

diminuir as desigualdades sociais também geram problemas de segurança pública. 

E às vezes, a insegurança é tanta que a própria polícia se intimida em atacar certas 

realidades criminais.  

Uma das percepções que podem ser citadas como exemplo disso é o fato de 

que segundo 10% dos entrevistados, muitos policiais se evadem para outras 

cidades, não se sabe se é por medo da violência ou pelo intenso trabalho mediante 

o pouco efetivo. Isto permite também compreender o fato de mais 10% dos 

entrevistados ter citado que há um número maior de saídas de policiais do batalhão 

do que de entradas. Tudo isso certamente contribui para que haja uma diminuição 

da efetividade do trabalho policial na cidade.  

Abordou-se também a percepção dos policiais sobre as contribuições para 

os elevados índices de criminalidade na cidade de Mossoró. A pergunta foi 

exatamente esta: Considera que as leis brasileiras contribuem para os elevados 
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índices de criminalidade em Mossoró e em outras cidades? Como? As respostas 

foram quase todas afirmativas, como demonstra o resultado exposto no Gráfico 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6 – Se as Leis brasileiras contribuem para o elevado índice de homicídios em Mossoró/RN 

Fonte: Estudo de campo 
 

 

Vê-se que apenas 10% dos policiais entendem que as leis não contribuem, 

enquanto 90% atribuem à legislação algum tipo de contribuição para isto. Ao 

justificarem suas respostas, alguns depoimentos são importantes quando se refere a 

isto. O primeiro deles é de um policial que não acredita na contribuição das leis. O 

mesmo diz o seguinte: “Não digo as leis, mas a falta de cuidado e de investigação, 

aliados ao pouco efetivo que atua na cidade” (POLICIAL ENTREVISTADO).  

Outro policial que explica o motivo de citar as leis como algo que contribui 

diz o seguinte: “Sim. Principalmente o ECA, que impõe limites ao Estado para punir 

os menores infratores; e quando se pune, não são penas capazes de fazê-los se 

arrepender do que fizeram e os mesmos votam a praticar os mesmos delitos” 

(POLICIAL ENTREVISTADO).  

Observa-se que os depoimentos se contrapõem, no entanto, concorda-se 

que ambos exprimem pontos verdadeiros, uma vez que, há múltiplos fatores que 

contribuem para a existência de crimes em uma dada comunidade, como bem 

destaca Tarde (2004). Porém, é preciso refletir no detalhe das leis e no detalhe de 

sua efetividade dentro de um destacamento que, como já foi demonstrado na Tabela 

90% 

10% 

Sim
Não
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4 tem pouco efetivo policial para uma população que habita um local com múltiplos 

problemas sociais, mesmo sendo uma cidade promissora no seu aspecto 

econômico.  

Não se pode negar que Mossoró é uma cidade privilegiada por sua 

localização enquanto espaço que viabiliza o progresso econômico. Cita Santos 

(2009, p. 104) que: 

 
os processos sociais que formatam a cidade e dinamizam a sua sociedade 
são marcados por uma reestruturação econômica com reflexos em todo o 
território municipal, principalmente no espaço urbano, onde essas 
economias fazem a sua  produção ou o processo de gestão, transformação 
e escoamento de seus produtos e serviços. 
 
 
 

Trata-se de uma cidade promissora, com economia diversificada e 

acentuada quanto à marca que recebeu historicamente de produtora de sal e de 

petróleo que se disseminou amplamente pelo território nacional e até internacional. 

Todavia, esta marca também contribui para o aparecimento de problemas que 

podem elevar os índices populacionais porque atrai pessoas em busca de melhoria 

e de vida, o que consequentemente nem sempre é encontrado. Daí, ser fator de 

risco para o chamado “inchamento social” que provoca problemas como 

desemprego e, por conseguinte outras mazelas dentre as quais está o tráfico de 

drogas, fato este citado pelos policiais e apresentado na Tabela 3 como sendo o 

principal fator determinante dos homicídios ocorridos em Mossoró no biênio 2011-

2012.  

É nesse sentido, que Santos (2009) analisa que a dinâmica de produção e 

organização do espaço urbano de Mossoró trouxe alguns problemas porque o seu 

espaço urbano tem materializado reflexos internos ao se concentrar como  espaço 

principal do Estado no que se refere a atividades econômicas, culturais, de lazer e 

outras atrai milhares de pessoas em busca de melhoria de vida, mas quando não 

encontram somam-se “ao contingente de habitantes da cidade, que sofrem com 

problemas de falta de moradia, insuficiência de serviços básicos, falta de emprego e 

outros” (SANTOS, 2009, p. 107). E tudo isso pode se constituir como fator 

contribuinte para o aumento da criminalidade em suas diversas multifaces.  

Além de incitar a percepção dos policiais acerca das contribuições para a 

elevada criminalidade na cidade de Mossoró/RN, também abordou-se os mesmos 
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sobre as condições, recursos e soluções. Primeiro perguntou-se se existem 

condições ou recursos disponíveis para a realização de um trabalho de prevenção 

para reduzir os homicídios na área urbana da cidade. As respostas positivas ou 

negativas estão expostas no Gráfico 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7 – Existem condições ou recursos disponíveis para prevenir ou diminuir os homicídios em 

Mossoró/RN? 
Fonte: Estudo de campo 

 
 

A partir da leitura do Gráfico 7 percebe-se que 70% dos policiais respondem 

negativamente, enquanto 30% respondem positivamente sobre a existência de 

condições e recursos para o desenvolvimento de um trabalho que possa reduzir os 

elevados índices de homicídios que contribuem para uma alta criminalidade na 

cidade. Mesmo sendo perceptível que a maioria compreende a falta de recursos 

como algo que interfere no trabalho da polícia, é preciso também compreender que 

há no próprio efetivo, alguns policiais que discordam desse pensamento. A questão 

de 30% responde que, sim, permite interpretar que os recursos existem, e que 

talvez, o que não aconteça seja o uso destes de forma adequada.  

Observando essas percepções perguntou-se: no caso positivo como 

desenvolver este trabalho e no caso negativo porque não havia as condições e 

recursos para desenvolvê-lo. 

As sugestões referentes às respostas positivas estão expostas na Tabela 5:  

30% 

70% 

Sim
Não
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Tabela 5 – Como desenvolver um trabalho preventivo que possibilite reduzir a 

criminalidade em Mossoró/RN 

SUGESTÕES PERCENTUAL  

Contratação de mais policiais para aumentar o efetivo 

 Investir em tecnologia  

A partir da boa vontade do poder público nas três esferas  

Um trabalho de base cidadã  

34% 

16% 

34% 

16% 
Fonte: Estudo de campo 

 

 

Constata-se que, na percepção de 34% dos entrevistados é necessário 

contratar mais policiais porque com o efetivo atual não existe possibilidade de 

realizar um trabalho preventivo. Outros 34% acreditam que se houvesse boa 

vontade do poder público haveria condições e recursos disponíveis; 12% sugerem o 

investimento em tecnologia e os outros 16% um trabalho de base cidadã.  

Analisando as diversas sugestões apresentadas, pode-se constatar que 

todas estão interligadas e a principal delas é a vontade do poder público de investir. 

Se houvesse investimento, tanto seria possível aumentar o contingente de policiais 

como também de planejar um trabalho com base cidadã, onde se poderia usar 

também o investimento tecnológico. Sem a vontade políticas, nenhuma dessas 

sugestões pode ser viável.  

Quanto às justificativas apresentada pelos 70% dos policiais que acreditam 

não haver condições de realização de um trabalho voltado para a prevenção com 

vistas à redução da criminalidade em Mossoró estão expostas na Tabela 6:  

 

Tabela 6 – Justificativas para não existir condições e recursos para um 

trabalho preventivo que possibilite reduzir a criminalidade em Mossoró/RN. 

SUGESTÕES PERCENTUAL  

Faltam: efetivo, viatura, equipamento e vontade política.  

Não responderam 

84% 

16% 
Fonte: Estudo de campo 
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Ao analisar os dados apontados na Tabela 6, verifica-se que entre as 

justificativas estão justamente as sugestões dadas pelos policiais na questão 

anterior. É importante refletir que, mesmo sendo a realidade do 2º BPM não muito 

favorável, pois, se comprova que realmente não há efetivo nem equipamentos 

suficientes, mas há possibilidades se houvesse vontade política para elaborar plano 

de trabalho preventivo se segurança.  

O confronto dos dados da Tabela 5 com os dados da Tabela 6 instiga a 

compreensão de que todos os policiais entrevistados, na verdade, têm o mesmo 

pensamento. A divisão reside justamente no fato de que, uns acreditam (70%) que 

não há recursos no batalhão, pois está desprovido de efetivo e de equipamentos, 

mas se houvesse um investimento na segurança poderia ser feito um trabalho que 

talvez tivesse bons resultados. Enquanto isso, os outros 30% acreditam que há 

recursos públicos, mas não há vontade política para isso. Desta forma, o que falta 

mesmo é o investimento em segurança pública, na percepção dos policiais.  

Mediante as percepções dos policiais, colocadas ao longo da pesquisa, vê-

se que o problema da criminalidade em Mossoró/RN, durante o biênio 2011-212 

somente se ampliou, e o pior detalhe é que não há perspectivas de mudança do 

quadro, uma vez que, fica constatado o reduzido contingente de policiais no 2º BPM, 

a falta de viaturas e equipamento e a falta de vontade politica para resolver a 

situação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A pesquisa que teve como objetivo geral analisar o perfil dos homicídios 

ocorridos durante o biênio 2011 e 2012 na cidade de Mossoró/RN, foi de grande 

valor subsidiário o que diz respeito à reunião de dados sobre aspectos relevantes 

acerca da criminalidade naquela cidade.  

Primeiro porque, de uma forma mais específica, ao traçar o perfil dos 

homicidas conseguiu-se detectar que tais crimes são sempre cometidos por pessoas 

do sexo masculino e jovens.  

Quando ao segundo objetivo que foi caracterizar a natureza e a causa dos 

homicídios, o trabalho permitiu compreender que as vítimas de homicídios também 

são do sexo masculino com uma faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Isso indica 

que os indivíduos mortos são sempre muito jovens. Esse tipo de crime teve um 
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aumento considerável no biênio 2011-2012. Período em que ocorreram quase 400 

(quatrocentos) homicídios.  

Quanto ao objetivo de identificar os fatores determinantes e circunstâncias 

dos crimes no período de 2011-2012 na realidade urbana de Mossoró/RN 92% dos 

policiais indicam a ligação com o tráfico de drogas como o fato mais acentuado para 

as ocorrências. Fato este que, nos anos de 2011 e 2012, na percepção dos policias 

contribuiu para um aumento considerável nos homicídios.  

Outro aspecto abordado e que auxilia na compreensão da viabilidade do 

estudo para a ampliação do conhecimento acerca da realidade dos homicídios em 

Mossoró/RN foi as sugestões dadas pelos policiais a acerca das contribuições para 

que haja esse aumento dos índices de criminalidade na área urbana da cidade. 

Quanto às contribuições para tal 80% dos policiais acredita que o efetivo inadequado 

aos números populacionais.  

Foi também possível detectar que, mediante estas contribuições, torna-se 

necessário realizar um trabalho preventivo com metas bem estabelecidas para 

redução da criminalidade na área da pesquisa, o que incitou a questionar os policiais 

acerca das condições e recursos para tal ação. As respostas dos policiais indicam 

que 70% defendem a falta condições e recursos para isto porque, para eles não há 

efetivo suficiente, nem recursos como: viatura, equipamento e nem muito menos 

vontade política dos governantes. Enquanto isto, complementando esta 

compreensão, 30% dos policiais acreditam que seria possível realizar esse trabalho 

se houvesse justamente o investimento numa política pública de prevenção na qual 

fosse possível reunir a ampliação do efetivo, adquirir recursos tecnológicos e 

ostensivos que permitissem planejar e executar o trabalho preventivo.  

Em suma, os dados acima revelam que a maior necessidade real é o 

investimento em uma política de segurança pública que seja eficaz.  

O detalhe mais perceptível é que a cada dia parece se ampliar cada vez 

mais a criminalidade e essa vontade política em contrapartida se torna inexistente. 

Assim, as perspectivas de mudança são muito breves, o mais real é que a tendência 

dos crimes dessa natureza seja a cada dia motivo para que os índices de 

criminalidade aumentem na área urbana de Mossoró/RN. 

Essas percepções destacadas foram muito importantes porque auxiliaram 

para que se visse com mais clareza como os policiais veem a prática criminal de 

homicídios naquela cidade. O mais importante foi, com este estudo, conseguir abrir 
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um espaço temporal para estudos desse tipo no decorrer dos anos na cidade de 

Mossoró/RN, pois pelo que se observa a tendência é que os números estão em 

processo de cada vez mais se elevarem. Nesse sentido, pesquisas desse porte 

serão cada vez mais necessárias daqui para frente. Desta forma, o estudo aqui 

registrado pode ser continuado nos demais anos sequenciais, podendo funcionar 

como um importante registro da realidade criminal da cidade para fins de aplicação 

de ações e estratégias para diminuir os homicídios.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A: Questionário aplicado junto aos policiais da 1ª Companhia de Polícia 
Militar do 2º Batalhão de Polícia Militar – Mossoró/RN 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 
ACADEMIA CORONEL MILTON FREIRE DE ANDRADE 

CURSO DE APEFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 2013 
 

 
 

QUESTIONÁRIO  
 

 
1) IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
 
1.1 CORPORAÇÃO  
(     ) Civil       (      ) Militar (       ) Federal  
 
1.2 TEMPO DE SERVIÇO  
(     ) 10 anos    (      ) mais de 10 anos  
 
 
1.3 LOCAL DE ATUAÇÃO 
 
 
1.3 1 Sempre trabalhou em Mossoró ou passou por outras cidades?  
(    ) Sim      (    ) Não 
 
 Se não quais?___________________________________________ 
 
2) PERFIL DOS HOMICÍDIOS  
 
2.1 GÊNERO DOS HOMICIDAS  
(      ) Masculino  (     ) Feminino  
 
2.1.1 Gênero das Vítimas  
(      ) Masculino  (     ) Feminino  
 
2.3 FAIXA ETÁRIA DAS VÍTIMAS 
(      ) 15 a 29 anos  (     ) 30 a 45 anos (     ) mais de 45 anos  
 
 
3) FATORES DETERMINANTES  
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(      ) Fatores sócio econômicos   
(      ) Ligação com o tráfico de drogas  
(      ) Motivos passionais  
(      ) Brigas e vinganças  
(      ) Impunidade  
(      ) Pistolagem 
(      ) Acerto de contas 
(      ) Outros : Quais ?__________________________________________________                 
 
 
4) AUMENTO DOS ÍNIDICES EM 2011 E 2012 
 
4.1 Considera que houve aumento da criminalidade em relação aos anos anteriores, 
durante o período de 2011 e 2012?  
 
(     ) Sim     (     ) Não  
 
4.2 Há uma proporção em números? Quantos crimes de homicídio ocorreram neste 
período de 2011 e 2012 ?  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.3 Há efetivo suficiente na área do 2º BPM para atender a esta demanda?  
 
(      ) Sim    (     ) Não  
 
4.3.1 Justifique:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5) CONTRIBUIÇÕES 
 
5.1 Considera que as leis brasileiras contribuem para os elevados índices de 
criminalidade em Mossoró e em outras cidades? Como?  
  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
6) CONDIÇÕES, RECURSOS  E SOLUÇÕES  
 
6.1 Existem condições ou recursos disponíveis para a realização de um trabalho de 
prevenção para reduzir os homicídios na zona urbana de Mossoró?  
 
(       ) Sim     (      ) Não  
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6.1.1 Como? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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