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RESUMO 

O projeto, iniciado em maio de 2017, tem como objetivo o entendimento da 
dinâmica dos homicídios ocorridos na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte nos períodos de 2008 até 2014, com base no banco de dados cedido pela 
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Podendo dessa forma servir como base de 
estudo e tomada de decisão para políticas públicas, tais como Planos Diretores e 
Regionais. A pesquisa se encontra no início, visto que há pouco mais de 1 mês desde o 
início das atividades, mas já apresenta fatos interessantes a serem aprofundados tais 
como a realidade da violência urbana ser um processo dinâmico migratório, como 
mostrou alguns mapas de calor com base nas taxas de homicídio ocorridas na Região 
durante os anos de 2008 até 2014. Foi traçado um perfil das pessoas relacionadas aos 
homicídios com base no grau de formação, cor, faixa etária e gênero, até o momento. A 
partir desses dados foi possível chegar a conclusões parciais, tais como o fato de haver 
uma incidência majoritária de pessoas com apenas a educação básica envolvidas nos 
casos, somando mais de 50% dos casos. O aprofundamento da análise desses dados será 
importantíssimo para o decorrer da pesquisa. Outra tendência espacial é de que os 
locais de origem dos homicídios seguem uma severa tendência de propiciar as ações e 
favorecer os criminosos com base na sua infraestrutura muitas vezes não planejada. As 
características dos locais apresentam similaridade, tais como proximidade a terrenos 
baldios, pouca ou nenhuma iluminação, e arquitetura em forma de enclave, ou seja, um 
design de residência que se afasta da realidade ocorrida nas ruas. Além disso, foram 
observados altos índices de vulnerabilidade social nos locais de ocorrência de 
homicídios, assunto que será aprofundado ao decorrer do projeto. O projeto de 
Iniciação Científica tem como objetivo mostrar os problemas que têm influenciado para 
que tais casos aconteçam, procurando uma abordagem teórica a partir do fato, buscando 
entender os motivos estruturais que proporcionam esses casos, passando por uma 
análise territorial em busca de fatos e ações que possam vir a influenciar positivamente 
no ocorrido. 
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