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RESUMO
Este artigo tem como objetivo geral analisar as mudanças provocadas pela violência urbana no
cotidiano dos pequenos comerciantes do bairro Itararé em Teresina-PI. O referido trabalho buscou
verificar as principais mudanças que o medo da violência urbana tem provocado no cotidiano dos
pequenos comerciantes, identificando as medidas de segurança adotadas por eles para minimizar os
crimes de roubos e furtos em seus estabelecimentos. Os procedimentos de investigação foram
baseados na pesquisa bibliográfica realizada através de consultas em livros, artigos científicos e fontes
pesquisadas em websites referentes à temática, além da realização de entrevistas com cinco
comerciantes, escolhidos aleatoriamente, com o objetivo de conhecer de perto, tais mudanças. Como
resultado, constatou-se que embora as práticas criminosas sejam, por vezes, inevitáveis, algumas
medidas são adotadas como, por exemplo, o uso de grades de ferro nas portas de entradas dos
estabelecimentos comerciais, evitando que pessoas estranhas adentrem o comércio, em alguns
estabelecimentos, essas grades são colocadas nos horários do dia que os comerciantes avaliam como
sendo mais perigoso. Outra medida que muitos comerciantes adotam é fechar o comércio naqueles
horários onde as ruas ficam pouco movimentadas, ou seja, no intervalo entre 12h:00mim às 14h:00mim
e depois das 21h:00mim.
Palavras-Chaves: Cidade, Comércio, Violência urbana, Medo.

Introdução
O aumento da violência criminal no espaço urbano é um fator notável nas últimas décadas.
As pesquisas sobre violência urbana nas cidades brasileiras têm demonstrado que nos últimos anos as
taxas de homicídios, roubos e furtos vêm crescendo a cada dia, paralelo a isso, o Estado, através das
políticas de segurança pública não tem se mostrado eficiente enquanto mecanismo de controle e
combate a criminalidade. Para Abramovay (2015, p. 20), “O Brasil, que conseguiu enfrentar temas
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2
complexos como a inflação, a mortalidade infantil e a fome, mostram-se inerte frente à calamidade dos
homicídios”.
Refletir sobre a dinâmica da criminalidade urbana não é um exercício fácil, pois, embora
esteja presente no cotidiano das pessoas, a violência urbana é um fenômeno complexo de ser
analisado e compreendido, pois a sua análise envolve múltiplos elementos. Mesmo se tratando de algo
complexo, as discussões sobre violência urbana encontra-se presente no âmbito das ciências politicas,
sociais, médicas, jurídicas, na mídia, e no dia a dias das pessoas. “Está cada vez mais presente na
mídia e na vida real: nas ruas, em casa, no trabalho e na escola” (QUEIROZ, 2002, p. 97).
Para entender a dinâmica social das cidades é preciso considerar a violência urbana como
fenômeno que se reflete nas relações sociais, produção e organização do espaço urbano e no
comportamento das pessoas, portanto, no modo de vida urbano. Dentro desse contexto, como morar
na cidade e ter que conviver com medo dos crimes e dos criminosos? Que medidas devem ser
adotadas para tentar evitar os crimes? De que forma o medo da violência urbana tem influenciado no
cotidiano das pessoas e nas atividades profissionais que elas desenvolvem? Portanto no modo de vida
urbano? São algumas questões que precisam ser refletidas.
A proposta dessa pesquisa foi refletir sobre as mudanças, no cotidiano dos pequenos
comerciantes do Itararé, provocadas pela violência urbana, procurando identificar como ocorrem essas
mudanças preventivas e quais são as medidas de segurança adotadas pelos comerciantes para
minimizar os riscos de roubos e furtos em seus estabelecimentos comerciais. O termo “pequenos
comerciantes” ou “pequenos lojistas independentes” foi usado por Vargas (2000). Para o Autor, esses
agentes são caracterizados pela ausência de visão empresarial, pelo baixo nível de instrução ou
qualificação, pouca preocupação com espaço físico da estabelecimento, bem como, por sua resistência
as mudanças, por apresentarem um perfil conservador.
O texto está estruturado da seguinte forma: primeiramente foi feita uma breve discussão
sobre a cidade e a dinâmica da violência urbana. Nesse contexto, destacou-se o crescimento da
população urbana do Brasil, o aumento constante da criminalidade nas cidades brasileiras e a cultura
do medo que permeia os centros urbanos. No segundo momento, foi feita uma discussão sobre o
bairro Itararé, destacando o processo de ocupação e dinamismo do bairro, caracterizando seus
aspectos sociais, econômicos, culturais e de infraestrutura. No terceiro, foi feito uma discussão sobre
as mudanças no cotidiano dos pequenos comerciantes do Itararé, provocadas pela violência urbana.
Os procedimentos de investigação foram baseados na pesquisa bibliográfica realizada
através de consultas em livros, artigos científicos e fontes pesquisadas em websites referentes a
estudos sobre cidade, dinâmicas dos bairros e violência urbana no Brasil, além da realização de
entrevistas com cinco comerciantes do bairro, escolhidos aleatoriamente, com o objetivo de conhecer
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de perto, as principais mudanças que eles adotam na sua atividade cotidiana, para evitar ou minimizar
as práticas delituosas.

1. Cidade, urbanização e violência urbana no Brasil.
O crescimento das cidades é um fenômeno que acontece em várias partes do mundo, no
Brasil após a década de 1950, a urbanização vem se consolidando desde a década de 1970, década,
em que a população dita urbana ultrapassa em número a rural. “Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira
inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira. Há meio século (1940), a taxa de
urbanização era de 26,35%, em 1980 alcança 68,86%” (SANTOS, 2008, p. 31). No caso brasileiro,
esse processo, aconteceu de forma rápida e sem um planejamento adequado o que gerou vários
problemas estruturais, sociais e ambientais, fazendo com que a cidade se tornasse um lugar de
conflitos:
A cidade, especialmente a grande cidade de um país periférico ou semiperiférico (países
periféricos, semiperiféricos e centrais), é vista como um espaço de concentração de
oportunidades de satisfação de necessidades básicas materiais (moradia, saúde...) e
imateriais (cultura, educação...), mas, também como um local crescentemente poluído, onde
se perde tempo e se gastam nervos com engarrafamentos, onde as pessoas vivem
estressadas e amedrontadas com a violência e a criminalidade (SOUZA, 2005, p. 21-22).

A organização espacial das cidades não acontece por acaso, a parcela de solo urbano que é
ocupado por cada um obedece a uma lógica mais ampla derivada de sistemas políticos, sociais,
sobretudo, econômicos previamente organizados. A sociedade constrói o espaço segundo seus
interesses, mas sabe-se que os interesses das classes dominantes se sobressaem. Os interesses do
capital são atendidos, em detrimento das necessidades sociais, o que gera as desigualdades sociais e
a ineficiências das políticas públicas que originam muitos problemas urbanos. Vários são estes como a
falta de estrutura das cidades para atender as necessidades de seus habitantes, como as de saúde,
educação, saneamento básico, transporte, moradia, emprego, lazer, falta de segurança, dentre outras.
Para Rodrigues (2002, p. 82), “os problemas urbanos, entre os quais a violência, são decorrentes da
expansão da população urbana, expansão essa que não é acompanhada de infraestrutura e dos
equipamentos de serviços coletivos necessários à criação da urbanidade.
Ainda dentro dessa dinâmica de organização sócioespacial urbana nas cidades, é importante
reafirmar que a ocupação do solo urbano, geralmente, ocorre de forma desordenada, empurrando a
maior parcela da população, “os pobres” para os espaços periféricos da cidade. Essas áreas periféricas
são representadas por favelas, cortiços, conjuntos habitacionais, coincidem com os espaços onde os
índices de violências urbanas são maiores.
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Nesse contexto, a cidade é palco de contradições sociais e espaciais que de certa forma
influencia diretamente ou indiretamente nas dinâmicas criminais, como aponta Rodrigues (2002, p. 80):
“[...] lugares onde há mais violência coincidem com os espaços que foram ocupados pelos pobres:
favelas, cortiços, conjuntos habitacionais distantes e sem infraestrutura”. No entanto, é importante
salientar que cada cidade tem a sua dinâmica sócioespacial urbana, o que faz a violência urbana em
São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, não apresentar as mesmas semelhanças da violência em
Teresina.
A violência e o crime são temas cada vez mais debatidos no cenário nacional e regional
brasileiro, pois com a mesma intensidade com que as sociedades se desenvolvem ambos crescem, se
propagando em diferentes escalas espaciais e atingindo variados segmentos da população, o que é
refletido nos índices:
No Brasil, entre 1991 e 2000, houve um aumento significativo no número de homicídios.
Enquanto em 1991 o número de homicídios foi de 30.750 casos, em 2000 esse número
apresentou uma elevação de mais de 40%, chegando a 45.919 casos. [...] para aquela
população entre 15 e 24 anos de idade o aumento foi ainda maior, se 1991, o número de
homicídio, envolvendo jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos foi de 10.092 casos
alcançando 32,82 % do total, em 2002 essa faixa etária respondeu por 38,68% do total de
mortes por homicídios, alcançando o dramático número de 17.762 mortes [...], uma média de
quase 50 jovens assassinados por dia (SILVA; SILVA, 2005, p. 61).

Embora dentro do debate sobre violência urbana os termos violência e crime sejam
colocados em algumas situações como sinônimas, apresentam significado diferente. Crime é um ato
contrário à lei, praticado por seres humanos, já violência entre seus múltiplos conceitos, segundo
Melara (2008) está em tudo que pode imprimir sofrimento ou destruição do corpo humano, bem como o
que pode degradar ou causar transtorno a sua integridade psíquica.
Uma distinção de fundamental importância para este estudo é [...]. Crime é qualquer infração a
lei. É, portanto, um julgamento de uma ação com base em argumentos legais. Considerar a
violência como sinônimos de crime e reduzir a discussão apenas aqueles atos que a lei prevê.
A violência é uma noção mais ampla e mais sutil. Além disso, a confusão não se justifica
também pelo fato de que nem todos os crimes são necessariamente violentos (MELARA,
2008, p. 26).

Nos dias atuais a violência urbana nas cidades brasileiras tem gerado um clima de
insegurança, medo, intranquilidade e vulnerabilidade das pessoas. “A insegurança moderna em suas
várias manifestações, é caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos. [...] a insegurança e a
ideia de que o perigo está em toda parte são inerentes a essa sociedade” (BAUMAN, 2009, p. 16).
As cidades brasileiras, sobretudo as capitais, tem se caracterizado como um espaço cada vez
mais permeado pela a violência urbana nas suas diversas formas de manifestação. As pesquisas sobre
violência urbana e segurança pública no Brasil tem mostrado ano a ano que as taxas homicídios umas
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das vertentes mais temidas da violência urbana vêm crescendo a cada dia. Os meios de comunicações
e dados oficiais, evidenciam essa escalada crescente como podemos constatar no gráfico 01.

Gráfico 1- Homicídios violentos no Brasil: 2010 – 2014
Fonte: Anuário brasileiro de segurança pública do Brasil 2015

Observando o gráfico 1 é possível constatar que em um intervalo de cinco anos os números
de assassinatos saltam de 43.684 homicídios no ano de 2010 para 53.240 mortes em 2014,
caracterizando um aumento de quase 10.000 (dez) mil homicídios num intervalo de cinco anos.
Esses dados apontam para um problema social urbano preocupante, tendo em vista ainda
que as medidas e políticas públicas nacionais, estaduais e municipais, não se mostram eficientes no
controle ou na minimização da violência urbana no Brasil. Diante desses números, a sensação que
aflora é a de que o Estado, enquanto instituição responsável pela garantia da integridade físicas e
patrimoniais das pessoas, está inerte diante da complexidade desse problema.
Uma das consequências desse problema é a “cultura do medo” disseminada nas pessoas
que habitam o ambiente urbano. Dentro dessa perspectiva, a cidade se transformou em um ambiente
onde as pessoas vivem amedrontadas, inseguras, e com medo da violência urbana.
Vivemos na era dos ataques à integridade física e à propriedade pessoal, pelo uso da força ou de
coação. Cada vez mais, a violência associa-se ao medo de viver nas grandes cidades, onde tudo
muda vertiginosamente e todos são incógnitos. Ninguém se conhece; mudou o estilo de vida de
morar nas grandes cidades. Esse medo tem similar na história do medo do desconhecido, do ermo,
e da coação. Mas o medo que perpassa a vida, hoje, é diferente, pois trata-se do medo do roubo, da
morte, das drogas, dos lugares ermos, de perder o pouco ou o muito que cada um tem
(RODRIGUES, 2002, p. 77).

Enquanto as classes sociais, média e alta podem investir em sistemas de segurança
privados, e se organizar no espaço geográfico de forma segregada em seus condomínios fechados, as
classes menos favorecidas economicamente “famílias com baixo poder aquisitivo”, que representam a
maior parcela da população urbana, por sua vez, encontram-se segregadas em bairros periféricos,
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contam somente com o sistema de segurança pública oferecido pelo Estado. “Para as pessoas
desprovidas de recursos econômicos, culturais ou sociais (de todos os recursos, exceto da capacitação
de realizar trabalhos manuais), a proteção só pode ser coletiva” (BAUMAN, 2009, p.17).
É notório, portanto a relação que se estabelece entre a produção espacial da cidade e a
criminalidade. Seja pela forma que o medo da violência tem influenciado as pessoas que podem pagar
e escolher seu local e forma de moradia, seja na desvalorização de alguns espaços que ficam
conhecidos como “violentos”, seja na mudança de comportamento das pessoas em relação aos
espaços públicos nas cidades, ou ainda pelo modelo estrutural das edificações urbanas, que são
representadas por muros, que cercam e isolam as casas, condomínios, escolas, escritórios, escolas,
entre outras.
Hoje é uma cidade feita de muros. Barreiras físicas são construídas por todo lado: ao redor
das casas, dos condomínios, dos parques, das praças, das escolas, dos escritórios. [...] A
nova estética da segurança decide a forma de cada tipo de construção, impondo uma lógica
fundada na vigilância e na distância (CALDEIRA apud BAUMAN, 2009, p. 38).

Dentro dessa perspectiva, pensar a cidades, considerando toda a sua dinâmica
sócioespacial, desprezando o fenômeno da violência urbana, é negligenciar um agente que está
presente no dia a dia das pessoas, influenciando de varias formas no modo de vida urbano.

2. O bairro Itararé: ocupação, infraestrutura, aspectos sociais e econômicos.
Uma das maneiras de formação dos bairros e ocupação do solo urbano se dá através de
projetos pensados e elaborados pelos órgãos públicos e/ou privados, ou seja, pelos agentes legais:
União, Estados, Municípios e Particulares. Para Araújo (2014), “Esses agentes interferem diretamente
na configuração do espaço das cidades, eles agem conjuntamente com os promotores imobiliários que
se encarregam basicamente de vender as construções dos agentes produtores do espaço”. Outra
maneira está relacionada à ocupação irregular de áreas urbanas, geralmente, por famílias de baixa
renda, que após ocupar ilegalmente o solo, começam a reivindicar a legalização dos imóveis e a cobrar
dos órgãos públicos infraestrutura como pavimentação das ruas, energia elétrica, água, entre outros
serviços.
O nascimento do bairro Itararé, que se encontra localizado na zona Sudeste de Teresina,
conforme figura 1, está ligado à política de construção de conjuntos habitacionais iniciada nas décadas
1970 e 1980 pelo Governo Federal. Nesse período foram construídos vários conjuntos habitacionais,
direcionados as famílias de baixa renda, em diferentes zonas da cidade. “Esse período foi marcado
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pelo espraiamento de conjuntos habitacionais em toda a cidade, principalmente em direção ao corredor
sul, reflexo do revigoramento das Companhias de Habitação (COHABs)” (FAÇANHA, 1998, p. 67).

Figura 1. Localização do bairro itararé
Fonte: Lima (2010).

É nesse contexto, que é construído o conjunto Itararé I, com 3.040 habitações, configurando
dessa forma, o maior conjunto habitacional criado naquele período, conforme quadro 1. Segundo
Façanha (1998), a construção do Itararé I, foi muito importante para a expansão da zona leste da
cidade. Para Lima (2010) é partir desses conjuntos que inicia um processo de ocupação de áreas
adjacentes.
Quadro 1. Habitações construídas pela COHAB-PI na década de 70
Conjuntos

Ano

Zona

Nº de Casas

Cristo Reis

1975

Sul

92

Stande-tiro

1977

Sul

40

São Pedro
Bela Vista I
Ampliação do Pq. Piauí

1977
1977
1977

Sul
Sul
Sul

66
912
500

União

1977

Norte

80

Saci

1978

Sul

2.034

Itararé

1978

Leste

3.040
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São Pedro
DER
Primavera

1979
1979
1979

Sul
Sul
Norte

109
70
100
Fonte: Façanha (1998).

Em 1980, dando continuidade a política habitacional, foi construída o conjunto habitacional
Itararé II com 4.254 unidades. Com essa ampliação, o conjunto habitacional Itararé I, teve seu nome
mudado para Dirceu Arcoverde I, em homenagem ao então govenador Dirceu Arcoverde.
[...] em 1980 foi construído o conjunto habitacional Itararé II, com 4.254 unidades. Esse
conjunto é uma segunda etapa do primeiro que, construído como conjunto Itararé, teve seu
nome mudado para conjunto habitacional Dirceu Arcoverde I, em homenagem ao governador
de mesmo nome (LIMA, 2010, P. 109).

O nome de Itararé que ainda hoje é chamado por muito moradores, sobretudo, os primeiros,
está ligado a localização do bairro que se deu em uma área que pertencia a uma fazenda Itararé de
propriedade de Pedro de Almendra Freitas. Essa fazenda onde o bairro foi construído representava um
latifúndio pouco produtivo.
O bairro ocupa uma área que pertencia à Fazenda Itararé, de Pedro de Almendra Freitas, daí
seu nome (a sede desta fazenda localizava-se na área do atual bairro São João - Eldorado
Country Clube). A palavra Itararé, de origem tupi, significa curso subterrâneo das águas dum
rio através de rochas calcárias. O bairro abrange, ainda, terras pertencentes ao Sítio São
Raimundo Nonato, de José Camilo da Silveira. Após a construção do conjunto Dirceu
Arcoverde (I, em 1977, e II, em 1980), da COHAB, tornou-se o bairro mais populoso de
Teresina (SEMPLAN, 2016, p. 2).

A construção dos conjuntos Itararé I e II, que posteriormente foram denominados Dirceu I e
II, tinha como objetivo expandir a cidade e afastar os pobres que habitavam a zona Centro da cidade.
[...] os conjuntos Itararé I e II foram construídos para atender na época, a uma necessidade
imediata: afastar os pobres, que moravam debaixo da ponte, áreas de riscos e os
funcionários públicos de salários mais baixos, das áreas nobres da capital; também se
apresenta com propósito de expandira cidade, promovendo a especulação imobiliária,
valorizando as terras localizadas entre a zona urbana de Teresina e os conjuntos (LIMA,
2010, p. 110).

Embora a população do bairro Itararé, que hoje compreende os conjuntos habitacionais
“Dirceu I e II”, tenha sofrido com a falta de infraestrutura no início de sua ocupação, atualmente o
Itararé ou “Dirceu” como é conhecido simbolicamente pelos moradores da cidade, representa o bairro
mais populoso da cidade, e se destaca como porta de entrada ou acesso para os outros bairros da
zona sudeste. Hoje, o Dirceu se destaca na zona Sudeste em vários aspectos estruturais: (sistema
viário de transporte, serviço bancário, comércio, saúde, educação, cultura e lazer).
O bairro Itararé se destaca também na zona Sudeste pela densidade populacional, no
entanto essa população vem reduzindo as poucos como podemos observar no gráfico 2.
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Gráfico 2- Evolução da população do bairro Itararé
Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina/SEPLAN/2016

Embora em 2010, a população do bairro representasse 4,88% da população total da cidade
Teresina, percebe-se através do grafítico, um comportamento populacional decrescente. É possível
denotar que entre os anos de 1991 a 2010, a população reduziu em 8.844 mil habitantes em números
absolutos ou 8,1% em dados percentuais. Para Lima (2010), o bairro Itararé foi o único, na zona
sudeste da cidade, que reduziu sua população. “Acreditamos que o fato do bairro Itararé ter diminuído
sua população [...] enquanto os demais bairros que compõem a zona sudeste aumentaram, se deve a
mudança de uso do solo no bairro, principalmente nas Avenidas Jose Francisco de Almeida Neto e
Avenida Joaquim Nelson” (LIMA, 2010, p. 122). Essas duas avenidas se destacam por apresentar um
dinamismo comercial muito grande, composto de pequenas e grandes lojas conforme figura 2. Na
visão desse autor, as residências localizadas nessas duas avenidas, tornaram-se pontos comerciais e
os moradores migraram para outros bairros da cidade, gerando como consequência a redução da
população do bairro.
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Figura 2. Avenidas Jose Francisco de Almeida Neto
Fonte: pesquisa direta Dez/2016.

Com relação ao sistema viário de transporte, o bairro conta com um serviço regular, com
destaque para várias linhas de ônibus coletivos e ainda conta com o transporte urbano ferroviário que
começou a funcionar, comercialmente, em Teresina em 1991. De acordo com Lima:
A área é bem servida de transporte público ao todo, são 58 veículos coletivos, distribuído em
11 trajetos que passam pelo bairro. Além disso, o bairro também é servido por transporte
ferroviário. Desde que foi criado, começou operar comercialmente em 1991, o Metrô de
Teresina vem se consolidando como um meio de transporte de grande alcance social,
possibilitando o deslocamento diário de milhares de pessoas, a um custo muito baixo por
passagem (2010, p. 125; 126).

Com relação à educação, o bairro apresenta uma boa estrutura educacional. O bairro dispõe
de estabelecimentos de ensino públicos e privados, contemplando dessa forma todos os níveis de
educação, do ensino infantil ao ensino superior. Segundo os dados da Prefeitura Municipal de Teresina
– SEPLAM (2016), O bairro Itararé dispõe de 23 escolas públicas organizadas da seguinte forma: 15
Escolas Estaduais, 07 escolas municipais e até um Campus da Universidade Estadual do Piauí. Essa
estrutura contempla o atendimento pré-escolar, ensino fundamental, médio e superior.
O atendimento a saúde, embora não satisfaça a todos os anseios da população local, a
região do Itararé se destaca em relação aos outros bairros da zona sudeste, por apresentar um
Hospital Público, uma Maternidade e alguns postos de atendimento do Programa Saúde Da Família.
Lima (2010) destaca que o Hospital “Dirceu Arcoverde” é também um Pronto Socorro de Atendimento
Emergencial, que a maternidade (Wall Ferraz) tem uma capacidade total de 91 leitos e que o Programa
Saúde Da Família – PSF tem um total de 7.691 famílias cadastradas. Além dessa rede de saúde
publica, o bairro conta ainda com clinicas particulares. “O bairro conta com clinica particular com
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atendimento nas áreas Clinicas Médicas, Patologia Clinica/Medicina Laboratorial, Radiologia e
Diagnostico por imagem” (LIMA, 2010, p. 124).
O Teatro João Paulo II construído em 13 de agosto de 2005, localizado na Avenida Joaquin
Nelson, é um importante espaço cultural do bairro. Mantido pela Fundação Municipal de Cultura
Monsenhor Chaves, além de ser um local de apresentação artística e cultural, “é usado para atividades
como curso de violão, flauta doce, dança contemporânea para criança, pré-adolescentes e jovens,
teatro físico dramático, pintura e desenho, estamparia e reciclagem, pintura em tecido [...]” (LIMA, 2010,
p. 128).
O comércio, representado por pequenos, médios e grandes comerciantes, é a principal
atividade econômica do bairro. Embora o bairro disponha de grandes supermercados, o que movimento
o comercio são as empresas de pequeno porte, representadas por microempreendedores, como
podemos constatar no gráfico 3.

Gráfico 3 - Percentual de empresas formais por porte - ano 2015
Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina/SEPLAN/2016

O gráfico mostra o domínio dos MEI - Microempreendedores Individuais, MICRO e das EPPEmpresas de Pequeno Porte na atividade comercial do bairro, elas juntas, representam 91% de toda
atividade comercial. No ano de 2015, um levantamento feito pela Prefeitura Municipal de Teresina,
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, constatou que de um total de 2.523
empresas existente no bairro, 1.418 atuam no setor de comércio. Isso representa que 56,2% das
empresas do bairro estão inseridas na atividade comercial. O bairro conta ainda com dois mercados
públicos, um localizado do Dirceu I e o outro no Dirceu II. Lima (2010) destaca que nesses dois
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mercados são comercializados “produtos de origem hortifrutigranjeiros, com uma periodicidade diária”
(LIMA, 2010, p.126). A dinâmica comercial no bairro tem atraído o setor de serviço, entre eles podemos
destacar a instalação de duas agencias bancarias, uma do Banco do Brasil, localizada na Avenida Jose
Francisco de Almeida Neto, simbolicamente, conhecida como Avenida Principal do Dirceu, e uma
agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Joaquim Nelson. “[...] o bairro Itararé, dentro da
estrutura urbana de Teresina, passa a ser uma área privilegiada, contando com duas agências
bancarias” (LIMA, 2010, p.129).
No âmbito da segurança pública, a zona sudeste dispõe de 03 (três) Distritos Policiais, duas
Delegacias Especializadas, sendo uma delegacia da mulher e uma delegacia de combate ao roubo e
furto de veículos – (POLINTER). Somado a isso, a zona conta ainda com um Batalhão da Polícia
Militar, como mostra a figura 3.

Figura 3 – Localização dos Batalhões, Distritos e Delegacias na zona Sudeste
Fonte: Google Earth pro, 2016. Elaborado por Araújo, Jan/2017.
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De acordo com o mapa, é possível constatar que está dentro do perímetro do bairro o 8º
Batalhão, o 8º Distrito Policial, a Delegacia da Mulher e a POLINTER. Portanto, dos 07 (sete) órgãos de
segurança pública que dispõe a zona Sudeste, somente o 21º e 24º Distritos Policiais e Cavalaria da
PM estão localizados em outros bairros. É importante destacar, que essa condição privilegiada do
bairro em contar com essa estrutura de segurança publica, não tem trazido uma sensação de
segurança para a população, uma vez que a onda de homicídios, roubos e furto no bairro tem
provocado transtorno e medo à população, sobretudo, o pequeno comerciante, que tem se tornado
alvo constante de roubos e furtos.

3. Discussão dos resultados
Durante a pesquisa de campo, subsidiada pelas entrevistas, procuramos conhecer um pouco
sobre perfil dos pequenos comerciantes do bairro, o que foi possível evidenciar que eles, geralmente,
são formados por pessoas com idade acima de 40 anos e que estão na atividade comercial há
décadas. De uma amostra de 05 comerciantes entrevistados, todos estão a mais de 10 anos
trabalhando em seus pequenos comércios, isso evidencia que, mesmo com o medo da violência
urbana somada as dificuldades enfrentadas do dia a dia, não pensam em abandonar a atividade
comercial.
Outro fator investigado foi se os estabelecimentos comerciais já foram alvos de práticas
criminosas (roubo ou furto). O que se constatou, foi que todos os cinco comerciantes já foram vítimas
da violência urbana. Geralmente, os roubos, acontecem com emprego de arma de fogo e uso da
violência por parte dos agressores. Segundo o Código Penal (1940), no seu Art.157, o crime de “roubo”
que muitos denominam simbolicamente dede “assalto”, é caracterizado quando alguém subtrai coisa
alheia móvel “para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”. Já o furto, de acordo com
Art.155 é caracterizado quando alguém, agindo dissimuladamente e sem o emprego da violência ou
grave ameaça, “[...] subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.
Durante as entrevistas, evidenciou-se que todos os entrevistados foram roubados pelo menos
uma vez, o que denota uma realidade preocupante enfrentada pelos comerciantes. Dentro desse
contexto um relato de um dos comerciantes nos chamou atenção, pela quantidade de vezes que ele já
foi roubado, furtado e até baleado pelos assaltantes:
[...] eu já tô no ramo de comercio há 11 anos, e não vou largar, pois já tô velho de mais pra
procurar outro ramo, nesses onze anos que luto com comércio, já fui assaltado 06 (seis)
vezes, e arrombaram o meu comercio 04 quatro vezes. Em um dos assaltos, os dois
meliantes entraram e não contaram conversa [...], foram logo atirando, fui baleado no braço,
mas sobrevivi e estou aqui na luta, não vou abandonar meu comercio.
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Essa transcrição denota o cotidiano, não só dos comerciantes do Itararé, mas das pessoas
que habitam a cidade de Teresina. Um estudo recente feito pela Secretaria de Segurança Publica do
Piauí no ano de (2013), constatou que no referido ano, foram cometido 12 (doze) homicídios violentos
naquele bairro. Esse índice fez o bairro ocupar a quinta posição no ranque dos quinze bairros mais
violentos de Teresina, ficando atrás somente de Santa Maria da Codipi, Santo Antonio, Promorar e Alto
da Ressureição.
Diante de toda essa problemática, procurou-se investigar as medidas de segurança adotadas
pelos comerciantes para tentar minimizar os roubos e furtos. Entre as principais medidas adotadas está
o uso de grades na entrada dos comércios como podemos constatar na figura 4.

Figura 4 – Comércios cercados por grades
Fonte: pesquisa direta Dez/2016.

A figura destaca dois esmaecimentos comerciais diferentes. Essa grade de proteção,
segundo os comerciantes, não evita os assaltos, mas minimiza. Dos cinco comerciantes, somente um
não usa grade, pois alega que ficaria constrangido em não deixar o cliente entrar no seu
estabelecimento, no entanto, esse mesmo comerciante, já foi roubado duas vezes. Outro comerciante,
após ser roubado com uso de arma de fogo e emprego de violência, decidiu não abrir mais as grades
de seu estabelecimento, ou seja, todo e qualquer cliente é atendido do lado de fora.
Outras mudanças estão relacionadas a comportamentos. Todos os entrevistados costumam
fechar o comercio no intervalo das 12h: 00min às 14h: 00min, pois alegam que as ruas ficam pouco
movimentadas, e os ladrões procuram efetuar seus roubos nesse horário. Muitos afirmam que fecham
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cedo da noite, pois temem ser alvo dos assaltos. Dentro dessa discussão um comerciante fez o
seguinte relato:
Eu mesmo tenho muito medo de ser assaltada, por isso quando passas das 06h: 00min da
tarde eu baixo as grades e fico atendendo o povo sem abrir as grades, se for um conhecido
eu abro as grades pra atender, mas quando dá 09h: 00min da noite, fecho as portas do
comércio [...] nunca se sabe o que pode acontecer [...].

Buscou também, dentro dessa discussão, avaliar o trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil,
enquanto aparelhos de segurança pública do estado, com a missão de combater todas e quaisquer
práticas criminosas, conforme gráfico 4.

Gráfico 4 – Avaliação do trabalho das polícias – Militar e Civil
Fonte: pesquisa direta 2016.

A maioria dos comerciantes considera regular o trabalho das duas polícias, no combate a
criminalidade no bairro, no entanto, reclamam da demora dos policias no atendimento as ocorrências,
afirmam que a polícia sempre chega atrasada quando é solicitada. Um dos comerciantes, em tom de
descontração, afirmou “a policia até que aparece quando é chamada, mas só chega uma hora depois
do acontecido, os bandidos já tão em casa deitados”. Outro Comerciante ressalta a importância de um
efetivo maior no policiamento nos bairros, “É preciso mais rondas nos bairros, a gente quase não ver
viatura circulando nas ruas do bairro, eles só andam nas avenidas principais, que são asfaltadas”.
Interrogados se a chegada dos grandes supermercados ao bairro como “Comercial Carvalho”
causou algum prejuízo com relação a vendas, dos 05 (cinco) entrevistados, 04 (quatro) afirmaram que
não perceberam quedas nas vendas com essa chegada, uma vez que as pessoas fazem as pequenas
compras nos comércios de pequeno e médio porte e as grandes compras nesses supermercados de
maior porte. Dentro da dinâmica da concorrência comercial, um dos comerciantes, acredita a chegada
dos grandes comerciantes não decreta a falência ou decadência dos microcomércios, para ele:
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[...] as pessoas vão ao comercial carvalho fazer as grandes compras, mas as pequenas
compras eles fazem nos pequenos comerciantes, pois miguem vai enfrentar filas grandes
para comprar uma pasta de dente, 1 (um) kg de açúcar [...], por isso, eu vejo que sempre vão
existir os grandes e os pequenos comércios [...] há espaço para os dois.

Dentro dessa nova dinâmica comercial, caracterizada pela chegada das grandes redes de
Hipermercados até os bairros, é importante destacar que as relações de confiança, amizade, e
solidariedade estabelecidas entre o cliente e o pequeno comerciante, contribui de forma significativa
para sobrevivência dos pequenos estabelecimentos comerciais no bairro. De acordo com Ortigoza
(2007, p.107):
Muitas das tradicionais formas comerciais (comercio de bairro: feiras, armazéns, bazares),
sobrevivem, pois permite relações de confiança, sociabilidade, solidariedade. Estes
sentimentos de vínculo e de identidade são contrapontos de um formato considerado antigo,
mas que são capturados pelo mercado e passam a permitir de muitos pequenos
estabelecimentos.

Portanto, os grandes supermercados que chegaram ao bairro Itararé, na visão dos
comerciantes, não têm acarretado problemas. O maior problema enfrentado pelos comerciantes tem
sido o medo da violência urbana que, de certa forma, tem provocados mudanças estruturais e
comportamentais em suas atividades cotidianas.

Conclusão
A violência urbana que atinge as cidades brasileiras tornou-se um problema generalizado,
pois está presente em todo território nacional. Esse fenômeno em suas várias formas de manifestação
transformou-se em um dos principais problemas sociais que as médias e grandes cidades enfrentam
hoje. “A violência que atinge cidades brasileiras deixou de ser um fenômeno localizado e ganhou status
de problema nacional” (QUEIROZ, 2002, p. 98).
A violência urbana não está segregada a um determinado espaço, mas presente, em maior
ou menor escala, em todas as cidades, em todos os bairros, em todo aglomerado urbano. Esse
fenômeno tem provocado um clima de insegurança, medo, intranquilidade e vulnerabilidade nas
pessoas que habitam as cidades, independentes de classe, gênero e raça, embora as classes menos
favorecidas, estejam em maior vulnerabilidade. Para Rodrigues (2002), vivemos na era dos ataques à
integridade física e ao patrimônio pessoal, pelo uso da força, da violência e da coação. “Cada vez mais,
a violência associa-se ao medo de viver nas grandes cidades” (RODRIGUES, 2002, p. 77).
Os comerciantes não estão imunes a essas práticas delituosas, conhecem bem o que é
conviver com a insegurança e com medo constante de serem abordados por criminosos, que além de
subtrair valores em dinheiro ou outro bem de valor econômico, agem com violência, colocando em risco
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a própria vida desses lojistas. Para Bauman, “A insegurança moderna em suas várias manifestações, é
caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos” (2009, p. 16).
Dentro desse debate, subsidiado pela pesquisa de campo, verificou-se que os pequenos
comerciantes têm se tornado vítimas de roubos e furtos em seus estabelecimentos comerciais.
Destacam a violência urbana como o principal problema enfrentado por eles, e que o medo dos
criminosos é algo presente na sua atividade cotidiana. Constatou-se também que embora eles
acreditem que a qualquer momento podem se tornar vítimas, algumas medidas são tomadas para
dificultar as ações dos criminosos. Entre as principais medidas adotadas, está o uso de grades de ferro
nas portas de entradas dos comércios, evitando que pessoas estranhas adentre o comércio,
geralmente, elas são atendidas do lado de fora pelo comerciante, alguns comerciantes atendem sem o
uso das grades nos horários de maior movimentação, no entanto, costumam colocar as grades e não
permitir a entrada do cliente após as 18h:00mim, pois etendem que após esse horário torna-se
perigoso. Dentro da amostra, somente um comerciante não usa grade, ele alega que se sente
constrangido em atender o cliente do lado de fora, mas reconhece o perigo dos roubos no bairro, uma
vez que já foi alvo de dois assaltos.
Diante dessa realidade, constatou-se as mudanças que o medo da violência urbana, impõe
ao cotidiano dos comerciantes, mudanças, que se dão na estrutura física do estabelecimento e no
comportamento dos comerciantes, o que de certa forma tem inibido as ações criminosas, mas essas
medidas por si só não evitam os crimes, portanto, é preciso a ação do estado, através de suas políticas
sociais e de segurança pública, para reduzir ainda mais as práticas criminosas.
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