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“A história da humanidade parte de um mundo de coisas em conflito para um mundo de 

ações em conflito” (Milton Santos, 2007 p.147). 

 

“Onde há medo, há ameaças; e onde estão às ameaças está à violência” (Regis Moraes, 

1983 p.17). 

 



 

 

RESUMO 

 

No Brasil, a violência interpessoal (homicídios) vem se destacando de forma bastante 

expressiva, tornando-se uma preocupação crescente em todas as esferas políticas da 

sociedade. Reproduzindo assim um dos mais graves problemas sociais e de saúde pública. 

Remete-se a problemas sociais, uma vez que interfere na distribuição da oferta de bens e 

serviços aos cidadãos; mas também é problema de saúde, pois a violência é um dos 

fenômenos que acarretam grande impacto na tábua de morbimortalidade do país, bem como 

gera um alto custo econômico para o Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de uma crise 

social, que é fruto de um mundo capitalista globalizado, que impõe a tudo e a todos, os seus 

instrumentos de dominação (dinheiro, competitividade e potência em estado puro), base na 

qual as violências e conflitos interpessoais se materializam no território. O Rio Grande do 

Norte (RN) vem acompanhando essa realidade que é nacional, com crescentes taxas de 

mortalidade por homicídios. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo geral analisar a 

violência interpessoal (agressões/homicídios), no Brasil e no estado do RN, visando 

compreender como esta impacta o perfil de morbimortalidade de sua população no decorrer 

dos anos de 2001 a 2011. Para tanto, fizemos uso do método descritivo/quantitativo a fim de 

conhecer a magnitude, a dimensão, o perfil das vítimas e dos custos SUS gerado pelo 

problema. Como resultados, podemos diagnosticar que no Brasil, a violência tem 

apresentando uma nova dinâmica regional, promovida por um processo de interiorização do 

fenômeno pelo território nacional, esse processo de interiorização tem refletido ao longo da 

última década, nos números de crescimento da violência no estado potiguar, o que vem 

ocasionando grande impacto na tábua de mortalidade do estado. Sobre o quadro de 

vitimização, percebe-se que existe um perfil vulnerável formado por jovens, do sexo 

masculino, solteiros, negros e com baixa formação instrucional. No que diz respeito aos dados 

de morbidade hospitalar, o fenômeno demanda custos crescentes para o sistema de saúde, 

além de consequências humanas graves, como a escalada do medo e a dizimação de uma 

geração de jovens brasileiros. Enfim, a falta de uma política consistente de enfretamento, 

prevenção e amenização da problemática, revela a omissão da gestão pública, com 

consequências sociais e de saúde tanto em nível individual como em âmbito coletivo. 
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RESUMEN 

 

En Brasil, la violencia interpersonal (homicidios) se ha incrementado de forma significativa, 

convirtiéndose en una preocupación cada vez mayor en todos los ámbitos políticos de la 

sociedad. Hoy es uno de los más graves problemas sociales y de salud pública. Se refiere a los 

problemas sociales, ya que interfiere en la distribución de la oferta de bienes y servicios a los 

ciudadanos; sino también un problema de salud, porque la violencia es uno de los fenómenos 

que causan gran impacto en la morbilidad y mortalidad del país, y genera un alto costo para el 

Sistema Único de Saúde (SUS). Esta es una crisis social, que es el resultado de un mundo 

capitalista globalizado, que exige a todos sus instrumentos de dominación (dinero, poder y 

competitividad en estado puro), en virtud del cual la violencia y los conflictos interpersonales 

se materializan en el territorio. El Río Grande do Norte (RN) ha estado siguiendo esta realidad 

que es nacional, con el aumento de las tasas de mortalidad por homicidios. En este sentido, 

este estudio tuvo como objetivo analizar la violencia interpersonal (agresión / homicidio), en 

Brasil y en el estado del RN, para entender cómo esto afecta a su población, en la morbilidad 

y mortalidad durante los años 2001 a 2011. Para ambos hicimos uso de método descriptivo / 

cuantitativo para determinar la magnitud, el tamaño, el perfil de las víctimas y los costos del 

SUS generados por el problema. Como resultado, podemos diagnosticar que en Brasil, la 

violencia se ha presentado una nueva dinámica regional, promovida por un proceso de 

interiorización del fenómeno en todo el país, este proceso de internalización se ha reflejado en 

la última década, el crecimiento de la violencia en el estado del RN, que ha causado un gran 

impacto en las tasas de la mortalidad del estado. Acerca la victimización, se puede ver que 

hay un perfil vulnerable formado por, varón, baja instrucción joven, sola y negro. Con 

respecto a los datos de morbilidad hospitalaria, la demanda creciente del fenómeno genera 

costes para el sistema de salud, y las graves consecuencias humanas, como la escalada del 

miedo y la destrucción de una generación de jóvenes brasileños. Por lo tanto, la falta de una 

política pública para afrontamiento, prevención y mitigación del problema revela el fracaso de 

la gestión pública, con consecuencias sociales y de salud, tanto individual como 

colectivamente. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Entre toda a complexidade que envolve o sistema de relações humanas, a violência em 

suas várias faces, tem se configurado como um dos mais graves problemas sociais e de saúde 

pública (OMS 2002), na medida em que vem alterando os padrões de morbimortalidade da 

população, onde as causas externas
1
, em especial a violência interpessoal 

(agressões/homicídios), assumem um papel significativo como uma endemia social moderna, 

que tem impactado direta ou indiretamente a estrutura demográfica, epidemiológica e 

financeira do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Visto que a violência não é um fenômeno novo no país, tão pouco no Rio Grande do 

Norte, a compreensão crítica atualizada da violência interpessoal (agressões/homicídios) 

requer que se pense sobre a questão a partir de um imbricado de relações de multicausalidades 

complexas, tendo no território operacionalização e o desafio para a sua compreensão em 

Geografia. As ações e emoções, impetradas pelos conflitos interpessoais, econômicos, 

institucionais, culturais e sociais são vertentes do uso do território, fruto das relações sociais 

mantidas entre os indivíduos, sociedade e os objetos geográficos que os cercam. Ou seja, a 

gênese e as decorrências da violência são produzidas e reproduzidas no e pelo território.  

Segundo Santos (2003), o território é concebido enquanto uma categoria de análise 

social que possui grande importância na abordagem geográfica, este é o espaço vivenciado 

pelo homem, o espaço da ação de todas as empresas e instituições. Sendo determinado pelas 

diferentes funções e usos espaciais, não é possível entendê-lo ignorando as relações políticas e 

econômicas que nele se estabelecem. Nesse sentido, o território nas suas instâncias 

econômicas, políticas e culturais, apresenta um norte de investigação dos fenômenos 

humanos. Pois toda análise que envolva uma discussão sobre sociedade, não deve estar 

desvinculada de sua base territorial, uma vez que é no território que todos os processos sociais 

ocorrem. Permeado por diferentes usos, o território acaba por produzir e reproduzir 

territorialidades distintas, são nesses espaços que se estabelecem a formação de diferentes 

graus de riscos e vulnerabilidades dos indivíduos perante a violência, uma vez que 

entendemos que apesar de atingir toda a sociedade, cada grupo social é diferentemente 

vulnerável ao fenômeno.  

                                                 

1 Óbito por causa externa (ou não natural) é aquele que decorre de lesão provocada por violência (homicídio, 

suicídio, acidente, ou morte suspeita) qualquer que tenha sido o tempo entre o evento lesivo e a morte 

propriamente (M/S , SVS, 2006 p.13). 
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Enquanto categoria de análise social a partir da ideia de uso, a dimensão territorial 

possibilita o entendimento daquilo que Freitas Filho (1999), chama por comportamentos 

ativos e reativos. O primeiro se estabelece na satisfação das necessidades primeiras dos 

indivíduos, promovendo seu equilíbrio biológico, psicológico, emocional e social. O segundo 

seria o produto do desequilíbrio biopsicossocial, obra característica da sociedade moderna. Ou 

seja, a origem da violência em todos os seus aspectos. É o que nos diz Morais (1983, p.90) “A 

brutalidade vem a ser a violência dos fracos”, violência esta que se estabelece como um meio 

achado por alguns segmentos sociais que acabam encontrando na criminalidade as respostas 

para os seus anseios.  

É a falta de cidadania, sendo um dos pilares que corrobora para a disseminação da 

violência como uma manifestação de endemia social que se materializa de forma bastante 

expressiva nos espaços de desigualdades. Cabe ressaltar, que não estamos a afirmar que 

pobreza é sinônimo de violência e nem que todo pobre é por natureza um ser violento, mas 

que as condições jurídicas, sociais, políticas e econômicas inerentes a cada grupo social pode 

influenciar de forma direta ou indireta nos índices de violência. A população mais favorecida 

econômica e socialmente quando inserida no mundo da criminalidade, se dá por outros fatores 

que não a miséria e a exclusão, estes estão inseridos num contexto daquilo que será discutido 

no decorrer da pesquisa como a tirania do dinheiro, uma filosofia de mercado imposta a todos 

pela globalização econômica e substanciada pelas ações do Estado.  

Quando estamos falando sobre violência, devemos partir do principio que se trata de 

um conceito amplo e multifacetado, uma vez que pode ser interpretada a partir de vários 

aspectos da vida. São inúmeras formas de violência a que os indivíduos em diferentes escalas, 

estão sujeitos, contudo, dentre a complexidade de suas formas e causas, a morte representa a 

violência elevada a seu grau extremo, uma vez que esta retira dos indivíduos todas as suas 

possibilidades de crescimento e mudança ao se extinguir a vida, o seu bem maior, 

imprescritível e inalienável. Afinal, território e violência são conceitos que devem ser 

compreendidos no seu conjunto. A violência não se explica sozinha, ela é apenas mais um 

elemento desta sociedade complexa, dinâmica e contraditória.  

Além de um problema social, a violência se apresenta como um problema de saúde 

individual e coletiva, pelo seu perfil, intensidade e letalidade, ela vem alterando o padrão de 

vida e morte dos indivíduos, nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa, se consolidou em 

buscar analisar a violência interpessoal (agressões/homicídios), no Brasil e no estado do Rio 

Grande do Norte, visando compreender como esta impacta o perfil de morbimortalidade de 
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sua população no decorrer dos anos de 2001 a 2011, para tanto, foram traçados seis objetivos 

específicos que resultaram nos quatro capítulos deste trabalho.  

Daí que o objetivo I – (Refletir sobre o que é violência e qual o papel da análise 

geográfica sobre o fenômeno), serviu de base para o desenvolvimento do primeiro capítulo 

intitulado “Violência o que é? E o que a Geografia tem a dizer?” onde buscamos refletir 

sobre o fenômeno da violência como uma realidade social complexa que se tem feito presente 

no cotidiano da sociedade. O conceito de território e a noção de globalização foram elementos 

que nos permitiu discutir a violência a partir de um olhar geográfico. Para tanto, o capítulo 

fora dividido em duas deliberações: a) reflexão teórica sobre a violência, onde trouxemos a 

contribuição de alguns pensadores para compreender, definir e conceituá-la; b) A 

globalização e a apropriação social do espaço materializado em diferentes usos do território: 

um campo de conflitos, nesta sequencia discutimos a concepção territorial em Geografia e 

como este se relaciona com o fenômeno da globalização. 

Do objetivo específico II – (Diagnosticar os padrões regionais dos homicídios no 

território brasileiro ao longo das últimas três décadas, sobretudo, durante o período que 

envolve o recorte temporal da pesquisa), e do objetivo III – (Compreender sobre o papel das 

causas externas no padrão de morbimortalidade no Brasil e no estado potiguar), e V – 

(Elaborar um apanhado geral sobre o perfil de vitimização sociodemográfica da violência 

interpessoal (agressões/homicídios) para o Brasil e Rio Grande do Norte), foi produzido o 

segundo capítulo da pesquisa, chamado por “A violência no Brasil, um fenômeno novo?”. 

Neste capítulo, a discussão se deu em dois momentos. No primeiro, foi realizada uma 

explanação geral sobre a violência vivenciada no Brasil contra indígenas e negros nos regimes 

políticos: colonial e monárquico, chegando até ao período da violência protagonizada pelo 

Governo militar no decorrer do século XX. No segundo ponto de discussão, se tem a entrada 

da apresentação e discussão dos resultados encontrados na investigação, onde se expõem 

através de gráficos, mapas e tabelas, os índices de violência interpessoal pelo Brasil, regiões e 

unidades federadas. Bem como, um breve traçado do perfil sociodemográfico de vitimização 

da violência interpessoal na escala nacional.    

Os objetivos específicos III e V, ambos citados no parágrafo anterior, atrelado ao 

objetivo IV – (Analisar a distribuição da morbimortalidade por violência interpessoal 

(agressões/homicídios) no território potiguar, considerando os seus municípios, micro e 

mesorregiões geográficas), consolidou o desenvolvimento do conteúdo dissertado no terceiro 

capítulo, chamado por “Endemia social da violência interpessoal (agressões/homicídios) 

no Rio Grande do Norte e discussões sobre o problema”. 
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Este capítulo foi pensado para ser construído em dois subcapítulos, sendo que no 

primeiro se fez uma longa, mas necessária descrição empírica da violência no estado, onde a 

discussão foi estruturada na seguinte sequencia: estudo sobre o papel das causas externas na 

estrutura epidemiológica do Rio Grande do Norte; seguido do estudo sobre o crescimento da 

mortalidade pela violência, posteriormente se buscou conhecer esses dados a partir do fator 

espacialização do fenômeno entre os municípios, micro e mesorregiões, finalizando com o 

levantamento do perfil de vitimização, bem como dos projetos orçamentários voltados à 

segurança pública no estado. Na segunda parte, buscamos trazer alguns elementos para 

discussão sobre o fenômeno da violência na nossa sociedade, alicerçada sobre a égide da 

violência estrutural, matriz fundadora das demais formas de violência.   

O VI objetivo específico – (Analisar os dados sobre a morbimortalidade a partir do 

fator custo de internação gerada pela violência interpessoal (Agressões/homicídios)), foi o 

último objetivo traçado nesta pesquisa, que permitiu a produção do quarto capítulo intitulado 

como “Custo SUS: impacto da violência interpessoal (agressões/homicídios) nas 

internações hospitalares”, o capítulo se inicia pela fase introdutória em que se discute a 

relação dada entre violência e saúde, posteriormente entra com os dados do Sistema de 

Informação Hospitalar do SUS - SIH/SUS, possibilitando assim elaborar uma análise do custo 

SUS originado através de gastos com internações hospitalares das vítimas da violência.  

Sobre as análises realizadas na pesquisa, estas se fundamentaram em dados 

secundários, sobretudo, de órgãos oficiais do Estado brasileiro, nesse sentido para obtenção de 

dados demográficos, socioeconômicos, étnicos e civis, assim como para coleta das malhas 

digitais, se fez uso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); para obter 

informações geograficamente localizadas sobre violência, mortalidade e perfil das vítimas, o 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS) foi fundamental.  

A base que mantém o funcionamento do SIM é a utilização do instrumento legal - a 

Declaração de Óbito (DO), emitida geralmente pelo médico legista de forma padronizada para 

todo o Brasil, isto é, com abrangência nacional, em consonância com a recomendação 

internacional da OMS para gerar informações sobre características demográficas e sociais 

(Gênero, faixa etária, raça/cor, estado civil, escolaridade) dos óbitos; do local de óbito 

(hospital, domicilio ou via pública) e sobre as condições dos óbitos, com série histórica 

(1979-2011) disponibilizada em CD-ROM e via internet através do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde – (DATASUS).  

No Sistema de Informações Hospitalares do Sistema único de Saúde (SIH-SUS) se 

obteve os dados sobre as internações hospitalares e demais gastos com serviços hospitalares 
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para aquela população vitimada pela violência interpessoal. O sistema é gerido pelo 

Ministério da Saúde
2
, através da Secretaria de Assistência à Saúde, em conjunto com as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, sendo processado pelo DATASUS - 

Departamento de Informática do SUS, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Além 

destes, outros bancos de dados foram utilizados nesta pesquisa, como a pesquisa Assistência 

Médica Sanitária (AMS) realizada em 2009 pelo IBGE, o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) e outra fonte de informações foi o Anuário do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (2007 a 2012) do Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP). 

Para a tabulação dos dados e cálculos das taxas de homicídios foram utilizados tantos 

os programas Tabwin fornecido pelo DATASUS, onde se organizou os dados do Brasil e do 

RN, por divisão regional e ordem populacional. Calculou-se as taxas de homicídios por 

grandes regiões, unidades federadas e mais o Distrito Federal. No Rio Grande do Norte, 

calcularam-se as taxas por municípios, região metropolitana, todo o interior, microrregiões e 

mesorregiões. Todas essas escalas, já estão disponibilizadas pelo próprio DATASUS no seu 

banco de dados, com exceção das mesorregiões, as quais foram calculadas no Microsoft Excel 

2010. A produção dos layouts do conteúdo cartográfico dos mapas de risco desta da pesquisa 

foi produzida através do software Arcgis 10.01. Quanto ao método de classificação e 

distribuição das taxas, foram calculados em quantis divididos em quatro classes iguais. Para 

produção cartográfica das análises de clusters se fez uso do Terraview 4.2.2. 

Por fim, sobre as discussões, buscou-se fazer uma correlação entre três linhas de 

pensamento que se aproximam e se complementam para refletir sobre o fenômeno da 

violência. O modelo proposto pela organização mundial da saúde (2002) que considera quatro 

campos de análise: individual, racional, comunitário e social; a teoria de ação ativa e ação 

reativa de Freitas Filho (1999) e violência estrutural: dinheiro, competitividade e poder, de 

Santos, (2008b). O conjunto dos elementos de discussão da pesquisa, para a compreensão da 

violência interpessoal foi o território enquanto categoria de análise social. 

 

                                                 

2
 As unidades hospitalares participantes do SUS (públicas ou particulares conveniadas) enviam as informações 

das internações efetuadas através da AIH - Autorização de Internação Hospitalar, para os gestores municipais (se 

em gestão plena) ou estaduais (para os demais). Estas informações são processadas no DATASUS, gerando os 

créditos referentes aos serviços prestados e formando uma valiosa Base de Dados, contendo dados de grande 

parte das internações hospitalares realizadas no Brasil (BRASIL, MS 2014). 
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2. VIOLÊNCIA O QUE É? E O QUE A GEOGRAFIA TEM A DIZER 

 

Qual a leitura que se faz sobre o conceito de violência e como abordá-la no contexto 

da sociedade capitalista, desigual e excludente foram preocupações que se buscou refletir 

nesta etapa da pesquisa. Bem como, objetivou-se promover um encontro teórico entre a 

problemática da violência com a abordagem do território em Geografia, compreendido a partir 

da obra de Santos (2008ab, 2012ab, 2011), enquanto um campo de conflitos sociais pelo direito 

ao uso dos seus recursos em tempos de globalização da economia, da cultura e das aspirações 

estéticas da sociedade consumista. 

 

2.1 Reflexões teóricas sobre o conceito de violência  

 

Trabalhar com a problemática da violência é considerá-la como um fenômeno social
3
, 

cuja natureza requer uma interpretação de vários fatores quer seja políticos, econômicos, 

sociais, psicológicos, culturais e também territoriais, no sentido que, a violência é produzida 

no e pelo território. Ela produz territórios e também por ele é reproduzida. Território aqui 

interpretado na perspectiva da ideia de uso. Este, é a própria sociedade em movimento, é o 

espaço praticado e vivido socialmente. A labuta de todos os homens.  

Ao discutirmos a violência sob a ótica territorial e ao considerarmos os diversos usos 

sociais do território, entendemos que o fenômeno de interesse é sentido pela sociedade como 

um todo, no entanto, cada estrato social a vivencia de forma diferenciada, pois os indivíduos 

são vulneráveis ao problema, no entanto seu grau de vulnerabilidade varia de acordo com os 

lugares e os grupos sociais, no qual se encontram inseridos os indivíduos no seu cotidiano 

social e relacional. Neste contexto, se não o principal, este é um dos elementos onde reside a 

maior perversidade da violência vivenciada nesse período em que vivemos.  

Como um fenômeno social, ou melhor, como uma endemia social, consideramos que 

compreender o conceito de violência é conhecer a estrutura que alicerça a sua reprodução no 

território. A violência é uma realidade complexa, polissêmica e multifacetada. Neste sentido, 

Kosik (1976, p.14) nos diz “o conceito da coisa é a compreensão da coisa, e compreender a 

coisa significa conhecer-lhe a estrutura. A característica precípua do conhecimento consiste 

                                                 

3 - Um fenômeno social é um fato histórico na medida em que é examinado como momento de um determinado 

todo; desempenha, portanto, uma função dupla, a única capaz de dêle fazer efetivamente um fato histórico: de 

um lado, definir a si mesmo, e de outro, definir o todo; ser ao mesmo tempo produtor e produto; ser revelador e 

ao mesmo tempo decifrar a si mesmo; conquistar o próprio significado autentico e ao mesmo tempo conferir um 

sentido a algo mais (KOSIK 1976, p.40). 
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na decomposição do todo”. Ou seja, os fenômenos sociais só apresentam a sua essência e o 

seu sentido a partir da totalidade. Totalidade não na perspectiva de um amontoado de fatos 

como explica Kosik (1976, p.35), mas sim como. “um todo estruturado e dialético, no qual ou 

do qual um fato qualquer (classe de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente 

compreendido”. Esta reflexão nos ajuda a compreender a violência como um conceito 

abrangente e não como um fato pontual que se esgota nele mesmo. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS 2002), por meio do Relatório Mundial sobre 

Violência e Saúde, discute a problemática da violência buscando defini-la pelo fator 

intencionalidade
4
 com a prática propriamente dita, independente do resultado obtido. A partir 

destes argumentos a organização concebe a violência enquanto,    

 
O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS 2002, 

p.05). 

 

A partir desta elaboração conceitual sobre a violência, a OMS, no intuito de englobar 

as suas várias formas, elabora uma tipologia dividindo-a em três grandes categorias, sendo 

estas, a violência contra si; a violência interpessoal e violência coletiva. A violência dirigida 

contra si mesmo ou a chamada violência auto-infligida, diz respeito à violência conduzida 

contra o próprio corpo. A organização a subdivide em dois seguimentos: o comportamento 

suicida e o auto-abuso. O comportamento suicida é a concretização ou a tentativa do ato de 

suicidar-se. Trata-se de uma realidade que é crescente se tornando muito presente no mundo 

contemporâneo. Alguns fatores como os aspectos econômicos, religiosos, culturais ou 

afetivos, podem influenciar na propagação deste tipo de violência. Na chamada sociedade 

ocidental, a depressão é um elemento que tem contribuído fortemente para o desenvolvimento 

desse problema. Em outras regiões do oriente, o aspecto religioso se faz mais presente na 

prática desse tipo de violência. O auto-abuso por sua vez, é o ato da automutilação.  

Fenômeno em que o individuo flagela a si próprio seja como forma de punição, seja na 

tentativa de suicídio.  

A violência interpessoal por outro lado, é protagonizada pelos conflitos interpessoais, 

seja entre indivíduos próximos ou não. Esta categoria subdivide-se em violência familiar e 

                                                 

4 - As condições sociais e ambientais organizam o caráter eminentemente humano da violência. E por serem 

humanas, suas expressões incluem significado e intencionalidade (Minayo, 2006, p.118). 
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violência comunitária. A primeira categoria remete-se a violência doméstica, a qual ocorre 

entre os membros e/ou parentes próximos, inclui as formas de violência como abuso infantil, 

contra a mulher, contra idosos dentre outros; a violência comunitária por seu turno se 

materializa em ações violentas como assaltos, sequestros, estupros e os homicídios.  Ocorre 

entre membros sem laços de parentesco, mas que podem ou não ser próximos. 

A violência coletiva refere-se aos atos violentos cometidos pelos grandes grupos 

sociais ou pelo Estado. Subdivide-se em três categorias que se entrelaçam e se 

complementam: 1) Social – materializadas através de grupos sociais que incitam o ódio e a 

intolerância na convivência entre os indivíduos. Trata-se da violência física, moral e 

psicológica contra negros, mulheres, homossexuais, obesos, imigrantes, dentre outros; 2) 

Política – É a violência do Estado que diz respeito aos conflitos entre as nações, sejam eles 

bélicos ou não.; 3) Econômica – são as agressões motivadas por questões econômicas, é a 

prática violenta instituída com fins para obtenção de lucros. Tipo de violência que nega o 

acesso de grupos sociais a bens e serviços essenciais a vida em sociedade, promove as 

desigualdades e os conflitos sociais.   

A violência auto-infligida, interpessoal e coletiva, é o desmembramento em categorias 

do conceito de violência proposto pela organização. Possuem uma forte relação entre si, uma 

não exclui a outra, pelo contrário, elas se complementam. No conceito de violência da OMS, 

encontramos dois aspectos que balizam a sua interpretação; são eles, o “poder” e a “força 

física” como elementos de persuasão e opressão de um individuo ou de um grupo social 

perante outro. Levando a lesão ou morte, aspecto visível da violência; ou até mesmo a danos 

psicológicos e emotivos, um aspecto invisível, não mensurado. O “uso do poder” nesta 

abordagem conceitual encontra-se em paralelo ao conceito de violência. Ou seja, de acordo 

com esse enfoque conceitual, poder e violência são sinônimos na reflexão proposta pela OMS. 

Nesta mesma linha que o sociólogo Tavares dos Santos (2002), resgata a ideia de 

poder em Foucault, ao considerar que o sistema de relações sociais entre os indivíduos, é 

permeado pela noção de poder. A partir dessa abordagem teórica, o autor propõe que o 

fenômeno da violência seja apreendido como,  

 

Um dispositivo de poder-saber, no qual se exerce uma relação 

específica com o outro, mediante o uso da força e da coerção. Isto 

significa estarmos diante de uma modalidade de prática disciplinar, 

um dispositivo que produz um dano social, ou seja, uma relação que 

atinge o outro com algum tipo de dano. Esta prática composta por 

linhas de força consiste em um ato de excesso presente nas relações de 

poder (TAVARES DOS SANTOS 2002, p.23). 
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Conforme a reflexão proposta, a violência e o poder são quase que sinônimos, 

possuindo assim uma forte relação, em que um caminha lado a lado do outro. Não há 

violência sem a presença do poder, e não há poder se não houver violência. Enfim, é a 

preponderância de um grupo ou individuo sobre o outro. Envolve um conjunto de dominações 

que são “materiais, corporais e simbólicas”. Simbólica, pois a instituição da violência pelo 

poder, é sempre precedida de simbologias, ou seja, os indivíduos incorporam em si, os 

instrumentos de dominação, o dominado não pode deixar de ceder ao dominador.   

Antagônica a esta corrente teórica, a filósofa política Hannah Arendt (1994), elabora 

uma reflexão sobre a violência, buscando desmistificá-la do conceito de poder. Para a autora 

poder e violência não são sinônimos, pelo contrário, uma vez que, onde há a presença da 

violência, o poder estar distante, pois o poder e violência são realidades opostas. A violência 

se apresenta na medida em que o poder enfraquece, esta é o último recurso do poder na sua 

busca em manter a ordem estabelecida. 

A autora concebe o poder, a partir da questão da legitimidade social. O poder precisa 

ser legitimado socialmente, ele não se estabelece sozinho. De modo que, o poder não pertence 

a um individuo e sim a coletividade. Quando o poder é estabelecido, a sua manutenção 

depende do concerto, ou seja, do pacto social. Não existe um homem poderoso se não 

enquanto metáfora. “Em seu uso corrente, quando falamos de um “homem poderoso” ou de 

uma “personalidade poderosa”, já usamos a palavra “poder” metaforicamente; aquilo a que 

nos referimos sem a metáfora é o vigor” (Arendt op cit, p.37). O fenômeno vigor é um 

predicado que faz parte da personalidade do individuo. Diz respeito ao seu caráter de 

liderança em relação aos demais. Trata-se da propensão natural ao comando e a obediência 

por parte dos demais. Assemelha-se a violência, mas não se iguala a ela, o domínio se dá de 

forma natural.  

Quando o poder se institucionaliza socialmente, este aparece enquanto forma de 

autoridade. “Sua insígnia é o reconhecimento inquestionável por aqueles a quem se pede que 

obedeça; quando há a presença da autoridade nem a coerção e nem a persuasão são 

necessárias” (Arendt op cit, p.37). Ou seja, a autoridade como reconhecimento inquestionável 

não se estabelece pela violência (coerção) e nem pelo poder (persuasão), visto que, aquela 

prescinde a ambos.   

A força por sua vez, não deve ser confundida com o poder e tão pouco indica o 

estabelecimento da violência. Força remete-se a uma forma deliberada de energia, seja por 

movimentos físicos ou circunstanciais. Força é a energia vital referente ao individuo, mas a 

força não é poder, ao passo que o poder remete a ideia de consenso; a violência por outro 
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lado, remete-se ao caráter instrumental e tecnológico. Capaz de destruir toda e qualquer forma 

de poder estabelecido, ou mesmo ser utilizado como último recurso para a manutenção do 

poder de um determinado governo, indivíduo ou grupo social. No dizer de Arendt (1994, 

p.09) “o que surge do cano de uma arma não é poder, mas sua negação, e desse ‘poder de 

negação’ não brota o seu oposto”. Ou seja, a violência não estabelece o poder, pelo contrario 

ela o destrói, visto que esse só se estabelece na liberdade, 

 

Devemos sempre lembrar que a violência não depende de números ou 

opiniões, mas de implementos, e, como mencionado anteriormente, os 

implementos da violência, como todas as ferramentas, amplificam e 

multiplicam o vigor humano. Aqueles que se opõem à violência com o mero 

poder rapidamente descobrirão que não são confrontados por homens, mas 

pelos artefatos humanos, cuja desumanidade e eficácia destrutiva aumentam 

na proporção da distância que separa os oponentes (ARENDT, op cit, p.42). 

 

Como vimos o poder é consensual, a sua existência depende da aceitação coletiva, de 

modo que, a sua limitação é o pluralismo no qual se institui; a violência por seu turno é 

instrumental, carece de materialidade para se estabelecer. Quando imposta, ela não gera poder 

e sim o destrói. “Poder é o agir em concerto”, ele se manifesta quando estabelecida as 

condições favoráveis para pluralidade. O estabelecimento do poder é a liberdade política. Para 

Arendt (op cit, p.35) “A forma extrema de poder é o de Todos contra Um, a forma extrema da 

violência é o Um contra Todos. E esta última nunca é possível sem instrumentos”. Enfim, é a 

partir desta reflexão teórica que envolve os fenômenos: poder, vigor, força e autoridade que a 

autora busca formar uma interpretação sobre a violência.  

Nilo Odalia (1983) na sua elaboração teórica sobre o que é a violência. Busca 

compreender as suas raízes e como esta se institui na sociedade contemporânea. Para tanto, 

organiza a sua linha de raciocínio discutindo-a mediante aquilo que ele nomeia como 

Violência original; violência institucionalizada; violência social; violência política e violência 

revolucionária.  

A Violência original se configurou em tempos pretéritos como necessidade de 

sobrevivência do homem, frente ao mundo chamado natural e hostil. “Os hominídeos 

sobreviveram porque souberam suprir suas necessidades naturais, sua pequena força física, 

pela inteligência na construção de artefatos de defesa e ataque” (ODALIA op cit, p.13). Para o 

autor ora citado, a violência original, remetia-se a uma agressividade necessária, o que difere 

da violência atual. Ou seja, diz respeito à forma pela qual o homem enquanto ser social 

organiza a sua vida em comum com os outros homens. A violência atual, nesta perspectiva é 

sutil, surgindo frente ao individuo por diferentes faces. 
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A Violência Institucionalizada seria uma crítica quanto à naturalização propagada no 

meio social de que a “convivência espúria entre riqueza e a pobreza fosse uma condição 

necessária do modo de ser em sociedade humana” (ODALIA 1983, p.25). Na medida em que 

a chamada violência institucional busca naturalizar o fenômeno das desigualdades sociais, 

como elemento inerente a condição humana, se constitui em um ato de perversidade. Todo 

fenômeno social, quando pensado enquanto naturalidade, é falso, e se reproduz como tal,  

 

O ato rotineiro e contumaz da desigualdade, das diferenças entre os homens, 

permitindo que alguns usufruam à saciedade o que à grande maioria é 

negado, é uma violência. São os hábitos, os costumes, as leis que a 

mascaram, que nos levam a suportá-la como uma condição inerente às 

relações humanas e uma condição a ser paga pelo homem, por viver em 

sociedade. Agimos como a desigualdade fosse uma norma estabelecida pela 

natureza da sociedade contra qual pouco é possível, enquanto o ‘Mundo for 

mundo’ (ODALIA op cit, p.30). 

 

Esta naturalização da pobreza e da desigualdade social, como mencionada no 

fragmento acima, é a materialização da violência institucionalizada. Um ato de perversidade 

fundamentado num sistema organizativo do capital, em que alguns poucos usufruem de 

opulências, sendo que por outro lado, se institui a pobreza, a fome e a miséria para grande 

massa. Institucionalizar a violência é conceber essa realidade como uma característica inata ao 

homem. Naturalizar é mascarar o fato concreto de que as desigualdades nascem de uma 

estrutura social de decisões políticas e econômicas. É querer impor ao homem uma 

característica estanque, de imutabilidade, o que difere de sua real natureza, visto que a 

sociedade não é estática, ela se movimenta no tempo e no espaço. As possibilidades de 

mudanças sempre estão sendo postas.   

Sobre a Violência Social, esta diz respeito às distintas formas de violências, nos 

diferentes grupos sociais. Neste sentido, o autor a denomina como: a violência no trânsito; a 

poluição ambiental; o menor abandonado; a fome; o desemprego; o analfabetismo; os baixos 

salários; as diferenças políticas; raciais; de classe; separação por sexo; a fragmentação do 

trabalhador. “Cada um desses fatos é uma violência social que denigre e avilta a pessoa 

humana; cada um deles parece negar a própria razão do homem viver em sociedade. Cada 

uma deles desrespeita o ser humano, por lhe negar essa condição” (Odalia op cit, p.47). A 

violência social é isto, um marco utilizado pelo autor para diferir os distintos atos violentos 

que atingem seletivamente algumas frações da sociedade. Outro termo por ele utilizado para 

discutir a problemática seria aquilo que chama por Violência Política, a qual se apresenta de 

diferentes formas perante a sociedade, 
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Pode ser um assassinato político, a invasão de um país por outro, o 

desaparecimento de dissidentes, legislação eleitoral que frauda a opinião 

pública, leis que não permitem que às classes sociais, especialmente o 

operariado, organizar seus sindicatos. Cada uma dessas formas de violência 

política pode ser exemplificada por casos concretos, desde que olho em 

torno de mim e observo tanto meu país como o resto do mundo (ODALIA 

1983, p.48-49).  

 

No contexto da violência política, o autor elenca outros elementos como a Educação 

Manipuladora, aquela a serviço da manutenção dos status quo, adormecendo no ser a sua 

vontade de mudança das estruturas sociais a qual faz parte; os Meios de Comunicação que 

despoja o homem do seu senso crítico, impondo realidades, hábitos e costumes habituando o 

ser à passividade. Diante disto, conclui que a violência política é vista sob uma máscara de 

mil faces. Caracterizada pelas relações de poder, podendo também ser compreendida como 

um instrumento de luta contra as desigualdades sociais. Fenômeno no qual o autor intitula de 

Violência Revolucionária que é também uma violência política.  

Violência revolucionaria seria algo que é difícil de ser mensurada e assinalada. O autor 

não nos apresenta um conceito pronto, mas nos dá pistas de como refletir sobre o tema 

proposto. Neste sentido, Odalia (op cit, p.76), elenca alguns elementos que podem se 

caracterizar como violência revolucionaria: “atentados político individualizado; terrorismo 

contra grupos; lutas armadas; greves; ações de grupos ou indivíduos que antes expressam suas 

frustrações e confusões ideológicas e mentais do que propriamente suas convicções políticas 

de transformação social”. 

Este é o panorama geral sobre a violência - Um fenômeno social produzido 

historicamente, refletindo na forma pela qual a sociedade se estrutura. Uma violência causada 

pela problemática das desigualdades, tema ao qual é centrada a discussão na critica a ideia de 

naturalização das perversidades sociais. Odalia (op cit, p.86) “Todo ato de violência é 

exatamente isso. Ele nos despoja de alguma coisa, de nossa vida, de nossos direitos como 

pessoas e como cidadãos”. Esta é a ideia central de sua obra, a desmistificação das 

desigualdades e da violência enquanto fenômenos naturais.  

Regis Morais (1983), outro conhecido estudioso que propõe uma reflexão sobre o 

conceito de violência. Este toma como referencial empírico o espaço urbano brasileiro para 

refletir sobre o tema. Para o autor existem dois tipos de violência, a violência criminal 

(puníveis) e a não criminal (aceitas pela lei). A primeira seria a violência vermelha, ou seja, a 

violência brutal; a segunda por sua vez, seria classificada como violência branca, em outras 

palavras uma violência mais sutil, manipuladora e silenciosa. Apesar de diferenciá-las ele 
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compreende que ambas são crimes. Crimes contra os direitos sociais do homem. Uma é 

punível pelo Estado, a outra por sua vez, é muitas vezes por ele legitimadas. Sobre essa 

tipologia,  

Supomos seja este um modo de se visualizar o lado mais vermelho da 

violência urbana, aquele aspecto da violência no qual o sangue está sempre 

presente e cheirando forte, seja no ato de um ferimento ou apenas no 

sentimento da sua possibilidade. Mas, tendo visto todas estas coisas, 

infelizmente não vimos tudo. Na verdade, só vimos o lado mais espetacular 

da agressividade urbana. Convivem com este, violências numerosas sobre as 

quais nem a polícia e nem o aparato judicial têm poder. (MORAIS 1983, p. 

91). 

 

As numerosas violências mencionadas na citação acima, diz respeito aquilo que o 

autor classifica como violência branca, a qual se materializa nas Formas de habitação da 

população nas cidades; a especulação imobiliária selvagem; a burocratização das relações 

humanas e o desaquecimento humano
5
. Trata-se de elementos que se manifestam nas novas 

formas de convivência e sobrevivência dos indivíduos,  

 
De um lado estão os marginas assim tidos pelos aparelhos policiais e 

jurídicos (assassinos, ladrões, etc.); de outro estamos nós, marginais auto-

iludidos, afundados em nossas omissões ou dando francamente nosso aval as 

discriminações consequentes à deformação sociopolítica reinante (MORAIS 

op cit, p. 97). 

 

É uma violência manipuladora que pouco a pouco ataca os espíritos. As pessoas 

tornam-se amargas e omissas aos problemas sociais vivenciados nos centros urbanos. É a 

doença da modernidade que desumaniza o ser. Uma estrutura socioeconômica que oprime os 

cidadãos. A cidade seria uma fábrica de alienação.  

Cecília Minayo, uma intelectual que reflete sobre o tema a partir da ótica da saúde, 

credita a violência como um fenômeno permeado por intencionalidade. “Violência é um 

fenômeno sobre o qual existe responsabilidade dos sujeitos individuais e coletivos, uma vez 

que as ações violentas se realizam por meio de pessoas dentro de sua cultura”. (Minayo 2006, 

p.70). Para a autora, a violência é um fenômeno social, dinâmico e complexo. Ela envolve as 

dimensões psicológicas, biológicas, sociais, políticas e econômicas. Um conflito dialético 

entre o interno e o externo. Metodologicamente, esta pensadora propõe uma classificação da 

violência em três segmentos, que são aspectos de uma mesma realidade.   

Trata-se da violência estrutural, violência de resistência e violência de delinquência 

(Minayo, 1994). A violência estrutural conduz a opressão de grupos, classes, nações e 

                                                 

5 - Ver a obra – O que é violência de Regis de Morais (1983 p.91-97).  
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indivíduos, aos quais são excluídos dos progressos da sociedade, tornando-os mais 

vulneráveis que outros ao sofrimento e à morte. Estrutural, pois se aplica as estruturas sociais 

organizadas e institucionalizadas da família, da economia e da cultura. A violência de 

resistência por sua vez, é resposta social dos grupos oprimidos pelas regras impostas na 

violência estrutural, a qual cria as desigualdades, a fome, o desemprego e os demais 

problemas sociais vivenciados pela classe trabalhadora. A violência de resistência se institui 

enquanto objeto de contestação, e repressão por parte dos detentores do poder político, 

econômico e/ou cultural. 

 Por fim, a violência de delinquência, é uma resposta violenta às perversidades da 

violência estrutural, a qual não só confronta os sujeitos uns com os outros, mas também os 

corrompem. Ou seja, manifestar-se em ações consideradas criminosas por parte do Estado e 

de seu sistema jurídico. A violência praticada pelos jovens, e, sobretudo, contra eles, são os 

que melhor se enquadram na chamada violência de delinquência. Trata-se daqueles grupos 

marginalizados, os chamados fora da lei, 

 

A desigualdade, a alienação do trabalho e nas relações, o menosprezo de 

valores e normas em função do lucro, o consumismo, o culto à força e o 

machismo são alguns dos fatores que contribuem para a expansão da 

delinquência. Portanto, sadismos, sequestros, guerras entre quadrilhas, 

delitos sob a ação do álcool e de drogas, roubos e furtos devem ser 

compreendidos dentro do marco referencial da violência estrutural, dentro de 

especificidades históricas (MINAYO, 1994, p.08). 

 

Violência estrutural, de resistência e delinquência, aborda a violência como uma obra 

sociopolítica. Ou seja, diz respeito aos conflitos sociais que são fomentados, criados e 

institucionalizados pela ação político territorial que se materializa nas desigualdades de 

oportunidades entre os indivíduos sociais.  

Para Domenach (1981), não existe uma resposta categórica, filosofia moral, para o 

problema da violência. Por apresentar uma multiplicidade de aspectos, a violência, exige 

definições precisas e que requerem respostas específicas. De acordo com este filósofo, 

existem ações de violência institucionais e estruturais que são exercidas pacificamente e 

escondidas por trás de máscaras legais. Nisso, aponta que as violências abertas (visíveis) 

geralmente mais marcantes que oculto, são aquelas mais veementemente denunciadas. Na sua 

concepção, a reflexão sobre a violência não pode ser separada da consideração dos meios, das 

circunstâncias e dos seus propósitos. Dissertar sobre violência, é considerar o seu aspecto 

ontológico, nesse sentido, a violência não pode ser desvinculada do seu caráter humano. 
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Diante do exposto, conclui que, condenar toda forma de violência seria demasiadamente 

absurdo e hipócrita.  

Pedrazzini (2006) discute o fenômeno e o entende como uma manifestação das 

desigualdades, no meio urbano. Concebe a pobreza, como a última violência das sociedades 

pacificadas e democráticas, mas é a mais terrível, porque o castigo imposto pelas camadas 

dominantes não a elimina, nesse sentido, assinala-a como um reflexo do meio construído que 

é desigual e excludente. De acordo com a sua abordagem, a violência vivenciada no meio 

urbano não materializa como um problema social isolado,  

 
A urbanização caótica, a densificação ou privatização dos espaços públicos, 

a segregação social e racial leva a considerar as atividades informais e 

ilegais, violentas ou não, como indicadores de uma transformação mundial 

da civilização urbana. A informalização da urbanização é uma resposta das 

populações carentes à globalização e às políticas de segurança, na medida 

dos seus meios (PEDRAZZINI op cit. p.23). 

 

Para o autor, apesar de todas as carências urbanísticas vivenciadas nos caos urbanos 

das periferias, estas, estão inseridas, ainda que pontualmente, na modernidade tecnológica 

proporcionada pelo capital de consumo global. Daí pontua que ricos e pobres visam os 

mesmos objetivos e compartilham dos mesmos valores das sociedades urbanas globais, 

contudo, não dispõem dos mesmos recursos. Desse modo, atribui à perversidade econômica 

da globalização, à violência que alcança especialmente os mais pobres, na perpetuação das 

desigualdades no acesso aos equipamentos urbanos, aos serviços e consumo em geral. 

Desencadeado assim, a violência, sobretudo nas metrópoles dos países periféricos do Sul.   

Os autores aqui trabalhados trazem pontos de vista interessantes sobre o conceito de 

violência. Alguns caracterizam a violência como uma manifestação exercida pelo poder, 

outros como Hannah Arendt (1994) contesta essa teoria afirmando que violência e poder são 

realidades antagônicas e não sinônimas, ou seja, a revelação de uma seria o enfraquecimento 

da outra. Num panorama geral, eles conferem à violência como um fenômeno social criado 

historicamente e que surge perante os indivíduos por meio das perversidades econômicas, 

políticas e sociais. Estas leituras reflexivas nos permitiu distinguir a presença de uma 

singularidade de duas faces em um mesmo problema: a violência física ou visível (aquela que 

se apresenta diretamente aos olhos do observador), e a violência invisível, que é sutil, 

dissimulada e falseadora.  

Podemos dizer que as concepções e definições de violência aqui discutidas, a partir de 

suas particularidades, levam em consideração dois elementos essenciais na análise da 

violência. A base territorial e a totalidade. Contudo, acrescentaríamos alguns pontos que 
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interferem diretamente no reordenamento do território, sendo a violência (visível ou não) um 

dos seus reflexos mais presentes no meio social. São estes, o Estado e a sua posição política 

perante a sociedade; a economia que está cada vez mais articulada com a economia mundo; a 

cultura que hoje não é só local, mas também recebe influências externas; a dimensão social 

coletiva e individual, que cada vez mais é bombardeada pela mídia global, através do seu 

sistema de informações que alteram os comportamentos e condutas da sociedade. Neste 

sentido, concordamos com Melgaço (2005), quando diz que a violência deve ser 

compreendida como uma prática sócioespacial, fruto das relações sociais presente no 

território.  

Muito embora saibamos que a violência em suas várias formas de manifestação, é um 

emaranhado complexo de multicausalidades, metodologicamente optamos por trabalhar com a 

categorização proposta pela OMS (2002), que dentre outras formas a classifica como a 

materialidade dos conflitos interpessoais, deste modo nos é possível discutir aquilo que 

iremos propor como endemia social. Mas para chegar a este ponto, é preciso discutir 

teoricamente, outros elementos conceituais como território, globalização e desigualdades 

sociais e econômicas, que direta ou indiretamente refletem na violência interpessoal, que nada 

mais é do que um resultado da violência estrutural, coletiva, imposta pelos chamados 

instrumentos de dominação (dinheiro, competitividade e poder) que refletem em 

comportamentos ativos e reativos
6
.     

2.2 A globalização e a apropriação social do espaço materializado em diferentes usos do 

território: um campo de conflitos  

 

A Geografia enquanto ciência que medita sobre a dinâmica do mundo do presente, é 

um conhecimento científico que possibilita ao pesquisador analisar as ações e materialidades 

promovidas pelo homem contemporâneo, entendido como um ser social, parte integrante de 

uma sociedade dinâmica, complexa e contraditória. Neste sentido, o conhecimento geográfico 

busca compreender e analisar a sociedade total em movimento e as suas diferentes formas de 

apropriação e usos do espaço. Como ciência social, ela possui um conjunto de conceitos 

formando teorias que nos permite elaborar um discurso geográfico sobre os diversos 

fenômenos sociais que ocorrem no período atual, nomeado pelo geógrafo Milton Santos, em 

várias de suas obras, como o período técnico-científico-informacional.  

                                                 

6
 - Discussão a ser tecida na segunda parte do terceiro capítulo. 
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Partindo da compreensão de que um acontecimento não se esgota em si, e sim, de que 

todo e qualquer fenômeno produzido socialmente, faz parte de um conjunto de fatores maior 

do que ele próprio; entendemos que só é possível apreender um fenômeno, se não o 

desvincularmos do contexto temporal e espacial do qual este se encontra inserido. Ou seja, 

não basta elaborar uma leitura da violência isoladamente, visto que, esta não deve ser 

compreendida como causa, mas como consequência de uma complexidade maior. Dessa 

forma, buscamos analisar o problema vivenciado pela sociedade no mundo moderno a partir 

da mundialização da economia viabilizada pelo fenômeno da globalização, no intuito de 

entender como essa realidade afeta os lugares e as pessoas influenciando de forma direta ou 

indireta as relações sociais e interpessoais.  

A violência como um fenômeno social, tem no estudo do espaço/território, uma 

ferramenta fundamental de análise para seu entendimento. Concordamos com Melgaço (2010, 

p.37) quando nos diz que “o espaço é mais que um simples receptáculo das ações humanas, 

pois os fenômenos não apenas sobre ele ocorrem, mas também são por ele produzidos”. O 

pensamento reflexivo proposto pelo autor nos ajuda a entender que, a forma pela qual o 

espaço humano se configura, produz e alimenta as mais diversas facetas da violência que é 

social, política, econômica e interpessoal. Reforçamos essa ideia ao entendermos que o espaço 

geográfico, ele tanto condiciona como é condicionado pelas ações da sociedade, nesse 

sentido, a violência é um fenômeno social que tem forte relação com o espaço, que é humano, 

vivido, conflituoso e político. 

Humano visto que, não existe espaço sem a presença do homem vivendo em 

sociedade. O homem como ser social ele é historio, portanto ao viver existindo ele cria o 

espaço através de suas ações, emoções e materialidades, que criam novas ações requerendo 

novas funções às velhas e novas materialidades. Enfim, ele (homem) é o próprio espaço em 

movimento, de acordo com Santos,  

 
A sociedade se transforma em espaço através de sua redistribuição sobre as 

formas geográficas, e isto ela o faz em beneficio de alguns e em detrimento 

da maioria; ela também o faz para separar os homens entre si atribuindo-lhes 

um pedaço de espaço segundo um valor comercial: e o espaço- mercadoria 

vai aos consumidores como uma função de seu poder de compra (SANTOS, 

1996 p.213). 

 

Por isso que o espaço, por ser humano no sentido da existência vivida, ele também é 

conflituoso, pois o viver em sociedade é viver em meio a conflitos de interesses e de poder 

pelas virtualidades (a materialidade que é, ou que poderá vir a ser) oferecidas pelo território. 
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Trata-se de uma medida de forças, entre os estratos sociais, entre estes e as empresas e estas 

entre si, onde cada qual requer pra si o atendimento de suas demandas que mudam de grau, 

intensidade e valor de acordo com cada tempo histórico. “O espaço é um verdadeiro campo de 

forças cuja formação é desigual. Eis a razão pela qual a evolução espacial não se apresenta de 

igual forma em todos os lugares”. (Santos 1996, p.122).  

O espaço é humano, conflituoso e também político visto que, ao concebermos o 

homem enquanto ser social, racional e emotivo, isto nos remete a pensar o fator político, 

como elemento para a articulação da vida entre os membros de uma dada sociedade em um 

dado território. Além de gerir a vida social, a política é um fator elementar no ordenamento 

espaço- territorial. Redefinindo os usos sociais, econômicos e também culturais. Ao discutir 

política, Santos (1997, p.18), certifica que: 

 
Política por definição é um fenômeno de dimensão ampliada, uma vez que 

esta requer uma visão de conjunto. Na medida em que não há essa visão do 

conjunto, também não há política, pois esta apenas se concretiza quando 

existe a consideração de todos e de tudo.  

  

Enfim, a materialidade e as ações que constituem o espaço é fruto desses conflitos de 

interesses econômicos, políticos, sociais e culturais que perpassam toda a camada da 

sociedade.  Enquanto objeto de estudo da Geografia, nossa concepção de espaço fundamenta-

se na atribuição de Santos (2012b, p.63), o qual concebe o espaço como “um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”.  

Este conceito nos permite entender a Geografia como uma ciência social que busca se 

aproximar da totalidade, lidando ao mesmo tempo com o conjunto de objetos entrelaçados, 

isto é, com a materialidade do espaço, abraçada indissociavelmente com a soma das ações, ou 

seja, com a sociedade em movimento, sempre se ressignificando, se renovando, criando novas 

formas-conteúdo através da sucessão processual de eventos históricos. É aquilo que Santos 

(2012b, p.109), nos fala ao afirmar que: 

 
Quando a sociedade age sobre o espaço, ela não o faz sobre os objetos como 

realidade física, mas como realidade social, formas-conteúdo. Isto é, objetos 

sociais já valorizados aos quais ela (sociedade) busca oferecer ou impor um 

novo valor. A ação se dá sobre objetos já agidos, isto é, portadores de ações 

concluídas, mas ainda presentes. 

 

Conforme ressalta o autor, trata-se de sistemas indissociáveis que exercitam uma 

influência recíproca entre si. Faces de um mesmo artifício, em que um não se explica sem o 

outro, isto é o espaço geográfico, um hibrido de relacionamento entre sociedade e espaço.  
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Haja vista que o espaço geográfico é social, não há como estudá-lo e analisá-lo 

separado da sociedade que o conforma, que o constitui e ao mesmo tempo, por ele é 

constituída. Pensar o espaço é considerá-lo como uma instância social que se impõe a tudo e a 

todos, este é a ordem da existência humana no mundo. Instância, pois o espaço é uma 

categoria abstrata, o qual atinge a sua concretude por meio do trabalho e do uso social, daí que 

Santos e Silveira (2011) propõe uma abordagem de espaço geográfico enquanto sinônimo de 

território em sendo usado, ou seja, o espaço de moradia do homem, por isso o território é 

usado, praticado, vivido e humanizado, portanto dialético.  

De acordo com Cataia (2011) o território usado deve ser apreendido enquanto um 

conceito híbrido contemplando duas dimensões: uma geométrica e outra social. Sendo a 

primeira, uma dimensão caracterizada pelas distâncias físicas na determinação da extensão 

territorial de um Estado-nação; a segunda dimensão por sua vez, não exclui a primeira, mas 

também não se limita a ela. Esta se remete ao efetivo uso do território por uma dada sociedade 

em um dado tempo histórico, através do trabalho e do seu arcabouço técnico disponível. Para 

o autor as relações políticas são elemento fundamental nos usos do território, este por sua vez, 

também se caracteriza como um agente organizador da sociedade através de sua forma-

conteúdo.  

Conforme Santos e Silveira, (op cit, p.93) “O território é usado a partir de seus 

acréscimos de ciência e técnica, e tais características o definem como um novo meio 

geográfico. Tanto sua constituição como seu uso exige, todavia, parcelas volumosas de 

informação”. Esse acrescimento de ciência, técnica e informação é distribuído no território de 

acordo com os interesses do Estado, das firmas e instituições internacionais do grande capital, 

dando há algumas parcelas do território, a concentração do poder através do comando técnico, 

econômico e político. Deste modo, o uso do território se caracteriza por ser seletivo e 

segregado, “porque a eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua localização. 

Os atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para 

os outros” (Santos 2008b, p.79). Esse é o contexto político e econômico do mundo do 

presente, caracterizando o prodígio chamado de globalização. Fenômeno que se configura 

enquanto uma realidade material e social que se instala nos lugares, redefinindo o papel do 

espaço geográfico, a fim de reproduzir uma economia capitalista mundializada.  

A globalização é fruto das políticas econômicas externas e internas das grandes 

potências da Europa, de países como Estados Unidos e China, das grandes agências e 

instituições reguladoras como a Organização Mundial do Comércio (OMC), Banco Mundial 

(World Bank) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), bem como dos grandes corporações 
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econômicas atuantes na escala mundo, mas, sobretudo, é mais do que isso, é resultado do 

casamento entre ciência, técnica e informação. Trata-se do período técnico-científico-

informacional que alcançou um desenvolvimento sem precedentes no decorrer do século XX. 

A ciência e a técnica e, por conseguinte a informação; se configuram enquanto alicerces para 

o uso efetivo e concomitante do território, permitindo ao capital o seu funcionamento sobre as 

mesmas bases e ao mesmo tempo em todos os continentes, países, estados e lugares, dando 

assim as condições necessárias para a reprodução do capital a níveis jamais vistos (Santos e 

Silveira 2011).  

Como dito anteriormente, este período técnico-científico-informacional ressignifica a 

estrutura espacial, possibilitando que o espaço geográfico se torne um espaço global, o qual 

apresenta entre outras características a “transformação dos territórios nacionais em espaços 

nacionais da economia internacional” (Santos 2008a, p.47). Os sistemas de engenharia e as 

redes técnicas de informação assumem importante papel nesse processo de mundialização da 

economia capitalista. Ao discutir o fenômeno da globalização, Santos, (2008b), quebra alguns 

paradigmas que alicerçam essa estrutura econômica, política e social que o homem tem 

presenciado no período atual. O autor propõe uma nova abordagem, de modo que 

globalização deva ser interpretada como um fenômeno que possui três faces de uma única 

realidade: A globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade.  

Enquanto fábula, a crítica versa sobre imagens e noções construídas no imaginário 

social, as quais são difundidas também pela academia e especialmente por meio dos grandes 

veículos de informação, como o Estado e as mídias veiculadas as grandes corporações ligadas 

aos agentes hegemônicos do capital. Nesse sentido, a globalização como fábula diz respeito às 

informações impostas a sociedade como verdades absolutas. Assim, o autor critica a ideia do 

mundo como aldeia global (crítica à informação); da contração do espaço-tempo (a 

velocidade não está ao alcance de todos); cidadania universal (as fronteiras nunca estiveram 

tão vivas); Politização das Estatísticas (estão a serviço do capital) e a ideia da morte do Estado 

(falsa, uma vez que a própria globalização dele precisa para funcionar).  

As fábulas da globalização permitem a idealização daquilo que o autor chama de 

globalização como perversidade. Perversa, pois as riquezas concentram-se nas mãos de alguns 

poucos. A grande massa é excluída do sistema. Remete-se a um fenômeno que aumenta o 

número de pobres e de miseráveis pelo mundo, intensificando a fome, o desemprego e 

desamparo em todos os continentes. Acende nos indivíduos a chama do individualismo e da 

competitividade, características de comportamentos inerentes às ações dos agentes 
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hegemônicos. A raiz dessa perversidade esta na diminuição do sentido da solidariedade entre 

os homens.  

A globalização enquanto possibilidade trata-se de uma realidade ainda não alcançada, 

mas que é possível de ser atingida. Diz respeito à outra forma de vivenciar o mundo, o qual se 

caracteriza como um conjunto de novas possibilidades, perspectivas e horizontes. Para o 

autor, estas mesmas bases técnicas que possibilitaram tornar o mundo tal qual ele se apresenta 

na atualidade. Podem ser postas a serviço não apenas do capital, mas também e, 

especialmente das necessidades sociais. Neste sentido, é possível reescrever uma nova história 

do mundo, com a institucionalização de uma sociedade mais humana e solidária. 

As políticas econômicas dos Estados-nação que condicionam o uso hegemônico dos 

grandes sistemas de engenharia do território pelas grandes empresas e corporações do capital 

internacional são viabilizadas por esse sistema de globalização como fábula e como 

perversidade. A globalização por meio de seus agentes torna o uso do território mais seletivo, 

punindo a grande massa da população que veem o seu direito ao uso ser cada vez mais 

limitado, dificultado, condicionado as suas possibilidades monetárias.  

Em outras palavras, proliferam as desigualdades territoriais, ao passo que as ações de 

financiamento e criação de grandes infraestruturas pelo Estado são localizadas em alguns 

fragmentos do território, impondo ou mesmo intensificando a hierarquia existente entre os 

lugares e entre as pessoas; disseminando as desigualdades sociais e intensificando o quadro de 

pobreza, ao passo que essa política econômica, drena do Estado os recursos que poderiam ser 

atribuídos em políticas sociais mais eficazes e menos assistencialistas. Outro fator que 

contribui para a exclusão social é a atribuição ao mercado, o papel que deveria ser exercido 

pelo Estado, assim os serviços essenciais como a educação, segurança, saúde e lazer de 

qualidade tornam-se quase que exclusivos para aqueles que podem por eles pagar. Troca-se 

uma cidadania cidadã por uma cidadania de mercado, 

 
O peso do mercado externo na vida econômica do país acaba por orientar 

uma boa parcela dos recursos coletivos para a criação de infraestruturas, 

serviços e formas de organização do trabalho voltado para o comércio 

exterior, uma atividade ritmada pelo imperativo da competitividade e 

localizada nos pontos mais aptos para desenvolver essas funções. Isso não se 

faz sem uma regulação política do território e sem uma regulação do 

território pelo mercado (SANTOS E SILVEIRA 2011, p.21-22). 

 

Dessa forma, apreender as contradições de uma sociedade, é considerar o uso que a 

mesma faz do seu território, ou seja, de seu espaço vivido. Uso esse que é dado através das 

ações e emoções que a sociedade, o Estado, as instituições e as empresas exercem sobre a 
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materialidade. Alguns usam o território mais que outros. Por sua vez, a noção de uso do 

território, conduz a ideia de espaço banal, proposta por Santos (2008a), ao definir o espaço 

banal como o espaço de todos os usos, ou seja, é o espaço de todos os homens, de todas as 

instituições e todas as empresas, independente de suas forças e grau de articulação, enfim o 

espaço de todas as dimensões do acontecer humano.  

Como mencionado no decorrer do texto, ao discutimos a ideia de uso, devemos 

relembrar a noção de conflito, pois o uso não é igual para todos, alguns usam o território mais 

que outros. Estes usos sociais acontecem em diferentes nuances e em diferentes graus e 

escalas. Conforme Santos (2012b, p.317) “o espaço se dá ao conjunto dos homens que nele se 

exercem como um conjunto de virtualidades de valor desigual, cujo uso tem de ser disputado 

a cada instante, em função da força de cada um”. Dessa forma entendemos que a luta pelo uso 

do território depende da força econômica, social, política, simbólica e cultural do individuo ou 

do grupo social perante toda a sociedade, daí que cada fração da sociedade utilizará o 

território de diferentes formas, promovendo assim por sua vez as diferenciações e as 

desigualdades socioterritoriais. 

Além é claro, como falamos anteriormente, esse uso do território não é exclusivo dos 

grupos sociais, pelo contrário, as infraestruturas ou virtualidades do território, estão postas 

para atender os interesses das grandes empresas hegemônicas do capital e não da maioria da 

sociedade, assunto ao qual voltaremos a mencionar em outro momento da discussão. Enfim, o 

território enquanto espaço da existência do homem, ele não é homogêneo, pelo contrário, se 

caracteriza pela sua heterogeneidade. É com este aporte teórico que envolve os conceitos de 

território usado e de espaço banal, que nos permite analisar a sociedade em suas contradições 

e os seus conflitos, possibilitando assim, formular o discurso geográfico das desigualdades 

entre os homens e entre estes e os lugares, e com isso compreender a forma pela qual a 

violência se materializa no território, não apenas como fenômeno, mas também como 

essência. Kosik (1976, p.12), distingue a relação entre fenômeno e essência, destacando que:  

 

Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como 

a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele 

se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a essência [...] O fenômeno 

não é, portanto, outra coisa se não aquilo que – diferentemente da essência 

oculta – se manifesta imediatamente, primeiro e com maior frequência. 

 

Esta reflexão nos induz a examinar o como e o porquê a violência se apresenta de 

forma tão marcante no cotidiano da sociedade do agora.  Sobre a violência de hoje, cabe 

pontuar que esta não é a mesma de ontem, pois a ordem social estabelecida no período atual, 
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diferentemente de outrora, é mais perversa, desumana e cruel, agora a violência é 

generalizada, passando da esfera local para o campo global.  

De acordo com Santos (2008b), qualquer que seja o ângulo que se examine as 

situações do período atual, a realidade pode ser vista como uma fábrica de perversidade, 

moldada pela política neoliberal do fenômeno globalização, que atua sobre tudo e todos, 

utilizando do espaço banal a seu bel prazer, como se as áreas territoriais dos Estados nacionais 

fossem um vasto domínio, sem controle e totalmente desregulamentado. É a vontade dos 

atores hegemônicos, articulados ao capital nacional e local na sua busca em consumir os 

recursos oferecidos pelos territórios. Isso pode ser materializado nos planos diretores urbanos 

que muitas vezes priorizam os interesses das grandes construtoras que são financiadas por 

capital nacional e internacional; nas políticas de reforma agrária que atende as vontades das 

agroindústrias em detrimento do pequeno agricultor; nas políticas de isenções fiscais para as 

grandes montadoras de automóveis e demais fábricas de outros setores; na área do turismo de 

massa onde o Estado entra como provedor de um sistema de engenharia capaz de atender as 

demandas do setor; nos serviços bancários, cuja regulação atua para maximizar os lucros 

dessas grandes empresas e etc. Tudo isso funcionando sob o aval da mão do Estado que atua 

muitas vezes em detrimento dos interesses sociais mais amplos.  

Considerando esta linha de raciocínio, vê-se que a priorização de uma política em 

detrimento de outra, facilita ou mesmo intensifica as situações de desamparo e desigualdade 

que não são apenas sociais, mas também territoriais, aos quais podem ser observadas nas 

diferentes formas pelas quais o território é usado e vivenciado pela sociedade; através deste, 

podemos observar outras vulnerabilidades como a problemática dos conflitos interpessoais. 

Enfim, as diferentes formas de uso do território e a violência são elementos que não podem 

ser considerados como entes separados, mas como obra de uma única realidade. É a busca da 

ideia de totalidade na compreensão dos fenômenos, ou seja, nada se explica sozinho, tudo está 

interligado. “Cada coisa nada mais é que parte da unidade, do todo, mas a totalidade não é 

uma simples soma das partes. As partes que formam a totalidade não bastam para explicá-la. 

Ao contrario, é a totalidade que explica as partes” (Santos 2012b, p.115).  

Neste sentido, questionar, argumentar e refletir sobre a violência, também é fazer 

Geografia. É buscar compreender como a globalização da economia, da política e da cultura 

interfere no espaço geográfico (território usado) produzindo e refletindo o fenômeno da 

violência, não a violência periférica ou funcional derivada, como argumentado por Santos 

(2008b), mas sim a violência estrutural como matriz fundadora de todas as demais formas de 

violência, vivenciada e produzida pela sociedade. 
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3. A VIOLÊNCIA NO BRASIL, UM FENÔMENO NOVO?  

 

Existe uma percepção de que os índices de violência interpessoal 

(agressões/homicídios) têm crescido assustadoramente no Brasil no decorrer das últimas 

décadas. Os meios de comunicação em massa, têm sistematicamente veiculado o problema no 

cotidiano da sociedade brasileira. Fato que vem legitimando, ainda que, em diferentes escalas 

de intensidade, a disseminação do medo e do sentimento de insegurança entre os indivíduos 

em todo território nacional; as estatísticas oficialmente apresentadas pelo Estado, por sua vez 

nos revelam números bastante elevados de violência e criminalidade com notório crescimento 

nas regiões Norte e Nordeste do território. Entretanto, não se trata aqui de mencionar o 

fenômeno da violência como algo novo no país, tão pouco no mundo, pois toda a história da 

civilização humana é permeada por diversas formas de violência que corroboraram para 

formar a sociedade tal qual se apresenta nos dias atuais.  

A história nos mostra que a ambição humana para aquisição de novos territórios e 

recursos, fora fator decisivo para que o fenômeno da violência se fizesse presente na formação 

de tribos, povos, impérios, reinos e nações. Ou seja, a violência é histórica, e vem 

acompanhando o homem na sua relação com o outro e com o seu ambiente vivido, desde o 

período do nomadismo (sem habitação fixa) até a sua constituição enquanto sociedades 

sedentárias (“fixas” a um espaço físico) possuindo assim um papel fundamental na formação e 

dinamização de territórios, civilizações e culturas.  

De acordo com Domenach (1981, p.33) a violência é tão antiga quanto o mundo, ela 

está escrita e enraizada nas relações sociais; nesta mesma linha de raciocínio, Minayo (2006), 

nos afirma que a violência é um fenômeno social da ordem do vivido, arraigada na própria 

formação da civilização humana. Diante do exposto, continua, “Nunca existiu uma sociedade 

sem violência, mas sempre existiram sociedades mais violentas que outras cada uma com sua 

história (op cit p.15)”, ou seja, de acordo com épocas, culturas e lugares, a violência se 

manifesta sobre várias faces e possui diferentes significados. Por exemplo, as práticas de 

torturas se constituíam enquanto uma conduta banal durante a Idade Média, as quais eram 

toleradas pela sociedade em nome de crenças religiosas e culturais; assim como as guerras e a 

escravidão também foram aceitas socialmente como sinônimos de honra, riquezas e status 

social e político como no era do antigo Império Romano e em tempos mais recentes, como 

durante o período colonial. 

Enfim, comportamentos e condutas sociais, devem ser compreendidos a luz do seu 

tempo e do espaço em questão. Neste sentido, é necessário reconhecer que a configuração da 
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violência social, política, econômica e institucional que se faz presente no Brasil de hoje, não 

é um fenômeno novo, mas sim, um processo socioespacial que apresentou e apresenta várias 

facetas, ao longo da história que perfaz a formação territorial brasileira. Ou seja, apesar de 

algumas semelhanças, oferece certas peculiaridades consoantes aos seus regimes político e 

econômico de cada época. 

Nesse sentido, o segundo capítulo deste trabalho encontra-se dividido em dois 

subcapítulos. Sendo o primeiro voltado para a discussão do fenômeno da violência no Brasil, 

a partir de seus status enquanto Colônia empresarial vinculado ao projeto geopolítico do reino 

de Portugal no decorrer de três séculos, passando pelo período imperial, até a sua formação 

enquanto um Estado nacional moderno e industrializado no século XX. Por sua vez, o 

segundo subcapítulo, dedica-se a apresentação e discussão dos dados de violência interpessoal 

(agressões/homicídios) no país, apresentando a sua atual dinâmica regional, sobretudo, a 

partir da década de 2000.  

 

3.1 A violência de ontem e hoje: algumas breves pontuações históricas do problema 

 

O regime político, econômico e administrativo do mundo ocidental do século XVI, foi 

marcado por um contexto de expansão do capitalismo mercantil, provocado principalmente 

pela possibilidade técnica que permitiu ao homem o descobrimento de novas fronteiras 

territoriais no além-mar, contexto em que autorizou as grandes potências europeias da época a 

estabelecer um regime jurídico colonial que corroborou para uma dinamização econômica na 

Europa ocidental, fazendo com que houvesse um maior intercâmbio comercial de produtos 

tropicais, ouro e prata entre as maiores metrópoles do período.  

Essa conjuntura possibilitou a emergência das bases do capitalismo hegemônico como 

sistema político e econômico tal qual conhecemos hoje. Feito esse breve resgate, pode-se 

mencionar que neste quadro de referência, o Brasil devido a toda sua a extensão territorial, se 

estabeleceu em um dado momento da história, como uma importante posse para o reino de 

Portugal, constituindo-se enquanto uma colônia portuguesa, cujo papel na divisão 

internacional do trabalho, se caracterizava no fornecimento de elevados montantes de matéria-

prima de grande valor econômico e monetário para o mercado europeu em ascensão.  

Neste sentido, destaca-se num primeiro momento, o comércio do pau-brasil como um 

produto de alto valor agregado, mas que, no entanto, não propiciou as políticas de 

povoamento nem tão pouco de ocupação e territorialização, visto que, não havia o cultivo do 

produto pelo colonizador, mas apenas a sua extração, seja pelo português ou mesmo por 

traficantes franceses que aqui ancoravam; num segundo momento, já com o processo de 
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expansão territorial, populacional e social em andamento, tem-se in loco a produção, extração 

e a exportação pela via marítima de produtos tropicais como cana-de-açúcar, tabaco e outros, 

bem como produtos minerais entre os quais o diamante e o ouro, carro forte da economia 

brasileira em parte de seus dois primeiros regimes políticos, ou seja, colonial e imperial.  

No tocante a este processo de posse do território para atender aos interesses do capital, 

a força motriz para a manutenção e a ampliação destas respectivas atividades econômicas no 

Brasil, alicerçavam-se num regime perverso em que a prática da violência fora elemento 

determinante, se impondo de forma vertical contra nativos (indígenas), negros e pobres. 

Inicialmente tem-se uma violência pulsante contra os nativos que habitavam esta região, os 

quais foram enganados, escravizados e dizimados; seguido da violência marcada por séculos 

de escravidão negra. 

 Trata-se de um sistema, cuja exploração desse tipo de força de trabalho correspondia 

as necessidades do capital mercantil que comandou a sua consolidação e generalização pelas 

colônias, retirando deste regime de trabalho forçado, elevados lucros em prol de suas 

metrópoles. Remete-se ao caráter repressivo e violento do escravismo, diagnosticado por 

Ianni (1988) como mais-valia absoluta.
7
 Ou seja, para se estabelecer na colônia e, por 

conseguinte para explorar o território, fora necessário num determinado período da história o 

uso do trabalho forçado, como motor compulsório do capital mercantilista no decorrer de 

séculos. Desse modo, analisando a relação entre capitalismo e escravidão no novo mundo, 

Ianni (op cit, p.18), nos aponta: 

 

Toda formação social escravista estava vinculada, de maneira determinante, 

ao comércio de prata, ouro, fumo, açúcar, algodão, e outros produtos 

coloniais.  Esses vínculos protegidos pela ação do Estado e combinados com 

os progressos da divisão do trabalho social e da tecnologia constituíram, em 

conjunto, as condições da transição para o modo capitalista de produção. 

 

O Brasil entra nesse contexto, sob a forma de empresa comercial
8
 (colônia) que tinha 

como fim, gerar ganhos de receitas para a coroa e elite portuguesa, através da produção, 

transporte, exportação e comercialização dos produtos advindos de suas terras. Neste quadro 

                                                 

7
 Sistema no qual a mercadoria aparece imediata e explicitamente como produto da força de trabalho alienada. 

Onde o escravismo é duplamente alienado, como pessoa, enquanto propriedade do senhor, e em sua força de 

trabalho, faculdade sobre a qual não pode ter comando. O escravo é obrigado á produzir muito além do que 

recebe para viver e reproduzir-se; e não dispõe de condições para negociar bem o uso da sua força de trabalho 

nem a si mesmo. 
8
  Resultante da aliança entre a burguesia mercantil e a nobreza. Portanto foi caracterizado pela implantação de 

firmas mercantis europeias baseadas no trabalho escravo de grande escala e na grande extensão territorial 

(plantátions litorâneas), exploração extensiva e especuladora dos recursos naturais, para o mercado internacional, 

as quais eram as células fundamentais da estrutura econômica e social da colônia (Becker, 1998).  
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de referencia, o sistema escravocrata entra como solução para a carência de mão de obra 

disponível para o trabalho. Assim, a exploração dessa força de trabalho, que fora imposta de 

forma vertical ao indígena e ao negro, assinalou na história brasileira, um período obscuro 

regido pelo choque de interesses entre povos de diferentes origens, culturas e crenças, que no 

decorrer de séculos fora um dos elementos responsáveis pela formação social, demográfica e 

territorial deste Estado-nação.  

Nesta direção, tem-se um território em que nativos e africanos apelaram pelo uso da 

violência como forma de “Libertação” marcando assim uma história sangrenta com milhares 

de vidas dizimadas em nome de um sistema cujo lastro é regido por uma ideologia de 

acumulação, lucro e da exploração do homem pelo homem. Fazendo com que povos paguem 

um alto preço em lutas cruéis que assolaram todo o país. Em outros termos, o território 

brasileiro é caracterizado por uma série de conflitos cruéis de ordem econômica, social e 

racial. Período indigesto de sua formação, permeada pela violência entre nativos, negros e 

europeus. Conforme a análise feita por Darcy Ribeiro (1995, 168),  

 
O processo de formação do povo brasileiro, se fez pelo entrechoque de seus 

contingentes índios, negros e brancos, foi, por conseguinte, altamente 

conflitivo. [...] vivemos praticamente em estado de guerra latente, que, por 

vezes, e com frequência, se torna cruento, sangrento.  

 

Enfim, entre as seções de violência que caracteriza a biografia do povo brasileiro, 

buscamos sintetizar nos próximos parágrafos; primeiramente, a onda de opressão e 

brutalidade que marcaram os conflitos generalizados contra os povos nativos que habitavam o 

Brasil antes da chegada do colonizador europeu, como se ver a seguir, uma violência 

assinalada pelo massacre deste povo, pela usurpação de sua força de trabalho, de suas terras, 

crenças, e bens e; num segundo momento, a violência corporificada pela escravidão contra o 

negro que se materializou no trabalho forçado, na indiferença e no racismo; finalizando com 

as discussões sobre as novas facetas da violência que caracterizaram o Brasil no século XX.   

3.1.1 A luta pelo uso do território e pelo direito a vida: a violência contra o nativo 

  

A grande extensão territorial que se conhece hoje como Brasil, não estava desocupada. 

Ante a chegada do europeu, aqui habitavam diversos povos distribuídos por todos os pontos 

território, cada qual com sua própria organização política, social, cultural e religiosa, os quais 

mantinham uma relação com o seu meio vivido bastante díspar daquela praticada pelo 

colonizador.  
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Sem adentrarmos de forma mais aprofundada no tema, podemos apontar que, no 

século XVI, a gênese da formação territorial brasileira, estava associada diretamente ao 

projeto de exploração e colonização do Brasil pelo Estado português, momento histórico em 

que a Europa passava por um período de expansão do modo de produção capitalista, 

fomentado, sobretudo, por meio da intensificação mercantil promovida pelas grandes 

navegações e pelo desenvolvimento da técnica
9
 e da ciência, o que facilitou e dinamizou as 

trocas comerciais entre as grandes nações europeias do período. 

Neste contexto de intercâmbio comercial entre as potências europeias, o Brasil se 

constitui enquanto uma potencialidade produtiva e explorativa para o reino de Portugal, 

fornecendo ao comércio além-mar, elevados montantes de matéria-prima de grande valor 

econômico e monetário para o mercado europeu. Neste sentido, o português que aqui chegou, 

tinha um projeto político e econômico estabelecido: se apropriar das terras “descobertas”, 

fixando sua soberania e autoridade sob o território a fim de constituir in loco um regime 

jurídico colonial capaz de fornecer a metrópole, elevados montantes de produtos de alto valor 

agregado de cunho econômico e monetário para o mercado europeu; assim como também, 

impor seu domínio perante os habitantes locais ao se apropriar de seu conhecimento, de sua 

força de trabalho e de suas riquezas.  

Isso corroborou para a deflagração de intensos conflitos pelo uso do território seja pelo 

nativo para a manutenção da posse de suas terras e pelo direito a vida e a liberdade; seja pelo 

colonizador português que aqui pretendia se estabelecer cravando uma nova ordem social, 

política e econômica. É o que podemos ver em Prado Junior: 

 
Os nativos se defendiam violentamente; eram guerreiros, e não temiam a luta 

[...] Foi um período agitado na história brasileira. Às guerras entre colonos e 

indígenas acrescentaram-se logo as intestinas destes últimos, fomentadas 

pelos brancos e estimuladas pelo ganho que dava a venda de prisioneiros 

capturados na luta. De toda essa agitação eram os índios naturalmente que 

levavam a pior; mas nem por isso os colonos deixaram de sofrer muito 
(PRADO JUNIOR 1990, p.35). 
 

Trata-se de um período conturbado na história do Brasil, onde a violência se colocava 

de forma vertical na medida em que o homem branco (colonizador) se impunha perante o 

nativo a partir de uma perspectiva de superioridade racial, social, moral, espiritual e técnica. É 

o que Minayo (2006), nos mostra ao interpretar Dias e Gambini (1999), quando afirma que 

                                                 

9
 - Ao mundo ibérico propusemos a categoria de império mercantil salvacionista, gerado pela mesma revolução 

tecnológica, a mercantil, que deu acesso ao ultramar. Tecnologia gerada no mundo árabe e no mundo oriental, 

mas acolhida e concatenada primeiro pelos portugueses (Darcy Ribeiro, 1995, p.65). 
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este período se constituiu como uma fase de total falta de sintonia cultural, moral e espiritual 

entre um povo que chega e o povo que aqui se encontra, de modo que para o português, os 

seres que habitavam a terra descoberta, eram indivíduos estranhos, primitivos, pobres e 

selvagens.  

Fato que contribuiu na eclosão da disseminação da violência que subjulgou o nativo, 

por meio da capacidade militar e técnica do europeu que conferiu o uso da força bélica, 

política e econômica para expropriar, ocupar e explorar o novo mundo. Situação que 

promoveu no território brasileiro, um grande genocídio dos povos aqui existentes, através de 

inúmeros conflitos, os quais se concatenaram em vários campos de atuação, quer seja a 

violência materializada no campo biótico, ecológico (territorial), socioeconômico e cultural. É 

o que podemos ver em o Povo Brasileiro, 

 

Esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, como 

uma guerra bacteriológica travada pelas pestes que o branco trazia no corpo 

e eram mortais para as populações indenes. No ecológico, pela disputa do 

território, de suas matas e riquezas para outros usos. No econômico e social, 

pela escravização do índio, pela mercantilização das relações de produção, 

que articulou os novos mundos ao velho mundo europeu como provedor de 

gêneros exóticos, cativos e ouros. No plano étnico‐cultural, essa 

transfiguração se dá pela gestação de uma etnia nova, que foi unificando, na 

língua e nos costumes (DARCY RIBEIRO 1995, p.30). 

 

Ou seja, o nativo pagou um alto preço frente à chegada do europeu ao Brasil. Fase que 

abrangeu relações conflituosas, ora de aliança ora de lutas. Período que envolveu séculos de 

lutas sangrentas pelo uso do território em que os povos que aqui viveram, amargaram uma 

situação violenta marcada por várias frentes, como as doenças estranhas ao nativo, 

corroborando para que centenas de indivíduos perecessem frente às ondas de epidemias de 

varíola, tuberculose e sarampo
10

.  

Assim como também a violência que emerge através da fome generalizada pela 

impossibilidade de produção de alimentos devido à perda da posse da terra e de seu campo de 

caça; ou mesmo através da indiferença causada pelo seu não reconhecimento, como sujeitos 

                                                 

10
 - A branquitude trazia da cárie dental à bexiga, à coqueluche, à tuberculose e o sarampo. Desencadeia‐se, ali, 

desde a primeira hora, uma guerra biológica implacável. De um lado, povos peneirados, nos séculos e milênios, 

por pestes a que sobreviveram e para as quais desenvolveram resistência. Do outro lado, povos indenes, 

indefesos, que começavam a morrer aos magotes. Assim é que a civilização se impõe, primeiro, como uma 

epidemia de pestes mortais. Depois, pela dizimação através de guerras de extermínio e da escravização. 

Entretanto, esses eram tão-só os passos iniciais de uma escalada do calvário das dores inenarráveis do extermínio 

genocida e etnocída (DARCY RIBEIRO, op cit p.47). 
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que possuíam linguagem, hábitos, tradições e costumes que lhe eram próprios impondo aos 

mesmos uma única crença religiosa, uma única língua e cultura. Entre outras formas, tem-se a 

violência contra o corpo, causada por estupros e torturas.  

E, é claro a violência materializada no uso e exploração da mão de obra nativa como 

trabalho escravo. Contexto que resultou em séculos de resistência marcado por guerras de 

grandes projeções em que milhares de nativos foram dizimados, o que resultou numa limpeza 

étnica, na usurpação, dominação e demarcação arbitraria do território que outrora pertencia a 

outros povos, que apesar de manterem pouca articulação entre si, resistiram até onde se pôde, 

à violência vertical exportada de outra realidade que era totalmente estranha ao mundo por 

eles conhecido.   

3.1.2 A alienação do escravo enquanto ser: violência contra o negro  

 

A violência não só atingiu a população nativa, como também num momento seguinte e 

paralelo a este, fez parte da realidade vivenciada pelo negro africano importado para o Brasil 

para ser usado como mão de obra escrava, tornando-se elemento essencial para a dinâmica 

agroexportadora da economia brasileira nos seus regimes político colonialista e imperialista. 

Ou seja, o escravismo, fora uma força de trabalho muito lucrativo para o Brasil durante 

séculos. De forma sintética podemos dizer que esse tipo de mão de obra foi utilizado, entre 

outros aspectos, para a produção de cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, posteriormente 

usado como força de trabalho na exploração de metais preciosos na região central do território 

e por fim nas grandes plantações de café no Sudeste brasileiro. Em um dado momento da 

história, tratava-se de um modelo de força de trabalho, altamente vantajoso, tanto para as 

elites locais e/ou para as metrópoles europeias.  

Na perspectiva do sistema escravista, fundamentalmente, o negro era considerado um 

ser sem alma, um bem a ser comercializado, utilizado, explorado, ou seja, uma mercadoria, 

peça e que, portanto pertencia ao seu senhor. Neste sentido, a violência contra o negro foi 

marcada pela agressão física, cultural e psicológica, quadro em que, a linha que separa o 

limite entre um ou outro tipo de violência era muito tênue. 

Ao refletirmos sobre o regime escravocrata no Brasil, temos de entender que o uso do 

trabalho escravo, exigia dos seus senhores, mecanismos de repressão para sua manutenção, e 

é ai podemos pontuar varias esferas que marcaram a violência contra o negro, entre elas 

aquela que mencionamos como o campo da opressão física, que se materializavam em açoites, 

estupros, prisões e mutilação. Enfim, sob o olhar do sistema escravocrata, o castigo do negro 
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era considerado como necessário e justo para a manutenção da ordem estabelecida coagindo 

assim possíveis núcleos de revoltas.  

A face da opressão cultural se apresentava entre outras formas, na expurgação de suas 

terras, na coação ao uso da língua materna, na proibição aos cultos e crenças religiosas, do 

não direito ao parentesco, na alienação traduzida na sua negação enquanto ser, ou seja, na sua 

desumanização como uma das formas mais cruéis e perversas vividas por esse povo, 

reduzindo a sua capacidade de pensar e agir por si, limitando-se apenas a condição servil. Ou 

seja, 

Desapossados de suas terras, escravizados em seus corpos, convertidos em 

bens semoventes para os usos que o senhor lhes desse, eles eram também 

despojados de sua alma. Isso se alcançava através da conversão que invadia 

e avassalava sua própria consciência, fazendo‐os verem‐se a si mesmos 

como a pobre humanidade gentílica e pecadora (DARCY RIBEIRO, 1995 

p.72). 

 

Violentados e expropriados de suas terras, o homem negro traficado para o Brasil, se 

encontrava em um terreno hostil, obrigado a conviver com seus pares de diferentes línguas, 

tribos e culturas. Em meio a esse caldeirão étnico em que se encontrava, o negro se via imerso 

a uma sociedade indiferente que o tratava enquanto mera mercadoria, um bem a ser adquirido. 

É assim que funcionava a empresa escravista no Brasil,  

 

Fundada na apropriação de seres humanos através da violência mais 

crua e da coerção permanente, exercida através dos castigos mais 

atrozes [...] de eficácia incomparável. Submetido a essa compressão, 

qualquer povo é desapropriado de si, deixando de ser ele próprio, 

primeiro, para ser ninguém ao ver‐se reduzido a uma condição de bem 

semovente, como um animal de carga; depois, para ser outro, quando 

transfigurado etnicamente na linha consentida pelo senhor, que é a 

mais compatível com a preservação dos seus interesses (DARCY 

RIBEIRO, op cit p.118). 

 

É ai que impera a face da violência psicológica, fruto e complemento das demais 

formas de violência que marcavam o cotidiano vivido pelo negro no Brasil. Marcado pelo 

racismo e pela indiferença; pelos laços mantidos com a terra de origem; pela proibição da fé; 

pela separação de familiares enfim, o trabalho escravo foi duro e massacrante para o negro. 

Onde os poucos núcleos de resistência (quilombos) que emergiam em meio a este contexto, 

foram duramente massacrados pelos senhores agrários sob o aval da coroa portuguesa e mais 

tarde pelo império brasileiro. Protegido através das ações do Estado, a empresa escravocrata 

era altamente lucrativa, concretizando-se num sistema que deu certo para a elite portuguesa, 
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posteriormente para a elite brasileira, que retiravam dessa força de trabalho parte de sua fonte 

de riquezas.  

Ianni (1988) nos lembra de que a consolidação e generalização do trabalho escravo no 

novo mundo, fora obra arquitetada pelo capital comercial europeu. Tornando-se um dos 

negócios mais sólidos e lucrativos para o regime colonialista brasileiro, permanecendo-se 

quase que inalterado até quase o final da fase do Brasil imperial. Com a abolição da 

escravatura nos fins do século XIX, não se percebe o fim da carga de violência contra o negro, 

mas a emersão ou repaginação de novas formas de opressão. Visto que, o preconceito racial 

dificultou a integração do negro enquanto cidadão e detentor de direitos civis. A anuência 

social do negro fora dificultada pela elite e pelo próprio Estado brasileiro. O negro agora 

liberto encontra-se desprovido do acesso a terra, moradia, educação, emprego e alimentação. 

Estes foram habitar os cortiços e favelas das cidades brasileiras da época. Assim,  

 
Os negros, analfabetos, sem direitos, sem cidadania, sem posses, na mais 

absoluta miséria, e sem alternativas de vida, se lançam a própria sorte, no 

subemprego, na marginalidade, nas ruas, nos cortiços. Excluídos ontem, 

excluídos sempre. Hoje, o trabalho informal ou forçado, a precarização 

atingem majoritariamente a população negra (HENTGES, 2013). 

 

Entre outras formas de violência vivenciada pelos negros, tem-se a proibição do uso e 

culto de crenças e culturas de matrizes africanas, consideradas como atos criminosos; ou 

mesmo a política do branqueamento que o governo promoveu através da abertura de uma 

forte política de emigração de europeus para trabalhar no Brasil, sob o discurso que estes, em 

detrimento daqueles, possuíam mão de obra qualificada para o exercício de suas funções. A 

abolição da escravidão no Brasil é uma realidade social que podemos caracterizar como uma 

“liberdade opressora”. Uma liberdade que o liberta dos grilhões, mas que oprime pela tirania 

do racismo e pelo abandono social e político por parte do Estado. Deste modo, tem-se uma 

massa de indivíduos abandonados pelo governo, corroborando assim para a disseminação da 

marginalização social, ao passo que se multiplica a pobreza e as desigualdades, criando 

grandes guetos que se transformariam mais tarde em favelas alterando a paisagem urbana das 

cidades do Brasil 

A nação brasileira [...] nunca fez nada pela massa negra que a construíra. 

Negou‐lhe a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar, de 

escolas em que pudesse educar seus filhos, e de qualquer ordem de 

assistência. Só lhes deu, sobejamente, discriminação e repressão. Grande 

parte desses negros dirigiu‐se às cidades, onde encontrava um ambiente de 

convivência social menos hostil. Constituíram, originalmente, os chamados 

bairros africanos, que deram lugar às favelas. Desde então, elas vêm se 
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multiplicando, como a solução que o pobre encontra para morar e conviver 

(DARCY RIBEIRO, p.222). 

 

Ocorre que, a abolição do trabalho escravo no Brasil, não representou em sua essência 

uma decisão do governo local, e sim em uma exigência externa do contexto capitalista 

mundial, que neste momento tinha no trabalho escravo uma contra racionalidade ao 

desenvolvimento da indústria que se encontrava em franca expansão, sobretudo na Inglaterra 

que precisava de mão de obra assalariada e de um mercado consumidor forte para a 

comercialização de seus produtos. Enfim, o governo e a elite brasileira, com o objetivo de 

manter o seu poder perante as classes mais desfavorecias, e engendrados pelo pavor do 

levante social, sempre impetraram contra o oprimido (nativo, negro, pobre, ribeirinho) ações 

violentas e repressivas, mantendo-os sob o domínio do medo. Nesse sentido, tem-se como 

exemplo de manifestações das massas:  

 

A Confederação do Equador, movimento iniciado em Pernambuco em 

1824 e liderado por Frei Caneca, que terminou executado; as de 1831e 

1832 no Ceará; a Cabanagem, no Pará, em 1834; a Guerra dos 

Farrapos, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, iniciada em 1835 e 

só sufocada dez anos depois; a Sabinada, na Bahia, em 1837 e 1838; a 

Revolução Liberal de São Paulo e Minas Gerais, em 1842; e a 

Revolução Praieira, de Pernambuco, em 1848 (ARQUIDIOCESE DE 

SÃO PAULO, 1985 p.05).  
 

Ou seja, trata-se de insurreições populares que foram duramente massacradas pelo 

império do Brasil no seu regime monárquico. Indivíduos oprimidos que buscavam em ações 

violentas, a sua liberdade na luta contra seu opressor. O fato é que, em meio a estes conflitos 

sangrentos que constituem a história do Brasil, pobres, índios e negros foram massacrados, 

explorados, oprimidos e exterminados aos milhões. O apelo à violência, por aqueles que 

detinham o poder, foi marca dominante na construção do território brasileiro, anotando assim 

a relação entre a riqueza e pobreza no Brasil, somando-se a isto, a indiferença e a 

discriminação social e racial como uma das heranças desse país e que permeia até hoje o 

cotidiano de seus cidadãos.  

No momento em que a criminalidade e a violência são muitas vezes associadas à 

pobreza, isto nos remete a uma visão deformada que pode ser explicada pela nossa herança 

social, onde o negro, o pobre, o mulato são taxados como seres violentos. O raciocínio que 

atribui a estes indivíduos esta característica como algo inato e não como fruto de uma 

sociedade individualista e pouco acolhedora, são caracteres que fermentam os malefícios 

causados pela onda generalizada de violência que o país enfrenta. 
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3.1.3 A ditadura militar como nova face da violência no Brasil do século xx 

 

Sob a condição de república, essencialmente o século XX foi marcado por grandes 

mudanças territoriais, sociais, econômicas e políticas em escala nacional. Mudanças essas, 

financiadas por grandes capitais e articuladas pelas ações de um Estado fortemente planejador 

e intervencionista, fizeram com que o país deixasse de ser uma nação exclusivamente agrária, 

para transformar o conteúdo do seu espaço geográfico, num grande parque industrial e 

urbanizado. Para tanto, essas mudanças estruturais foram marcadas por governos autoritaristas 

que impuseram a sua sociedade um projeto de país moderno que pouco contemplou as 

demandas sociais, mas, sobretudo, os interesses econômicos ditados pelo capital mundial e 

local.  

É nesse contexto, em que os governos autoritaristas, sobretudo o militar, se faz 

veemente presente com a sua marca de violência empregada contra a população brasileira no 

decorrer do século XX. Entretanto, é necessário mencionar que, diferentemente dos regimes 

políticos anteriores, onde, o Estado brasileiro, através das forças armadas, exercia a sua 

política repressiva perante as massas populares, as ações estratégicas exercidas pelos 

militares, encontravam-se diretamente subordinadas a governos gerais enquanto 

representantes do reino de Portugal, no Brasil colônia e num outro momento, pela monarquia 

Imperial no período pós-independência. Por sua vez, no Brasil república, quando em 1964, 

através do golpe de Estado, as forças armadas tomam o poder para si, instaurando um regime 

de ditadura, são os próprios militares que passam a ditar as regras de sua política ostensiva. 

Não mais como agentes representativos de uma força maior, mas como o próprio poder 

emancipado. 

É importante ter em mente que a tomada do poder pelas forças armadas no país, se 

instaura num momento em que o mundo passava por um conflito de ordem geopolítica, 

econômica, ideológica e territorial entre os Estados Unidos representando as diretrizes 

capitalistas ocidentais e a União Soviética sob o regime de ditadura comunista. Na escala 

local, o golpe ocorre num quadro de crise política e econômica e de grandes mobilizações 

nacionalistas das classes operárias, estudantis e camponesas. Entre outros fatores, o golpe foi 

resultado da associação dos militares, com a elite nacional e o capital internacional os quais 

temiam uma reforma social de base na estrutura socioeconômica do Brasil. Neste sentido, e 

respaldado pela política internacional do governo norte-americano, os militares derrubaram o 

então presidente da república João Goulart (Jango) em Março de 1964, instaurando no país 

um regime político ditatorial que durou pouco mais de duas décadas.   
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Com o mergulho das forças armadas no poder, a nação passa a vivenciar mais um 

período turbulento de sua história permeada por uma nova etapa de experiências violentas 

marcadas por duas frentes diretamente interligadas. Onde, se tinha de um lado à chamada 

política de segurança nacional fundamentada em dois princípios básicos: a modernização da 

economia brasileira e a integração nacional; de outro lado, e como reflexo do ponto citado 

anteriormente, tem-se uma fase de perseguição aos opositores do modelo ditatorial imposto a 

sociedade. De maneira geral, podem-se observar no decorrer do regime militar duas faces da 

violência: sendo a primeira, exercida pelo poder soberano do Estado através dos seus 

aparelhos de repressão; e a outra, como forma de subversão, ou seja, violência traduzida nos 

atos de transgressão ao poder imposto. Em outros termos, a violência de repressão (Estado) e 

a violência de resistência (classes populares, estudantes, operários e etc.).  

A violência de repressão se tornou condição necessária para que os militares 

impusessem de forma autoritária, a toda nação, um modelo político econômico, conhecido 

como projeto de “segurança nacional” que partia da premissa que o desenvolvimento 

econômico, científico e tecnológico era garantia de segurança e integração territorial da 

nação. Neste sentido, o país se submergiu numa onda de terror social, aparelhando-se como 

uma máquina violenta de coação aos opositores do regime, rotulados como “comunistas”; ou 

a qualquer cidadão que de alguma forma se enquadrasse enquanto inimigos internos dos 

interesses capitalistas do Estado.  

‘Segurança Nacional’ significava, pois, desenvolver a economia, manter o 

país perfilado com o mundo ocidental capitalista e travar uma guerra 

permanente à subversão comunista internacional e seus agentes internos. 

Para tanto [...] aliado ao uso da força de repressão, era imperioso promover a 

integração e todo o território nacional ao projeto econômico, político e 

ideológico da ditadura (HABERT 2006, p.20). 

 

Neste cenário, de junção da noção de segurança nacional, vinculado à política de 

desenvolvimento econômico, o país passa a ser regido sob uma forte atuação de controle das 

massas populares e do seu território. Assim, é instaurada na nação, uma violenta política 

midiática que buscara promover o slogan de Brasil potência, tendo na censura o seu pilar de 

sustentação. Conforme Becker (1998), o governo militar baseava-se no reconhecimento de 

que para garantir a doutrina da soberania nacional, era preciso que o país alcançasse a 

autonomia tecnológica, a qual fora pensada em quatro setores estratégicos (aeronáutica, 

bélica, nuclear e computação), ou seja, privilegiou-se o domínio do vetor Científico-

Tecnológico, direcionado para o controle do tempo e do espaço pelas forças armadas.  
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Financiados por capitais nacionais e internacionais, esse projeto político-econômico de 

nação soberana, permitiu ao Brasil, dinamizar o seu espaço geográfico através de impactantes 

mudanças na sua configuração. Seja através da: a) criação de grandes projetos de engenharia 

como a construção da Ponte Rio- Niterói e a Transamazônica
11

; b) ou mesmo do processo 

mecanização da produção no campo; c) a tecnificação do seu parque industrial; d) assim 

como, da promoção da urbanização em massa com grandes investimentos em infraestruturas 

para atender, sobretudo aos interesses das indústrias; e) a interligação entre os grandes centros 

urbanos por meio do pesado investimento em redes de transporte e comunicação. Cenário que 

comportou o crescimento súbito do Produto Interno Bruto (PIB), destacando o país como uma 

importante nação de economia forte e próspera.  

Características que entre outras promoveu toda a modernização e o desenvolvimento 

da economia, gerando altos lucros para a elite local e internacional permitindo que se 

consolide no Estado, o fenômeno conhecido como “milagre econômico”. O qual fora 

alcançado com um alto custo social, chamado por Becker (1998), como “modernização 

conservadora”, ou seja, trata-se do processo em que o Brasil alcança projeção internacional 

como uma nação rica e industrializada, mas que, no entanto, conserva as suas bases históricas 

de desigualdade e marginalização social, inserindo o país na chamada “modernidade da 

pobreza”.  Para Habert:  

O que se convencionou chamar de “milagre” tinha a sustentá-lo três pilares 

básicos: o aprofundamento da exploração da classe trabalhadora submetida 

ao arrocho salarial, às mais duras condições de trabalho e à repressão 

política; a ação do Estado garantindo a expansão capitalista e a consolidação 

do grande capital nacional e internacional; e a entrada maciça de capitais 

estrangeiros na forma de investimentos e de empréstimos (HABERT 2006, 

p.13-14).   
 

Dito isto, estas alterações estruturais vivenciada no território brasileiro promoveram 

efeitos impactantes gerando um alto custo social para sua população. Em outras palavras, 

pode-se dizer que o regime militar estendeu a sua marca de violência e de prepotência sobre 

os estratos sociais mais vulneráveis socialmente. Com isso, apesar dos pesados investimentos 

nacionais e internacionais que possibilitaram o crescimento e dinamismo econômico, 

perpetuaram-se e ampliaram-se as desigualdades sociais, regionais e culturais; reproduziram a 

fome e a miséria nos mais variados recantos do país, bem como, promoveram as mais 

variadas formas de submissão e repressão. 

                                                 

11
 - Elemento essencial para a difusão da política de ocupação da região amazônica. 
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 É institucionalização da violência estrutural de Santos (2008b) que trata da violência 

do dinheiro, da informação, da competitividade e do poder. Mencionada no primeiro capítulo 

desta dissertação e trabalhada no capítulo seguinte. Ou seja, uma violência sistêmica que 

deixa de se manifestar como um fato isolado para se estabelecer como um sistema, onde todos 

os fatos e eventos estão diretamente interligados. Desse modo, emergiram inúmeras 

consequências de forte rebatimento social, que foram não só o produto, mas também e ao 

mesmo tempo condição para efetivação deste projeto político de modernização e crescimento 

industrial. Neste sentido, como reflexo do projeto político brasileiro criado pelo regime, tem-

se o alargamento da pobreza; a exploração do trabalhador rural e urbano; e o aprofundamento 

das desigualdades regionais, como pontos que se pode classificar enquanto faces da violência 

promovida pelos governos autoritaristas do período ditatorial.  

Mencionar as desigualdades regionais é falar da maciça concentração em pesadas 

políticas estatais de urbanização e industrialização em pontos chamados estratégicos do 

território, o que promoveu o enriquecimento de áreas já desenvolvidas, em prol de regiões até 

então mais atrasadas como o Nordeste brasileiro, onde a curto e médio prazo, formaram-se 

grandes fluxos migratórios da população de áreas mais periféricas, em direção as regiões do 

centro-sul do país, como os estados do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, dotados de maior 

concentração industrial, demográfica, financeira, econômica, de emprego e serviços do país.  

No campo, estas consequências emergiram através do projeto de tecnificação agrícola, 

consolidando-se a empresa capitalista nos grandes latifúndios, os quais foram favorecidos 

pelo financiamento estatal direcionado aos grandes produtores, o que conduziu ao 

alargamento da produção com inserção de ciência e tecnologia no meio rural. Ao mesmo 

tempo em que a modernização e o “desenvolvimento” chegam ao campo, promove o trabalho 

assalariado no setor agrário; expropria o pequeno produtor da posse da terra, multiplicando a 

fome, pobreza e desigualdade, verificando-se com isso, a expulsão do homem do campo 

através de um violento êxodo agrícola, para os grandes centros urbanos em busca de melhores 

condições de moradia e trabalho, possibilitando assim, o aumento do exército industrial de 

reserva.  

Nas cidades, esse fenômeno corroborou para o inchaço urbano e consequentemente 

para o crescimento das favelas e periferias; ampliaram-se as desigualdades sociais com o 

alargamento da pobreza, da falta de moradia, emprego, segurança, educação, e saúde, visto 

que, as cidades não foram devidamente preparadas, pensadas, planejadas, para receber o forte 

efeito migratório do campo e das regiões menos desenvolvidas em direção aos centros mais 

“desenvolvidos”. Para a sociedade em geral, o desenvolvimento econômico, não significou 
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distribuição de renda. Enquanto a economia crescia gerando altos lucros, o trabalhador sofria 

violenta exploração de sua força de trabalho, tais como: aperto salarial, a perda do poder de 

compra, ineficientes condições de trabalho como periculosidade, insalubridade e excessiva 

carga horária.  

Visto que, em se tratando de indicadores sociais como subnutrição, mortalidade 

infantil e materna, analfabetismo e acidentes de trabalho, o Brasil era um dos primeiros do 

mundo no decorrer da década de 1970/80, pode-se dizer em grosso modo, que essas 

transformações estruturais na economia brasileira, foram ineficientes ou incapazes de 

promover uma maior equidade na distribuição de renda entre seu povo. Ou seja, tem-se um 

inchaço na economia, mas com um crescimento seletivo e concentrado nas mãos de uma 

minoria, cujo fruto traduziu-se num quadro depressivo de desigualdades e marginalização 

social, ampliando concomitantemente a este processo, os índices de criminalidade violenta.  

Ao mesmo tempo em que, em nome da “Segurança Nacional”, o Estado militar 

promove uma violência genérica que incide sobre parte da população brasileira, 

especialmente a parcela mais marginalizada social e economicamente. Ele também direciona 

o seu braço repressivo diretamente contra determinadas classes e grupos sociais. Ou seja, ao 

buscar “livrar” a nação da “ameaça” comunista, o regime militar concentrou o monopólio de 

suas ações no poder executivo, minando e perseguindo toda e qualquer forma de oposição ao 

modelo desenvolvimentista implantado. Combatendo e desarticulando qualquer tentativa de 

insurreição contra o regime. Neste quadro, o Estado e seus agentes (forças armadas e polícia), 

através de uma política violenta, instaura um clima de terror e tensão social no território 

nacional, sobretudo, nos grandes centros urbanos do país. Com isto, o governo militar cria 

uma máquina repressiva no qual se destacam agências como.  

 

SNI (SERVIÇO Nacional de Informações), envolvendo diversos organismos 

militares e policicias como os centros de formação das Forças Armas – 

CISA (Centro de Informação Social da Aeronáutica), Cenimar (Centro de 

Informação da Marinha) e CIE (Centro de Informação do Exército) – a 

Policia Federal e as policias civis e militares estaduais [...] OBAN (Operação 

Bandeirante) [...] DOI-CODIs (Departamento de Operações Internas – 

Centro de Operações de Defesa Interna). [...] E os grupos paramilitares 

conhecidos como esquadrões da morte (HABERT 2006, p.27-28).  

 

O objetivo principal da institucionalização destas autarquias políticas seria a 

perseguição aos opositores do regime (inimigos internos), por meio de ações como sequestros, 

agressão física e psicológica, execuções e assassinatos e toda e qualquer forma violação dos 

direitos humanos. Conforme a Arquidiocese de São Paulo (1985), em seu documento 
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intitulado “Brasil nunca Mais”, afirma que a tortura amparada pelo fundamento ideológico de 

segurança nacional, foi regra e não exceção no regime militar. Minayo (2006) classifica a 

tortura sob dois aspectos: violência institucional e violência criminal. Período em que 

incontáveis execuções ocorreram onde muitas destas foram friamente encobertas dos laudos e 

estatísticas oficiais, e ignorados pelo poder judiciário. Nestes moldes, o controle por meio da 

pressão e coação contra as massas sociais se fazem presente tanto no campo, quanto na 

cidade.  

Traduzindo-se em mudança na constituição, criação e aplicação de Leis, decretos, 

regulamentos e portarias, que eram estabelecidas como forma de controlar e acuar a 

população. Não obstante a essa situação, grupos se organizam ideologicamente como forma 

de contrarracionalidade ao sistema imposto, eram as forças de refluxos ou transgressão, cujo 

objetivo era a derrubada do regime. Nessa conjuntura, quaisquer aglomerações de indivíduos 

estavam sujeitos à acusação de subversão política. Homens, mulheres, crianças e idosos, não 

havia distinção para o regime, mudavam apenas as formas de tortura estabelecida. Ou seja, 

apesar da arbitrariedade e a violência do Estado ditatorial se direcionarem principalmente no 

combate a grupos de esquerda organizada, outros seguimentos como operários, estudantes e 

intelectuais igualmente se tornaram vítimas do regime, alastrando-se uma atmosfera de medo, 

insegurança e intranquilidade (Habert 2006).  

Sindicatos foram cerceados e lideres perseguidos; a criação artística, televisiva, 

intelectual, ou qualquer meio midiático, vistas como possíveis ameaça ao regime, foram 

duramente censurados. O sistema educacional estava sujeito ao crivo dos militares. 

Funcionários públicos perseguidos com demissões e prisões, estudantes censurados, políticos 

e intelectuais opositores exilados. Telefones grampeados, enfim, todos os grupos 

considerados suspeitos, estavam sendo vitimados pela violenta perseguição militar. O suposto 

inimigo como foi dito anteriormente, era o cidadão interno, e a esquerda ligada aos ideais 

“comunistas”. Em consequência, alguns movimentos militantes, ainda que pouco articulados e 

fundamentados em diferentes concepções políticas ideológicas, se organizaram em seus 

núcleos para afrontar o regime, através de confrontos armados tanto no meio rural quanto no 

urbano.  

Assaltos a bancos e aos centros comerciais, sequestros de diplomatas, rebeliões, 

espionagem, libertação de presos políticos, se configuraram enquanto ações vinculadas ao 

mecanismo de violência de resistência. Aliado a estes grupos de resistência, a impressa 

alternativa possuiu um importante papel disseminando pouco a pouco a sua crítica ao modelo 

da ditadura; os estudantes por sua vez, protagonizaram amplas manifestações populares em 



48 

 

vias públicas; operários e metalúrgicos promoveram grandes greves; pouco a pouco os 

movimentos sociais
12

 de insatisfação popular se manifestaram entre os moradores das 

periferias que exigiam melhorias em suas condições de vida e trabalho.  

Quando em 1985, em meio à crise mundial do petróleo iniciada na década anterior, 

bem como dos problemas sociais e econômicos surgidos do modelo desenvolvimentista 

estabelecido, o qual já se encontrava falho e saturado, e a partir de fortes pressões populares, 

chega ao fim o período do regime militar. Deixando a nação submersa em altas taxas de 

desemprego, com indicadores sociais em educação, infraestrutura e saúde a níveis 

preocupantes. No plano econômico, o Brasil, encontra-se inserido numa grave crise 

financeira, com forte dependência financeira internacional, inflação acelerada, altas taxas de 

juros e elevada divida ao capital nacional e externo.  

Enfim, o Brasil torna-se um país industrializado, com uma população vivendo sob a 

condição de extrema desigualdade e marginalização social, traduzindo-se como elemento 

fomentador das práticas de violência. Reflexo ou subproduto do fim de uma era de voltada a 

políticas desenvolvimentistas e de degeneração dos aparelhos sociais que caracterizaram o 

Estado brasileiro no decorrer do século XX. Com o processo de abertura política, os inimigos 

internos não são mais os movimentos esquerdistas que combatia a ditadura; agora, ele se 

apresenta sob a forma de homem negro, pobre e morador da periferia, mas que também se 

encontra inserido na modernidade, em outros termos na modernidade da pobreza
13

. 

Despertado e/ou intensificando nas pessoas, um novo, comportamento social, fundamentada 

no desejo consumista. 

O desenvolvimento da sociedade de consumo, e consumo de massas criou no 

Brasil inclusive a figura do consumidor, com seus direitos, lutas e 

organizações. Personagens ausentes do cenário dos anos 1960 e mesmo 1970 

[...] Os anos de 1980/1990 vêm nascer na sociedade brasileira uma profunda 

tensão social que atinge parte daqueles que são desprovidos dos bens 

modernos, mas possuídos pelo desejo de tê-los. Em síntese, e de forma 

simples, tem-se, de um lado, um apelo constante ao consumo e, de outro, 

uma impossibilidade real (ou virtual, pouco importa) de acesso ao objeto do 

desejo. Esta tensão se desenvolve num espaço em que o controle social 

modificou-se, tornando-se menos eficaz (NASCIMENTO, 2002 p.28).  

 

De fato, o fim do Século XX, apontou uma série de transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais em escala nacional. Fases de múltiplas mudanças que 

                                                 

12
 Estes movimentos mobilizaram milhares de moradores, donas de casa, trabalhadores assalariados, 

desempregados, operários, boias frias, ambulantes, empregadas domesticas, homens, mulheres, velhos e crianças 

(Habert, 2006, p.55). 
13

 Teoria defendida por Becker na obra Brasil: uma nova potência Regional na economia-mundo (1998).  
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marcaram o fim da ditadura militar e o inicio do processo de reabertura política. Dentre estas 

mudanças ocorridas no Brasil, o entendimento vigente de saúde pública sofre 

processualmente algumas alterações em sua concepção. 

Situação que entre outros fatores, foi possível pela criação e consolidação do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), o qual foi pensado e concebido na I Reunião 

Nacional sobre Sistemas de Informação de Saúde, realizado em 1975 e consolidado em 1979 

pelo DATASUS em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, onde se adotou as 

classificações internacionais de doenças (CID9 e CID10) da OMS, a qual passa a considerar o 

homicídio/agressão como um agravo à saúde (Branco, 2006). Outro fator foi à criação e 

institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) e a promulgação da nova Constituição 

Federal de 1988, como fruto das lutas sociais, sindicais e estudantis pelo direito de cidadania. 

Ou seja, com a redemocratização, velhos problemas assumem novas roupagens, sendo a 

violência interpessoal, um fenômeno que antes era extraoficialmente exercido pelo governo, 

agora passa a ser considerado por órgãos oficiais do próprio Estado democrático, como um 

problema de saúde pública. 

3.2 A evolução e a dinâmica regional da violência interpessoal (agressões/homicídios) no 

Brasil de 1979 a 2011  

 

Do início do século XX ao fim do regime militar, o Brasil tem passado por um 

processo acelerado e concentrado de mutação dos sistemas de engenharia do seu território. 

Mudanças essas que provocaram não só a intensificação das políticas de urbanização e 

industrialização, como também se observou um processo gradual de transição do perfil 

epidemiológico brasileiro que pode ser analisada a partir do crescimento da incidência das 

causas externas (traumatismos não intencionais, violências e suicídios)
14

 enquanto o segundo 

maior agravo
15

 a saúde do brasileiro, vitimando mais pessoas que o câncer, a AIDS, as 

doenças respiratórias, metabólicas e infecciosas (Njaine et al 2009). Situação que vêm 

assumindo perante a gestão pública, um sério problema social e de saúde pública, que tem 

região na Sudeste a área onde se concentra a maior proporção desse agravo, como se observa 

no Gráfico 1. 

                                                 

14
 Retirado do manual “O SUS de A, a Z”, 2009. 

15
 - Agravos dizem respeito a quadros que não representam, de modo obrigatório, uma doença classificamente 

definida, como em acidentes, envenenamentos, dentre outros. (Por exemplo), Violência é o evento representado 

a partir de ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, que ocasiona danos físicos, emocionais, 

morais e/ou espirituais a si próprio ou a outros. Acidente é o evento não intencional e evitável, causados de 

lesões físicas e/ou emocionais no âmbito doméstico ou em outros ambientes sociais, como o do trabalho, do 

trânsito, da escola, dos esportes e do lazer (Paim, 2009 p.44). 
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Gráfico 1 - Mortalidade por causas externas, segundo as grandes regiões. 1979-2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Trata-se da região brasileira com maior densidade demográfica, econômica e 

tecnológica, mais que também apresenta grandes bolsões de pobreza, desigualdades e domínio 

das facções do tráfico de drogas e milícias. De fato, as causas externas assumem esse 

importante papel por se tratar de mortes precoces, não naturais, originadas por situações 

evitáveis. Dai que reside a sua grande expressividade como um grande problema social e de 

saúde. Enquanto problema para a saúde pública, a tabela 1, expressa o peso e o significado 

das causas externas enquanto um grupo de agravos que representaram nos últimos 32 anos, 

14,12% do total de óbitos no país.   

 

Tabela 1 - Mortalidade proporcional, no Brasil, segundo as principais causas, com destaque 

as causas externas e seus principais agravos entre 1979 e 2011. 

CID 09 /CID 10 Absoluto (N) Relativo (%) 

1. Doenças do aparelho circulatório 8.247.670 32,47 

2. Causas externas 3.587.654 14,12 

3. Neoplasias (tumores) 3.568.699 14,05 

4. Doenças do aparelho respiratório 2.732.183 10,76 

5. Demais Causas
1
 7.266.456 28,61 

 

Período 
Causas Externas 

Óbitos (N) Taxa
2
 100.000 

1979 - 1980 135.465 -
3
 

1981 - 1990 881.003 66,34 

1991 - 2000 1.118.771 71,31 

2001 - 2010 1.306.573 71,20 

2011 145.842 75,80 
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 Principais agravos (n) 

Período Trânsito Agressões Suicídios 

1981  19.816 15.213 4.061 

1991  28.455 30.750 5.186 

2001  31.031 47.943 7.738 

2011 44.553 52.198 9.852 

1979 - 2011 1.016.668 1.157.102 209.380 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. 1 – Excluem-se 

as causas mal definidas. 2 – A soma de todos os óbitos, dividida pela população total do 

período, multiplicado por cem mil. 3 - Não foi possível calcular a taxa para o período devido à 

indisponibilidade de informações quanto à população total para o ano de 1979. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Avaliando-se o seu coeficiente de mortalidade, isto é, o risco de morte por cada causa, 

pode-se contatar que da década de 1980 à década de 2000, a taxa passou de 66,34 para 71,20, 

ou seja, a cada cem mil habitantes, 71 pessoas são vitimadas pelas causas externas no Brasil. 

Considerando-se não a década, mas apenas o ano de 2011, essa taxa atinge 75,80 (óbitos/100 

mil) no decorrer do ano. Assumindo assim uma grande importância e com tendência de 

crescimento. 

Entre os principais agravos das causas externas (acidentes, violências, suicídios), os 

dados apresentados nos mostram que em 2011, os acidentes de trânsito, apresentaram um 

crescimento acumulado de 43% se comparado aos óbitos registrados em 2001 e de 124% em 

relação ao inicio da década de 1980. Quanto aos óbitos por agressão (homicídios), 2011 

apresenta um crescimento de 8% em relação aos anos 2000 e de 243% se comparado ao ano 

de 1981, ou seja, um crescimento de três vezes e meio em relação ao inicio da década de 

1980; para o suicídio, um aumento de 27 e 143% em relação aos anos de 2001 e 1981 

respectivamente.   

O levantamento geral das informações obtidas através do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) mostrou que as mortes violentas são as principais responsáveis pelo 

crescimento acelerado das causas externas. Agravos que têm contribuído para o período de 

transição no perfil de mortalidade da população brasileira a partir da década de 1980 (Minayo, 

2006; Rouquayrol, 2012; Medronho 2009). Em pouco mais de três décadas, ou seja, de 1979 a 

2011, do total de óbitos por causas externas 3.587.654, as mortes violentas, isto é, grupo 

composto pelos acidentes de trânsito, homicídios/agressões (violência interpessoal), e 

suicídios (violência auto- infligida) correspondem a 66% ou seja, 2.383.150. Desta respectiva 

soma, os homicídios tem um peso significativo de 1.157.102 no período mencionado, o que 

representa 32%. É o que nos mostra o Gráfico 2.  
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Gráfico 2 - Distribuição proporcional da soma dos óbitos oficialmente registrados por causas 

externas no Brasil, no período compreendido entre 1979-2011 

                

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

  

Fazendo um comparativo entre os dados de acidentes de transporte (trânsito) com os de 

violência interpessoal (agressões), os quais representam respectivamente 28% e 32%, apesar de 

proporcionalmente estarem próximos, convém mencionar que as mortes no trânsito, ainda que 

tenha forte representatividade, vêm apresentando uma tendência de estabilização ou até mesmo de 

queda em algumas regiões, por outro lado, os homicídios continuam a se destacar de forma cada 

vez mais acentuada por todo o território nacional, ainda que em diferentes escalas de intensidade.  

A violência auto-infligida (suicídio), representa 6% do total de mortes entre as causas externas. 

Quanto os demais agravos (34%), tais como: I - Intervenções legais em operações de guerra; II - 

Eventos cuja intenção é indeterminada; III - Lesões acidentais; IV - Sequelas das causas externas 

e V - Complicações médica cirúrgica. Os quais compõem o rol das causas externas, em separado, 

possuem baixa expressividade para sua efetiva visualização em gráfico.   

De acordo as informações trazidas até então, percebe-se que é notável a magnitude do 

problema da violência interpessoal no Brasil. Os dados indicam um genocídio de expressões 

alarmantes, se configurando como fenômeno crônico em todo território ao longo das ultimas 

décadas, quiçá de toda sua história16. Uma endemia social
17

, que coloca o país, entre as nações 

mais violentas do mundo. Como constatado por Waiselfisz (2011), através de um estudo 

comparativo que avalia o numero de óbitos por violência interpessoal no Brasil entre os anos 

de 2004 a 2007, com os dados da mortalidade de civis em outras 12 nações (Iraque, 

                                                 

16
 - Nota para chamar atenção do histórico do Brasil, marcado pela onda de violência que o acompanha a desde 

os tempos remotos de sua formação socioterritorial no século XV. 
17

 - Falaremos sobre o conceito de endemia em saúde no capítulo III. 

28% 

6% 

32% 

34% Trânsito 

Suicídios 

Agressões 

Outras 
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Afeganistão, Índia, Israel/Palestina, Colômbia entre outros), que perpassaram por conflitos 

armados, guerras civis e religiosas ao longo desse período. Nisso verifica que a totalidade das 

169.574 mil mortes ocorridas entre todos os conflitos somados, foram menor que os 192.804 

mil óbitos por violência interpessoal registrado oficialmente no Brasil nesse mesmo período. 

Uma pesquisa de Londoño e Guerrero (1999) mostrou que nos países da América Latina, 

entre eles o Brasil, a violência se destaca como um dos principais entraves ao 

desenvolvimento econômico e social da região. De acordo com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), o impacto da violência nos países latino-americanos chega a 

representar, em alguns casos, 25% do Produto Nacional Bruto (PNB) (CIIIP, 2002, p.22).  

A Tabela 2, que trata do retrospecto geral do comportamento das taxas de mortalidade 

por homicídios (TMH) registrados no Brasil ao longo dos anos de 1981 e o ano de 1991, traz 

uma noção geral de como o fenômeno da violência interpessoal (agressões/homicídios) se 

distribuiu entre os estados federados, bem como entre as cinco grandes regiões geográficas
18

.  

 

Tabela 2 - Balanço geral das taxas de mortalidade por homicídios (TMH) no Brasil a cada 

início de década, por estado, DF e região (1981/1991,)  
 1981 1991 

 TMH Ranking TMH Ranking 

BRASIL 12,56 - 20,94 - 

NORTE 9,59 5º 20,27 3º 

Rondônia 23,67 1º 43,35 1º 

Roraima 17,80 7º 36,31 5º 

Pará PA 9,57 13º 16,36 17º 

Amazonas 9,18 15º 19,16 14º 

Acre 9,02 16º 25,38 9º 

Amapá 8,15 21º 18,31 16º 

Tocantins - 27º 9,89 20º 

NORTESTE 9,70 3º 14,88 4º 

Pernambuco 22,62 2º 41,30 2º 

Alagoas 19,37 4º 26,45 8º 

Paraíba 12,16 11º 12,53 19º 

Ceará 9,23 14º 9,53 21º 

Rio Gr. do Norte 8,82 17º 9,07 23º 

Sergipe 8,57 18º 21,25 12º 

Maranhão 3,56 24º 9,53 22º 

Piauí 3,40 25º 3,99 27º 

Bahia 3,22 26º 5,02 26º 

SUDESTE 15,52 2º 27,00 1º 

Continua... 

                                                 

18
 Cabe mencionar neste momento e em várias outras passagens no decorrer de nossa análise que, a dinâmica das 

taxas de homicídio entre estados e regiões, é obra não somente da presença da violência crescente, como também 

da melhora no processamento de dados do SIM, em cada fração do território nacional, de forma especial, a partir 

da década de 2000.  
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 1981 1991 

TMH Ranking TMH Ranking 

Rio de Janeiro 21,92 3º 39,47 3º 

Espírito Santo 17,17 8º 37,22 4º 

São Paulo 16,42 9º 30,66 6º 

Minas Gerais 8,17 20º 7,83 24º 

SUL 9,67 4º 14,79 5º 

Rio Gr. do Sul 8,43 19º 18,54 15º 

Santa Catarina 7,33 22º 7,82 25º 

Paraná 12,06 12º 14,50 18º 

C. OESTE 15,62 1º 23,13 2º 

Goiás 18,78 5º 21,20 13º 

Mat. Gros. do Sul 17,91 6º 21,79 11º 

Distrito Federal 13,89 10º 30,54 7º 

Mato Grosso 6,38 23º 22,30 10º 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
 

Para conhecer o balanço geral da mortalidade homicida no país no decorrer dos anos 

de 1980 e 1990. Foram utilizados como ponto de referencia, os anos iniciais de cada década 

mencionada. Em 1981, primeira década analisada na Tabela 2, a TMH brasileira era de 12,56, 

ou seja, um coeficiente de risco em que a cada 100 mil habitantes, 12 são vitimados pela 

violência interpessoal. Entre os estados federados, as maiores taxas por 100 mil/hab. 

encontrava-se em Rondônia (23,67) na Região Norte; Pernambuco (22,62) e Alagoas (19,37) 

no Nordeste; Rio de Janeiro (21,92) no Sudeste e Goiás (18,78) no Centro-Oeste. Quanto aos 

estados da região Sul, todos se deparam com taxas abaixo da média nacional. No decorrer 

desta década, as regiões Centro-Oeste e Sudeste se apresentaram entre as mais violentas do 

Brasil.  

Apesar das taxas encontrarem-se relativamente baixas se comparado às décadas 

seguintes, é necessário pontuar que na década de 1980 o SIM, recentemente lançado no país, 

ainda se achava em fase de adequação e melhora do seu sistema de coleta, análise e 

processamento dos dados. Outros fatores que de alguma forma possa ter encoberto uma maior 

intensificação dos dados sobre homicídios, é que o Estado brasileiro, no inicio da década 

ainda encontrava-se sob o regime da ditadura militar, situação que perdurou até 1985. O que 

pode ter inibido, ou seja, mascarado a coleta de informações, sobretudo, nos grandes centros 

urbanos do centro-sul do Brasil. Por usa vez, nas regiões Norte-Nordeste, além da 

problemática do regime militar, problemas como a falta de estrutura, de equipe médica, 

principalmente nos núcleos mais pobres, pode ter contribuído para falsear esse aspecto de 

baixas taxas apresentadas em seu território. 
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Nos anos de 1990, a taxa de homicídio no Brasil cresceu 67%, passando de 12,56 no 

inicio da década precedente, para apresentar em 1991, um risco de 20,94 por 100 mil/hab. As 

taxas de risco aumentaram em quase todas as UFs, o que contribuiu para a disparada na taxa 

do país. O Centro-Oeste (23,13 por 100 mil/hab.) e o Sudeste (27,00 por 100 mil/hab.) 

mantêm os seus status como as duas regiões mais violentas do país. São Paulo e Espírito 

Santo cresceram no ranking entre as dez UFs mais violentas.  

O estado de São Paulo sobe duas posições, passando de 9º para 6º lugar e o estado do 

Espírito Santo passa de 8º para 4º. O Rio de Janeiro permanece no seu 3º lugar no balanço dos 

estados mais violentos. Goiás e Mato Grosso, apesar de aumentarem as suas taxas de risco, 

caem na posição das dez UFs mais violentas do país. Por outro lado, o Distrito Federal 

cresceu sua taxa em 120% se comparado à década anterior; já o Mato Grosso, cresceu sua 

taxa em 250%, passando de 23º para o 10º estado mais violento.  

Na região Nordeste, Pernambuco e Alagoas, ainda com grande destaque em relação às 

demais UFs. Ambas, respectivamente encontra-se em 2º e 8º lugar. No Norte, são os estados 

de Rondônia e Roraima que apresentam as maiores taxas. O Sul, apesar do crescimento nas 

suas taxas, não possui nenhuma UF, entre as mais violentas do país. Neste período, a situação 

preocupante, encontram nos estados de Pernambuco (NE) e Rondônia (NO), ambos com taxas 

na faixa de 40 óbitos violentos, por 100 mil habitantes, o dobro da taxa nacional.  

Com relação ao crescimento das taxas de violência homicida na década de 1990, 

alguns pontos carecem de ser mencionados. Essa década foi marcada por uma fase de grande 

recessão econômica no Brasil, que dentre outros fatores, foi fruto de uma série de crises 

vivenciadas em escala mundial, e que, portanto, atingiu a sociedade e o governo brasileiro que 

ainda se encontrava com a economia relativamente fragilizada devido à pesada divida social e 

econômica deixada pela ditadura militar.  

Paralelo aos períodos de crise internacional, o país passou por uma fase de 

transformação de sua estrutura econômica para integralização do país no processo de 

globalização, neste sentido, as mudanças foram orientadas para atender as necessidades do 

mercado, como as políticas de liberalismo econômico traduzido na abertura da economia para 

o mercado externo, privatizações em massa e diminuição do papel do estado. Neste quadro, 

observou-se, o descontrole da inflação, sucateamento dos serviços públicos, desemprego, o 

aprofundamento das desigualdades com a concentração de renda, intensificação da emigração 

para os grandes núcleos financeiros do país. Sobretudo no centro-sul, houve a ampliação das 

periferias, falta de planejamento, aumento da violência, e a expansão e consolidação do crime 

organizado, surgido na década de 1980, tais como o Comando Vermelho e o Primeiro 
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Comando da Capital, sediados no Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. Além destes, 

outras coligações menores se formavam nas periferias das cidades brasileiras.  

Trata-se de facções criminosas bem articuladas com acesso a armamentos pesados e 

que assumem poderes paralelos ao poder instituído pelo Estado, de modo que, controlam 

presídios e estabelecem domínios territoriais onde impera as suas leis, normas e condutas 

sociais. Além destes comandos, outras formações criminosas se instituíram, tais como as 

milícias (grupos de extermínios) constituídas por militares e civis, herança do governo militar, 

também se estabelecem neste quadro de referencia.  

Foi nesse ambiente turbulento, em que a ameaça da violência homicida e da 

insegurança social, institucional, econômica e política, se incorpora no cotidiano brasileiro. 

Refletindo assim no crescimento das taxas de homicídios por todo o país, que também possui 

associação direta pela melhora no processamento de informações dos bancos de dados sobre 

mortalidade do SIM. Trata-se de um quadro social de insegurança que não só permanece 

como se intensifica na virada do século XX para o século XXI, conforme podemos perceber 

na Tabela 3, Gráfico 3 e Mapas 1, 2 e 3. 

 

Tabela 3 - Taxa de homicídios no Brasil e balanço dos índices por estado e DF segundo 

número absoluto (nº) e relativo (%) em 2001 

BRASIL 
Nº Absoluto Taxa (100 Mil) 

47.943 27,81 

 Nº Absoluto Relativo (%) 

NORTE 2.645 5,52 

Pará 965 36,48 

Rondônia 573 21,66 

Amazonas 485 18,34 

Tocantins 211 7,98 

Amapá 182 6,88 

Acre 121 4,57 

Roraima 108 4,08 

NORDESTE 10.592 22,09 

Pernambuco 4.709 44,46 

Bahia 1.622 15,31 

Ceará 1.284 12,12 

Alagoas 830 7,84 

Maranhão 562 5,31 

Sergipe 517 4,88 

Paraíba 484 4,57 

Rio Grande do Norte 322 3,04 

Piauí 262 2,47 

SUDESTE 26.898 56,10 

São Paulo 15.731 58,48 

Rio de Janeiro 7.349 27,32 

Minas Gerais 2.366 8,80 

  Continua... 
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 Nº Absoluto Relativo (%) 

Espírito Santo 1.452 5,40 

SUL 4.355 9,08 

Paraná 2.034 46,70 

Rio Grande do Sul 1.853 42,55 

Santa Catarina 468 10,75 

CENTRO- OESTE 3.453 7,20 

Goiás 1.166 33,77 

Mato Grosso 973 28,18 

Distrito Federal 693 20,07 

Mato Grosso do Sul 621 17,98 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
 

Quanto à taxa de mortalidade por homicídio no Brasil, ao se fazer uma correlação 

entre as Tabelas 2 e 3, percebe-se que entre os anos de 1990 e 2000, A TMH brasileira dá um 

novo salto, passando de 20,94 por (100 mil/hab.) em 1991, para 27,81 (100 mil/hab.) em 

2001. Neste mesmo ano, em números absolutos, a soma de óbitos no Brasil fora de 47.943, 

deste total, 56,1% era proveniente da região Sudeste, o que corresponde a 29,898 homicídios, 

estando à maioria desses distribuídos entre os estado de São Paulo com 58,4% do total e Rio 

de Janeiro com 27,32%, o que os configurava como os estados mais violentos da região. 

 Na região Nordeste, apenas o estado de Pernambuco representa 44,46% dos óbitos 

violentos da região. O total de homicídios, registrados nessa UF em questão, foi de 4.709, 

sendo este número, maior que do que a soma dos óbitos contabilizados nas regiões Norte 

2.645, ou mesmo da região Sul 4.355 ou Centro-Oeste 3.453. O que vai refletir diretamente 

no balanço das taxas de homicídios registrados por unidade da federação, conforme se pode 

constatar Gráfico 3.  
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Gráfico 3 - Ranking das unidades da federação e DF mais violenta por taxa de mortalidade 

por homicídios em 2001. Natal, RN 2014. 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
 

Quando tomamos por referência o ano de 2001, notamos que no Gráfico 3, as Taxas 

de Mortalidade Homicida vão de 8,59 óbitos violentos por 100 mil habitantes, em Santa 
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habitantes em Pernambuco, estado que ocupa a primeira posição entre os estados mais 

violentos do Brasil, sendo seguido por Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rondônia, 

ambos com taxas de risco também superiores a 40 homicídios por 100 mil habitantes. Taxas 

que se encontram muito além daquela apresentada em escala nacional. A Figura 1 mostra a 

lista gráfica dos dez estados mais violentos do país no ano de 2001. 

 

Figura 1 – Dez estados mais violentos do Brasil em 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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Consoante figura 1, considerando as taxas de violência homicida em 2001, percebe-se 

que entre as dez UFs mais violentas do Brasil, seis delas, encontram-se no centro-sul do 

território nacional. Na região Sudeste, os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São 

Paulo, lideram o ranking da lista, ocupando os 2º 3º e 4º lugar respectivamente. Com taxas de 

risco entre 41,80 e 50,47 óbitos violentos por 100 mil habitantes. Por sua vez, na região 

Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bem como o Distrito Federal, 

apresentam sucessivamente, taxas de risco de óbitos violentos por 100 mil habitantes, em 

37,99; 29,41 e 33,04.   

No Nordeste, apenas um ente federado entra na lista do ranking. Trata-se do estado de 

Pernambuco, como já foi discutido nos parágrafos anteriores, o mais violento do Brasil. 

Remete-se a uma das UFs mais desenvolvidas e populosas da região, mas que vem sofrendo 

com altos índices de violência homicida, conforme constata o SIM, desde que começou a 

processar os dados sobre violência homicida em 1979 para todo o Brasil. Os estados de 

Sergipe (28,45 por 100 mil/hab.) e Alagoas (29,06 por 100 mil/hab.), apesar de não estarem 

expostas na Figura 1, como entre as dez UFs mais violentas, estas se destacam entre os 

demais estados do Nordeste que apresentam em média, taxas de 12,27 por 100 mil, bem 

abaixo da taxa nacional que é de 27,81 (100 mil/hab.). 

Na região Norte, três unidades federadas listam o ranking dos dez estados mais 

violentos. Apresentando taxas de óbitos por homicídios entre 40,69 (100 mil/hab.), no estado 

de Rondônia; 36,49 (100 mil/hab.) no Amapá e 32,02 (100 mil/hab.) em Roraima. Ressalta-se 

que está considerando a taxa de risco, e não o número absoluto de óbitos como apresentado na 

Tabela 3. A região Sul, ainda que venha apresentando crescimento nas suas taxas de violência 

homicida, não entram na lista dos estados mais violentos, por apresentarem taxas entre 8,59 a 

20,98 por 100 mil/hab. Situação que se permaneceu mais ou menos estável ao longo das 

décadas antecedentes.  

Na Figura 2, os dados de violência interpessoal (agressões/homicídios), transformados 

em taxas de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, foram subdivididas em quatro 

classes de risco que expõe a situação geral das taxas distribuídas entre todas as unidades da 

federação do país. Mostrando as classes mais densas, sobretudo no centro-sul e parte da 

região Norte com destaque para o estado de Rondônia. O Nordeste se mostra com baixas 

taxas risco, isto é, com maioria das UFs classificadas na faixa entre 8,58 e 13,95 óbitos por 

100 mil, com exceção de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Por sua vez, a Figura 3, traz esses 

mesmos dados por grande região. 
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Figura 2 – Mapa das classes de taxas de homicídios no Brasil em 2001 

 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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Figura 3 – Mapa das taxas de homicídios segundo as grandes regiões do Brasil em 2001 

 

 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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A Figura 3 que trata da taxa de risco subdivida pelas cinco grandes regiões, vem 

reforçar aquilo que foi visto nas informações já mostradas nesse estudo. A concentração 

espacial das taxas de violência interpessoal no centro-sul do país. Tendo a região Sudeste com 

a taxa de risco de 36,61 por 100 mil habitantes destacando-se como a área de maior 

vulnerabilidade a mortalidade violenta. E a região Sul com a taxa de risco de 17,10 óbitos por 

100 mil habitantes. Se apresentando, deste modo, como a região brasileira com menor risco de 

vulnerabilidade a morte por homicídio.  

Contudo, é necessário ressaltar que apesar dessas informações de violência 

interpessoal, terem seus dados coletados a partir das Declarações de Óbito (DO), processados 

e analisados através de um único método adotado pelo Ministério da Saúde (MS) para todo o 

país, o qual segue orientação dada OMS, é bom lembrar que, entre outros fatores, às 

desigualdades estruturais internas, pode afetar a qualidade das informações em cada unidade 

da federação, no sentido de que, em algumas UFs, os óbitos violentos sofrem com o problema 

da subnotificação, sobretudo quando se considera a presença de altas proporções de óbitos por 

causas mal definidas ou aquelas cuja intenção é indeterminada.  

Ou até mesmo daqueles óbitos que sequer chegam ao conhecimento dos estados e que, 

portanto não se encontram inseridas nas estatísticas oficiais do país. Deste modo, ainda que os 

dados revelem ano a ano um número maior de violência homicida, em algumas regiões estes 

dados se encontram subestimados, não revelando a magnitude real do problema. Entretanto, 

as informações que chegam ao conhecimento do Estado brasileiro, já nos revelam números 

bastante preocupantes. Enfim, se baseando nos dados oficiais do SIM, pode-se constatar que 

na passagem dos anos 1990 para os anos 2000, um crescimento das taxas de homicídios, 

sobretudo, na área mais populosa e rica do país, como foi observado no mapa das grandes 

regiões, representado na Figura 3.  

Situação que passa a se inverter na primeira década do século XXI, quando as taxas de 

óbitos por homicídio no país passam a sofrer uma nova dinâmica. É o que mostra o Gráfico 4 

que trata da evolução do numero absoluto e das taxas de homicídios por 100 mil habitantes, 

ao longo da década de 2000. Ou seja, no decorrer dos anos 2000, as taxas e o número absoluto 

de homicídios permaneceram com sua tendência de crescimento estabelecida, entretanto, em 

alguns anos da década, de forma mais expressiva, e em outros anos de formato mais 

moderada.  
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Gráfico 4 - Brasil: evolução do número absoluto de homicídios e da taxa (100 mil) de 

mortalidade homicida entre os anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
 

O Gráfico 4 nos revela que o panorama da violência interpessoal 

(agressões/homicídios) no Brasil tem oscilado na década de 2000. Com ritmo crescente a 

partir de 2001, mas apresentando decréscimo entre 2004 e 2007, o que mostra uma “quebra” 

na linha de tendência. Contudo, a partir de 2008, o fenômeno da violência volta a mostrar um 

ritmo de acelerado crescimento. Finalizando a década com uma média de 49,7 mil mortes ao 

ano, Ou seja, 136 vidas ao dia, o que representou um pouco mais de meio milhão de 

vitimados ao fim do período. 

Essa oscilação entre os valores absolutos dos óbitos no decorrer da década refletiram 

diretamente no coeficiente de mortalidade violenta. Neste sentido, comparando-se o ano 

inicial com o ano final, percebe-se uma pequena alteração negativa em meio a este intervalo 

de tempo. De modo que, em 2001, o coeficiente de risco (taxa) foi de 27,81 por 100 mil/hab., 

já em 2011, essa taxa permanece praticamente inalterada, ficando em 27,13 óbitos por 100 

mil/hab. Conjuntura que passa a impressão de relativa estabilização das taxas no país. 

Neste cenário de violência, esta suposta queda que se apresenta em meados da década 

de 2000 está inserida num contexto de ações efetivas e normativas estabelecidas pela União 

em parceria com estados e municípios, cujo fim fora buscar promover estratégias de combate, 

prevenção e enfrentamento da violência e da criminalidade que se perpetuava por todo o 
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Brasil. Portanto, em 2001, é implantado no país, o I Plano Nacional de Segurança Pública, 

criado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.  

Este plano apesar de objetivar ações de cunho social, como a Ampliação do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e do programa Bolsa Escola e a promoção da Paz 

na Escola, com a criação de cartilhas educativas sobre os direitos humanos. Seu principal 

legado foi o combate repressivo a violência, sobretudo, nos grandes centros urbanos do 

Estado brasileiro. Desse modo, propôs medidas políticas que foram estabelecidas em ações no 

Âmbito Federal tais como: o combate ao narcotráfico em áreas de fronteira; ao crime 

organizado e a promoção de políticas de desarmamento.  

E ações através de parcerias com Estados e Municípios, que em contrapartida teriam 

de elaborar seus próprios planos de combate e prevenção da violência, planejamentos esses 

que compactuassem com os objetivos do plano nacional, o qual tinha como metas, redução da 

violência urbana com a intensificação do policiamento em áreas críticas; o mutirão para 

mandados de prisão; e o incentivo a criação das guardas municipais. Neste sentido, para 

colaborar com estados e municípios nos seus planejamentos locais de combate a violência, o 

governo federal propõe no plano a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), 

cujo objetivo resumiu-se a capacitar, reaparelhar e reestruturar as polícias. Além destas 

medidas, o plano contemplou a criação de ações de natureza normativa para 

institucionalização de leis de combate a violência.  

Por sua vez, em 2003, através do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, outro plano 

entra em cena, o Projeto Nacional de Segurança Pública (PNSP) para o Brasil, visando 

articular o diálogo entre União, Estados e Municípios. Seu diferencial fundamenta-se em 

apontar o jovem, em especial pobre e negro, sobretudo, do sexo masculino, como o eixo mais 

vulnerável a violência. Neste sentido, possui um conteúdo social amplo que milita a favor de 

da inserção destes jovens em programas que possam dar lhes a condição mínima de cidadão 

de direitos. Em outro campo de ação, o projeto propôs a criação das Áreas de Integração de 

Segurança Publica (AISPs), em todas as UFs, cuja finalidade seria planejar, supervisionar e 

avaliar as atividades voltadas ao setor. Neste mesmo ano, outra ação vinculada ao projeto de 

segurança foi à promulgação do Estatuto do Desarmamento estabelecido pela Lei Nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003. 

Já em 2007, através da Lei Nº 11.530, de 24 de outubro, cria-se no país, o Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI. Conforme podemos ver no seu 

Art 1º 
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Fica instituído o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - 

PRONASCI, a ser executado pela União, por meio da articulação dos órgãos 

federais, em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal e 

Municípios e com a participação das famílias e da comunidade, mediante 

programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira e mobilização 

social, visando à melhoria da segurança pública (BRASIL, 2007). 

 
Reformulada pela Lei nº 11.707, de 2008, as ações voltadas à segurança pública no 

Estado brasileiro se dão em parceria com políticas sociais e promoção dos direitos humanos, 

art 1º, incisos do I ao XVII. Enfim, trata-se de indicadores contextuais que elencamos para 

tentar explicitar a diminuição entre os anos de 2004 a 2007 no número absoluto e, por 

conseguinte, das taxas de homicídios no plano nacional. Contudo, é necessário salientar que 

esse recuo nos índices de violência interpessoal no Brasil, foi provocado, sobretudo, pela 

relativa diminuição do fenômeno naquelas unidades da federação em que a violência 

historicamente se fez veemente presente. Como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Pernambuco que conseguiram abrandar a totalidade de suas taxas apresentando um 

crescimento negativo.  

Em detrimento desta realidade, outros estados obtiveram um crescimento acelerado na 

vitimização a violência interpessoal (agressões/homicídios). Promovendo assim uma maior 

“democratização” do fenômeno em todo território nacional. Ou seja, “a violência homicida, 

que era patrimônio indesejado dos grandes centros urbanos do país, com seu crescimento 

maciço, caótico e anômico, deslocam-se para áreas de menor densidade e peso demográfico” 

(Waiselfisz 2011, p.07). A informação trazida na Tabela 4 reforça de forma mais minuciosa 

essa nova dinâmica dos dados sobre a violência interpessoal no Brasil. 

 

Tabela 4 - Balanço dos índices de homicídios por estado e região, segundo número absoluto 

(nº) e relativo (%) em, 2011 

 Nº Absoluto Relativo (%) 

BRASIL 52.198 100% 

NORTE 5.636 10,80 

Pará 3.069 54,45 

Amazonas 1.292 22,92 

Rondônia 448 7,95 

Tocantins 359 6,37 

Amapá 209 3,71 

Acre 164 2,91 

Roraima 95 1,69 

NORDESTE 19.390 37,15 

Bahia 5.464 28,18 

Pernambuco 3.466 17,88 

  

 

                       Continua... 
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 Nº Absoluto Relativo (%) 

Ceará 2.790 14,39 

Alagoas 2.244 11,57 

Paraíba 1.614 8,32 

Maranhão 1.591 8,21 

Rio Grande do Norte 1.054 5,44 

Sergipe 731 3,77 

Piauí 436 2,25 

SUDESTE 16.158 30,96 

São Paulo 5.664 35,05 

Rio de Janeiro 4.562 28,23 

Minas Gerais 4.260 26,36 

Espírito Santo 1.672 10,35 

SUL 6.182 11,84 

Paraná 3.321 53,72 

Rio Grande do Sul 2.058 33,29 

Santa Catarina 803 12,99 

CENTRO-OESTE 4.832 9,26 

Goiás  2.271 47,00 

Mato Grosso 990 20,49 

Distrito Federal 901 18,65 

Mato Grosso do Sul 670 13,87 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
 

Conforme dados apresentados na Tabela 4, o SIM registrou em 2011, um pouco mais 

de 50 mil homicídios, o que equivale a um crescimento de 9% se comparado ao ano de 2001. 

Esse crescimento moderado pode ser explicado pelo decréscimo apresentado entre os anos de 

2004 a 2007 no número de mortes matadas. Em escala percentual, o inicio de década de 2010 

(ou seja, 2011), ocorre uma nova polarização na distribuição de homicídios por todo o 

território nacional. 

Em 2001, o Sudeste concentrava um pouco mais da metade dos homicídios do país, 

situação inversa ocorre em 2011 quando apresenta um decréscimo de 40% no número total de 

homicídios registrados nesta região. O que vai refletir na sua representatividade em escala 

nacional uma vez que em 2001, 56,1% dos óbitos no Brasil concentrava-se nessa região, por 

outro lado, em 2011 essa representatividade cai para 30,96%. Apesar da diminuição no 

número total de óbitos por homicídios na região, esta ainda se encontra com números muito 

elevados, o que contribui para que o Brasil ainda ocupe um lamentável destaque entre as 

nações mais violentas do mundo. 

Tomando como referência os dados trazidos pelo SIM, percebe-se na região Nordeste, 

um movimento oposto aquele apresentado para o Sudeste. Visto que, em 2001, aquela 
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concentrava 22,09% dos homicídios do País, já em 2011, seu número total de homicídios, 

sofre um crescimento acumulado de 83%. Desse modo, considerando o decréscimo na região 

Sudeste, o Nordeste, nesse inicio da década atual, passa a liderar a lista entre as regiões mais 

violentas do Brasil, tanto em números absolutos como em números relativos, representando 

37,15% dos óbitos do país. Um número muito elevado, sobretudo, se considerado o tamanho 

da população do Nordeste em relação ao Sudeste. 

O Norte, ainda que em ritmo moderado, também exibe uma intensificação na onda de 

violência interpessoal que assola todo o Brasil. De modo que, em 2011, esta área apresenta 

um crescimento acumulado 113% em relação a 2001. Esse aumento se deu principalmente 

pelos estados do Pará e Amazonas que juntos somam 77,37% dos óbitos da região. Em escala 

nacional, o número total de homicídios registrados, chega a 10,8% dos óbitos do país, contra 

5,52% apresentados em 2001.  

No Sul, o aumento no número total dos homicídios se dá de forma menos expressiva. 

Com um crescimento acumulado de 42% em relação a 2001. Nesta região, dos mais de seis 

mil homicídios registrados pelo SIM, apenas o estado do Paraná, contém pouco mais de 50% 

do total de mortes. Ao todo, a região Sul representou no ano de 2011, cerca de, 11,84% dos 

óbitos registrados no país. O Centro-Oeste representa 9,26% dos homicídios do Brasil. Entre 

2001 a 2011, crescimento acumulado no seu número total de homicídios foi de 79%. Entre as 

UFs que compõem a região, Goiás se destaca entre os estados em que a violência se faz de 

forma mais contundente. Em se tratando de números absolutos e relativos, é necessário 

chamar atenção ao fato de que se deve considerar não somente o crescimento no total de 

homicídios, mas também a dinâmica populacional, de cada região, que por seu turno pode 

influenciar no número de homicídios registrados para cada área em questão. Este é o assunto 

tratado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Crescimento populacional, segundo o Brasil e grandes regiões entre os anos de 

2001 a 2011 

 2001 2011 

Brasil 172.385.776 192.379.287 

Norte 13.245.016 16.095.187 

Nordeste 48.331.118 53.501.859 

Sudeste 73.470.738 80.975.616 

Sul 25.453.492 27.562.433 

Centro Oeste 11.885.412 14.244.192 

Fonte: IBGE/DATASUS. Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 
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Entre 2001 a 2011, o Brasil registrou um crescimento acumulado de sua população em 

12%. Por sua vez, as cinco grandes regiões tiveram crescimento populacional, sendo de 10% 

no Sudeste; seguidos por 11% na região Nordeste; 22% e 20% respectivamente para as 

regiões Norte e Centro-oeste e 8% no Sul. Em se tratando dos dados de crescimento 

econômico, a Tabela 6, nos mostra a dinâmica em todo o Brasil subdividido pelas suas 

grandes regiões.  

 

Tabela 6 - Distribuição regional do produto interno bruto (PIB), segundo grandes regiões 

entre 2002 a 2011 

R$ (Bilhões) 

 Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 

2001 59.074.11 163.464.86 751.225.51 217.471.65 110.898.87 

2002 69.309,96 191.591,60 837.645,87 249.625,76 129.648,59 

2003 81.199,58 217.037,43 947.748,38 300.858,68 153.103,63 

2004 96.012,34 247.042,51 1.083.974,75 337.657,40 176.811,36 

2005 106.441,71 280.545,05 1.213.863,41 356.211,31 190.177,81 

2006 119.993,43 311.104,05 1.345.513,26 386.588,32 206.284,47 

2007 133.578,39 347.797,04 1.501.184,92 442.819,86 235.964,31 

2008 154.703,43 397.499,83 1.698.588,23 502.039,73 279.372,27 

2009 163.207,96 437.719,73 1.792.049,39 535.662,08 310.764,90 

2010 201.510,75 507.501,61 2.088.221,46 622.254,61 350.596,45 

2011 223.537,90 555.325,33 2.295.690,43 672.048,94 396.410,74 

Fonte: DATASUS/IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 
 

De acordo com os dados trazidos pela Tabela 6, as contas regionais cresceram em todo 

o território nacional. O centro-sul prevalecendo-se como o berço da economia nacional. Mas 

que, no entanto, no decorrer dos anos de 2001 a 2011, anos com dados disponibilizados pelo 

DATASUS/IBGE (2013), essa área central do país, apresenta uma pequena oscilação na 

participação geral do PIB. Conforme as informações fornecidas, em 2001, o Norte participou 

com 59,07 bilhões de reais, na economia nacional; já em 2011 esse valor chegou a 223,5 

bilhões, em valores percentuais esse total representa 5,4% do PIB nacional, ante os 4,5% 

apresentado no inicio do período. No Nordeste, em 2001 a participação no PIB foi de 163,4 

bilhões, em 2011 esse valor chegou a 555,3 bilhões, 13,4% de toda a riqueza do país, 0,8% 

maior do que em 2001.  

Em contrapartida ao crescimento da economia do Norte, Nordeste as regiões Sul e 

Sudeste apresentaram um pequeno recuo na sua participação no PIB brasileiro. O Sul 

apresentou uma pequena queda, passando de 16,7% para 16,2%. O Sudeste por sua vez, em 
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2001 participava com 57,7% , quando em 2011 esse valor apresenta um pequeno decréscimo, 

chegando a 55,4%. O Centro-Oeste teve crescimento na sua participação na economia 

brasileira, passando de 8,5% para 9,6%.  

As regiões Norte e Nordeste, tradicionalmente conhecidas como as áreas mais 

atrasadas do Brasil, no decorrer da década de 1990 e especialmente, na década de 2000, esse 

quadro de representatividade paulatinamente se inverte através de contínuas mudanças na 

estrutura interna dessas regiões, seja na ordem econômica, demográfica e social o que resulta,  

como exposto nos parágrafos acima, um crescimento no seu Produto Interno Bruto nacional 

(PIB). Situação que fez com que nesse intervalo de tempo, a economia das regiões ora 

mencionadas, tivessem uma maior participação na dinâmica econômica brasileira. De acordo 

com dados levantados pelo IBGE, na região Norte, a indústria extrativa e a agropecuária 

foram as maiores responsáveis pelo seu PIB em 2011.  

No Nordeste, quem assumiu esse papel, além da agropecuária foram à construção 

civil, os serviços e o comércio. Em todo o país, estas foram às regiões que tiveram o maior 

crescimento populacional. Quadro que pode ser explicado não só pelo maior numero de 

nascidos vivos, pela longevidade de sua população, mais também pelo movimento de retorno 

realizado pelo fluxo migratório inter-regional (IBGE/PNAD 2011).  

O crescimento populacional dessas regiões pode ser reflexo do maior dinamismo 

econômico vivenciado nessas áreas do país. Ao lado dessa nova realidade pode trazer 

consequências sociais na área da segurança pública, além de que, nessas regiões a inserção do 

trafico de drogas e do crime organizado, também passam a ter importância no cotidiano de 

sua população, com um número cada vez maior de jovens envolvidos com esse setor. É o que 

veremos mais a frente, a partir do trabalho realizado pela Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM), que diagnosticou em escala Nacional, mas também especialmente nos 

pequenos municípios do Norte/Nordeste, o crescimento da presença do Crack, problema este 

que tem recebido pouca atenção do poder público municipal, como também das gestões que 

envolvem as esferas estaduais e da União.   

Nesse contexto, em 2011, diferentemente de 2001, essas duas regiões ora 

mencionadas, passam a ganhar destaques significativos quanto à incidência das taxas de 

homicídios por 100 mil habitantes, situação oposta ocorre Sudeste, conforme veremos na 

Tabela 7 que trata da representatividade do problema da violência interpessoal 

(agressões/homicídios) em escala nacional, regional e estadual.  
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Tabela 7 - Brasil: taxa de mortalidade por homicídios (TMH), segundo unidade da federação, 

2001 e 2011 

 TMH 2001 TMH 2011 

BRASIL 27,81 27,13 

NORTE 19,97 35,01 

Pará 15,22 39,92 

Rondônia 40,70 28,42 

Amazonas 16,72 36,51 

Tocantins 17,81 25,63 

Amapá 36,49 30,54 

Acre 21,07 21,97 

Roraima 32,02 20,64 

NORDESTE 21,92 36,24 

Pernambuco 58,80 39,10 

Bahia 12,27 38,76 

Ceará 17,01 32,71 

Alagoas 29,06 71,39 

Maranhão 9,81 23,94 

Sergipe 28,45 34,98 

Paraíba 13,95 42,57 

Rio Grande do Norte 11,44 32,95 

Piauí 9,12 13,88 

SUDESTE 36,61 19,95 

São Paulo 41,80 13,62 

Rio de Janeiro 41,80 13,62 

Minas Gerais 13,05 21,59 

Espírito Santo 46,02 47,14 

SUL 17,11 22,42 

Paraná 20,98 31,59 

Rio Grande do Sul 17,97 19,17 

Santa Catarina 8,59 12,71 

CENTRO- OESTE 29,05 33,92 

Goiás 22,79 37,35 

Mato Grosso 38,00 32,19 

Distrito Federal 33,04 34,52 

Mato Grosso do Sul 29,42 227,04 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
 

De acordo com a Tabela 7, considerando-se apenas a TMH nacional registrada entre 

os anos de 2001 e 2011, grosso modo, passa uma falsa impressão de estabilização das taxas de 

homicídios no país, uma vez que ao se constatar que a taxa não ultrapassou a faixa de 27 

óbitos a cada 100 mil habitantes, ou seja, 27,81 em 2001 e 27,13 em 2011 tem-se apenas uma 

pequena oscilação do fenômeno. Contudo, o que ocorre no país, é uma mudança no 
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comportamento das taxas de homicídios, ou seja, uma redistribuição do fenômeno por regiões, 

estados e municípios. Regiões que anteriormente encontrava-se com altos índices de violência 

homicida, ao longo da década de 2000 sofre um processo de regresso na sua endemia de 

violência. Dessa forma, o índice de homicídios que antes era centrado no centro-sul do país, 

perde a sua força representativa para o Norte/Nordeste. Como bem expõe a Figura 4. 

 

Figura 4 – Mapa das taxas de homicídios segundo as grandes regiões do Brasil em 2011 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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Apesar disso, é necessário destacar, que embora haja uma inversão nos polos da 

endemia de violência no território nacional, há um crescimento das taxas de homicídios em 

todas as grandes regiões, com exceção do Sudeste, que apresentou um decréscimo de 45% em 

sua TMH. É o que mostra os dados da Tabela 7 ilustrada através dos dados da Figura 4, onde 

a região Centro-oeste obteve um crescimento de sua TMH em 17%, passando de 29,05 para 

33,92 óbitos por 100 mil. No Sul, o crescimento foi de 31% cuja taxa passou de 17,11 para 

22,42 óbitos por 100 mil.  

O Norte e o Nordeste foram às regiões com o maior crescimento de suas TMHs. Em 

2001, a TMH da região Norte era de 19,96 homicídios a cada 100 mil habitantes, por outro 

lado em 2011 essa taxa passou a 35,01 a cada 100 mil. Um aumento de 75% em seu 

coeficiente de risco. O Nordeste, que em 2001 apresentava taxa de 21,91 homicídios a cada 

100 mil habitantes, no ano de 2011 esse coeficiente sobe para 36,24 mortes por 100 mil. 

Crescendo assim em 65% a taxa de risco de mortes homicida na região.  

Neste quadro de referência, o crescimento populacional vivenciado nessas duas 

grandes regiões e a melhora nos seus índices econômicos, que promoveram uma maior 

participação na economia nacional, trouxe consigo certo grau de desenvolvimento, mas que, 

no entanto, ainda apresenta forte concentração de renda, um problema crônico no Brasil que 

entre outros fatores teve reflexo diretamente nos índices de violência e criminalidade dessas 

duas regiões em questão. Sobre esse processo, 

 
A criminalidade brasileira recente, principalmente a observada no Norte e 

Nordeste na última década, é fruto não apenas da miséria, mas também do 

desenvolvimento, ou melhor, de certo tipo de desenvolvimento que se fez 

rápida e desordenadamente, inchando as periferias dos centros urbanos. Este 

desenvolvimento trouxe melhorias econômicas e sociais – diminuição do 

analfabetismo e da mortalidade infantil e aumento da renda média. Mas a 

reboque, este processo de crescimento e desenvolvimento aglutinou, no 

entorno dos grandes centros, uma massa de população urbana que convive 

com riqueza e abundância, beneficia -se parcialmente dela, mas que não se 

integrou nem tem meios de se integrar aos mercados sofisticados de 

produção e consumo dos polos desenvolvidos destas cidades (KAHN. 2013 

p.154). 

 

Esse maior desenvolvimento econômico, acrescenta ai o autor, aumentou não só os 

índices de violência letal, mas também o crescimento nos indicadores de violência contra o 

patrimônio público e privado nessas regiões. 

 
Os crimes contra o patrimônio, em resumo, ocorrem onde existe patrimônio 

para ser subtraído. Como decorrência, eles tendem a acontecer com maior 

incidência nos Estados mais ricos, nas cidades mais ricas, nos bairros mais 
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ricos e atingir com maior probabilidade as pessoas de renda mais elevada. O 

crescimento econômico da última década trouxe impacto sobre a 

criminalidade no país e este impacto foi diferenciado, dependendo do 

contexto social e econômico prévio da região: queda dos homicídios no 

Sudeste e aumento dos crimes patrimoniais e homicídios no Norte/Nordeste 

(KAHN. Op cit p.154). 

 

Apesar da grande representatividade das taxas de homicídios representadas pelas 

regiões Norte/Nordeste, o fenômeno da violência interpessoal (agressões/homicídios), não se 

consolidou de forma homogênea em todas as unidades federadas localizadas nessas 

respectivas regiões. É o que nos mostra os dados contidos no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Brasil, crescimento e decréscimo percentual das taxas de mortalidade por 

homicídio (TMH) segundo estados da federação entre 2001 e 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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A partir do Gráfico 5 que trata do crescimento e decréscimo das TMHs, é possível 

identificar nesse intervalo de tempo (2001/2011), o movimento de mudança das taxas de risco 

a violência interpessoal (agressões/homicídios), em todas as unidades federadas de acordo 

com cada região analisada.  

No Norte, as UFs que mais contribuíram para o aumento na intensidade e magnitude 

da violência na região foram os estados do Pará e Amazonas. O primeiro cresceu em 162% a 

sua taxa de Mortalidade; por sua vez o segundo, teve um crescimento de 118%. Outros de 

forma menos intensa como Tocantins que aumentou em 44% a sua TMH; e o Acre com uma 

intensificação mais modesta em torno de 4%.  Por outro lado, os estados de Roraima e 

Rondônia, que em 2001 se enquadravam entre as UFs mais violentas do país, apresentaram 

um controle nas suas taxas de homicídios com um crescimento negativo em torno de 30%.   

Foi na região Nordeste, em que a endemia de violência se processa de forma mais 

intensa. Com exceção de Pernambuco que teve uma queda em 34% nas suas taxas de 

homicídios, todos os estados da região tiveram um crescimento bastante expressivo. 

Especialmente os estados da Bahia (206%), Paraíba (205%), Rio Grande do Norte (188%), 

Alagoas (146%) e Maranhão (144%). As somas no total de óbitos homicidas de todas essas 

UFs colaboraram para o crescimento na taxa de homicídios da região, como foi mostrado na 

Figura 4. Nesse sentido, retomamos o pressuposto que o desenvolvimento econômico traz 

consigo o crescimento na onda de violência como uma endemia social que se alastra por todo 

o Brasil e nos últimos anos, mais intensamente no Norte/Nordeste. Onde “a economia cresceu 

e a renda e disponibilidade de bens aumentaram nestes Estados, sem o correspondente 

crescimento da qualidade de vida da população” (Kahn. 2013 p.162). 

Na região Sudeste, os dados do SIM, mostra mesmo que aparentemente, um maior 

controle das taxas de homicídios nos dois maiores centros financeiros do país. O estado de 

São Paulo apresenta um decréscimo de sua taxa de risco em 67%, por sua vez, o estado do 

Rio de Janeiro, 44%. Os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, ambos apresentam um 

crescimento da violência. O primeiro de forma mais moderada 2%, e o segundo de maneira 

mais expressiva, crescendo em 65%. Em maior ou menor grau, esse equilíbrio entre as UFs 

que compõem a região, fez com que esta, apresentasse um controle na onda de violência 

homicida, conforme já fora apontado na Figura 4. 

No Sul, região que tradicionalmente apresenta baixos índices de homicídios, se 

comparado às demais regiões brasileiras. Nesse intervalo de tempo 2001/2011, foi à única 

região que todos os seus estados apresentaram um crescimento em suas taxas de mortalidade 

por homicídios. Principalmente o Paraná com crescimento de 51% e Santa Catarina com 48%. 
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De forma mais modesta, o Rio Grande do Sul com 7%. O caso de Santa Catarina chama mais 

atenção, visto que, apesar de esta UF se apresentar com a menor TMH tanto 2001 como em 

2011, ainda vivenciou neste período um aumento vertiginoso dos índices de violência 

homicida no seu território. No Centro-oeste, a UF em que ocorreu o maior percentual de 

crescimento nas taxas de homicídios foi o estado de Goiás com aumento em 64%. Já os 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que estavam entre os dez mais violentos de 

2001. Em 2011 tem um decréscimo de suas taxas em 15% e 8%. Quadro que fez com que a 

taxa da região tivesse pouca variação no decorrer do período analisado. Essa mudança no 

ritmo de crescimento das TMHs segundo unidade federada alterou o ranking dos estados mais 

violentos do país, conforme pode ser visualizado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Brasil: rankings das unidades da federação e DF mais violenta por taxa de 

homicídios em 2011 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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Na região Nordeste, o estado de Alagoas, apresenta uma taxa de 71,38 por 100 mil 

habitantes. Devido à dimensão apresentada, esta UF, que ocupou o 11º lugar em 2001, no ano 

de 2011 se destaca como a UF mais violenta do país. Papel anteriormente exercido pelo 

estado de Pernambuco que apesar de conseguir controlar as suas taxas de violência 

interpessoal (agressões/homicídios), permanece entre os cinco estados mais violentos de todo 

o Brasil. A Paraíba e o estado da Bahia, nesse período analisado, também tiveram um 

crescimento agudo de suas taxas. A Paraíba passando de 21º em 2001 para ocupar o 3º lugar 

na lista dos estados mais violentos, e a Bahia, passa de 23º para o 6º lugar em 2011. 

No Sudeste, estados como Rio de Janeiro e São Paulo apresentam um significativo 

decréscimo nas suas taxas e perdem respectivamente a posição de 2ª e 4ª UFs mais violentas 

do Brasil. Assumindo a partir de 2011, o 17º e 26º lugares entre os estados mais violentos. 

Minas Gerais, apesar do elevado crescimento percentual de sua taxa de homicídios ao longo 

do período analisado. Em 2011, permanece no 22º lugar, ou seja, mesma posição ocupada 

quando em 2001. Por outro lado, o estado do Espírito Santo, continua entre as UFs que 

lideram a lista da endemia de violência homicida, passado da 3ª para 2ª posição no ranking.  

No Norte, observa-se um crescimento expressivo das taxas de homicídios na quase 

totalidade de seus estados membros. O estado do Pará, com uma taxa de 15,22 por 100 mil 

habitantes em 2001, atinge a taxa de risco em 39,91 por 100 mil em 2011, fazendo com que 

essa UF passe de 20º para o 4º lugar no ranking dos estados mais violentos. Por sua vez, o 

estado do Amazonas, que estava em 19º com taxa de 16,72 por 100 mil passa a ocupar o 8º 

lugar com uma taxa de 36,51 óbitos por 100 mil.  

Por outro lado, os estados de Rondônia, Amapá e Roraima que se encontravam entre 

os dez mais violentos em 2001, apresentam queda em suas taxas no ano de 2011. Passando 

respectivamente de 5º, 7º e 9º lugar, em 2001 passam para 16º, 15º e 23º lugares. Entretanto, 

apesar de caírem no ranking, as suas taxas de homicídios permanecem elevadas. O que ocorre 

é que na quase totalidade das UFs brasileiras houve o crescimento nas TMHs.  

No Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso (32,19 por 100mil/hab.) e Mato Grosso do 

Sul (27,04 por 100mil/hab.), embora ainda apresentem altas taxas, se comparado à taxa 

nacional (27,13 por 100mil/hab.), perderam posição entre as dez UFs mais violentas. O DF, 

não obstante tenha apresentado um pequeno crescimento nas taxas de homicídios, ainda 

permanece na lista dos estados mais violentos.  

Já o estado de Goiás, vivenciou um crescimento significativo, passando de 13º em 

2001 para 7º lugar em 2011. No Sul, o estado de Santa Catarina, igualmente ao ano de 2001, 

mantém a última posição no ranking de risco a violência homicida, apresentando uma taxa de 
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12,71 mortes por 100 mil habitantes. Apesar da taxa de homicídios da região como um todo 

estar entre os menores do país, o estado do Paraná, apresenta uma alta taxa em 2011. Ou seja, 

31,59 homicídios a cada 100 mil habitantes, muito acima da taxa nacional.  

Enfim, de acordo com os dados expostos nos Gráfico 5 e 6, é visível que os estados 

das regiões Norte e Nordeste apresentaram o maior crescimento percentual das taxas de 

homicídios. Por sua vez, a região Centro-Oeste e, sobretudo o Sudeste, apresentaram uma 

queda nos seus índices de mortalidade violenta. Por outro lado, o Sul, região que 

tradicionalmente vivenciou períodos de relativa calmaria quanto ao problema da violência 

interpessoal (agressões/homicídios), nesse intervalo de tempo, as UFs da região, tiveram 

crescimento nas suas taxas de homicídios. 

No Norte, entre as UFs que compõem a região, os estados do Pará e Amazonas, 

apresentaram um crescimento acumulado de suas taxas de homicídios em mais de 100%. O 

Pará foi quem mais se destacou, o que o fez subir na lista dos estados mais violentos. Por 

outro lado, estados como Rondônia Amapá e Roraima que em 2001 estavam entre os dez mais 

violentos, em 2011 tiveram uma queda em suas taxas, situação que fez com que essas UFs 

despencassem na lista dos estados com a população mais vulnerável a violência interpessoal. 

Na região Nordeste, todos os estados vivenciaram um crescimento percentual das suas 

taxas de homicídios, com exceção do estado de Pernambuco, que durante o período em 

questão, teve uma queda nos seus índices de violência. Nas demais UFs, sobretudo, nos 

estados da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte houve um crescimento bastante significativo 

nos conflitos interpessoais. Quanto ao estado de Alagoas, apesar de, em 2011 liderar a lista 

dos estados mais violentos do Brasil. Entre as UFs da região, ele foi o quinto estado em 

aumento percentual das taxas de homicídios. Essa nova dinâmica regional brasileira alterou o 

mapa da violência do Brasil ao fim da década de 2000.  

Nesse sentido, como já analisado e identificado por Waiselfisz, (2011), o que se consta 

é uma nova cartografia da violência em escala nacional. Estados que em sua maioria são 

desprovidos de representatividade política, demográfica e econômica passam a concentrar as 

maiores taxas de violência do país. Conforme veremos na Figura 5 que trata da distribuição 

gráfica das dez maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes registradas pelas UFs mais 

violentas do Brasil em 2011. 
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Figura 5 - Dez estados mais violentos do Brasil em 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Na Figura 5 é possível visualizar a partir do mapa, a distribuição no território nacional, 

dos dez estados mais violentos do país, cujas taxas de mortalidade homicida vão de 34,52 

homicídios a cada 100 mil habitantes, até 71,38 homicídios por 100 mil. Dos nove estados 

que compõe a região Nordeste, cinco deles encontram-se na lista. Os estados do Rio Grande 

do Norte e Ceará apesar de não estarem listados, estes se encontram no 11º e 12º lugar no 

ranking e com tendência de crescimento ao longo dos anos. Na região Norte, os estados do 
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Pará e Amazonas encontram-se entre os dez mais. No Centro-Oeste o estado de Goiás mais o 

Distrito Federal, e no Sudeste o estado do Espírito Santo.  

Enfim, com exceção de Pernambuco e do Espírito Santo, os dados trazidos pelo SIM, 

mostram uma situação nova em relação aos demais estados que até o ano de 2001, como fora 

explanado no decorrer deste subcapítulo, possuíam baixas taxas se comparados às taxas 

atuais, cujo crescimento ao longo da década se deu de forma bastante expressiva. O que revela 

um quadro bastante preocupante, pois estes se encontram com taxas acima da média nacional. 

A Figura 6 por seu turno trabalha com a ilustração gráfica distribuída espacialmente a partir 

de intervalo de classes de taxas de homicídios entre as UFs. 

 

Figura 6 - Mapa das classes de taxas de homicídios no Brasil em 2011 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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Na Figura 6, o mapa das taxas de homicídios no Brasil, traz os coeficientes divididos a 

partir de quatro diferentes classes de risco, onde é possível visualizar em todo o país, como 

discutido no Gráfico 6, a redistribuição das TMHs em escala nacional. Na classe entre 12,71 a 

21,97 (óbitos por 100 mil hab.), encontram-se agrupadas sete UFs. Sendo duas localizadas na 

região Sul, ou seja, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; duas na região Sudeste, no caso o 

estado de São Paulo e Minas Gerais; uma na região Nordeste, o estado do Piauí; e os estados 

de Roraima e Acre na região Norte.  

Na classe que contempla as UFs a partir de 21,98 até 31,59 (óbitos por 100 mil hab.), 

encontra-se o estado de Mato Grosso do Sul na região Centro-Oeste; Rio de Janeiro no 

Sudeste; Na região Norte, tem-se os estados do Amapá, Rondônia e Tocantins. No Nordeste, 

o estado do Maranhão; e no Sul o estado do Paraná. Na terceira classe que vai a partir de 

31,60 a 37,34 (óbitos por 100 mil hab.), estão os estados do Amazonas no Norte; Mato 

Grosso, Goiás e Distrito Federal no Centro Oeste; bem como os estados de Sergipe, Rio 

Grande do Norte e Ceará no Nordeste. 

 Na última classe de risco, que vai de 37,35 a 71,38 (óbitos por 100 mil hab.), com 

exceção do estado do Espírito Santo no Sudeste, os demais estados dessa classe estão entre as 

UFs do Norte e Nordeste. O estado do Pará no Norte; Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba 

no Nordeste. Comparando-se com as taxas apresentadas no mapa da Figura 2 que mostra a 

distribuição da frequência de taxas de risco em 2001, o que se percebe em 2011, é o aumento 

na mancha vermelha do mapa, comprovando que a magnitude da violência homicida se 

perpetuou pelo país. Essa dinâmica regional nas taxas de homicídios segundo estados 

federados fora acompanhada pelo crescimento e decréscimo na onda de violência interpessoal 

(agressões/homicídios) pelas suas respectivas capitais nos dois anos analisados. É o que 

poderemos constatar a partir da Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Brasil: distribuição da taxa de mortalidade por homicídios, segundo as capitais 

entre os anos de 2001 a 2011 

 
2001 2011 Dinâmica do 

Período Capital TMH Ranking TMH Ranking 

Maceió 47,46 6º 97,02 1º 104% 

Rio de Janeiro 46,48 7º 21,00 23º -55% 

Recife 70,48 1º 43,45 9º -38% 

São Paulo 57,10 5º 12,34 27º -78% 

Fortaleza 24,13 19º 49,42 5º 105% 

João Pessoa 37,37 10º 75,84 2º 103% 

Natal 12,05 27º 45,51 8º 278% 

     
Continua... 
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2001 2011 Dinâmica do 

Período Capital TMH Ranking TMH Ranking 

Vitória 61,15 4º 42,36 11º -31% 

Manaus 25,69 18º 55,99 4º 118% 

Goiânia 18,62 25º 40,66 12º 118% 

São Luís 23,73 20º 46,52 7º 96% 

Boa Vista 35,01 12º 18,57 26º -47% 

Aracaju 43,78 8º 32,09 18º -27% 

Belém 21,85 22º 48,64 6º 123% 

Porto Velho 67,49 3º 38,33 13º -43% 

Brasília 33,04 13º 34,52 15º 4% 

Rio Branco 36,34 11º 22,79 22º -37% 

Belo Horizonte 29,97 15º 33,74 16º 13% 

Macapá 42,24 9º 31,20 19º -26% 

Teresina 18,66 24º 29,18 20º 56% 

Campo Grande 31,65 14º 20,72 24º -35% 

Porto Alegre 25,92 17º 32,55 17º 26% 

Cuiabá 68,17 2º 42,42 10º -38% 

Curitiba 23,70 21º 35,82 14º 51% 

Florianópolis 17,59 26º 19,19 25º 9% 

Salvador 19,47 23º 59,88 3º 208% 

Palmas 26,51 16º 25,92 21º -2% 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Os resultados da Tabela 7, coletados através do SIM indicam um aumento expressivo 

das taxas de homicídios em grande parte das capitais pelo Brasil. As capitais das unidades 

federadas do Norte como Belém e Manaus, acompanhando as taxas apresentadas pelos seus 

estados sede, apresentaram um crescimento de 123% e 118% em suas TMHs. Todas as 

demais capitais da região, como Rio Branco, Macapá e Palmas tiveram um decréscimo nas 

taxas. Principalmente às capitais, como Boa Vista e Porto Velho que obtiveram um 

decréscimo de 47% e 43% nas taxas de homicídios. 

As capitais nordestinas, entre as quais, João Pessoa, Maceió, Fortaleza, São Luis 

tiveram crescimento entre 90% e 120% nas suas taxas. Com atenção especial para Natal e 

Salvador com crescimento de suas TMHs em 208% e 278% Um salto bastante expressivo, o 

que indica a grande vulnerabilidade de sua população a violência homicida, colocando as 

respectivas capitais entre as mais violentas do Brasil. Apenas Recife e Aracaju, que 

apresentaram respectivamente um recuo de 55% e 27% nas suas taxas de homicídios. 

No Sudeste, as capitais de duas entre as grandes metrópoles brasileiras, ou seja, São 

Paulo e Rio de Janeiro apresentaram retrocedo nas taxas de homicídios em 78% e 55%. 
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Situação que contribuiu para diminuição das taxas a nível estadual e regional, visto que, estas 

metrópoles historicamente, apresentam altos índices de violência e criminalidade, nas suas 

mais diversas faces. No que diz respeito à cidade de Vitória, capital do estado do Espírito 

Santo, apesar de apresentar um recuo de 31% em suas taxas de homicídios, passando de 61,15 

óbitos por 100 mil habitantes no ano de 2001, para 42,36 óbitos por 100 mil habitantes em 

2011. Ainda é um índice muito elevado, o que contribui para que seu estado sede se enquadre 

em segundo lugar no ranking das UFs mais violentas do Brasil. Por sua vez, a capital Belo 

Horizonte, foi à única capital na região que no decorrer deste período, apresentou um aumento 

na sua TMH.  

No Centro-Oeste, as respectivas capitais, Cuiabá e Campo Grande conseguiram 

diminuir as suas taxas de homicídios ao longo do período. Passando respectivamente de 68,17 

e 31,65 óbitos por 100 mil habitantes, para 42,42 e 20,72 óbitos por 100 mil. Entretanto, isso 

não significa que estas capitais estão livres da endemia social da violência, pois apesar da 

queda, estas taxas ainda são muito altas, estando muito aquém do ideal que é de 10 

ocorrências por 100 mil habitantes, conforme estimulado pela OMS 2002. Por outro lado, 

Brasília, a capital federal e principalmente, a cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, 

apresentaram crescimento em suas TMHs em 4% e 118%. A região Sul, que historicamente 

apresenta a menor TMH do país, obteve um aumento das taxas de homicídios nas suas três 

capitais. Curitiba (51%), Porto Alegre (26%) e Florianópolis (9%).  

No plano geral, os resultados dos dados coletados através do SIM indicam um 

aumento expressivo das taxas de homicídios em grande parte das capitais pelo Brasil. Aquelas 

capitais que obtiveram uma melhora nas suas taxas de homicídios, ainda assim apresentam 

elevados índices de violência. Das vinte e seis capitais mais o Distrito Federal, o crescimento 

das taxas se deu em quinze delas. Sendo uma no Norte, sete no Nordeste, uma no Sudeste, 

duas no Centro-oeste e três no Sul.  

Já os recuos nas taxas de homicídios ocorrem em doze capitais. De modo que foram 

cinco no Norte, duas no Nordeste, três no Sudeste e duas no Centro-Oeste. Apesar de na 

escala regional as maiores taxas de homicídios se concentrarem nas regiões Norte e Nordeste, 

no nível de suas capitais, o plano se deu de maneira divergente. Com o Nordeste em destaque 

no aumento da violência homicida em quase todas as suas capitais, o que acontece de forma 

inversa no Norte. Os Gráficos 7 e 8 mostra a dinâmica no ranking das TMHs por capital. 
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Gráficos 7 - Ranking das taxa de homicídios, segundo as capitais estaduais em 2001 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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Gráficos 8 - Ranking das taxa de homicídios, segundo as capitais estaduais em 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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No ranking das dez primeiras capitais mais violentas do Brasil, uma comparação entre 

2001 e 2011. Percebe-se que no ano de 2011, entre as dez mais atingidas pelo problema, com 

exceção de Cuiabá, todas se encontravam no Norte e Nordeste. Situação bem diferente de 

2001 quando havia uma maior heterogeneidade regional entre as capitais no ranking da lista. 

Manaus, Belém, Natal e Salvador, são exemplos bem expressivos do crescimento da violência 

homicida entre as capitais dessas duas regiões ora mencionadas. 

Apesar de haver um decréscimo em algumas capitais, na sua totalidade o crescimento 

das taxas foi mais expressivo. No ranking de 2001, doze capitais encontravam-se abaixo da 

taxa de homicídios nacional que foi de 27,81 homicídios por 100 mil habitantes. E quinze se 

estavam acima da taxa Brasil. Já em 2011, apenas sete capitais, indicam taxas menores do que 

a taxa nacional que era de 27,13 por 100 mil. E vinte estavam acima desta.  

A menor taxa de homicídios em 2001 foi de 12,05 homicídios por 100 mil habitantes 

em Natal, e por sua vez a maior foi de 70,48 homicídios por 100 mil na cidade de Recife, 

ambas capitais localizadas na região Nordeste. Quando em 2011, a menor taxa subiu para 

12,34 por 100 mil em São Paulo e a maior taxa atingiu 92,02 por 100 mil em Maceió. Ou seja, 

as taxas de homicídios por capital em 2011 são maiores e bem mais expressivas do que 

aquelas indicadas na década anterior.  

Como podemos ver ao longo dos últimos vinte anos do século XX e os primeiros anos 

da década de 2000, a endemia social da violência interpessoal (agressões/homicídios) no país 

se instituiu de forma crescente. Caracterizando-se como um problema crônico. Em termos de 

saúde pública, a violência enquanto um dos principais componentes de morbimortalidade 

perde o seu caráter epidêmico, isto é, como uma situação temporária, para apresentar feições 

de endemia, ou seja, algo permanente com pouca perspectiva de mudanças.  

A pequena oscilação negativa na TMH nacional como foi visto anteriormente, passa a 

impressão de relativa estabilização das taxas no país. Entretanto o que de fato, ocorre é a 

inversão da polarização dos núcleos de violência homicida. Ou seja, acompanhando a relativa 

descentralização econômica brasileira, o que permitiu a recriação e criação de velhos e novos 

centros econômicos, trouxe consigo a dispersão da violência pelo território nacional. Com a 

migração das maiores taxas para regiões que historicamente apresentaram relativa calmaria 

nos seus índices de homicídios. 
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3.3 Sociodemografia da violência interpessoal (agressões/homicídios) no Brasil 

 

Viu-se até o presente momento que, não obstante a endemia social da violência se faça 

presente em todo o território nacional, a sua magnitude de expressa de forma mais ou menos 

intensa em cada região, estado e capital do país. Em menor escala, perante a própria sociedade 

brasileira, a violência se manifesta de maneira díspar entre os cidadãos. Estudos como os de 

Fragoso (1981), Caldeira (2000); Baierl (2004); Pedrazzini (2006), Odalia (1983), Minayo 

(2006), Espinheira (2008), entre outros indicam que ela se materializa desigualmente entre os 

indivíduos. “Apesar de pessoas de todas as camadas sociais estarem preocupadas com o 

crime, as experiências de violência são claramente distintas em cada classe social” (Caldeira, 

2000, p.76).   

A população mais favorecida, detentora boa formação instrucional, social e 

econômica, são especialmente vitimados quando se trata da violência contra o patrimônio. 

Trata-se de uma manifestação dá prática violenta que ocorre, sobretudo, nas áreas mais nobres 

das cidades brasileiras. Por outro lado, a violência letal, ou seja, aquela que extingue a vida 

ocorre principalmente entre a população carente. Concentrando-se nas periferias do campo e, 

principalmente das cidades. Esse estrato da sociedade, não são apenas os maiores vitimados 

pela violência homicida, como também os maiores protagonistas dessa endemia social. Social, 

porque atinge em especial a população mais carente.  

 

As áreas periféricas, onde se encontram os bolsões de pobreza e as 

favelas, são áreas propiciais a violência contra a vida, em especial 

aquelas e decorrentes de disputa por pontos de tráfico de droga e por 

queima de arquivos, cobranças e vinganças e pela ação truculenta da 

polícia, enquanto as áreas centrais constituem nos cenários dos roubos 

e assaltos (BAIERL 2004, p.127). 

 

Realidade que é resultado direto ou indireto da violência promovida pelo Estado e pelo 

sistema econômico. O que vem a instituir, o que Santos (2012a) chama de espaços territoriais 

da não cidadania dos pobres, ou seja, o espaço que é deixado ao quase exclusivo jogo do 

mercado, consagra as desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um 

espaço sem cidadãos, isto é, empobrecido e que também se empobrece no âmbito material, 

social, política, cultural e moral. 

Um ambiente de perversidade e inexistência e/ou ineficiência da ação do Estado que 

gera ou mesmo contribui para a ampliação das desigualdades, das frustrações, dificuldades 

econômicas e racismo. O que torna os sujeitos reféns do preconceito de origem territorial e 
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social. Esta realidade se traduz no desrespeito às condições de dignidade humana, como 

aquelas defendidas pela Constituição de 1988, com nova redação dada pela emenda 

constitucional de nº 64 de 04 de Fevereiro de 2010 quando diz em seu Art.6º que é um direito 

social “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (Brasil, C.F. 1988). 

Enfim, os espaços da não cidadania, é um fator gerador de um quadro ausências e de 

abandono social que torna os indivíduos em condição de vulnerabilidade, fomentando assim a 

criação de um exército de reserva altamente utilizável e descartável pelo submundo das 

drogas. Nas palavras de Caldeira (2000, p.302), “a qualidade do espaço construído 

inevitavelmente influencia a qualidade das interações sociais que lá acontecem”. Ou seja, 

entre outros fatores, a violência é também um produto político, um resultado da ausência do 

Estado, como bem declara Gomes et al (2008, p.109) “O mau funcionamento do aparato 

estatal gera um capital social negativo, facilitando a influência dos criminosos”. Nesse 

sentido, Pires (1985, p.58), reforça “embora a criminalidade não possa ser explicada 

exclusivamente pelo aumento da pobreza, é certo que amplas camadas voltadas para o assalto 

e o crime jamais utilizariam esta forma de sobrevivência se a sociedade fornecesse 

oportunidades mínimas para seu sustento”.  

Apesar da violência interpessoal (agressões/homicídios) se manifestar especialmente 

nas periferias, Pedrazzini (2006) nos alerta que apenas uma parcela das pessoas que vivem 

nesses espaços se inserem na criminalidade, muitas vezes não como opção, mas forçados 

pelas circunstâncias a estes impostas. Coexistem lado a lado aos indivíduos violentos, sujeitos 

que trabalham, educam seus filhos e lutam cotidianamente por uma sobrevivência 

minimamente digna de valores éticos. Situação diferente daqueles indivíduos das classes mais 

favorecidas que ao se inserirem no submundo da criminalidade violenta, estes o fazem não 

pela necessidade, mas por outras circunstâncias como pela necessidade do consumo de 

drogas; ou mesmo para manter um alto padrão de vida exigido pelo seu meio vivido; ou 

mesmo motivados pela desestruturação psicológica, familiar, bem como pela influência de 

amigos que compartilham de valores e crenças negativos.  

Ou seja, essa endemia social que vitima centenas de vidas no Brasil, não é uma 

violência localizada a um determinado espaço ou estrato social. Toda a sociedade é vitimada 

por esse fenômeno, contudo, diferentemente vulnerável. A sua percepção e a convivência com 

este problema social, é inerente às experiências e aos laços sociais mantidos pelos indivíduos 

com seu espaço vivido. Como já mencionamos, em espaços valorizados predomina a 
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violência contra o patrimônio, nas periferias, se manifesta a violência contra a vida. Em se 

tratando da violência contra a vida, ou melhor, a violência interpessoal 

(agressões/homicídios), pode-se perceber que no Brasil, os homicídios ocorrem num espaço 

preferencialmente nos espaços da periferia, obedecem em maior grau a um grupo de risco 

específico, ao qual é delimitado pela faixa etária, pelo sexo/gênero e cor da pele. É o que nos 

mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Caracterização demográfica da Violência Interpessoal (Agressões/Homicídios) no 

Brasil, segundo a faixa etária, gênero e raça, registrados entre os anos de 2001 a 2011 

 
Categoria Total (N) Percentual *TMHC 

Faixa Etária 

0 a 14 9.543 1,74 1,71 

15 a 19 anos 84.197 15,38 42,39 

20 a 29 anos 215.216 39,31 59,03 

30 a 39 anos 117.309 21,43 38,40 

40 a 49 anos 61.315 11,20 25,17 

50 a 59 anos 28.244 5,16 16,92 

60 a 69 anos 12.103 2,21 11,52 

70 e + 7.196 1,31 8,58 

Idade ignorada 12.367 2,26 - 

Total 547.490 100,00 
 

 

Gênero 

Masculino 502.528 91,79 50,43 

Feminino 44.423 8,11 4,31 

Ignorado 539 0,10 - 

Total 547.490 100,00 
 

 

Raça/Cor 

Brancos 177.771 32,47 17,37 

Negros 333.033 60,83 33,36 

Indígena 1.192 0,22 23,10 

Ignorado 35.494 6,48 - 

Total 547.490 100,00 
 

*TMHC – Taxa de Mortalidade Homicida Categorizada. 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Conforme indicado pelos dados constados na Tabela 7, em escala nacional, a soma do 

período de 2001 a 2011, revela que os maiores vitimados pela violência homicida são os 

indivíduos jovens, especialmente aqueles com idade entre 15 a 29 anos. Trata-se de dois 

grupos etários (15 a 19 e 20 a 29 anos) que juntos correspondem a 54,69% de todos os 

homicídios registrados no país para esse período. A taxa mortalidade por homicídios 

categorizada (TMHC) corresponde a 42,39 óbitos por grupo de 100 mil na faixa de 15 aos 19 
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anos, e uma TMHC de 59,03 óbitos por grupo de 100 mil para faixa de 20 aos 29 anos. O 

grupo etário formado pelos adultos jovens entre 30 a 49 anos concentra 32,63% dos 

homicídios registrados no país. Com uma taxa de 38,40 e 25,17 óbitos em cada 100 mil 

indivíduos nessas respectivas faixas etárias.  

Os dados apontam o seguinte fato, na medida em que a idade avança, a taxa de risco 

diminui entre a população adulta, especialmente entre os mais idosos. Contudo, ainda se torna 

um dado preocupante. O período trabalhado na Tabela 8, mostra que entre a população dos 50 

aos 69, foram registrados 40.347 homicídios, representando 7,37% dos assassinatos do país 

nesse intervalo de tempo. O que se traduz numa taxa de risco em 16,92 homicídios a cada 100 

mil habitantes para o grupo entre 50 a 59 anos e 11,52 para o grupo de 60 aos 69 anos. 

Considerando apenas os assassinatos nesses dois grupos populacionais, as sua taxas 

ultrapassam o máximo considerado aceitável pela OMS, que classifica como violência 

epidêmica quando há existência de mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. 

Situação alcançada apenas para o grupo de 0 a 14 e para aquelas pessoas com idade igual ou 

superior a 70 anos. 

Sobre a variável sexo/gênero, a categoria predominante recai sobre o sexo masculino, 

classificado como os principais vitimados pela violência interpessoal (agressões/homicídios). 

Uma realidade que é marcante em todas as suas unidades da federação. Do total de 

assassinatos ocorridos no Brasil entre 2001 e 2011, 91,79% foram do sexo masculino. O que 

representou uma taxa de risco de 50,43 óbitos a cada 100 mil habitantes do gênero masculino. 

Quanto ao sexo feminino, a sua representação proporcional foi de 8,11% com uma taxa de 

4,31 homicídios a cada 100 mil mulheres em todo o país. O total de ignorados
19

 foi de 539 

óbitos, o que significa 0,10% do total registrado. Esta situação ocorre quando o Instituto 

Médico Legal (IML) ao emitir a Declaração de Óbito (DO) não conseguiu, pelo menos 

naquele momento, identificar o sexo da vítima. Circunstância ocasionada, por exemplo, 

quando o corpo é encontrado com elevado grau de decomposição.  

Igualmente a situação dada pela faixa etária e pelo gênero, a distribuição dos 

homicídios segundo a raça se faz de forma quase que homogênea no Brasil. Os negros
20

 

somam mais de metade dos óbitos do país. Ou seja, dos mais de 547 mil homicídios 

contabilizados no período, pouco mais de 330 mil atingiram esse grupo populacional. O que 

                                                 

19
 - O Ministério da Saúde, estabelece que a alternativa “Ignorada” só deverá ser assinalada na declaração de 

óbitos, em casos especiais como cadáveres mutilados, em estado avançado de decomposição, genitália indefinida 

ou hermafroditismo (Normas e Manuais Técnicos, 2011). 
20

 - Este grupo é considerado, a partir da soma entre a população negra com a população declaradamente, parda.  
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corresponde a 60,8% do total de assassinatos, representando uma taxa de 33,36 homicídios a 

cada 100 mil negros.  

A população branca
21

 representou no período, 32,47% dos óbitos violentos. Com uma 

taxa de 17,37 mortes a cada 100 mil indivíduos nesse grupo. Os homicídios entre a população 

indígena representou 0,22%. Dos óbitos por violência no Brasil, um dado preocupante é o alto 

número de ignorados, uma vez que o tipo de informação quanto à raça consta como um item 

de preenchimento obrigatório na declaração da DO. 

 Do total de óbitos registrados no país entre 2001 e 2011, 35,4 mil vítimas da violência 

interpessoal (agressões/homicídios), estão entre os ignorados quanto à raça. Esse valor em 

termos proporcionais representa 6,48% de todos os óbitos registrados no período. Tão 

importante quanto conhecer a Faixa Etária, o Gênero e Raça do quadro de vitimados, também 

se faz também necessário avaliar o perfil das vítimas quanto as variáveis - Estado Civil, 

Escolaridade e Local de Ocorrência, os quais se encontram distribuídos na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Caracterização da violência interpessoal (agressões/homicídios) no Brasil, segundo 

o estado civil, escolaridade e local de ocorrência registrada entre os anos de 2001 a 2011 

Variáveis
22

 Categoria Total (n) Percentual 

Estado Civil 

Solteiro 399.514 72,97 

Casado 78.841 14,40 

Outros 8.093 1,48 

Ignorado 61.042 11,15 

Escolaridade 

0 a 3 anos 110.794 20,24 

4 a 7 anos 157.347 27,74 

8 a 11 anos 67.656 12,36 

12 anos e mais 14.065 2,57 

Ignorado 197.628 36,10 

 

Local de Ocorrência 

 

Hospital 169.965 31,04 

Domicílio 60.682 11,08 

Via pública 236.366 43,17 

Outros 71.827 13,12 

Ignorado 8.650 1,58 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

                                                 

21
 - Este grupo é considerado, a partir da soma entre a população branca com a população declaradamente, 

amarela. 
22

 A Tabela 9 que trata das informações quanto ao Estado Civil, Escolaridade e Local de Ocorrência, apesar de 

apresentar em seus dados uma alta proporção no número de ignorados, ainda se mostram como um importante 

recurso a ser levantado para se conhecer sobre o perfil dos vitimados pela violência homicida no Brasil. 
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A primeira variável abordada na Tabela 9 traz informações sobre o estado civil dos 

atingidos da violência interpessoal (agressões/homicídios). No que diz respeito a este ponto, a 

categoria preponderante dos vitimados recaem sobre a população solteira. Representando 

72,97% de todos os homicídios registrados pelo SIM no período de 2001 a 2011. A categoria 

que inclui as vítimas casadas representaram 14,40% do total de óbitos por homicídios. A 

soma de todos os outros, representa 1,48% dos homicídios. A categoria ignorada representa 

11,15% do total de óbitos. Entretanto parte do pressuposto que essas informações ignoradas 

que não foram contempladas nas demais categorias, a sua maioria esteja inclusa entre os 

indivíduos solteiros, dada à proporção que essa categoria representa entre os óbitos.  

Os dados comprovam que os indivíduos casados, se expõem a situações de risco com 

menor intensidade que os solteiros. De acordo com Soares et al (2007), o matrimônio se 

apresenta como um fator protecional dos indivíduos a vitimização a violência interpessoal. 

Assim como as demais variáveis apresentadas anteriormente, a variável escolaridade se 

enquadra como um elemento de importante mensuração quanto à problemática da violência 

interpessoal, demonstrando assim a força que a formação instrucional tem como fator 

“inibidor” dos indivíduos de fazerem parte das estatísticas de homicídios do país. Ou seja, em 

20,24% dos homicídios registrados no país, as vítimas foram pessoas que tinham de 0 a 3 

anos de estudos, e em 27,74% das vítimas, estavam entre aqueles que tinham de 4 a 7 anos de 

estudos.  

Daí percebe-se que a maioria das vítimas foram pessoas que sequer tinham concluído 

o Ensino Fundamental, situação em que muitos se enquadram em analfabetos e/ou analfabetos 

funcionais. Por outro lado, na medida em que aumenta a quantidade de anos de estudos, 

diminui o risco de vulnerabilidade a morte violenta intencional. Ou seja, em 12,36% dos 

óbitos, as vitimas tinham entre 08 a 11 anos, e em apenas 2,57% dos homicídios, as vítimas 

tinham escolaridade igual ou superior a 12 anos. A categoria ignorada, apesar de alta, 

lançamos o mesmo pressuposto, quanto a variável gênero. Dos 36,10% dos óbitos registrados 

sem informação, é possível creditar que estes dados estejam inclusos, sobretudo, entre a 

população vitimada com baixo grau de escolaridade.   

Quanto a variável local de ocorrência, é visível a predominância de duas categorias. 

Os homicídios ocorridos em Via pública com 43,17% dos óbitos; e Hospitais e demais 

estabelecimentos de saúde com 31,04%. Já a categoria Domicílio, Outros e Ignorados, 

representam respectivamente: 11,08%; 13,12% e 1,58% de todos os óbitos registrados no 

país. No que diz respeito à Via pública, os dados do SIM, mostram a questão da insegurança, 

das cidades brasileiras. Onde as ruas e avenidas estão tomadas pela violência. Deixando a 
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população cada vez mais refém: tanto do pavor da violência visível, mostrada pelos dados 

estatísticos e vivenciada no cotidiano; como daquela violência invisível, sentida na pele 

através das desigualdades, do preconceito racial e territorial, pela indiferença e pela 

diminuição dos laços sociais. Que enclausura parte da população mais favorecida em 

territórios que segregam e que oprimem os indivíduos. São os enclaves fortificados discutidos 

por Caldeira (2000).  

Sobre os dados dos óbitos ocorridos nos hospitais, é necessário salientar que se trata 

de uma violência que normalmente são geradas fora de seu ambiente, mas que ali se 

concretiza, levando os indivíduos ao óbito. Para o local de ocorrência de óbitos em 

domicílios, se enquadram duas leituras: a violência de gênero, cujo ator seria um membro 

familiar, ou alguém próximo à vítima; e os casos de vitimização de um indivíduo por outras 

pessoas que não aquelas do seu convívio doméstico. É o caso, por exemplo, das execuções, 

por acertos de contas com o tráfico. No que diz respeito ao método utilizado no ato da 

agressão, o Gráfico 9, traz essas informações; 

  

Gráfico 9 - Proporção dos métodos utilizados no Brasil para a prática da Violência 

interpessoal (agressões/homicídios) registradas entre 2001 e 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

O Gráfico 9 mostra o peso significativo dos métodos utilizados na prática da violência 

interpessoal (agressões/homicídios) em todo o Brasil no decorrer da última década.  Na média 

entre os anos, as armas brancas, ou seja, aquelas perfurantes e/ou contundentes foram 

responsáveis por 19,65% dos homicídios registrados pelo SIM. Por sua vez, as armas de fogo 
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é a principal categoria responsável pelos homicídios no Brasil. Ou seja, de todos os óbitos os 

homicídios (culposos, dolosos, passionais) ocorridos no país, em média 70,54% deles, o meio 

utilizado para tal fim foram às armas de fogo.  

Ao longo dos anos, o desenho do gráfico em questão, mostra uma pequena mudança 

entre a importância proporcional das armas brancas e dos demais meios utilizados para a 

prática das agressões/homicídios. Isto é, as armas brancas em 2001 representaram 17,17% dos 

óbitos registrados no país, e os demais meios, representou 13,16%. Quando em 2011, as 

armas brancas chegam a 21,97% dos óbitos e os demais meios diminuem a sua 

representatividade para 7,65%. Contudo, para o uso das armas de fogo, os dados mostram 

certa estabilidade da violência originada pelas armas de fogo que são preponderantes em 

relação às demais. 

A promulgação em 2003 do Estatuto do Desarmamento, que tornou crime inafiançável 

o porte ilegal de armas e dificultou o comércio e a compra, todavia, o Gráfico 9 mostrou que a 

longo prazo, o estatuto pouco surtiu efeito. Essa grande proporção de homicídio por armas de 

fogo, mostra a fragilidade na fiscalização normativa quanto o acesso a esse tipo arma. A 

cultura da violência vivenciada no país, somada ao tráfico de drogas, e as situações banais 

como conflitos no trânsito, desavenças sentimentais, desentendimentos entre vizinhos, 

violências domésticas, brigas de rua, resulta nesse quadro expressivo de endemia social 

causada pela mortalidade violenta no Brasil. 

Os dados colhidos pelo SIM, apesar de despontar apenas uma realidade parcial da 

violência interpessoal no Brasil, mostra que essa endemia, enquanto um grave problema 

social e de saúde pública, se distribui de forma desigual na sociedade brasileira. 

Estabelecendo-se um perfil alvo desse fenômeno que é, sobretudo, social. Formado por uma 

população predominantemente jovem, do sexo masculino, negros e mulatos, indivíduos 

solteiros, com baixa escolaridade e vitimados, principalmente em locais públicos como ruas e 

avenidas. Enfim, trazendo a discussão da esfera nacional para a local, o capítulo que se segue, 

trata da violência interpessoal no estado o Rio Grande do Norte. 
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4 ENDEMIA SOCIAL DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL 

(AGRESSÕES/HOMICÍDIOS) NO RIO GRANDE DO NORTE E 

DISCUSSÕES SOBRE O PROBLEMA  

 

Não é possível pensar o fenômeno da violência enquanto endemia social em suas 

diferentes formas e como se manifesta no Rio Grande do Norte, nem o seu impacto na 

construção do risco socialmente gerado, sem pensar como a escalada e a ampliação de seus 

índices se deram em nível nacional e regional como visto anteriormente. Apenas 

recapitulando, foi discutido no capítulo anterior, que ao longo dos últimos vinte anos do 

século XX e os primeiros anos da década de 2000, a endemia social da violência interpessoal 

(agressões/homicídios) no país, ainda que, com algumas particularidades, instituiu-se de 

forma intensa na quase totalidade de seu território.  

Crescendo em algumas regiões e estados, e por ventura apresentando recuo em outros. 

No plano geral, os dados obtidos através do SIM, mostraram uma evolução crescente da 

violência interpessoal tanto em termos de números absolutos quanto em taxas, evidenciando a 

violência no Brasil, como um problema social de ordem crônica. Por se configurar enquanto 

uma realidade recorrente, em termos de saúde pública, a violência enquanto um dos principais 

componentes no perfil de morbimortalidade da população brasileira perde o seu caráter 

epidêmico, isto é, como uma situação temporária, para apresentar feições de endemia, ou seja, 

algo permanente com pouca perspectiva de mudanças. De acordo com a passagem que se 

segue, 

Dá-se o nome de endemia à ocorrência coletiva de determinada 

doença que, no decorrer de um largo período histórico, acomete 

sistematicamente grupos humanos distribuídos em espaços 

delimitados e caracterizados, mantendo sua incidência constante, 

permitidos as flutuações de valores, tais como variações sazonais. 

Note-se que o termo endemia refere-se à doença habitualmente 

presente entre os membros de determinado grupo, numa determinada 

área, isto é, presente numa população definida (ROUQUAYROL, 

2013 p.97).  

 

O termo “doença habitualmente presente” justifica o entendimento da violência um 

agravo à saúde que se tem feito presente na vida do brasileiro ano após ano, vitimando um 

número cada vez maior de pessoas, deixando sequelas físicas e psicológicas temporárias e/ou 

permanentes para as vítimas letais e não letais, bem como para os seus familiares, amigos e 

profissionais envolvidos. Enfim, sobre o crescimento da violência em escala nacional, viu-se 

no capítulo anterior uma pequena oscilação negativa na TMH brasileira, entre os anos de 2001 
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(27,81 homicídios por 100 mil habitantes), e 2011 (27,13 homicídios por 100 mil habitantes), 

passando assim a impressão de relativa estabilização. 

 Entretanto o que de fato, ocorreu foi à inversão da polarização dos núcleos de 

violência homicida que acompanhou a relativa descentralização econômica do país nas 

décadas de 1990 e 2000. Ou seja, o Norte e Nordeste, regiões que ao longo dos anos em que o 

SIM passou a contabilizar as mortes violentas no país, registravam baixos índices de 

homicídios, eram espaços de relativa calmaria, mas que a partir da década de 2000, 

paulatinamente viu-se crescer o fenômeno da violência em seu território, ao mesmo tempo em 

que se vê um relativo recuo no Sudeste brasileiro.   

Dada às circunstâncias, alguns pontos carecem de observação. Primeiramente, o que 

ocorre não é apenas o aumento da violência, mas, sobretudo, a melhora no sistema de coleta 

de informações de morbimortalidade nessas áreas em questão. Fato que pode ser constado 

quando se observa o recuo ao longo dos anos das mortes originadas pelas causas mal 

definidas e das mortes cuja intenção não pôde ser determinada (SIM, 2014). Situação 

possibilitada pelas ações interventivas do governo federal
23

 que tem implantado nas 

secretarias estaduais de saúde, uma política de aperfeiçoamento no processamento de melhora 

da coleta de dados do SIM, principalmente a partir do segundo quinquênio dos anos 2000.   

Outro ponto diz respeito à concentração/dispersão dos índices de violência, que se 

disseminam pelo interior dos estados do norte/nordeste, onde as taxas não mais se limitam ao 

espaço das suas capitais e áreas metropolitanas, mas também aos pequenos municípios da 

região. Um terceiro ponto, diz respeito às particularidades apresentadas em cada UF do país. 

Em que pese, ainda que o processo metodológico de coleta, análise e processamento de dados 

seja padronizado para todo território nacional, existem algumas peculiaridades que podem 

subestimar a dimensão e magnitude dos óbitos violentos em cada estado brasileiro.  

A título de exemplo, Cerqueira (2013), faz referência ao estado do Rio de Janeiro, 

onde em 2007, o então governador Sérgio Cabral em 05 de Julho deste mesmo ano, sanciona 

a Lei nº 5.061 que proíbe o compartilhamento de informações com estranhos aos quadros da 

Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário, sobre pessoas envolvidas em 

eventos criminais, incluindo assassinados. Assim, deixando de fora a Secretaria de Saúde e os 

                                                 

23
 Considerando os dados de mortalidade no SIM, o Ministério da Saúde implantou nas regiões Norte/Nordeste, 

a partir de 2005, uma política de “Redução de óbitos por Causas Mal Definidas”, com a proposta de reduzir para 

menos de 10% os óbitos enquadrados nesse respectivo capítulo XVIII. Entre as propostas implantadas, foram 

elaborados formulários a serem aplicados na investigação das causas básicas dos óbitos, entre os quais, 

destacam-se: a) formulário de investigação de óbito com causa mal definida; b) formulários de autopsia verbal 

(entrevista domiciliar) (Brasil, MS, 2009). 
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demais órgãos como associações e autarquias do estado. Nesse sentido, o autor constata que 

neste ano os números de mortes violentas com causa indeterminada dobraram no estado, 

totalizando 3.180 mortes em 2007, contra 1.688, no ano anterior.  

Não cabe a este trabalho buscar identificar e especificar em cada estado brasileiro os 

possíveis problemas quanto à coleta de informações sobre mortalidade por violência 

interpessoal (agressões/homicídios). O que se intencionou aqui foi tão somente mencionar a 

existência dessas especificidades. Mas enfim, entre todas as fontes de informações sobre 

morbimortalidade por causas violentas, a fonte de dados do SIM é a mais confiável e sólida 

base em todo o território nacional (Medronho 2009).  

Finalmente, retomando o ponto de discussão sobre a centralização da violência 

homicida no Norte e especialmente no Nordeste brasileiro, foi possível identificar no estado 

do Rio Grande do Norte, uma das UFs em que a dinâmica do crescimento nos índices de 

violência interpessoal ocorreu de forma mais intensa, no decorrer da década de 2000..  

Neste ínterim, é importante conhecer os números e as estatísticas que fazem esta 

unidade da federação se configurar como um estado que apresenta índices de violência letal 

que merecem um estudo não só para explicitar a dinâmica dos seus dados, mas também para 

identificar como a população em seus diferentes sujeitos se enquadra num quadro de 

vitimização ao fenômeno.  

Mais uma vez, as informações utilizadas serão preponderantemente do banco de dados 

do Subsistema de Informação sobre Mortalidade – SIM. Mesmo tendo clareza dos limites que 

os dados possam apresentar, entendemos que eles nos fornecem pistas da dinâmica e da forma 

desigual como a endemia social da violência se distribui entre os municípios, bem como, entre 

a população do estado potiguar. 

Seguindo uma linha de discussão semelhante ao capítulo anterior, este capítulo 

encontra-se subdivididos em três fases de análise. No primeiro ponto o objetivo foi discutir o 

crescimento dos índices de violência interpessoal no Rio Grande do Norte, bem como o seu 

processo de espacialização ao longo do período de 2001 a 2011; no segundo ponto será 

discutido o perfil de vitimização dos indivíduos potiguares; finalizando com uma discussão 

teórica sobre o fenômeno analisando.  

A Figura 7 trata de pontuar espacialmente no território brasileiro, o estado potiguar, 

localizando na Região Nordeste, fazendo fronteira ao Sul com o estado da Paraíba, ao Norte e 

Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o estado do Ceará. 
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Figura 7 – Localização do estado do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 
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4.1 O papel das causas externas na estrutura epidemiológica da mortalidade no Rio 

Grande do Norte 

 

As Causas Externas (acidentes e violência) fazem parte do rol de doenças que são 

catalogadas na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), através da lista de 21 

capítulos que engloba uma extensa lista de doenças. As mortes originadas por causas não 

naturais, isto é causas externas, têm ganhado cada vez mais importância no Rio Grande do 

Norte, uma vez que o estado vem acompanhando as mudanças na estrutura da 

morbimortalidade em todo o Brasil.  

Nesse sentido, hoje no Rio Grande do Norte, as causas externas ocupam o terceiro 

lugar entre as maiores causas morte na população potiguar, conforme se pode ver no Gráfico 

10. Ou seja, entre a soma dos óbitos ocorridos no período de 2001 a 2011, as causas externas 

(Capítulo XX) representam o percentual de 12,43%, perdendo em quantidade de óbitos, para 

as doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX), agravo responsável por 27,41% de todos os 

óbitos do estado; e para as neoplasias (Capítulo II) responsáveis pela morte de 14,30% da 

mortalidade geral registrada no período.  

 

Gráfico 10 - Balanço do perfil de mortalidade da população do Rio Grande do Norte entre os 

anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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Ainda com relação ao Gráfico 10, têm-se as demais causas que juntas somam 34,53%. 

Por sua vez, as causas mal definidas (Capítulo XVIII), isto é, aquelas em que não foi possível 

definir a causa básica de morte representaram nesse período, (11,33%) de todos os óbitos 

ocorridos no estado do Rio Grande do Norte. É válido pontuar que existe uma relação 

diretamente proporcional entre a incidência e frequência de importância das causas mal 

definidas em relação aos demais capítulos do CID10/SIM, com a qualidade da coleta, 

processamento, avaliação e consolidação do SIM, em um dado tempo e lugar.   

Ou seja, quanto maior o peso das causas mal definidas, mais fragilidade se apresenta 

no sistema de informação analisada, nesse caso, o SIM. Contudo, como bem mostra o Gráfico 

11, essa situação ao longo da década de 2000 tem apresentado uma tendência de mudança, 

onde as causas mal definidas estão diminuindo a sua proporcionalidade entre as causas morte. 

O que significa uma tendência de melhora no sistema de informações sobre a 

morbimortalidade no território potiguar.  

 

Gráfico 11 - Mudança de estágio das causas mal definidas no Rio Grande do Norte entre os 

anos de 2001 a 2011 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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anterior. A partir de 2003, no estado do RN, se inicia um processo de queda nesse quadro. De 

modo que, em 2005, as causas mal definidas, chegam a representar o equivalente a 8,52% de 

todas as mortes registradas no ano, e finalizando 2011 com 3,58%. Um grande avanço se 

comparado à situação apresentada no primeiro ano dessa série histórica.  

Nos últimos anos, a diminuição no número de óbitos sem cauda definida é fruto das 

ações que são desenvolvidas pelo MS para a qualificação da informação dos diversos sistemas 

de informações, inclusive os de estatísticas vitais. Algumas ações como a busca ativa de 

óbitos em municípios com grandes deficiências no registro de óbitos a fim de estimar de 

forma direta a mortalidade real, devido às limitações da forma indireta de correção dos dados. 

Em diversas regiões, como o Nordeste, o órgão vem destacando consultores a fim de treinar 

funcionários das Secretarias de Saúde na detecção de problemas no registro dos eventos.  

No Rio Grande do Norte, especificamente, destaca-se a descoberta de cemitérios 

clandestinos, fato que potencializa o subregistro de mortes. Todo esse esforço tem melhorado 

a qualidade dos registros, porém ainda persistem as diferenças entre regiões (Justino 2012, p. 

88). Enfim, como relatamos anteriormente, quanto menor a proporção de causas mal 

definidas, o sistema de informações se torna mais confiável e preciso. A redução desses 

agravos não definidos implica no aumento das demais causas morte, entre elas, as causas 

externas que têm um crescimento de 24% em relação à mortalidade geral ocorrida no período. 

O Gráfico 12, discrimina pontualmente o papel exercido por cada agravo que constituem o 

inventário de causas externas. 

 

Gráfico 12 - Balanço do perfil de mortalidade por causas externas no Rio Grande do Norte de 

acordo com o somatório dos óbitos ocorridos entre 2001 e 2011 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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De acordo com o Gráfico 12, o levantamento dos óbitos ocorridos entre 2001 a 2011, 

entre os quais, aqueles provocados por mortes violentas tais como: agressões, acidentes de 

transporte e autoprovocadas. Traz as agressões (homicídios), como sendo a principal causa 

morte entre as causas externas, representando um percentual de 30,41%. Seguida dos 

acidentes de transporte com 26,58% e das mortes autoprovocadas (suicídios) com 7,50%. As 

demais causas morte, como as lesões acidentais representam 17,50% dos óbitos. As 

complicações e sequelas, juntas somam 1,71% dos óbitos por causas externas.  

As mortes cuja intenção do seu autor, não pôde ser diagnosticada representam neste 

período, 16,31%. Intenção indeterminada se remete a um percentual de óbitos, entre os quais 

não foi possível classificá-los, enquanto homicídios, acidentes ou suicídios. Ou seja, não se 

sabe o motivo gerador do óbito, o que é um problema. Sobre este fato, o Gráfico 13 traz a 

dinâmica do comportamento dos dados desse tipo de óbito no estado ao longo de 2001 a 

2011. 

 

Gráfico 13 - Dinâmica percentual dos óbitos de intenção Indeterminada no Rio Grande do 

Norte entre os anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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2011. O que, ao lado da diminuição das mortes por Causas Mal Definidas do Capítulo XVIII 

sinaliza para uma melhora na qualidade dos dados apresentados no RN. 

 No que diz respeito os dois principais agravos à saúde, entre as causas Capítulo XX, 

percebe-se que durante o período de 2001 a 2011, modifica-se a estrutura de causas morte 

entre as causas externas. Conforme apontado pelo Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Evolução proporcional dos óbitos por agressão (homicídios) e acidentes de 

transporte, no Rio Grande do Norte entre os anos de 2001 a 2011 

  
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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4.2 A mortalidade e a violência interpessoal (agressões/homicídios)  

 

Como mostrado no capítulo anterior, à violência se destaca como uma endemia de 

grande magnitude cuja dimensão atinge a todo o território nacional. Um grande problema 

social, mas também de saúde pública. No Rio Grande do Norte - RN, não é diferente, pois 

cotidianamente os noticiários impressos, digitais e televisos denunciam casos de agressões 

contra crianças e adolescentes, negros e pobres, preconceitos de ordem social e racial, bem 

como, crimes contra o patrimônio público e privado, com lojas, farmácias, bancos e toda rede 

de serviços sendo diariamente alvos da violência constante no cotidiano da sociedade 

potiguar, conforme podemos ver no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Ilustração de casos de violência contra o patrimônio no RN, anos de 2013 a 2014 

Data Título Fonte 

05/03/2013 
Secretário de Segurança e ministro da Justiça 

discutirão violência no RN 
G1 RN 

08/05/2013 
Estudo revela aumento de 750% em assaltos a 

banco no RN entre 2011 e 2012 
Portal no Ar 

20/08/2013 
Homem armado faz arrastão em bar na zona Sul 

de Natal 
G1 RN 

22/09/2013 
Assaltantes fazem arrastão em restaurante de 

bairro nobre de Natal 
G1 RN 

08/10/2013 
Quatro carros são roubados em menos de 24 horas 

no Conjunto Pirangi 
Portal no Ar 

07/11/2013 
Grupo armado assalta Correios em Jandaíra, RN, e 

troca tiros com a PM 
G1 RN 

04/12/2013 
Quadrilha assalta agência bancária em São Miguel 

do Gostoso 
G1 RN 

15/12/2013 Roubo de carros cresce em Natal Tribuna Do Norte 

01/01/2014 
RN bate recorde de mortes, assaltos a ônibus, 

roubo de carros e ataques a bancos 
O Jornal de Hoje 

13/01/2014 
No RN, cidade está amedrontada com a onda de 

assaltos 
RN TV 

15/01/2014 
Em cinco dias, polícia registra dois ataques a 

bancos no RN 
Tribuna Do Norte 

16/01/2014 
Bandidos explodem banco e atiram contra posto 

policial 
Tribuna Do Norte 

31/01/2014 
Natal registra média de quase 100 assaltos por mês a 

farmácias 
Portal no Ar 

08/02/2014 Onda de assaltos assusta natalense Tribuna Do Norte 

19/02/2014 
Dono de mercadinho é morto após assalto em 

Parnamirim, RN 
RN TV 

Fonte: Pesquisa realizada na internet. Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 
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De acordo com a matéria veiculada em 16 de Agosto de 2013, no “Jornal de Hoje”,  

 
“Para o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH/RN), 

a situação mostra que o Estado vem enfrentando uma total fragilização dos 

órgãos ligados à área da Segurança Pública, sobretudo das polícias Civil e 

Militar, que também passaram a ser alvos dos bandidos. Uma prova disso foi 

o incêndio, criminoso, de uma viatura policial que estava estacionada em 

frente ao prédio do Destacamento da PM no município de Afonso Bezerra, 

no Oeste potiguar, na madrugada de ontem”. 

 

Ainda acrescenta como importantes fatores para o aumento da violência, o problema 

da precariedade das estruturas físicas e de recursos humanos nas polícias, sobretudo na Civil. 

Onde relata a sua ausência em vários municípios do estado, bem como denuncia o problema 

da sobrecarga atribuída a alguns servidores (delegados) que são responsáveis por mais de dez 

municípios. Em consequência, a violência não só aumenta como também cresce a presença do 

mercado das drogas em todo o estado. Conforme levantamento realizado pelo Observatório do 

Crack, da Confederação Nacional de Municípios (CNM), onde constatou que no RN, as 

drogas estão cada vez mais presentes nas pequenas cidades e suas zonas rurais. O que mostra 

que o tráfico de drogas e toda violência, dele consequente, está tomando conta do estado. 

Segundo a passagem abaixo, a pesquisa fora realizada em duas etapas, 

 
A CNM optou por fazer a divulgação de alguns dados da pesquisa com 

amostras diferentes, pois realizamos uma parte da pesquisa via nossa Central 

de Atendimento, que entrevistou mais 3.900 cidades do País. Após essa 

etapa, disponibilizamos uma senha de acesso e um login para cada prefeito 

brasileiro preencher o restante do formulário online, onde tivemos o acesso 

de aproximadamente 2.200 gestores. Em virtude disso, algumas questões 

terão um número de Municípios diferentes. Metodologicamente, cremos que 

tais diferenças não comprometem os resultados, já que o sistema é dinâmico 

e a cada dia novas informações são preenchidas pelos gestores. Como a 

abrangência é nacional, temos respostas de todos os Estados e Municípios 

com portes populacionais diferenciados (CNM, 2014 p.09).  

 

No RN, dos 167 municípios pesquisados, obteve-se resposta das pesquisas realizadas 

em 139. Onde foi possível constatar que em 125 municípios a circulação de drogas em seus 

respectivos territórios é “livre”. Metodologicamente os municípios foram divididos em quatro 

grupos (Alto, Médio, Baixo, Sem resposta e Sem problemas). Do total, 28 se enquadram com 

alto nível em relação aos problemas com drogas, 57 se classificam com nível médio, e 42 com 

baixo nível.  

Os demais municípios, inclusive a capital Natal, não apresentaram respostas à 

pesquisa. Para se chegar a essa classificação, algumas variáveis foram consideradas na 

pesquisa da confederação. Tais como, a presença Conselho Municipal Antidroga – COMAD e 
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a rede de assistência ao usuário como o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e 

o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. Financiamento, custo 

mensal, áreas mais atingidas como saúde, educação, segurança e outros. Além do número de 

homicídios e outros crimes também são contabilizados. 

O fato denunciado pela CNM sobre a comprovação da ameaça das drogas no estado 

pode ser identificado a partir da matéria veiculada pelo Jornal de Hoje, publicada em Outubro 

de 2013, intitulada por “uma tonelada de droga apreendida e 16 traficantes presos em uma 

semana” o conteúdo da reportagem afirma que em apenas em uma única semana, mais de 

uma tonelada de drogas avaliadas em quase um milhão de reais, são apreendidas no município 

de Luis Gomes, interior do RN. A também matéria cita uma entrevista concedida pelo 

comandante geral da Polícia Militar, coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, onde este 

afirma que no RN, não há uma única área que esteja livre das drogas, sobretudo, do crack, 

uma das mais devastadoras em uso. O mesmo assegura que as maiores apreensões geralmente 

ocorrem em épocas com grandes eventos populares, onde há maior concentração de pessoas e 

quando os traficantes aproveitam para lucrar mais e aliciar novos usuários. 

É neste quadro de insegurança social que a violência interpessoal 

(agressões/homicídios) enquanto endemia entra em grande evidência em terras potiguares. 

Outras fontes que utilizam metodologias diferenciadas do SIM, como as Estatísticas do 

Registro Civil, atestam que no ano de 2012 ocorreram 2.064 mortes violentas
24

 no RN. Já em 

2013, o Conselho Estadual de Direitos Humanos CEDH/RN, contabilizava até Novembro 

deste ano, cerca de, 1.578 homicídios em território potiguar (G1/RN, 2013). Ano em que a 

violência homicida se torna banalizada em todo o estado. Passagem que se pode constar a 

partir de matérias veiculadas respectivamente pelo Jornal de Hoje (06/2013): “Rotina de 

assassinatos continua no Rio Grande do Norte”; e pelo G1/RN (24/11): “Polícia registra 22 

assassinatos em 48 horas no Rio Grande do Norte”. 

É o território potiguar expressando as mais variadas faces da violência. São filhos que 

matam os próprios pais, brigas entre vizinhos, desconhecidos e conjugues que termina em 

mortes, nesse contexto, é o mercado das drogas que toma conta do estado, se tornando um dos 

pilares que também sustenta essa realidade perversa da violência. De acordo com o Secretário 

de Segurança Pública do estado, em entrevista ao G1 RN, afirma que em 2012, 70% dos 

homicídios no RN têm relação direta ou indireta com as drogas. O diagnóstico foi elaborado 

                                                 

24
 - O IBGE atesta como mortes violentas todas as causas externas, tais como: acidentes de trânsito, 

afogamentos, suicídios, homicídios, quedas acidentais etc. Sem que com isso, faça uma classificação pela 

natureza do ocorrido, tal como presente no SIM.  
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pela equipe da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do RN (SESED) com base 

nos dados das investigações dos crimes (G1/RN, 2013).   

O tráfico é apenas um sintoma do problema, e não a sua causa principal. A relativa 

sensação de impunidade também é um elemento impulsionador da violência, visto que ela 

incita a sua reincidência. Podemos dizer que, entre outros elementos a impunidade é causada 

por uma justiça morosa, por leis frouxas, pela falta ou ineficácia das investigações seja pela 

falta de efetivo na polícia civil, ou mesmo pela falta de viaturas e condições de trabalho nas 

delegacias. Conforme reportagem publicada pelo G1/RN 

 
O Rio Grande do Norte terminou o ano de 2012, como o sexto estado do país 

que menos conseguiu concluir inquéritos que apuram antigos crimes de 

assassinato. Dados atualizados pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) mostram que o RN ocupa, atualmente, a 21ª posição no 

ranking do “inqueritômetro”, ferramenta Online que situa a evolução dos 

estados – mais o Distrito Federal – quanto ao cumprimento da Meta  do 

Ministério da Justiça, cuja missão é elucidar e finalizar todos os inquéritos 

de homicídio instaurados até 31 de dezembro de 2007 (G1/RN, publicado 

em 01/01/2013. 

 

Segundo Djair Oliveira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da 

Segurança Pública no Estado (SINPOL/RN) 

 
De todos os inquéritos policiais, apenas 5% são solucionados porque não 

temos as mínimas condições de fazermos os nossos trabalhos nas atuais 

condições que o Governo dá à Polícia Civil, que vive sucateada e com déficit 

de profissionais. E isso tem gerado um aumento descontrolado da violência e 

da sensação de impunidade nos bandidos, que sabem que não serão punidos 

porque a polícia não tem condições de trabalhar como se deve (Jornal de 

Hoje, publicado em 16/08/). 

 

Nesse contexto de violência, isto demonstra o descaso e/ou ineficiência da gestão 

pública estadual em seus três poderes: o executivo, judiciário e legislativo que contribui direta 

e indiretamente para o crescimento e a massificação da violência nesta UF. O poder executivo 

tem se mostrado ineficaz nos investimentos para segurança com aparelhamento das forças 

policiais, quer seja em infraestrutura como também em capital humano para o enfrentamento 

da violência e a investigação dos delitos; e principalmente em ações de cunho social para 

inclusão e cidadania dos jovens.  

Por outro lado, o poder judiciário, tem se mostrado débil nos processos de julgamentos 

das ações violentas no estado, fato que amplia a margem da impunidade, contribuindo para o 

aumento da criminalidade. E o poder legislativo expõe a sua falha na morosidade em 

fiscalizar e propor leis que busquem promover a inclusão social e a sugerir ações normativas 
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de enfrentamento e prevenção da violência. Isso sem mencionar, que no âmbito federal, o 

código penal brasileiro, criado pelo decreto-lei nº 2.848 de 1940, encontra-se ultrapassado e 

necessita de revisão para se adequar à realidade atual. 

Além destes elementos, pode-se classifica como um fomentador da violência, as 

causas sociais tais como a desestruturação familiar, o preconceito de ordem racial e territorial, 

sociedade do consumo, desavenças conjugais, problemas psicológicos e financeiros. Somando 

a estes fatores, tem-se a presença de políticos corruptos que mediante o desvio do dinheiro 

público fazem com que centenas de indivíduos não tenham uma dignidade mínima de vida. 

Onde centenas de pessoas padecem nas filas dos hospitais, falta remédio, atendimento, falta 

saneamento, educação, emprego, lazer e oportunidade de socialização de jovens e adultos. 

Isso denota que vivemos num modelo de sociedade que produz "marginalidade", onde muitas 

vezes os indivíduos “escolhem” esse caminho pelas circunstâncias a eles impostas.  

Negligencia a essência e ataca apenas o efeito. Essa crescente e desenfreada onda de 

violência, como fora discutido anteriormente, afetou o quadro de morbimortalidade da 

população potiguar. Dizimando centenas de vidas ao longo dos anos, ocupando deste modo 

lugar entre os maiores causadores de morte no RN. Para OMS (2002) a violência passa a ser 

classificada como um problema para a área de saúde, quando apresenta taxas superiores de 

risco ao fenômeno, igual ou superiores a 10 agressões/homicídios em cada 100 mil habitantes 

de um dado lugar em um dado tempo. Situação longe do ideal, conforme se observa no 

Gráfico 15. 
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Gráfico 15 - Evolução da taxa de mortalidade por agressões (homicídios) no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte entre os anos de 1980 e 

2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 
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De acordo com as informações aqui expostas no Gráfico 15, pode se ao longo desses 

32 anos, identificar dois períodos específicos na evolução das taxas de violência interpessoal 

(agressões/homicídios) no estado. O primeiro período dura cerca de, 21 anos, indo de 1980 até 

a virada do século no ano 2000; por sua vez o segundo período, foco que justifica a análise 

desse estudo, se inicia no ano de 2001 até o ano de 2011.  

Entre os anos de 1980 a 2000, as taxas de homicídios por 100 mil habitantes, com 

exceção dos anos de 1982 e 1989, permaneceram abaixo do limite de 10 mortes por 100 mil 

habitantes. Ao longo deste período, esta UF apresentou em taxa média de 8,42 óbitos por 100 

mil. O que expunha uma ideia de relativa calmaria no estado potiguar, que se encontrava no 

ranking das últimas UFs em taxas de homicídios na escala nacional. No período em questão, o 

Brasil, apresentou um crescimento acumulado de suas taxas em 129%, passando de 11,69 

homicídios por 100 mil habitantes em 1980 para 26,71 no ano 2000. Por outro lado, no RN 

esse crescimento foi de apenas 8%. Passando de 8,58 para 9,26 homicídios em cada 100 mil 

habitantes.  

No segundo período que envolve os anos de 2001 até 2011, o RN ultrapassa o limite 

dos 10 homicídios por 100 mil habitantes, o máximo aceito pela OMS, fazendo com que o 

estado ingresse numa endemia de violência com altas taxas de homicídios por todo o seu 

território que vivencia uma crescente fora do controle. Contudo, como se pode visualizar no 

gráfico em questão, é especialmente a partir de 2006 que as taxas disparam no estado, ao 

apresentar nesse respectivo ano, uma taxa de 14,95 homicídios por 100 mil habitantes. Já em 

2009 essa taxa chega a 25,50 por 100 mil se aproximando da taxa nacional que foi de 26,86 

por 100 mil. Tão logo em 2011, a taxa do RN (32,95 por 100 mil) já é superior à nacional. 

(27,13 por 100 mil). Enquanto a taxa de homicídios no Brasil teve um pequeno recuo, a taxa 

do RN cresceu 188% ao longo deste segundo período. Isso é reflexo também do crescimento 

acelerado da violência na escala regional. Período em que o Nordeste cresceu 

significativamente a sua participação nos óbitos por violência interpessoal.  

A dimensão e a magnitude da violência no Rio Grande do Norte enquanto endemia 

social, não se concentra apenas em sua capital Natal e região metropolitana. Esse crescimento 

nas taxas de violência foi acompanhado pela interiorização do fenômeno que passa a afligir a 

todos os municípios potiguares. Sejam eles de pequeno ou grande porte populacional. A 

violência interpessoal agora se democratiza por todo o território do estado. Aumentando a 

importância do problema que antes era exclusivo dos maiores centros urbano desta unidade da 

federação 
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4.3 Espacialização do fenômeno da violência interpessoal (agressões/homicídios) no Rio 

Grande do Norte  

 

O crescimento de 188% nas taxas de homicídio no estado foi impulsionado não só 

pelo aumento dos índices de violência na capital e sua região metropolitana, mas também pelo 

avanço acelerado dos coeficientes (taxas) nos municípios do interior. Situação a qual se pode 

constatar a partir do Gráfico 16, onde se observa a distribuição das taxas de homicídios para o 

RN, subdividida entre a Região Metropolitana de Natal e do conjunto de municípios do 

interior.  

Na região metropolitana da capital, a taxa de homicídio em 2001 era de 12,96 óbitos 

por 100 mil habitantes. No decorrer do período o coeficiente se manteve mais ou menos 

estável até 2006, quando o SIM registrou um aumento no número de vitimados, marcando 

neste ano uma taxa de risco em 16,97, seguindo desde então um acelerado fluxo crescente de 

violência, atingindo em 2011 uma taxa de risco em 41,29 assassinatos a cada 100 mil 

habitantes. Resultando num crescimento acumulado de 219% ao longo do período. 

 

Gráfico 16 - Rio Grande do Norte: taxas de homicídios por 100 mil habitantes segundo escala 

territorial, nos anos de 2001 a 2011 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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Na totalidade dos municípios que contemplam o interior do estado potiguar, a onda de 

violência interpessoal também se fez presente. Contribuindo desse modo para o avanço nas 

taxas de todo o RN. No decorrer de todo o período as taxas do interior se mantiveram abaixo 

da taxa da RMN. Em 2001 a taxa foi de 10,39 homicídios a cada 100 mil habitantes. Passando 

para 13,45 em 2006 e chegando a 31,31 no ano de 2011. Taxa superior ao coeficiente 

apresentado em escala nacional que foi de 27,13 nesse mesmo ano. O crescimento acumulado 

das taxas nesse período foi de 157%. O aumento nesses coeficientes ocorre mais ou menos no 

período em que se apresenta uma queda nas causas mal definidas, o que pode ser colocado 

como um fator explicativo do fenômeno. A Figura 8 trabalha com a taxa média dos 

homicídios registrados no período de 2001 a 2011, subdivida entre os 167 municípios que 

formam a base territorial do estado do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 8 - Mapa das taxas de homicídios no Rio Grande do Norte, microrregião no período 

de 2001 a 2011 

 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
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De acordo com o mapa representado pela figura 8 percebe-se uma 

“democratização” da violência interpessoal (agressões/homicídios) em quase todos os 

municípios. Especialmente naqueles localizados nas extremidades Sul do Litoral 

Oriental e na considerável parte dos municípios do Oeste do estado, os quais 

apresentam as maiores taxas que vão de 15,17 homicídios por 100 mil habitantes até 

47,35 por 100 mil. A concentração das menores taxas de risco que vão de 0,0 a 6,46 

homicídios a cada 100 mil encontram-se no centro e parte do agreste do estado. No 

Seridó as taxas de homicídios no conjunto dos municípios encontram-se relativamente 

altas. O litoral setentrional, ou seja, ao norte do estado, a maior parte das taxas fica entre 

6,47 a 15,16 homicídios em cada 100 mil habitantes.  

As respectivas tabelas de números 10, 11, 12, 13 e 14 permite que se faça uma 

correlação entre o número absoluto de homicídios, o tamanho populacional no ano de 

2011 e a sua respectiva taxa média de mortalidade por homicídio a cada 100 mil 

habitantes. Isto facilita a compreensão da distribuição do risco de morbimortalidade por 

violência entre os municípios potiguares. Contudo, cabe pontuar que cada taxa é 

correspondente ao número de homicídios e o tamanho da população de cada localidade. 

 

Tabela 10 - Relação do número absoluto e da taxa média de homicídios registradas na 

soma dos anos de 2001 a 2011 e da população de 2011 entre os municípios do Rio 

Grande do Norte, com até 10 mil habitantes 

Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

Tenente Ananias 9 9,08 9.961 

Carnaubais 20 20,32 9.883 

Luis Gomes 7 6,64 9.646 

Bom Jesus 12 11,85 9.504 

Grossos 7 7,04 9.481 

Augusto Severo 20 19,89 9.310 

Januario Cicco 8 8,65 9.113 

Florânia 9 9,22 8.958 

Presidente Juscelino 10 11,46 8.904 

São Miguel do Gostoso 3 3,17 8.754 

Baía Formosa 14 15,31 8.631 

Pureza 3 3,62 8.537 

Marcelino Vieira 11 12,17 8.257 

Martins 11 12,72 8.256 

São Rafael 13 14,20 8.105 

Jaçanã 8 9,05 8.040 

Cruzeta 9 10,02 7.954 

Continua... 
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Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

Serra Negra do Norte 14 16,79 7.788 

Lagoa Salgada 12 15,02 7.623 

Carnaúba dos Dantas 7 8,95 7.495 

Portalegre 8 10,35 7.365 

Riachuelo 6 8,74 7.168 

Pedro Avelino 8 10,77 7.107 

Lagoa de Pedras 8 10,30 7.035 

Itajá 11 14,52 6.985 

Antonio Martins 17 23,31 6.919 

Jandaíra 4 5,55 6.820 

Serrinha 4 5,04 6.530 

Doutor Severiano 9 12,43 6.488 

Lagoa d'Anta 2 3,03 6.273 

São Pedro 3 4,15 6.194 

São Vicente 3 4,57 6.059 

Caiçara do Norte 3 4,52 6.030 

São João do Sabugí 3 4,67 5.940 

Jose da Penha 8 12,00 5.865 

Equador 6 9,37 5.835 

Severiano Melo 9 9,26 5.801 

Felipe Guerra 10 16,59 5.750 

Serra de São Bento 6 9,51 5.734 

Senador Eloi de Souza 1 1,64 5.684 

Itaú 9 14,71 5.587 

Tenente Laurentino Cruz 5 8,96 5.483 

Japi 1 1,48 5.461 

Coronel Ezequiel 3 5,19 5.405 

Janduis 15 25,12 5.326 

Porto do Mangue 10 18,98 5.306 

Encanto 3 5,45 5.265 

Várzea 2 3,58 5.254 

Bento Fernandes 4 7,35 5.145 

Sitio Novo - - 5.064 

Parazinho 4 7,84 4.885 

Almino Afonso 23 42,16 4.847 

Santa Maria 4 8,19 4.838 

Coronel João Pessoa 4 7,63 4.778 

Rafael Fernandes 2 3,87 4.727 

Ouro Branco 5 9,48 4.702 

Lajes Pintadas 5 10,04 4.619 

Serrinha dos Pintos 6 12,49 4.559 

Rodolfo Fernandes 3 6,39 4.415 

Olho-d’água do Borges 10 20,59 4.283 

Continua... 
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Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

São Jose do Seridó 2 4,45 4.266 

Messias Targino 10 23,11 4.225 

Frutuoso Gomes 20 40,64 4.207 

Riacho de Santana 4 8,46 4.153 

Paraná 3 7,18 3.977 

Senador Georgino Avelino 2 4,91 3.972 

São Bento do Trairi 1 2,61 3.956 

Barcelona - - 3.947 

São Francisco do Oeste 4 9,53 3.905 

Venha-Ver 6 14,79 3.852 

Parau 11 24,68 3.842 

Tibau 3 7,24 3.725 

Lucrecia 7 18,55 3.665 

Jundiá 3 8,17 3.609 

Ruy Barbosa 3 7,20 3.589 

Major Sales 3 8,43 3.582 

Pilões 7 18,56 3.488 

Pedra Grande 3 6,68 3.483 

São Fernando 3 8,44 3.414 

Triunfo Potiguar 3 7,64 3.347 

Caiçara do Rio do Vento - - 3.342 

Riacho da Cruz 1 3,16 3.204 

Rafael Godeiro 7 21,06 3.072 

Água Nova 1 3,14 3.004 

São Bento do Norte 3 7,99 2.945 

Passagem 3 9,72 2.910 

Vila Flor 1 3,37 2.899 

Fernando Pedroza 2 6,72 2.870 

Francisco Dantas 3 9,35 2.863 

Lagoa de Velhos - - 2.670 

Jardim de Angicos 2 6,70 2.603 

Joao Dias 12 41,59 2.602 

Pedra Preta 4 12,91 2.571 

Santana do Seridó 1 3,71 2.538 

Bodó 2 6,79 2.399 

Tabuleiro Grande 4 17,05 2.340 

Timbaúba dos Batistas 2 7,84 2.304 

Monte das Gameleiras 1 3,78 2.240 

Galinhos 2 8,74 2.223 

Ipueira 2 8,95 2.091 

Viçosa 2 10,95 1.626 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 
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Entre os 101 municípios potiguares que possuem população de até 10 mil 

habitantes, houve a maior concentração de taxas de homicídio acima de 20 vítimas por 

100 mil, nos municípios de Carnaubais (20,32 por 100 mil habitantes); Olho d’água do 

Borges (20,59 por 100 mil habitantes); Rafael Godeiro (21,06 por 100 mil habitantes); 

Messias Targino (23,11 por 100 mil habitantes); Antônio Martins (23,31 por 100 mil 

habitantes); Parau (24,68 por 100 mil habitantes) e Janduis (25,12 por 100 mil 

habitantes). Já os municípios de Frutuoso Gomes, Almino Afonso e João Dias tiveram 

respectivamente taxas de homicídios em 42,16; 41,59; 40,64 óbitos por violência 

homicida a cada 100 mil habitantes. Todos desse grupo destacado localizam-se na 

mesorregião Oeste Potiguar. Distribuídos respectivamente entre as Microrregiões de 

Umarizal (Rafael Godeiro, Olho-d’água do Borges, Antônio Martins, Almino Afonso, 

Frutuoso Gomes, João Dias); do Médio Oeste (Messias Targino, Janduis e Paraú) e na 

Microrregião da Chapada do Apodi (Caraúbas). 

 

Tabela 11 - Relação do número absoluto e da taxa média de homicídios registradas na 

soma dos anos de 2001 a 2011 e da população de 2011 entre os municípios do Rio 

Grande do Norte, de 10.001 até 20.000 mil habitantes 

Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

Caraúbas 98 47,35 19.635 

Jucurutú 19 9,44 17.721 

São Paulo do Potengi 16 9,68 15.999 

Tangara 8 5,46 14.333 

Pedro Velho 15 9,77 14.160 

Lagoa Nova 7 4,86 14.131 

Poço Branco 22 15,17 14.079 

Ipanguaçú 34 24,04 14.005 

Santana do Matos 4 2,30 13.642 

Jardim de Piranhas 20 13,68 13.623 

Pendências 22 16,43 13.588 

Alexandria 27 18,12 13.487 

Upanema 16 11,66 13.146 

Ares 13 9,91 13.047 

Guamaré 16 14,08 12.731 

Alto do Rodrigues 18 15,09 12.521 

Gov. Dix-Sept Rosado 14 10,21 12.421 

São Jose do Campestre 4 3,00 12.385 

Ielmo Marinho 6 4,83 12.319 

Jardim do Seridó 2 1,49 12.119 

Patu 30 24,27 12.025 

Continua... 
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Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

Taipú 7 5,29 11.860 

Brejinho 8 6,35 11.675 

Tibau do Sul 15 14,13 11.665 

Angicos 8 6,28 11.544 

Montanhas 14 10,02 11.372 

Passa e Fica 7 6,47 11.313 

Acari 8 6,48 11.024 

Cerro Cora 5 4,13 10.922 

Vera Cruz 11 10,52 10.888 

Afonso Bezerra 12 10,05 10.843 

São Tome 9 7,63 10.830 

Maxaranguape 13 12,70 10.629 

Umarizal 50 41,40 10.626 

Espírito Santo 7 5,90 10.457 

Lajes 7 6,33 10.457 

Serra do Mel 21 21,38 10.445 

Campo Redondo 7 6,59 10.348 

Rio do Fogo 8 7,25 10.124 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Em meio aos 39 municípios potiguares com população entre 10.001 até 20.000 

mil habitantes. As localidades de Serra do Mel, Ipanguaçú e Patu registraram 

respectivamente durante o período de 2001 a 2011, taxa média de homicídios de 21,38; 

24,04; 24,27 óbitos a cada 100 mil habitantes. Por sua vez os municípios de Caraúbas e 

Umarizal apresentaram as maiores taxas de risco de violência homicida nesse grupo. 

Sendo o primeiro com taxa de 47,35 óbitos por 100 mil e o segundo com taxa de 41,40 

óbitos por 100 mil. Bem como destacado no grupo anterior, todos os cinco municípios 

aqui destacados, também se encontram fixados na Mesorregião Oeste Potiguar. 

Distribuídos entre as microrregiões de Mossoró (Serra do Mel), Umarizal (Umarizal e 

Patu), Vale do Açu (Ipanguaçu) e Chapada do Apodi (Caraúbas). 

 
 

Tabela 12 - Relação do número absoluto e da taxa média de homicídios registradas na 

soma dos anos de 2001 a 2011 e da população de 2011 entre os municípios do Rio 

Grande do Norte, de 20.001 até 50.000 mil habitantes 

Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

Currais Novos 29 6,31 42.795 

São Jose de Mipibu 87 20,57 40.150 

Santa Cruz 66 17,87 36.143 

Continua... 
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Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

Nova Cruz 45 11,45 35.618 

Apodi 72 18,46 34.809 

João Câmara 29 8,45 32.456 

Touros 25 7,35 31.336 

Canguaretama 57 17,52 31.216 

Macau 29 9,89 29.204 

Pau dos Ferros 43 14,48 27.975 

Areia Branca 27 10,25 25.529 

Extremoz 42 17,02 24.953 

Baraúna 56 23,29 24.586 

Nisia Floresta 43 17,51 24.149 

Goianinha 36 17,00 22.851 

Santo Antonio 49 21,10 22.378 

São Miguel 30 12,61 22.314 

Monte Alegre 17 7,52 20.825 

Parelhas 36 16,15 20.434 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

No conjunto de municípios com população de 20,01 até 50 mil, se sobressaem 

Baraúna, Santo Antônio e São José de Mipibu.  O município de Baraúna, localizado na 

Mesorregião Oeste Potiguar e unidade membro da Microrregião de Mossoró registrou 

56 homicídios e uma taxa de 23,29 óbitos por 100 mil habitantes. Já o município Santo 

Antônio, locado na Meso e Microrregião Agreste, por seu turno anotou 49 homicídios e 

uma taxa de risco em 21,10 óbitos em cada 100 mil habitantes. Já São José de Mipibu, 

município membro da região metropolitana de Natal, localizado na Mesorregião Leste e 

na Microrregião de Macaíba, registrou 87 homicídios com taxas de risco em 20,57 

óbitos a cada 100 mil habitantes.   

 

Tabela 13 - Relação do número absoluto e da taxa média de homicídios registradas na 

soma dos anos de 2001 a 2011 e da população de 2011 entre os municípios do Rio 

Grande do Norte, de 50.001 até 100.000 mil habitantes 

Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

São Gonçalo do Amarante 224 24,82 89.045 

Macaíba 184 26,54 70.587 

Ceará-mirim 104 14,01 68.580 

Caicó 98 14,60 63.148 

Açu 144 25,61 53.636 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 
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Naquelas localidades com população entre 50,01 e 100 mil habitantes, as 

maiores das taxas se sobressaem nos municípios de Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante. Sendo que o primeiro registrou no período 184 homicídios, o que representa 

um coeficiente de risco em 26,54 óbitos em cada 100 mil habitantes. Já o segundo, 

soma um total de 224 homicídios registrados no período e uma taxa de 24,82 óbitos por 

100 mil habitantes. Ambos os municípios são partes integrantes da região metropolitana 

de Natal e localizados na Mesorregião Leste e na Microrregião de Macaíba. Açu, 

localizado na Mesorregião Oeste, é outro município desse grupo populacional que 

chama atenção pelo seu quantitativo de homicídios registrados. Ao todo, registraram-se 

144 mortes ocasionadas pela violência interpessoal, o que significou uma taxa de 25,61 

óbitos em cada 100 mil nessa localidade. O caso deste município é interessante, visto 

que o crescimento no total de óbitos ocorreu especialmente a partir de 2008 seguindo 

até 2011 em ritmo acelerado.  

 

Tabela 14 - Relação do número absoluto e da taxa média de homicídios registradas na 

soma dos anos de 2001 a 2011 e da população de 2011 entre os municípios do Rio 

Grande do Norte, de 100.001 até 815.000 mil habitantes 

Município Nº Absoluto TMH População em 2011 

 Natal  2.110 24,69 810.780 

 Mossoró  923 35,84 263.344 

 Parnamirim  354 19,17 208.426 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

No município com população acima de 800 mil habitantes, neste caso a capital, 

Natal, o número total de homicídios registrados pelo SIM, entre os anos de 2001 a 2011, 

foi de 2.110 mortes, a maior concentração em números absolutos em todo o estado. O 

que representa uma taxa média de risco de vulnerabilidade a violência interpessoal de 

24,69 óbitos a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, nos municípios com população 

entre 200 e 260 mil habitantes, no caso Mossoró e Parnamirim, o total de óbitos 

respectivamente registrados foram de 923 e 354 homicídios. O que se traduz numa taxa 

de 35,84 assassinatos em cada 100 mil habitantes para o município de Mossoró e 19,17 

homicídios a cada 100 mil no município de Parnamirim.  

Nesse período, Mossoró, segunda cidade mais importante do estado do ponto de 

vista econômico e demográfico, possui taxas de homicídios bem mais expressivas se 

comparada àquelas registradas na capital. Além disto, suas taxas se encontram acima da 
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média nacional. Quanto à localização, os municípios de Parnamirim e Natal, encontram-

se situados na mesorregião Leste e na Microrregião que leva o mesmo nome da capital, 

Natal. Já o município de Mossoró encontra-se na Mesorregião Oeste e na Microrregião 

de mesmo nome.       

Desconsiderando os óbitos com município de residência ignorado (4 óbitos), 

conforme a Tabela 15, no período entre 2001 a 2011, o SIM, registrou no Rio Grande 

do Norte, 6.194 homicídios distribuídos entre os seus 167 municípios. Contudo, apesar 

do processo de interiorização da violência, essa distribuição ainda é bastante 

desproporcional, visto que em apenas oito cidades, concentram-se 66,85% de todos os 

óbitos do estado. Deste grupo, encontra-se a capital Natal, junto de mais quatro 

municípios (São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará-mirim, e Parnamirim) membros 

da sua região metropolitana, além de Caicó, Açu e Mossoró. Ao todo, estes municípios 

citados, representam tão somente 4,7% de todos os municípios do estado.  

 

Tabela 15 - Panorama da violência (Valor absoluto, relativo e taxa) no Rio Grande do 

Norte, entre os anos de 2001 a 2011, subdividido entre os municípios por grupo de 

população, valor total destes e seu valor proporcional perante a totalidade do estado 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Apesar dos municípios com até 10 mil habitantes corresponder a 60,48% do total 

de municípios do estado, estes concentram apenas 9,8% dos homicídios registrados no 

RN. Apesar disto, estas localidades abrigam algumas das maiores taxas de violência 

homicida entre os municípios potiguares. Os municípios acima de 10,01 mil e abaixo de 

50 representam 34,73% dos municípios do estado e juntos somam 23,35% dos 

homicídios do RN. As duas maiores taxas de homicídios, considerando o somatório dos 

municípios por grupo populacional, foi de 218,55 óbitos por 100 mil habitantes, para o 

total de municípios com população entre 50.001 até 100.000 e 264,08 óbitos em cada 

100 mil para o conjunto de municípios com população entre 100.001 até 815.000 

habitantes. 

Habitantes 
Número de 

Homicídios 

Valor 

relativo 

Taxa 

100 mil 

Total 

Município 

Proporção do 

Estado 

Até 10 mil 607 9,80 113,83 101 60,48 

10.001 até 20.000 628 10,14 128,65 39 23,35 

20.001 até 50.000 818 13,21 148,80 19 11,38 

50.001 até 100.000 754 12,17 218,55 5 2,99 

100.001 até 815.000 3.387 54,68 264,08 3 1,80 

Total 6.194 100% - 167 100% 
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Figura 9 – Localização das microrregiões do estado do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

A Figura 9 ajuda a identificar espacialmente a localização de cada microrregião 

no interior estado potiguar, por sua vez, a Figura 10 trata da classificação espacial da 

violência interpessoal nestas microrregiões, cujo resultado apresentado é em maior ou 

menor grau reflexo aproximado daquilo que é exposto pela Figura 8 que coloca a 

distribuição das taxas por municípios. Nesse sentido, o somatório das altas taxas de 

risco entre os municípios localizados nas regiões Oeste e Leste do estado influencia 

diretamente no crescimento das taxas nas respectivas microrregiões das quais estes são 

partes membro. Daí que, as respectivas Microrregiões do Vale do Açu, Mossoró e 

Chapada do Apodi e Umarizal na Mesorregião Oeste e as Microrregiões de Natal e 

Macaíba situados na Mesorregião Leste se destacam pelo seu alto índice de violência 

homicida, a qual varia de 17,67 até 31,25 óbitos por 100 mil habitantes, coforme se 

observar na Figura 10. 
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Figura 10 – Taxa de homicídios no Rio Grande do Norte, segundo microrregião no 

período de 2001 a 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

As respectivas Microrregiões de Pau dos ferros e Médio Oeste, localizados na 

Mesorregião Oeste, a microrregião Seridó Ocidental na região Central do estado e a 

Litoral Sul localizado na extremidade sul do litoral Oriental (mesorregião Leste), fazem 

parte da segunda maior classe de risco entre as microrregiões, ou seja, (9,94 homicídios 

a cada 100 mil habitantes) e (17,66 homicídios a cada 100 mil habitantes).  

As microrregiões de Serra de São Miguel na tromba do elefante localizado na 

região Oeste; Macau na mesorregião central; Baixa Verde e Agreste na mesorregião 

Agreste se enquadram entre as taxas de violência homicidas mais brandas. Fixado entre 

8,51 e 9,93 óbitos por 100 mil habitantes. Por sua vez, as microrregiões do Litoral 

Nordeste na mesorregião Leste, e as microrregiões Borborema Potiguar localizado na 

região Agreste; Serra de Santana e Seridó Oriental centrados na mesorregião Central 

possuem as taxas mais baixas do estado, fixado entre 5,09 e 8,50 homicídios em cada 

100 mil habitantes. Essas duas subclasses que vão de 5,09 a 9,93 encontram-se abaixo 

do limite estipulado pela OMS (2002). O Gráfico 17, faz um apanhado de forma 
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detalhada ao quantificar e qualificar a lista geral das microrregiões potiguares com suas 

respectivas taxas médias de homicídios por 100 mil habitantes. 

 

Gráfico 17 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes segundo microrregiões do Rio 

Grande do Norte entre os anos de 2001 a 2011. Natal – RN, 2014 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

No ranking das microrregiões do estado com as maiores taxas médias de 

violência interpessoal (agressões/homicídios), isto é, aquelas com 31,25; 27,42; 24,42; 

23,56 e 21,35 óbitos por 100 mil destacam-se respectivamente as microrregiões de 

Mossoró, Umarizal e Chapada do Apodi, ambas localizadas na mesorregião Oeste; e 

Natal e Macaíba, ambas situadas na mesorregião Leste. Entre as menores taxas do 

ranking têm-se as microrregiões de Serra de Santana, Angicos, Seridó Oriental e 

Borborema Potiguar localizadas nas mesorregiões Central e Agreste. E a microrregião 

Litoral Nordeste situada no Leste Potiguar. A Figura 11 traz essas informações segundo 

as mesorregiões do estado. 

 5,09  

 6,83  

 7,73  

 8,10  

 8,50  

 9,46  

 9,72  

 9,88  

 9,93  

 12,11  

 12,91  

 13,55  

 17,66  

 19,71  

 21,35  

 23,56  

 24,42  

 27,42  

 31,25  

 -   5   10   15   20   25   30   35  

Serra Santana 

Litoral Nordeste 

Angicos 

Seridó Oriental 

 Borborema Potiguar 

 Baixa Verde 

Agreste Potiguar 

 Serra São Miguel 

 Macau 

Pau dos Ferros 

Litoral Sul  

Seridó Ocidental 

Médio Oeste 

Vale do Açu 

Macaíba 

 Natal 

 Chapada do Apodi 

Umarizal 

 Mossoró 

Taxa de homicídios por 100 mil 

M
ic

ro
re

g
iõ

es
 d

o
 R

io
 G

ra
n

d
e 

d
o
 N

o
rt

e
 



124 

 

Figura 11 - Taxas média de homicídios no Rio Grande do Norte, segundo mesorregião 

no período de 2001 a 2011 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 

 

De acordo com a Figura 11 o acumulado de homicídios registrados pelo SIM, no 

estado RN durante o período de 2001 a 2011, mostra a Mesorregião Oeste Potiguar, 

com a maior taxa de homicídios de todo o território. Seguida da Mesorregião Leste com 

a segunda maior taxa de violência interpessoal (agressões/homicídios). O Agreste e a 

Mesorregião Central como vêm expondo ao longo dos dados obtidos, apresentam taxas 

abaixo de 10 homicídios por 100 mil habitantes.  

Para se compreender melhor o comportamento anual das taxas de homicídios nas 

mesorregiões potiguares, se fez uso do Gráfico 18 que contempla as informações das 

Mesorregiões: Agreste e Central Potiguar; e dos Gráfico 19 e 20 que tratam 

respectivamente das taxas apresentadas nas Mesorregiões Oeste e Leste Potiguar. Todos 

os dados apresentados nos gráficos tratam das taxas apresentadas ano a ano de 2001 a 

2011.  

 



125 

 

Gráfico 18 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes nas Mesorregiões Central e 

Agreste Potiguar entre os anos de 2001 a 2011 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Gráfico 19 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes na Mesorregião Oeste 

Potiguar entre os anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Central 7,45 6,86 12,8 4,35 9,13 9,08 9,30 7,53 11,3 7,59 15,1 

 Agreste 6,88 4,55 7,02 4,97 8,78 8,45 8,61 8,73 13,3 15,4 14,4 
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Gráfico 20 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes na Mesorregião Leste Potiguar 

entre os anos de 2001 a 2011 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

 Comparando o Gráfico 18 com os Gráficos 19 e 20, observa-se que o 

crescimento das taxas nas mesorregiões Central e Agreste Potiguar não é tão claro como 

nas outras regiões do estado, uma vez que diferentemente daquelas, estas não 

apresentam uma linha de tendência que mostre efetivamente um avanço da endemia 

social da violência nessas áreas. O que se pode perceber é um aumento das taxas a partir 

do ano de 2008 para ambas as regiões. Entretanto apresentando uma quebra nos 

registros dos óbitos na região central no ano de 2010. No plano geral, o crescimento 

acumulado foi respectivamente de 103 e 110% para as Mesorregiões Central e Agreste. 

O Gráfico 19, mostra que na Mesorregião Oeste, o ano de 2001 apresentou taxa 

de homicídio de 14,06 óbitos em cada 100 mil habitantes. Situação que exibiu um ritmo 

lento e gradual de aumento, contudo o ano de 2006 mostra um marco do crescimento da 

onda de violência, ao atingir a faixa de 18,94 óbitos por 100 mil, chegando ao final do 

período com uma taxa de risco de morte em 40,66 óbitos por 100 mil habitantes. O que 

representou um aumento acumulado de 189%. Por seu turno, o Gráfico 20, mostra que 

na Mesorregião Leste Potiguar, o inicio da série histórica apresenta uma taxa de 12,41 

óbitos por 100 mil, em 2006 essa marca atinge 16,15, e em 2011 essa taxa sobe para e 

38,28 homicídios por 100 mil habitantes, mais que o dobro se comparado a 2006. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mesorregião Leste 12,41 11,72 15,32 12,74 14,32 16,15 21,90 27,21 29,99 29,69 38,28 
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 No período, esse crescimento das taxas foi de 208%. Em ambas as 

Mesorregiões, as suas taxas chegam a ultrapassar a média estadual e nacional. Enfim, o 

que se apreende é que ao longo dos dados apresentados, estas duas grandes regiões, 

sucessivamente se destacam na onda da endemia de violência no estado.  

A Mesorregião Leste, como a área de maior concentração demográfica do 

estado, onde se localiza a capital e sua região metropolitana, proporcionalmente 

apresenta o maior percentual de homicídios. Por sua vez, na Mesorregião Oeste, com 

exceção dos municípios de Areia Branca, Baraúna, Apodi, Açu, São Miguel e Pau dos 

Ferros que têm população entre 24 e 53 mil habitantes e do município de Mossoró com 

um pouco mais de 200 mil habitantes, os demais municípios desta região possuem 

população com uma média de 6,9 mil habitantes. O que mais uma vez mostra a 

disseminação da endemia da violência pelos pequenos municípios do estado, nesse caso 

considerando tão somente o porte demográfico e não o seu papel na rede urbana. 

Em se tratando do método de correlação espacial, buscamos aferir se existia no 

território do RN a presença de aglomerados de municípios (clusters) com coeficientes 

de alto risco para o período de estudo. Desse modo, inicialmente se calculou a 

dependência espacial das TMH, de 2001 a 2011, para os municípios do estado, a fim de 

verificar a existência de correlação espacial por vizinhança, que nos daria o grau de 

associação desses valores plotados no mapa do estado. Para tanto, utilizou-se o software 

Terra View 4.2.2 para a análise e construção dos mapas. Inicialmente foi calculado, o 

coeficiente de autocorrelação global de Moran. Este tipo de análise permite generalizar 

possíveis associações em nível local. Sobre a autocorrelação espacial, esta seria uma 

medida geral da associação espacial existente no conjunto dos dados. Conforme 

reflexão abaixo,  

Autocorrelação, como o próprio nome indica, mede a correlação da 

própria variável, e, sendo espacial, no espaço.  A correlação de uma 

variável com ela mesma, medida no mesmo local, será sempre 1 

(UM). Entretanto, a correlação de uma variável com ela mesma, 

porém medida nas áreas vizinhas, terá um valor que varia entre -1 e 1 

(como qualquer medida de correlação). Quanto mais próximo de 1 

(UM), maior a semelhança entre vizinhos. O valor 0 (zero) indica 

inexistência de correlação, e valores negativos indicam dessemelhança 

(RAGONI et al 2007, p. 69). 

 

Esta semelhança indica dizer que na existência da correlação espacial, o 

fenômeno que ocorre num determinado espaço, pode influenciar entre seus vizinhos. Ao 

se fazer uso deste método nas taxas de homicídios do Rio Grande do Norte, foi possível 

identificar a existência de autocorrelação espacial no território do estado, com um 
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coeficiente global de Moran de 0,466269 e um p valor de 0,48. Esse resultado nos 

assegura a existência de agrupamentos de municípios limítrofes, entre os quais possuem 

características espaciais semelhantes (clusters) no que diz respeito à presença da 

endemia social da violência interpessoal (agressões/homicídios) em seus respectivos 

territórios.  

A fim de encontrar onde se localizavam esses agrupamentos de polígonos fez-se 

a análise denominada de Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA). O cálculo 

do LISA permite agrupar os polígonos com características semelhantes, desenhando 

“novos contornos territoriais”  a partir da similitude de polígonos vizinhos. Sendo estes 

apresentados através do BoxMap, que apresenta os agrupamentos mesmo sem 

considerar a significância estatística e o MoranMap que apresenta os clusters com 

significância estatística. Este último cartograma foi o considerado para o mapeamento 

de risco para o RN. Neste sentido, a Figura 12 apresenta a formação de aglomerados de 

municípios com características semelhantes em relação à média de sua TMH ser alto ou 

baixo e a sua vizinhança, subdividido em quatro classes conforme se pode observar na 

legenda. 

 

Figura 12 – Mapa de Clusters das taxas de homicídios no Rio Grande do Norte no 

período de 2001 a 2011 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

2010. MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 
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A Figura 12, de maneira mais generalista mostra todas as zonas de risco no que 

se refere o fenômeno da violência interpessoal, independente de haver significância 

estatística (autocorrelação) ou não. O que podemos ver é um panorama geral com todos 

os agrupamentos de municípios (clusters) envolvidos. Contudo, a figura em questão 

juntamente com os estudos exploratórios das analises anteriores, reforça a tese de que 

no Rio Grande do Norte, as Mesorregiões Leste e Oeste com seus respectivos clusters 

(alto-alto), são expressivamente as áreas mais violentas do ponto de vista das 

agressões/homicídios. Fato comprovado na Figura 13, que faz uma análise mais pontual 

através do método de formação dos clusters significativos, mostrando assim apenas 

aqueles municípios que apresentam a existência de autocorrelação espacial entre sua 

vizinhança.  

 

Figura 13 – Mapa de Clusters significativos das taxas de homicídios no Rio Grande do 

Norte no período de 2001 a 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, podemos observar à presença de três aglomerados de municípios 

que representam as zonas significativas de alto risco. Estas se encontram localizadas nas 

duas mesorregiões mencionadas anteriormente, ou seja, as mesorregiões Oeste que 

contempla dois clusters (Alto-Alto), e a Mesorregião Leste com a formação de um 

Fonte: Base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

2010. MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 
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cluster (Alto-Alto). Por outro lado, também é possível observar à presença de Clusters 

significativos com menor possibilidade de risco a violência interpessoal, trata-se dos 

agrupamentos de relativa calmaria quanto à dimensão do problema, estes são 

constituídos pelos grupos (Baixo-Baixo), (Baixo-Alto), os quais se concentram em sua 

maioria nas Mesorregiões Central e Agreste potiguar. Sobre os aglomerados de alto 

risco, a Tabela 16, discrimina cada município que forma os respectivos clusters, sendo 

aqueles, localizados pelas suas respectivas micro e mesorregiões. 

 

Tabela 16 - Distribuição espacial da violência interpessoal (agressões/homicídios) por 

clusters significativos no estado do Rio Grande do Norte 

Clusters Município
25

 Microrregião Mesorregião 

 

 

1 

Natal  

Natal 

 

 

Leste Potiguar 
Parnamirim 

Extremoz 

Macaíba Macaíba 

 

2 

Açu  

Vale do Açu 

 

 

 

 

 

 

Oeste Potiguar 

Carnaubais 

Serra do Mel Mossoró 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Caraúbas  

Chapada do Apodi Felipe Guerra 

Apodi 

Augusto Severo  

Médio Oeste Janduis 

Messias Targino 

Patu  

 

Umarizal 

 

 

 

Umarizal 

Rafael Godeiro 

Olho D’Água dos Borges 

Umarizal 

Lucrécia 

Martins 

Frutuoso Gomes 

Almino Afonso 

Antonio Martins 

João Dias 

Alexandria Pau dos Ferros 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

                                                 

25
  Os resultados colocados através dos mapas de risco mostram a situação do município como um todo, 

não especificando os locais precisos em cada localidade onde o óbito violento ocorreu. Até mesmo 

porque, esse tipo de análise não é possível através do banco de dados do SIM, exigindo para tanto, a 

busca de outras fontes. Mas esse não foi nosso objetivo, visto que, pretendíamos conhecer a situação de 

violência no estado na sua totalidade. Conhecer dados pontuais como bairro, hora e local do óbito, não foi 

a nossa proposta.  
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O primeiro cluster, formado pelos municípios de Natal, Parnamirim, Extremoz e 

Macaíba, subdivide-se entre as microrregiões de Natal e Macaíba, ambas situadas na 

Mesorregião Leste. Por sua vez, o segundo e terceiro cluster de alto risco encontram-se 

posicionados na Mesorregião Oeste do estado, sendo um mais ao norte, composto pelos 

municípios de Açu, Carnaubais e Serra do Mel, partes constituintes das microrregiões 

de Vale do Açu e Mossoró; e outro circunscrito nas intermediações da tromba do 

elefante, englobando parte dos municípios que formam as microrregiões de Chapada do 

Apodi, Médio Oeste, Umarizal e Pau dos Ferros. 

Sobre o fenômeno da violência interpessoal presente na região Oeste do estado, 

Carneiro (2008, 2009, 2013), nos alerta que, a violência nesta região tem relação direta 

com questões de tradição e modernidade. Muitos crimes ainda cometidos por questões 

culturais ligadas a desavenças cotidianas, como conflitos entre pessoas próximas, por 

questões políticas e demarcação de posses de terra entre outros. Enquanto outros 

marcados por crimes de pistolagem e/ou de ligações com tráfico de drogas, bem como 

pela inexistência ou deficiência dos aparelhos de segurança pública na região.  

A título de exemplo sobre o fenômeno de interesse (violência interpessoal), o 

Jornal da Tribuna do Norte, publicou no ano de 2012, uma matéria sobre o problema na 

Mesorregião Oeste em que a prefeitura do município de Janduís emite nota sobre 

violência na cidade. 

Sem poderes, nem competência para enfrentar os crimes de 

pistolagem, que agora se transformam num processo banal de mortes 

por vingança por motivação fútil e incontrolável, o Poder Municipal 

vem, ao longo dos últimos anos, exigindo dos órgãos de Segurança do 

Governo do Estado e da Justiça, a quem compete a preservação da 

segurança e da paz dos cidadãos de Janduís e do Rio Grande do Norte, 

que ajam de acordo com as suas obrigações legais a fim de que a 

população janduiense possa se livrar, efetivamente, do estado de medo 

e intranquilidade a que vem submetida nos últimos anos. O Prefeito 

Municipal pleiteia, sem sucesso até o presente momento, o aumento 

do efetivo policial, a designação de um delegado e agentes da Polícia 

Civil, como também, de Juiz e Promotor efetivos e as condições 

necessárias para que os policiais possam realizar as suas atividades de 

repressão ao crime e de garantir à população a devida 

tranquilidade.Lamentavelmente, o que ouvimos das autoridades 

competentes são as mesmas afirmativas: não temos efetivo, não temos 

recursos para operações, falta transporte, não se libera dinheiro para 

pagamento de diárias, os juízes demoram nos pedidos dos mandados 

de busca, apreensão e prisão (Tribuna do Norte, publicado em 15 de 

Junho de 2012). 
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Esse problema relatado acima pode ser transportado para todo o Rio Grande do 

Norte, que somado a problemática das desigualdades, do abandono e da presença das 

drogas, deixou o estado em uma grave situação de insegurança. Enfim, falar em 

significância implica dizer, que a realidade da violência vivenciada pela população em 

determinado município, pode influenciar direta ou indiretamente os seus vizinhos. Ou 

seja, as ocorrências não são aleatórias, existe uma correlação entre os fatos, deste modo, 

os municípios que formam os clusters significativos tendem a ter características sociais, 

políticas, culturais semelhantes quanto ao problema analisado. O levantamento sobre o 

estado de violência interpessoal por vizinhança formando aglomerados de municípios é 

interessante, porém, outro ponto que se faz necessário, conhecer o perfil social das 

vítimas no estado. 

 

4.4 Perfis de vitimização da endemia social no Rio Grande do Norte. 

 

A disseminação e a magnitude da violência como endemia social pode contribuir 

para a falsa percepção de que todos os sujeitos estariam igualmente sujeitos à 

vitimização letal. Com efeito, alguns grupos sociais apresentam uma vulnerabilidade 

social muito maior à violência homicida que outros. Em diferentes termos podemos 

dizer, a sociedade é vulnerável ao fenômeno da violência, mas diferentemente 

vulnerável. 

Ou seja, muito embora essa visão não seja uma regra 100% estabelecida, o risco 

de uma pessoa A ou B está sujeita a ser impactada pela violência interpessoal, seja 

como vítima ou mesmo como “autor” é significativamente distinto, a depender do meio 

social e ambiental a que este indivíduo esteja inserido, dos seus espaços de convivência 

cotidiana, bem como dos laços que mantém no seu sistema de relações pessoais. Além 

destes, outros elementos que apesar de não discutidos de forma profunda neste trabalho, 

não são menos importantes, trata-se dos fatores subjetivos que envolvem questões 

psicológicas e emotivas.  

A pergunta inicial para a construção desse tópico foi – como são os perfis das 

centenas de vítimas que ano após anos perecem devido à dimensão e a magnitude dessa 

endemia? Nesse sentido, para se conhecer o perfil de vitimização da violência 

interpessoal, lançamos mão de algumas categorias de análise. Sendo o primeiro ponto, a 

categoria gênero, visto que, as vítimas de homicídio no estado do Rio Grande do Norte 

bem como no Brasil, são preferencialmente do sexo masculino.  
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O segundo ponto analisado diz respeito à faixa etária dos indivíduos vitimados. 

Uma terceira questão remete-se a correlação entre as variáveis: gênero e faixa etária. A 

cor/raça é outra categoria de análise importante para se buscar compreender o padrão de 

vitimização dos indivíduos. Além destes indicadores, o estado civil, o local de 

ocorrência e o instrumento utilizado, ajuda na compreensão de como se processa no 

estado do RN a problemática da violência.  

4.4.1 Gênero 

 

Conforme o Gráfico 21, o estado do Rio Grande do Norte no transcorrer de 11 

anos sofreu um crescimento de sua população total em 14%%, de modo que em 2001 o 

estado abrigava 2,8 milhões de habitantes, já em 2011 essa população atingiu a marca 

de 3,1 milhões (IBGE/DATASUS), o que corresponde a um crescimento de 14% ao 

longo do período.  

 

Gráfico 21 - População do estado do Rio Grande do Norte, segundo o sexo entre os 

anos de 2001 a 2011 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Dessa soma, o Gráfico 22, mostra que ao longo do período, a população do sexo 

feminino se sobrepõe ao total da população masculina. Em termos proporcionais, a 

média da população de homens se estabelece numa média de 48,9% contra 51,5% do 

sexo oposto. Curiosamente, essa informação descrita no Gráfico 22 vai de encontro com 
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levantamento dos dados registrados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – 

SINASC percebe-se que no estado do Rio Grande do Norte, nascem mais homens do 

que mulheres, bem como, é observável que não só é maior a natalidade masculina, 

como também é manifesta a diminuição gradual no ritmo de crescimento no número de 

nascimentos no estado. 

 

Gráfico 22 – Percentual da população do estado do Rio Grande do Norte, segundo o 

sexo entre os anos de 2001 a 2011 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, Natal / RN, 2014. 

 

Gráfico 23 - Nascidos vivos no estado do Rio Grande do Norte, segundo o sexo entre 

os anos de 2001 a 2011 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 
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Ao se fazer um levantamento sobre a mortalidade geral (CID -10) da população 

no decorrer do período analisado (2001-2011), foi possível averiguar que neste intervalo 

de tempo, entre os 163,8 mil óbitos registrados pelo SIM, 57% do total das mortes teve 

como vitimados a população do sexo masculino (SIM/DATASUS). Isso pode ser um 

fator explicaTtivo do fato da população feminina ser superior à masculina. 

 Além disto, analisando especificamente o ano de 2011, pôde se verificar que 

entre todos os vinte capítulos presentes no CID 10, com exceção das mortes originadas 

por doenças nutricionais e metabólicas (Capítulo IV), a morbimortalidade atinge mais 

os homens do que mulheres. Essa diferença é ainda maior quando se trata de causas 

externas (Capítulo XX), entre as quais, estão inclusos os acidentes e homicídios. Ou 

seja, entre todas as mortes registradas nesse capítulo, 82,2% das vítimas, são do sexo 

masculino, 17,65% do feminino e 0,11% entre ignorados (SIM/DATASUS). Em se 

tratando da violência interpessoal (agressões/homicídios), esse quadro é ainda mais 

agravante quando se aborda esta categoria segundo a questão de gênero. É o que nos 

mostra o Gráfico 24. 

 

Gráfico 24 - Razão entre as taxas de homicídios entre os sexos no estado do Rio 

Grande do Norte no período de 2001 a 2011 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 
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relação ao feminino, essa razão chega a 16,02 homens para cada mulher vitimada. Em 

2005 essa analogia diminui para 9,24. Nos demais anos, a razão ficou acima de 10, 

oscilando entre 10,26 e 13,57 óbitos masculinos para cada mulher. Finalizando o ano de 

2011 com uma razão acima da razão média nacional. 

 Fazendo-se uso da taxa média para todo o período, pode-se constatar que os 

homens têm muito mais chance de serem vítimas de homicídios do que as mulheres. A 

partir dos dados disponibilizados pela Tabela 17 podemos avaliar que a média de 

vitimização masculina é de 34,61 para cada grupo de 100 mil habitantes, ou seja, doze 

vezes maior que a média entre as mulheres, que se encontra situada em 2,84 de por 100 

mil habitantes. 

 

Tabela 17 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes segundo sexo no estado do Rio 

Grande do Norte entre os anos de 2001 a 2011 

 Masculino Feminino 

2001 21,54 1,67 

2002 19,75 1,58 

2003 26,37 2,17 

2004 22,56 1,41 

2005 24,75 2,68 

2006 27,71 2,70 

2007 36,24 2,67 

2008 43,08 3,72 

2009 48,08 3,56 

2010 47,71 4,39 

2011 62,54 4,65 

Média 34,61 2,84 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

De acordo com os dados da tabela acima, percebe-se que a taxa de vitimização 

entre o gênero masculino vem crescendo ao longo do período, passando de 21,54 por 

para 100 mil habitantes do sexo masculino em 2001, para 62,54 em 2011. O que se 

traduz em um crescimento acumulado de 190% nesse intervalo de tempo. A taxa 

feminina por outro lado, ainda que moderadamente, também tem apresentado um 

aumento de 70% ao longo dessa faixa de tempo.  

É nítido na tabela que as taxas cresceram bastante a partir de 2007, o que 

provavelmente aponta o encadeamento acelerado de algum processo já existente, ou 

mesmo a insurgência de um fator novo, como por exemplo, a melhora no 

processamento de coleta, armazenagem e processamento das informações sobre 
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mortalidade do SIM, aqui no estado. O que foi Fruto de uma política de parceria entre a 

secretaria estadual de saúde e o ministério da saúde. Enfim, nesta unidade da federação, 

como em todo o Brasil, a distribuição dos homicídios, quando levamos em conta o 

gênero das vítimas, mostra a disparidade entre a vitimização homicida que é 

fundamentalmente masculina. Dos 6.196 óbitos computados entre 2001 a 2011, cerca 

de, 92% são de homens, a população feminina representa 8% deste total de homicídios, 

mas com características semelhantes da mortalidade masculina.  

4.4.2 Faixa Etária 

 

Essa grande disparidade de vitimização, não se remete tão somente a questão de 

gênero, ela também reflete entre as faixas etárias se distribuindo de forma altamente 

desigual. Nesse caso, são os homens jovens e adultos jovens, entre 15 a 39 anos os mais 

vitimados e especialmente aqueles entre 20 e 29 anos, ficam entre os mais susceptíveis 

de vitimização, conforme observado na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes no Rio Grande do Norte, 

segundo faixa etária entre os anos de 2001 a 2011 
Faixa Etária 

Anos 0 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 e + 

2001 0,56 13,43 23,45 15,64 15,91 15,01 10,24 7,70 

2002 0,44 11,36 21,71 20,25 13,14 9,19 4,67 6,24 

2003 0,66 14,03 31,05 24,99 15,14 15,15 12,32 4,63 

2004 0,76 12,63 27,69 20,68 13,89 7,49 4,57 6,11 

2005 0,53 18,00 33,66 20,34 11,44 8,76 11,15 8,22 

2006 0,83 18,35 32,63 25,01 19,15 11,52 9,55 6,64 

2007 0,94 31,95 36,46 31,28 18,83 12,97 13,60 5,22 

2008 2,12 40,54 46,87 33,77 22,04 15,21 9,42 5,82 

2009 1,89 41,81 54,91 37,90 24,83 12,72 12,20 4,98 

2010 1,53 41,04 53,04 40,48 23,14 15,69 12,24 5,53 

2011 2,65 59,64 69,08 50,25 28,04 16,69 10,48 9,73 

Média 1,17 27,53 39,14 29,14 18,69 12,76 10,04 6,44 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Os dados da tabela em questão mostram que ao longo dos anos, no estado do Rio 

Grande do Norte, o período compreendido entre 2001 a 2011 apresentou um 

crescimento acelerado das taxas de homicídios segundo faixa etária, particularmente a 

partir de 2006 quando as taxas aumentam em todas as faixas. Por exemplo, entre as 

populações de 15 a 19; 20 a 29 e 30 a 39 anos, as taxas passam respectivamente de 

13,43; 23,45; e 15,64 homicídios em cada 100 mil habitantes de cada faixa, para 59,64; 
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69,08; e 50,25 homicídios por 100 mil. O que equivale a um crescimento acumulado de 

105%; 67% e 86% consecutivamente. O grupo etário de 0 a 14 anos, apesar de serem os 

de menor taxa, foram os que obtiveram o maior crescimento, 109% em relação a 2001. 

Nas faixas com idade igual ou superior a 50 anos, o crescimento acumulado foi 

negativo. 

O Gráfico 25 analisa a taxa média entre faixa etária e gênero, para o período de 

2001 a 2011, como resultado percebe-se que em meio ao ciclo de vida dos indivíduos, 

as taxas de homicídios se elevam para ambos os sexos, entre as faixas de zero aos 29 

anos de idade, porém apresentando ainda uma taxa bem significativa até os 39 anos, e a 

partir de então, com o passar dos anos, concomitantemente diminuem o coeficiente de 

risco para as idades mais avançadas. Apesar de as taxas se comportarem de forma 

semelhante entre os gêneros, é visível a disparidade entre estes.  

 

Gráfico 25 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes no Rio Grande do Norte, 

segundo gênero e idade nos anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Conforme averiguado, a faixa de idade em que a vulnerabilidade a violência 

interpessoal (agressões/homicídios) ocorre de forma mais expressiva é entre os 15 aos 

39 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Todavia, a diferença entre os gêneros 

é significativamente desproporcional. Por exemplo, na faixa entre 20 a 29 anos, a taxa 

média para o sexo masculino é de 75,95 óbitos em cada 100 mil habitantes desse grupo, 

por sua vez entre as mulheres, essa faixa atinge apenas 5,07 óbitos a cada 100 mil. Para 

a população idosa do sexo masculino entre 60 a 69 anos, a taxa média de vitimização é 
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de 21,08 homicídios em cada 100 mil habitantes nesse grupo etário. Dado bastante 

preocupante visto que é duas vezes maior do que o limite máximo estipulado pela OMS 

(2002).  

4.4.3 Estado Civil  

 

Outra importante característica para se conhecer o perfil das vítimas e que 

podem ser encontrada no banco de dados do SIM, diz respeito ao estado civil das 

vitimas. Nesse quesito, os dados representados no Gráfico 26 mostram que em meio ao 

total de vitimados ao longo dos anos de 2001 e 2011, o maior grupo de risco a violência 

interpessoal, encontra-se entre a população solteira. Muito acima dos demais grupos 

formados pelos casados; outros (não especificado) e os ignorados, que por sinal, 

provavelmente parte significativa desses óbitos com estado civil desconhecido, possam 

ser formados na sua maioria por pessoas solteiras, devido à proporção destes em relação 

aos demais. Por fim, na totalidade do período, a média dos homicídios ficou em 73,40% 

para os solteiros; e 20,17% para população casada e 6,43% para os ignorados e outros. 

 

Gráfico 26 - Proporção dos homicídios no Rio Grande do Norte, segundo o estado civil 

entre os anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 
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indivíduos solteiros as vítimas preferenciais dessa endemia. Esmiuçando melhor esses 

dados, a Tabela 19, traz informações conjuntas quanto as variáveis como gênero e 

estado civil para os anos de 2001/2006/2011.  

 

Tabela 19 - Valor percentual dos homicídios no Rio Grande do Norte, segundo gênero 

e estado civil nos anos de 2001/2006/2011 

Variável Categoria 2001 2006 2011 

Masculino 

Solteiro 59,32 68,35 68,50 

Casado 26,40 18,24 9,58 

Outros 0,31 - 1,14 

Ignorado 6,52 4,18 13,57 

Feminino 

Solteiro 5,28 6,59 4,84 

Casado 1,24 1,98 0,95 

Outros - - - 

Ignorado 0,93 0,66 1,42 

 
 100% 100% 100% 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Foi observado nos Gráficos 24 e 25, que a maior parcela de vitimados se 

concentra na população jovem do sexo masculino, em seguida o Gráfico 26 apontou que 

estes são em sua maioria jovens solteiros. Por sua vez a Tabela 19, faz jus aos dados 

trabalhados anteriormente, contudo, afirma que no Rio Grande do Norte, a prevalência 

desses homicídios ocorre tanto entre a população solteira de homens quanto de 

mulheres. Todavia, com tendência crescimento para a população masculina, visto que 

em 2001, a violência entre este grupo era de 59,32%, por sua vez, quando em 2011 essa 

proporção chega a 68,50%. Já entre as mulheres, os homicídios crescem para o grupo de 

solteiros em 2006, porém apresenta um recuo em 2011. Outro ponto percebido é que, 

em 2001; 2006 e 2011 ao mesmo tempo em que aumenta os óbitos violentos entre os 

solteiros, diminui entre o grupo de casados, fato constatado entre os dois gêneros.  

4.4.4 Raça e Escolaridade 

 

No que diz respeito ao perfil de vitimização, a variável raça/cor se faz necessária 

para se ampliar as dimensões sobre o conhecimento do perfil de vulnerabilidade a 

violência interpessoal sofrida pela população no estado potiguar. De acordo com o 

Gráfico 27, não só no Rio Grande do Norte, como também no Brasil, o estigma da 

questão racial, é mais do que uma cor de pele, é também uma demarcação de mazelas 

sociais para a grande maioria de seus membros. Ao se fazer uma correlação entre 
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homicídios e raça, percebe-se uma enorme distância entre esses dois grupos humanos. 

Visto que, nos dez anos que marca o período entre 2001 a 2011, prevalece à incidência 

de morbimortalidade entre a população negra do estado potiguar. 

 

Gráfico 27 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes, no estado do Rio Grande do 

Norte, segundo raça entre os anos de 2001 a 2011 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Séries 

estatísticas (Características gerais da população) - Pesquisa Nacional por amostra de 

domicílio 2001/2011 – PNAD/IBGE. Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

No ano de 2001 a taxa de mortalidade por homicídios entre os brancos era de 

5,66 mortes a cada 100 mil habitantes (brancos), por sua vez entre a população negra 

essa taxa chegava a 12,60 por 100 mil (negros), taxa muito superior a da população 

branca que ao longo dos anos, estabeleceu uma taxa entre 5 a 10 homicídios óbitos por 

100 mil indivíduos de pele branca. Por outro lado, para a população negra, a taxa 

apresentou um ritmo de crescimento acelerado ano após ano. 

Contudo, com mais intensidade a partir de 2007 quando atingiu a taxa de 21,73 

mortes por 100 mil habitantes (negros), alcançando o pico de 44,18 óbitos por grupo de 

100 mil no ano de 2011, ou seja, o risco de sofrer a violência letal é mais do que o triplo 

em comparação a população branca. Um fato que merece ser ressaltado é que, os dados 

contidos neste gráfico desconsidera o número de ignorados entre as raças, levando em 

conta apenas os dados que contemplam os homicídios com raça definida. Outra forma 

de poder evidenciar a magnitude de diferença entre as raças é através do Gráfico 28, que 

mostra a razão de vitimização para os dois grupos populacionais. 
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Gráfico 28 - Razão de risco de vitimização, entre negros e brancos no Rio Grande do 

Norte entre os anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Séries 

estatísticas (Características gerais da população) - Pesquisa Nacional por amostra de 

domicílio 2001/2011 – PNAD/IBGE. Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Consoante às informações trazidas no Gráfico 28, para o conjunto do RN, o 

perfil de vitimização reafirma as iniquidades sociais em relação à população negra. Em 

2001 a cada 3,51 negros assassinados, morre uma vitima de pele branca. Esse quadro se 

mantém mais ou menos estável ao longo do período, mostrando uma pequena quebra no 

ano de 2003, mas que volta a crescer nos anos seguintes, atingindo a razão 5,38 para 1 

no ano de 2011. Porém com uma razão ainda superior nos anos de 2008 e 2009 quando 

a razão chega próxima à marca de seis homicídios de pessoas negras a cada uma vitima 

de pele branca. Enfim, cabe relembrar que nesta pesquisa para fins metodológicos, 

consideram-se como negros, a soma da população preta e parda. E para o grupo de 

população branca, usa-se como critério a soma da população branca com a população 

amarela.  

Quanto à questão de escolaridade, deliberar sobre esta variável ao se tratar da 

violência interpessoal, remete-se a uma questão complicada devido à alta incidência no 

número de ignorados. Isto indica a fragilidade da informação neste aspecto contido na 

Declaração de óbito (DO). Contudo, o seu uso deste dado se faz lúcido, pois apesar do 

quadro em que se encontra, podemos retirar destes documentos importantes 

informações com relação à vulnerabilidade dos grupos indivíduos quanto à violência 
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interpessoal. Desta maneira, considerando apenas os dados disponíveis a que se tem 

informação precisa sobre a escolaridade, o Gráfico 29 nos indica que no período 

analisado fica clara a existência de uma relação entre escolaridade e vitimização letal. 

 

Gráfico 29 - Proporção de risco de vitimização no Rio Grande do Norte, segundo grau 

de escolaridade entre os anos de 2001 a 2011 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

De acordo com os dados trabalhados no Gráfico 29, observa-se que quanto 

menor o grau de escolaridade, maior a possibilidade de o indivíduo ser vitimado pelas 

mortes violentas. Ou seja, 59,54% dos homicídios registrados no período, as vítimas 

tinham de 0 a 3 anos de estudos, trata-se dos analfabetos ou analfabetos funcionais. Por 

sua vez, em 30,69% dos homicídios, as vítimas tinham de 4 a 7 anos de estudos, estes 

contemplam o grupo que não chegaram sequer a concluir o Ensino Fundamental.  

Na medida em que aumenta o grau de escolaridade, diminui a possibilidade de o 

indivíduo chegar a óbito pela violência interpessoal. Ou seja, em apenas 7,77% dos 

óbitos por homicídios registrados no estado, as vítimas possuíam de 8 a 11 anos de 

estudos, e em 2,01% as vítimas tinham escolaridade igual ou superior a 12 anos. O que 

equivale a dizer que, a formação escolar é um indicador protecional no que diz respeito 

à vulnerabilidade dos indivíduos ao fenômeno da violência, trata-se de uma realidade 

vista tanto na escala nacional quanto local. O Gráfico 30 faz uma correlação da variável 

escolaridade coma faixa etária das vítimas.  
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Gráfico 30 - Distribuição de vitimização no Rio Grande do Norte, segundo e grau de 

escolaridade e faixa etária, dados do período de 2001 a 2011 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

O Gráfico 30 diagnostica que em todas as faixas etárias, as vítimas que tinham 

de 0 a 3 anos de estudos ultrapassam o percentual de 50% de todas as mortes registradas 

por faixa de idade. Para os indivíduos acima dos 50 anos, especialmente entre os idosos, 

esse percentual fica entre 70 e 80%. Nas vítimas que tinham entre 4 a 7 anos de estudos, 

os homicídios encontram-se mais ou menos distribuídos entre as idades de 0 aos 49 

anos. Entre os vitimados acima de 50 anos, esse percentual diminui bastante.  

Por sua vez, os vitimados que tinham de 8 a 11 anos de formação escolar, 

encontram-se distribuídos mais democraticamente entre todas as faixas etárias com 

exceção da população que se encontrava acima dos 50 anos. Já as vítimas que possuíam 

um nível escolar igual ou superior a 12 anos de estudo, a maior proporção de vítimas 

situa-se entre as faixas etárias de 40 a 49 e 50 a 59 anos.  

Enfim, o que se nota é que em todas as idades, as vítimas com menor 

escolaridade, são de longe a maioria das vítimas encontradas. Neste sentido, com muitas 

ressalvas, percebe-se a formação acadêmica dos indivíduos, se coloca como um fator 

protecional contra a violência homicida no estado do RN. Formação essa que em muitos 

casos, reflete em melhor qualidade de vida como também em maior renda. O Gráfico 

31, assim como o anterior, resgata a variável escolaridade e a correlaciona com a 

variável raça/cor. 
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Gráfico 31 - Distribuição de vitimização no Rio Grande do Norte, segundo raça e grau 

de escolaridade de 2001 a 2011 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

De acordo com os dados levantados sobre escolaridade, constata-se que a maior 

proporção entre os vitimados situavam-se na população com Ensino Fundamental 

incompleto, ou seja, aqueles que tinham de 0 a 3 e de 4 a 07 anos de estudos, os dados 

também mostraram que esse grupo encontra-se notadamente concentrado entre a 

população de jovens e adultos jovens. Junto a essas informações, o Gráfico 31 mostra 

que em meio a este grupo aqui mencionado, a população negra é o grupo populacional 

mais atingido, com exceção das vítimas que tinham 12 anos ou mais de estudos. 

Os dados do SIM, até então expuseram que no estado do RN, existe uma clara 

relação entre a questão racial e o risco de vitimização da violência interpessoal. Vale 

mensurar que isso não significa dizer que a diferença possa ser atribuída naturalmente a 

um víeis provocado pela cor da pele. Contudo, a análise racial é importante no Brasil, 

visto que às mazelas sociais vividas na atualidade por esse grupo de pessoas, têm raízes 

históricas. Como discutido no capítulo que trata da violência contra os negros.  

Enfim, por questões históricas que envolvem aspectos econômicos, políticos e 

“culturais”, sabe-se que existe uma relação entre desigualdades sociais e raça no Brasil. 

Vários estudos como o do IPEA
26

 (2011) demonstram que os negros, em comparação 

aos brancos, ocupam posição inferior em todos os indicadores de qualidade de vida. 

                                                 

26
 - Retrato das desigualdades de gênero e raça (IPEA, 2011). 
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Pois possuem menor formação educacional, portanto ocupam empregos menos 

qualificados, refletindo em menores salários, logo menor renda. De acordo com o IPEA 

(2011, p.35), “os negros apresentam, em média, 55% da renda percebida pelos brancos 

em 2009; no entanto, em 1995, a razão de renda era ainda menor (45%)”. Para Soares et 

al (2007 p.97), “dentro de várias áreas metropolitanas, há uma relação inversa entre 

indicadores socioeconômicos e vitimização”, ou seja, quanto maior a renda, menor a 

possibilidade de morte por violência interpessoal. 

 Considerando esta fala de Soares e a constatação trazida pelo IPEA; junto ao 

fato de que no RN, em média morre cinco negros para cada branco vitimado (Gráfico 

28). Pressupõe-se que não só no Rio Grande do Norte, como também no Brasil, as 

populações brancas que normalmente possuem melhor qualidade de vida moram em 

áreas mais valorizadas e por consequência são detentores de maior renda, se destacam 

enquanto o grupo social mais susceptível a violência contra o patrimônio; por outro 

lado, a população negra, geralmente mais pobre e moradora de periferia, está mais 

vulnerável a violência contra a vida. Constados esses fenômenos, as análises que se 

seguem buscam conhecer as circunstâncias (local) e os métodos (instrumentos) 

utilizados na ocorrência desses homicídios no estado. 

4.4.5 Local de ocorrência e método utilizado 

 

Além dos dados que envolvem o quantitativo e o perfil das vítimas de 

homicídios oficialmente registrado no Brasil, bem como também no RN, o SIM, 

disponibiliza informações sobre o local de ocorrência da violência interpessoal 

(agressões/homicídios) e qual tipo de método (instrumento) foi utilizado para a 

efetividade da prática violenta. Ainda que em meio a ressalvas, isso nos ajuda a tentar 

compreender em que circunstância ocorreu o evento violento. A Tabela 20 traz a 

subdivisão dos homicídios de acordo com o local de ocorrência para cada ano 

respectivo.  

Tabela 20 - Número absoluto de homicídios no estado do Rio Grande do Norte, 

segundo local de ocorrência entre os anos de 2001 a 2011 

 Hospital Domicílio Via pública Outros Ignorado Total 

2001 82 50 114 73 3 322 

2002 82 43 94 68 12 299 

2003 121 53 142 81 8 405 

2004 78 46 128 83 9 344 

2005 100 54 153 92 7 406 

Continua... 
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 Hospital Domicílio Via pública Outros Ignorado Total 

2006 111 61 210 68 5 455 

2007 124 80 254 121 10 589 

2008 150 94 300 156 14 714 

2009 134 86 399 169 12 800 

2010 168 105 388 138 11 810 

2011 234 125 532 149 14 1054 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Os dados revelam que ano a ano, as mortes violentas se concentram, sobretudo, 

nas vias públicas e, por conseguinte nos hospitais. Para melhor compreensão do 

fenômeno, o Gráfico 32 trata desses dados a partir da soma total dos eventos de acordo 

com o local de ocorrência para todo o período, utilizando para tanto, as medidas de 

proporção.  

 

Gráfico 32 - Proporção de homicídios no estado do Rio Grande do Norte, segundo local 

de ocorrência entre os anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

De acordo com o Gráfico 32, os homicídios ocorridos no período de estudo, se 

concentram nas vias públicas que sozinhas são responsáveis por 44% do total de óbitos. 

O que mostra que as avenidas, bairros, ruas e vilas dos municípios do estado expõe um 

perigo eminente aos seus cidadãos. Apesar de não disponibilizarmos de dados que 

comprovem mais especificamente os sítios onde ocorre o fenômeno da violência 

interpessoal no interior dos municípios e da capital do estado, os jornais locais, tanto os 

televisionados, quanto os impressos e digitais, atestam que a grande maioria destes 
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homicídios, incide nas intermediações das áreas mais periféricas dos espaços urbanos e 

das áreas rurais. O que demonstra que a constituição territorial do estado, contribui para 

a formação de riscos.  

Além das vias públicas, outro local que ganha destaque entre as ocorrências de 

homicídios, são os hospitais que respondem por 22% dos casos. Contudo cabe uma 

ressalva, existe uma relação próxima entre a via pública, domicílios e demais locais com 

os estabelecimentos de saúde. Ou seja, quando o homicídio tentado, não é consumado 

no local, a vítima é conduzida aos hospitais e/ou quaisquer estabelecimentos de saúde 

próximo ao local de ocorrência. Ao adentrar no estabelecimento e essa vítima chegar a 

óbito, para fins estatísticos e administrativos, a morte por homicídio passa a ser 

registrado no hospital.  

Quanto aos casos registrados em domicílio (13%), estes podem se dá sobre duas 

formas: sendo a primeira constituída pelo acerto de contas entre os agressores e as 

vítimas que são normalmente alvejadas no local de moradia, isso ocorre principalmente 

quando no ato dos conflitos interpessoais, há o envolvimento de drogas no crime. Já o 

segundo caso, que é mais comum, diz respeito à violência doméstica, quando vítima e 

agressor, são membros familiares e alguns casos, pessoas próximas. Nessa ocorrência, 

pode ser caso de violência entre vizinhos, violência contra o idoso, ou mesmo a situação 

muito comum que trata da violência entre os conjugues, circunstância em que as 

mulheres são as maiores vitimadas. 

Afirmamos este pressuposto a partir de dois pontos, sendo o primeiro, baseado 

no estudo de vitimização no Brasil realizado pelo IPEA (2011) ao constatar que em 

meio às agressões físicas ocorridas entre os homens, 80% ocorre em locais públicos, 

enquanto que apenas 12% são agredidos em sua própria residência. Situação oposta 

vivenciada pelo sexo feminino que em mais de 40% dos óbitos ocorrem no ambiente 

residencial. O estudo ainda aponta que na maioria dos casos, para as mulheres os 

agressores eram seus conjugues ou ex- conjugues. O segundo ponto diz respeito ao 

Gráfico 33 que traz os dados sobre os homicídios ocorridos entre os anos de 2001 a 

2011 de acordo com o gênero da vítima e o local de ocorrência do evento.  
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Gráfico 33 - Proporção de homicídios no estado do Rio Grande do Norte, segundo local 

de ocorrência e o gênero entre os anos de 2001 a 2011 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

De acordo com o gráfico em questão, existe uma diferença expressiva entre o 

perfil das vítimas quanto ao gênero e o local de ocorrência. Para os homens, predomina 

os casos de homicídios ocorridos em vias públicas. Em outros termos, de 100% dos 

óbitos registrados entre a população do sexo masculino, 45,32% ocorreram em vias 

públicas, os hospitais, assumem a segunda posição com 22,17% e os outros ambientes 

não especificados ficam em terceiro lugar na lista com 19,65%, os domicílios é o que 

tem menor representatividade quanto ao perigo de morte para os homens.  

Por sua vez, entre as mulheres, a situação destoa em relação aos homens. Em 

meio aos 100% dos óbitos ocorridos no sexo oposto, 32,58% aconteceram nas suas 

residências (domicílios), em segundo e terceiros lugares, com uma faixa percentual bem 

próxima, ficam as vias públicas com 26,02%, seguido dos hospitais com 24,18%. Essas 

informações trazidas pelo SIM para o RN corroboram com a ideia de que o risco de 

vitimização a violência homicida para a população masculina, é vivenciada e perpetrada 

no lugar público, enquanto que para o sexo feminino, a intensidade da violência 

vivenciada, é percebida no espaço doméstico.  

Não só para o estado do RN, como também no Brasil, em todos os ambientes em 

que há a ocorrência dos homicídios, as das armas de fogo são instrumentos sempre 

constantes. É o que mostra o Gráfico 34 que categoriza a violência letal nesta unidade 

da federação, a partir do meio utilizado para tal fim.  
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Gráfico 34 - Proporção de homicídios no estado do Rio Grande do Norte, segundo 

método utilizado entre os anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Os dados do SIM mostram que as armas de fogo são o principal método 

utilizado na prática da mortalidade violenta no estado do RN. Em 2001, essas armas 

representaram 67,08 de todos os óbitos registrados no ano. As armas brancas, segundo 

meio mais utilizado, respondiam por 27,33% dos óbitos. Em 2002 há um pequeno recuo 

na importância das armas de fogo e aumento das armas brancas. Esse fluxo que oscila 

entre a arma de fogo e a arma branca permanece mais ou menos intenso até o ano de 

2006. A partir de então cresce a importância das armas de fogo nos homicídios do 

estado, ao mesmo tempo em que se apresenta um recuo para as armas brancas.  

Sobre as armas de fogo, estas apresentam um maior pico em 2009, quando foram 

responsáveis por 77,50% do total de óbitos violentos. Mas que finaliza 2011 com 74,76, 

ou seja, 2/3 dos homicídios registrados pelo SIM tiveram como método, as armas de 

fogo. Os outros meios (afogamentos, estrangulamento, pesticidas, queimaduras, força 

corporal e etc.), em 2011, apresentaram um pequeno avanço, atingindo o valor 

proporcional de 7,5% do total de óbitos registrados no ano correspondente. Ainda 

discorrendo sobre os instrumentos usados nos homicídios, o Gráfico 35 faz uma 

correlação destes com o local de ocorrência. 
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Gráfico 35 - Proporção de homicídios no estado do Rio Grande do Norte, segundo 

método utilizado e local de ocorrência entre os anos de 2001 a 2011 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Elaborado 

por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

De acordo com o Gráfico 35, a via pública é o ambiente mais propicio para o uso 

das armas de fogo. Ou seja, dos 100% de óbitos ocorridos em função dessas armas, a 

via pública concentra 46,93% do total. O hospital, por sua vez, registra 21,56% dos 

óbitos por armas de fogo, entretanto, como já exposto, essas unidades hospitalares são 

espaços receptores, portanto essa proporção registrada nesses ambientes são resultados 

advindos de diferentes espaços como domicílios, vias públicas e outros. Nos outros 

espaços não especificados, as armas de fogo tem peso de 19,53%, por sua vez nos 

domicílios, elas têm pouca representatividade.   

Com relação ao uso das armas brancas, a sua maior proporção, ou seja, 39,73% 

também se registram nas vias públicas, os hospitais e os outros espaços não 

especificados, respectivamente anotaram 23,72 e 21,0% dos homicídios consumados 

pelo uso dessas armas. Por sua vez nos domicílios é que se vê a menor proporção na 

distribuição das mortes pelas armas de fogo.  

Os outros meios, como por exemplo, homicídios causados por a agressão física, 

estupros, afogamentos, queimaduras e etc., pelo seu menor grau de letalidade 

instantânea, estes se consolidam como a causa de morte que mais levam as vítimas ao 

óbito nas unidades hospitalares, ou seja, dos 100% dos óbitos ocorridos através desses 

métodos, 33,62% se consumam nos hospitais. A via pública também tem forte peso com 
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32,46% dos casos. Nos domicílios e outro espaços não especificados, a proporção dos 

óbitos ocorridos pelos outros meios, é bem próxima.   

De modo geral, os dados mostraram que entre os locais de ocorrência, a via 

pública se apresenta enquanto palco principal da disseminação do fenômeno da 

violência interpessoal. Essa materialização do fenômeno registrado, sobretudo, em 

ambientes públicos, nos mostra não só o aumento concomitante no aumento da 

letalidade das violências interpessoais, mas também expõe a dimensão pública de tais 

conflitos, contribuindo para a disseminação do sentimento real e/ou imaginário do medo 

e da insegurança vivida pela sociedade neste início de século. O que contribui a difusão 

de sentimentos de medo e de repulsa as vias públicas, tornando-os cada vez mais 

vítimas daquilo que Souza chamou de “Anemia” dos espaços públicos e de “síndrome 

da cidade vigiada”. Sendo reconhecidos como a 

 
A deterioração da sociabilidade e da civilidade e as restrições ao 

exercício da cidadania – em suma, ameaças e limitações à autonomia, 

tanto individual quanto coletiva [...] que enfraquecem a vida pública 

no cotidiano, seja pelas interdições diretas de acesso e locomoção, seja 

pelo medo de frequentar certos locais em certos horários e sob certas 

circunstancias, seja ainda, pelo temor ou pela impossibilidade de 

expressar livremente opiniões e associar-se livremente. Os espaços 

públicos vão sendo, por causa do medo, ou “abandonados” (a 

frequência com que são visitados diminui dramaticamente) ou, então, 

“cercados” e “monitorados”, o que tampouco favorece uma vida 

pública livre, densa e espontânea. [...] A “cidade vigiada” ou 

”monitorada” caracteriza-se pela disseminação e diversificação de 

aparatos de proteção e controle, tanto em espaços públicos quanto em 

espaços privados: as câmeras de vídeo são apenas um exemplo mais 

conhecido (SOUZA, 2008 p.84-85). 

 

A disseminação dos conflitos provocados pela violência interpessoal em todo o 

RN, acarreta não somente o aumento da criminalidade, como também gera mudanças na 

organização espacial dos territórios e no comportamento social dos indivíduos como 

vimos em Souza (op cit). Além destes pontos citados, a violência interpessoal também 

impulsiona alterações na estrutura etária e demográfica, ao passo que traz prejuízos para 

a população jovem com anos potenciais de vidas perdidos. Impacta o sistema 

previdenciário, seja no pagamento de pensões e aposentadorias para familiares e/ou 

dependentes das vítimas fatais ou não; ou mesmo com a diminuição na arrecadação de 

tributos para a previdência, pois os homicídios vitima justamente o grupo de sujeitos 

que estão no inicio de sua vida economicamente ativa.  
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4.4.6 Orçamentos em segurança pública no Rio Grande do Norte  

 

De acordo com os dados levantados no início do capítulo, viu-se que a violência 

interpessoal (agressões/homicídios), entre 2001 e 2011, cresceu em 188% no estado do 

RN. Constatou-se também que esse crescimento dispara a partir do ano de 2006, quando 

a taxa de risco a mortalidade salta de 11,44 por 100 mil em 2001, para 14,95 em 2006, 

chegando a 32,95 por 100 mil habitantes no ano de 2011. Paralelo ao crescimento da 

violência aumentaram também os custos destinados à segurança pública. No Gráfico 36 

é possível visualizar esse processo.  

 

Gráfico 36 - Número absoluto de investimento em segurança pública Rio Grande do 

Norte entre os anos de 2005 a 2011 

 

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2007 a 2012). Ministério da 

Justiça/Departamento Penitenciário Nacional – (DEPEN). Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP). Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Os investimentos destinados pelo poder público estadual ao setor de segurança 

pública entre 2005 a 2011 chegam a uma somatória de um pouco mais de R$ 3,1 bilhões 

de reais, esse valor é redistribuído nas áreas de policiamento civil e militar, defesa civil, 

informação e inteligência da área de segurança, e demais subfunções não especificadas.  

A Tabela 21, expressa detalhadamente os investimentos feitos em cada respectivo ano, 

bem como, traz consigo a relação per capta na escala do RN e do país.   
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Tabela 21 - Investimento estadual em segurança pública e gasto per capta no Rio 

Grande do Norte e Brasil entre os anos de 2005 a 2011 

 Investimento em segurança População Per Capita RN Per Capita BR 

2005 253.401.936,00 3.003.040 84,38 16,39 

2006 295.295.137,83 3.043.740 97,02 18,47 

2007 395.413.698,86 3.084.106 128,21 25,12 

2008 490.785.108,33 3.106.430 157,99 31,53 

2009 566.275.098,61 3.137.646 180,48 38,05 

2010 521.111.782,56 3.168.027 164,49 38,24 

2011 584.331.425,29 3.198.657 182,68 36,13 

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2007 a 2012). Ministério da 

Justiça/Departamento Penitenciário Nacional – (DEPEN) Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP). Censo e estimativas populacionais, IBGE/DATASUS. 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

A partir das informações cadastradas, percebe-se que ao longo dos anos de 2005 

a 2011, houve um crescimento nos investimentos do poder executivo estadual em 

segurança pública. Que passou de R$ 256,4 milhões no ano de 2005, para o montante de 

R$ 584,3 milhões em 2011. Um aumento de 131% para o setor, se comparado ao ano 

inicial. Fato que pode ser visualizado no gasto per capita. Que vai de R$ 84,38 reais por 

habitante em 2005, ultrapassando a barreira dos cem reais em 2007.  

No ano de 2010, a tabela apresenta um recuo nos investimentos para o setor, mas 

já em 2011, o estado investe um valor per capta de 182,68 reais por cada habitante. Em 

se tratando dos gastos per capita, o estado potiguar, tem um investimento por habitante 

maior do que o da União. Porém é valido destacar que a Constituição Federal, atribui 

aos governos estaduais o papel de zelar pela segurança publica.  

 
As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares 

e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias 

civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios (BRASIL, 1988). 

 

Ao longo deste período tratado na Tabela 21, Não obstante se perceba um 

investimento cada vez maior no setor, não se observa mudanças de contenção da onda 

de violência vivenciada no RN. Neste sentido, dois pontos podem ser destacados. O 

primeiro diz respeito ao modo como estes recursos estão sendo gastos. De acordo com o 

anuário brasileiro de segurança pública (2013), parte considerável destes recursos é 

direcionada para arcar com os custos em dispêndios com aposentados e inativos, os 

quais são classificados pela administração estadual, como despesas em segurança 

pública e estariam a inflar os orçamentos da área.  
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O que o estudo põe em questão não é o direito dado aos trabalhadores, mas a 

atividade fim que fica contingenciada pela carência de recursos para investimento, sem 

os quais, os já falhos padrões operacionais de policiamentos tendem ao colapso. Além 

deste fator, uma fatia substancial deste orçamento é utilizado para a manutenção do 

defasado sistema penitenciário estadual e demais estabelecimentos voltados a segurança 

pública; bem como para pagamentos de salários dos servidores públicos da área, entre 

os quais os batalhões da polícia militar, corpo de bombeiros, civil agentes 

penitenciários, delegados, dentre outros.  

Pouco ou quase nenhum recurso é destinado às ações preventivas para frear a 

disseminação da violência. Outro ponto, diz respeito à desvalorização do poder público 

para com a promoção de políticas sociais de combate a pobreza e a inclusão social de 

jovens e adultos. O que se percebe é tão somente um direcionamento a tecnosfera
27

 da 

segurança. Fato que pode ser comprovado no quadro 2, a partir das informações trazidas 

pelos Planos Plurianuais
28

 de 2008/2011 e 2012/2015.  

 

Quadro 2 - Orçamentos de programas de segurança pública e promoção social do 

Governo do Rio Grande do Norte. Planos e metas da gestão 2008/2011 e 2012/2015 

Plano Plurianual da gestão de 2008 a 2011 

Programa: Modernização do sistema estadual de segurança pública 

Recurso Estadual 66.727.500,00 

Recurso Federal 22.619.000,00 

Outros recursos 720.000,00 

Total 90.066.500,00 

Objetivo 
Ampliar, melhorar e reequipar as estruturas das unidades 

operacionais e administrativas do Sist. de Segurança Pública. 

Ações 

 

 

Aquisição de aeronave; 

Ampliação da frota; 

Recuperação de instalações físicas das unidades de segurança 

pública; 

Construção da academia de policia civil – ACADEPOL; 

Construção reforma e ampliação físicas das unidades da 

segurança pública; 

Reaparelhamento das unidades de segurança pública; 

Informatização das unidades de segurança pública; 

Proteção às mulheres e minorias. 

 

Continua... 

                                                 

27
 - Mundo dos objetos, dotados de ciência e tecnologia (Santos, 2012). 

28
 - Tem como objetivo, estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública referente às 

duas últimas gestões (Portal da transparência, Gov. do RN). 
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Plano Plurianual da gestão de 2008 a 2011 

Programa: Promoção e valorização da juventude 

Recurso Estadual 6.300.000,00 

Recurso Federal 2.260.000,00 

Total 8.560.000,00 

Ações 
Congressos, pesquisas, criação de comitês; 

Capacitação de jovens. 

Programa: Promoção e proteção dos direitos humanos 

Recurso Estadual 270.000,00 

Recurso Federal 310.000,00 

Total 580.000,00 

Objetivos 

Conscientizar um maior número de pessoas, através de um 

trabalho contínuo de promoção. Proteção e reparação dos 

direitos humanos, civis, econômicos, sociais e ambientais no 

RN. 

Programa: Menos preso mais cidadão 

Recurso Estadual 380.000,00 

Recurso Federal 1.200.000,00 

Total 1.580.000,00 

Objetivo 
Fazer com que o apenado desenvolva atividades que depois 

poderão ser uteis na volta ao convívio com a sociedade. 

Ações 

Assistência e ressocialização ao preso, à vítima e ao egresso 

do sistema penitenciário; 

Mutirão na execução de penas; 

Profissionalização do preso; 

Acompanhamento e fiscalização de penas alternativas. 

Plano plurianual 2012/2015 

Programa Paz Social e Segurança Cidadã 

Recurso estadual 91.850.000,00 

Recurso federal 1.200.000,00 

Total 93.050.000,00 

Objetivo 

Assegurar condições estruturais de funcionamento a policia 

militar. Justificativa na necessidade de adequar as unidades 

da PM de infraestrutura e equipamentos modernos para o 

controle da criminalidade, garantindo segurança pública aos 

cidadãos potiguares. 

Ações 

Ampliação da frota de veículos, aparelhamento de unidades 

da polícia militar; 

Construção reforma e ampliação das instalações físicas de 

unidades da polícia militar; 

Aquisição de armamento e equipamento bélico; 

Informatização da polícia militar e outros. 

Programa: Gestão integrada do sistema estadual de Segurança Pública 

Recurso estadual 101.280.000,00 

Total 101.280.000,00 

 

 

 

Continua... 



157 

 

 

Plano plurianual 2012/2015 

Programa: Gestão integrada do sistema estadual de Segurança Pública 

Continuando 

Objetivo 

Implantar um modelo de gestão por resultados, investindo no 

aparelhamento das Unidades Policiais, gerando condições 

que permitam a integração entre os órgãos integrantes do 

Sistema Estadual de Segurança Pública [...]. 

Ações 

Ampliação da frota de veículos; 

Informatização das unidades de segurança; 

Modernização do sistema de comunicações da segurança; 

Aquisição de armamentos e municípios; 

Operacionalização do Conselho Estadual de Entorpecentes e 

outros. 

Programa: Promoção e valorização da juventude 

Recurso Estadual 1.998.000,00 

Recurso Federal 970.000,00 

Total 2.968.000,00 

Objetivo Fomentar e apoiar o protagonismo jovem 

Ações 

Realização da Conferência Estadual de Juventude; 

Fomento à Órgãos Municipais de Juventude; 

Capacitação de Jovens; 

Operacionalização de Conselho e Comitê Voltados para 

Políticas da Juventude. 

Programa: Rio Grande do Norte - Social 

Recurso Estadual 8.000.000,00 

Recurso Federal 6.500.000,00 

Total 14.500.000,00 

Objetivo 
Melhorar os níveis de saúde pública e desenvolvimento do 

esporte, lazer e da educação de municípios do Estado. 

Ações 

Construção e Operacionalização de Estrutura de Esporte e 

Lazer; 

Drenagem e Esgotamento Sanitário; 

Construção e Operacionalização de Estruturas para Práticas 

de Cultura Popular; 

Elaboração e Execução do Projeto de Construção do 

Teleférico de Martins. 

Fonte: Plano Plurianual 2012-2015 e Plano Plurianual 2008-2011. Elaborado por 

Alexsandro Patricio, 2014. 
 

Reaparelhar, adquirir, construir, equipar, qualificar, ampliar, modernizar, são os 

verbos contidos nos dois planos plurianuais das últimas gestões administrativas do 

estado. Situação onde se observa que o entendimento do poder executivo estadual para 

com o enfrentamento da violência, é voltado, com algumas ressalvas, quase que 

exclusivamente para a política de repressão. A título de exemplo, tem-se o programa, 

“Paz social e segurança cidadã”, orçada em R$ 93 milhões, para ser investido 
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praticamente em infraestrutura das forças repressivas do estado. Não que isto não seja 

importante, contudo entendemos que enfrentamento desta problemática vai além da 

repressão.  

É preciso investir no social, é preciso dar qualidade de vida para os cidadãos. 

Investir em programas e ações efetivas de inclusão e ressocialização é uma das 

melhores formas a médio e longo prazo para o enfrentamento dessa mazela social. 

Enfim, apesar de todo esse orçamento previsto para o setor, as instituições, autarquias e 

órgãos públicos voltados para segurança, encontram-se na atual gestão (2010/2014) 

numa situação de abandono e sucateamento, ao mesmo tempo em que os indicies de 

violência só crescem. 

4.5 Elementos para discussão  

 

Está em curso no Brasil e Rio Grande do Norte um verdadeiro genocídio, 

compreendido neste trabalho como uma endemia social. A sua dimensão e magnitude, 

se expressa pela sua distribuição no espaço geográfico, bem como pelo elevado e 

constante número de indivíduos vitimados, seja os que padeceram perante a violência 

interpessoal (agressões/homicídios), ou mesmo por aqueles que sofreram lesões 

permanentes ou temporárias. No estado potiguar, desde a década de 1980 até 2011, 

oficialmente registrados, foram mais de dez mil assassinatos, 60% destas mortes 

ocorrem apenas na última década, onde as taxas de risco ao longo dos anos cresceram 

rapidamente, ultrapassando a média nacional. Fato que colocou o RN entre os estados 

mais violentos do país
29

. Um quadro bastante elevado se comparado à sua demografia.  

A maior densidade desses registros ocorreu principalmente na capital e sua 

região metropolitana. Contudo, ao longo do período (2001 a 2011) percebeu-se um 

processo de interiorização do fenômeno pelo estado, sobretudo, na região Oeste. Essa 

dinâmica da violência interpessoal vivenciada no território potiguar é uma representação 

em menor escala de uma “nova
30

” situação ocorrida no país e já constada anteriormente 

                                                 

29
 - Esta afirmação fundamenta-se no estudo que engloba o coeficiente de imortalidade por homicídios 

(Taxa por 100 mil) entre todos os estados em função de sua população total e não em números absolutos 

da violência homicida. 
30

 - O crescimento das taxas de homicídios nessas regiões do país, também pode ser reflexo das ações 

impetradas pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias estaduais, em políticas de 

melhoramento e aperfeiçoamento do subsistema de informações sobre mortalidade – SIM, nessas 

localidades. Além disto, o uso das aspas (“”) se dá no sentido de que estamos nos aferindo aos homicídios 

oficialmente registrados pelo SIM, contudo sem desconsiderar todo o processo de formação territorial e 

social vivenciada nessas regiões que foram marcadas pela violência em toda sua história, desde os tempos 

de colonização, até os dias atuais. 
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por Waiselfisz (2011), que retratou os novos padrões da violência interpessoal no 

Brasil. Onde o Norte e o Nordeste ao longo da última década se sobrepuseram em 

relação às demais regiões quanto à dinâmica das taxas de mortalidade por homicídio.  

A problemática dessa endemia assombra o estado, não reside apenas em sua 

dimensão e grandeza. Em outros termos, o grande mal dessa perversidade jaz no fato de 

sua seletividade, de modo que seus efeitos mais graves se materializam de forma 

desigual pelo território e sua população, refletindo assim a situação de marginalidade 

social que é tão cara a sociedade.  

 
A violência não é localizada em um determinado espaço e tempo, 

classe social, raça e gênero, ela é plural, tanto no processo de 

vitimização, quanto na autoria, atinge a todos os grupos em maior ou 

menor escala, porém jovens, negros, pobres, moradores de bairros 

periféricos são as maiores vitimas da violência institucionalizada pela 

desigualdade. A falta de equipamentos, serviços públicos e áreas de 

lazer, de convivência, crescimento urbano desordenado e excludente 

fazem aumentar o apartheid social, a violência e sua percepção 

(GOMES, 2008 p.112). 

 

Esta passagem ora citada vai de encontro aos resultados achados no perfil de 

vitimização a violência interpessoal no estado potiguar. Os dados mostraram que a 

vitimização letal não é aleatória, ela tem endereço, idade, gênero, escolaridade, estado 

civil, raça e classe social. Ainda que haja algumas variáveis com limitações de uso pelo 

alto número de subinformação, tal como a escolaridade e estado civil, onde em cerca da 

metade dos casos, esse dado não era informado, é possível afirmar que se trata de uma 

endemia de caráter social atingindo a sociedade em diferentes graus de intensidade. Na 

medida em que revela padrões de mortes violentas com locais e perfis específicos.  

A maioria substancial das mortes violentas ocorreu em ambientes públicos e/ou 

hospitais. Nessas localidades os grandes vitimados foram os adolescentes e adultos 

jovens. Os instrumentos utilizados para tal finalidade foram às armas de fogo. Entre as 

mulheres os homicídios ocorreram, sobretudo, no ambiente domiciliar. No ano de 2011, 

por exemplo, as armas brancas (facas e demais objetos cortantes e contundentes), foram 

o principal meio utilizado na violência contra esse gênero. No plano geral, são as armas 

de fogo o principal meio empregado na perpetuação dessa endemia que impacta a saúde 

e qualidade de vida individual e coletiva. Esses resultados constatados no estado 

potiguar revelam uma grande barbárie que é parte conjunta das mazelas sociais 

vivenciada em todo território nacional. 
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Quanto ao perfil do quadro de vitimização, a combinação de dados desagregados 

obtidos através do SIM, permitiu distinguir a presença de dois grandes grupos mais ou 

menos homogêneos de vulnerabilidade a violência interpessoal. Sendo o primeiro 

formado por pessoas do sexo masculino, todavia e de maneira especial pelo sexo 

feminino; com faixa etária acima dos 39 anos, para ambos os sexos; além disto, são 

indivíduos de pele clara (brancas); em sua grande maioria, casados e com alto grau de 

escolaridade. Por sua vez, o segundo grupo é constituído por uma população de 

adolescentes e/ou jovens adultos, especificamente, do sexo masculino, negros e pardos, 

solteiros, com pouca ou nenhuma escolaridade. Este último compõe o grupo em 

situação de vulnerabilidade com alto risco de serem vitimados pela violência 

interpessoal (agressões/homicídios).  

De acordo com Veyrete (2007), o risco é uma construção social, a representação 

de um perigo ou álea (reais ou supostos) que afetam os alvos e que constituem 

indicadores de vulnerabilidade. Caracteriza-se como um perigo possível onde grupos de 

indivíduos estão diferentemente sujeitos. Ou seja, risco é consequência da forma pela 

qual a sociedade se organiza no seu território, de modo que diferentes contextos 

territoriais secretam diferentes formas de violência. Sobre a vulnerabilidade, argumenta 

que esta pode ser compartilhada por um grupo social e ela se fundamenta em grande 

medida em função das desigualdades. 

Consoante com esta concepção de vulnerabilidade e risco trazida pelo autor 

pode-se intuir que entre outros fatores, tais como os psicológicos e emotivos, o pano de 

fundo que rege a disseminação da violência interpessoal, são as desigualdades sociais 

que também são desigualdades territoriais, visto que são interpoladas por uma violência 

maior, ou seja, a violência impetrada pelo Estado, pela economia, pela negação ao 

direito de ser cidadão. Nesse contexto, os pobres, são os maiores vitimados pelo 

problema dos conflitos interpessoais que extinguem a vida. Sobre o fenômeno em 

questão, Domenach (1981), alerta que, as violências dos indivíduos e dos pequenos 

grupos devem estar relacionadas com a violência dos Estados, dos conflitos violentos 

com a ordem estabelecida. 

Em se tratando de desigualdades, estas não são a causa, visto que a violência 

permeia um imbricado de múltiplas causalidades, contudo, a estratificação social e os 

males por elas gerados, fomenta a violência que resulta de uma complexa interação de 

fatores individuais, de relacionamentos sociais, culturais e ambientais (OMS 2002). 

Elementos como, o desemprego, as dívidas, a falta ou inadequada condição de moradia, 



161 

 

 

o abandono social do Estado, junto à ideologia massificada do consumo e o poder 

paralelo do mercado das drogas, são elementos que desestruturam a relação familiar, 

mexe na psique dos indivíduos e impulsiona o crescimento da onda de violência. 

Consoante Minayo (2006, p.118) “as condições sociais e ambientais organizam o 

caráter eminentemente humano da violência”. Ou seja, é a violência interpessoal como 

um produto da própria sociedade, em outros termos, pode-se dizer que é no território da 

segregação e da marginalização social que a violência se manifesta em toda a sua forma 

e conteúdo.  

Negros, jovens, pobres e solteiros, vivenciam uma situação ambivalente. Ora 

como maiores vitimados pela endemia violenta, ora como “protagonista” do problema. 

Sendo que a violência interpessoal é uma expressão, ou melhor, o resultado de múltiplos 

processos da dinâmica social. A fim de se entender o que leva os indivíduos a 

protagonizar atos violentos, entre os quais podem chegar até ao seu ápice, isto é, a 

extinção da vida. A OMS lança mão de uma abordagem que busca conhecer o problema 

a partir de quatro esferas do cotidiano que ajudam na compreensão de nossa área de 

interesse. Trata-se do nível individual, racional (relacional), comunitário e social. É o 

que mostra a Figura 13. 

 

Figura 13 - Modelo ecológico para o estudo da violência 

 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde – OMS (2002). Elaboração Alexsandro Patricio, 

2014. 
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Comunitário 

Racional 

Individual 



162 

 

 

 

No primeiro nível que contempla a abordagem Individual, a análise se concentra 

nas características subjetivas, ou seja, aquelas que possa possibilitar que alguém seja 

uma possível vítima ou perpetuador da violência e em outros casos vivenciem as duas 

funções, ora como agente atuante, ora como agente passivo do problema. Desse modo, a 

análise busca identificar fatores históricos, biológicos e comportamentais do sujeito. 

Além de elementos como impulsividade, agressividade, baixo rendimento escolar, 

abuso do uso de substâncias tóxicas.  

No nível racional, é explorado o cotidiano com o estudo das relações sociais 

próximas ao indivíduo. Relações familiares, que têm o poder para moldar tanto o 

comportamento de uma pessoa como a sua esfera de experiências. Por exemplo, um 

jovem que cresça num ambiente violento, exerce grande possibilidade de ser uma 

pessoa violenta. Nas relações sociais, o estudo aponta que os jovens têm maior 

probabilidade de entrar em atividades negativas quando tais comportamentos são 

incentivados e aprovados pelo seu grupo. Trata-se do compartilhamento de ideias, 

princípios e valores que determinam e mobilizam as condutas sociais entre as pessoas 

em meio ao seu ambiente de moradia. Ou seja, 

 
O modo de vida de uma pessoa em seu grupo social é determinado 

pela cultura do grupo, que forma os hábitos e costumes circulantes 

(sentimentos, princípios e valores), que determinam os 

comportamentos, que originam a qualidade da convivência, que 

promovem o bem-estar ou mal-estar, que facilitam o equilíbrio ou o 

desequilíbrio psíquico e orgânico de cada um, e que podem colaborar 

para a união (harmonia) ou reatividade (conflito) entre os membros no 

grupo (FREITAS FILHO, 1999, p.40). 

 

Ou seja, os campos de análise dos grupos se constituem como um importante 

elemento no estudo dos comportamentos violentos. Daí que se entra no próximo nível, 

ou seja, o nível comunitário, o qual se focaliza no contexto em que as relações sociais 

são estabelecidas. Ambientes escolares, locais de trabalho, a vizinhança, os espaços 

utilizados para o lazer. Aqui se busca identificar as características desses cenários que 

ajuda entender o comportamento dos indivíduos.  

O quarto e último nível é o campo que analisa os fatores sociais que podem criar 

um clima favorável ou desfavorável à violência. Aqui se busca conhecer as normas 

culturais e sociais estabelecidas no território. Além destes dois elementos, a 

investigação nesse nível procura identificar os fatores sociais mais amplos como as 
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políticas de saúde, educacionais, econômicas e sociais que mantêm altos os níveis de 

desigualdade econômica e social entre os grupos na sociedade. 

Este tipo de análise proposta pela OMS para o estudo da violência pode ser 

contemplada por um quinto nível, o territorial. É no território onde os indivíduos 

formam as suas características psicológicas, biológicas e comportamentais, onde as 

aspirações, desejos, paixões e frustrações são estabelecidas; é nele onde os vínculos são 

postos através da convivência cotidiana, com a família, nos laços de grupos e 

relacionamentos conjugais em todos os seus objetos técnicos (a moradia, a escola, o 

trabalho, as praças). Onde senão no uso do território que a lei do lugar se firma em 

normas sociais, culturais e legais. É no território onde os fatores sociais mais amplos 

são materializados. Espaço que se vê; se sente e se objetiva as desigualdades. A 

sociedade é território em movimento, é neste que toda a vida se realiza, por isso que este 

nível contempla, e na verdade é mais do à soma dos demais.  De acordo com Santos:  

 
A sociedade civil é, também, território, e não se pode definir fora dele. 

Há desigualdades sociais que são, em primeiro lugar, desigualdades 

territoriais, porque derivam do lugar onde cada qual se encontra. Seu 

tratamento não pode ser alheio às realidades territoriais. O cidadão é o 

individuo num lugar (SANTOS, 2012a, p. 151). 
 

Anunciados no território, os níveis individuais, relacionais, comunitários e 

sociais, ditam aquilo que Freitas Filho (1999, p.36), chama por comportamento ativo e 

comportamento reativo. Elementos essenciais para o entendimento da violência na 

sociedade:  

Comportamento Ativo: é todo comportamento humano positivo e 

construtivo, que produz apenas harmonia e equilíbrio interno (no 

psiquismo) e externo (na família e no ambiente) e que contém altos 

níveis de sentimentos, princípios e valores saudáveis nas pessoas que 

o expressam. Comportamento Reativo: é todo comportamento humano 

negativo e destrutivo, que produz apenas desarmonia e desequilíbrio 

interno (no psiquismo) e externo (no ambiente e na família) e que 

contém baixos níveis de sentimentos, princípios e valores nas pessoas 

que o expressam.  

 

O comportamento reativo (leve, médio, grave e instalado)
31

, diz o autor, é parte 

constituinte da sociedade moderna civilizada, cujo modelo cultural característico é a 

                                                 

31
 Comportamento reativo Leve (Alteração psíquica leve): Pequenos distúrbios de comportamento, 

dificuldades de aprendizagem, agressividade aumentada, períodos de isolamento, etc. Comportamento 

reativo Médio  (Alterações psíquicas aumentadas): Usos de drogas, doenças psicossomáticas, 

depressões, furtos, fuga de casa, dificuldades de relacionamento. Comportamento reativo Grave (Sinais 
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excessividade da valorização materialista, em detrimento da figura humana. O individuo 

carregado de desejos e aspirações (emocionais, sociais e econômicas) e sem nenhum 

poder de realizá-las, torna-se, de alguma forma, violento quando a distribuição de 

direitos e oportunidades é desproporcional entre os indivíduos.  

Em todas as suas esferas
32

, é a insatisfação instalada fora dos limites individuais 

que gera a reação. Isso ocorre porque, geralmente, coexistem num mesmo território 

“aqueles que têm acesso ás mercadorias e serviços numa base permanente e aqueles 

que, embora tendo as mesmas necessidades, não estão em situação de satisfazê-las, 

devido ao acesso esporádico ou insuficiente ao dinheiro” (Santos 2009, p.45).  

Enfim, a insatisfação gerada por essa violência coletiva que também é social, é 

que predispõe em muitos casos o desencadeamento da violência interpessoal 

(agressões/homicídios). Para Pedrazzini (2006), os territórios marcados pela pobreza e 

pelas desigualdades, são violentos porque estão mais expostos aos aspectos negativos da 

expansão da globalização e a sua violência semeada aumenta o descompasso entre ricos 

e pobres. Contudo, salienta, que ao lado de indivíduos violentos, existem cidadãos que 

trabalham, educam seus filhos, lutam diariamente por uma vida digna.  

Para além da ideia de violência interpessoal ou mesmo de violência coletiva, 

passaremos a discutir sobre a violência de maior proporção, a violência estrutural, 

gênese de todas as formas de violência e iniquidades. A violência que marca a vida dos 

indivíduos nos dias atuais, ela não é só local, é também global. Embora possa apresentar 

características singulares em cada território e em cada grupo social, as suas matrizes são 

globais (Santos 2008b). Trata-se de um fenômeno social que é alimentado por uma 

política econômica mundializada que atinge a todos os lugares e pessoas, redefinindo os 

usos do território pela sociedade, pelas empresas e pelo Estado e ao mesmo tempo em 

que altera os papeis e a conduta social (comportamento reativo) dos indivíduos no seu 

convívio em sociedade. 

Essa redefinição dos usos do território dissemina as desigualdades 

socioterritoriais. Na era da mundialização da economia, alguns territórios são dotados 

pelo Estado de todos os serviços e infraestruturas para atender a pequenos grupos 

seletos de indivíduos e empresas que dele podem usufruir. Característica que estimula o 

                                                                                                                                               

de desorganização psíquica): Delitos contra a vida e contra o patrimônio, tentativa de homicídio e 

suicídio, neuroses graves e crises psicológicas. Comportamento reativo Instalado  (Distúrbios 

graves do psiquismo): Psicoses, homicídios, suicídios, crimes hediondos (Freitas Filho, 1999 p.37). 
32

 - Emotivas, culturais, econômicas, sociais. 
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surgimento de uma sociedade individualizada, baseada na concentração e na exclusão 

(Gomes 2008). Ou seja, essa nova ordem social estabelecida pelas regras econômicas e 

políticas da globalização, sob a tutela do Estado, mas também dos atores locais, cria no 

meio social novas regras, condutas e valores que dissemina na sociedade um desejo 

voraz pelo consumo, pelo progresso econômico, pelo poder e pela identidade social, o 

que gera competitividade e o individualismo, enfim a perversidade.  

Realidade que alimenta aquilo que estamos entendendo por violência visível, 

que é alicerçada pelo invisível da violência. Nesta perspectiva, o contexto brasileiro e 

em menor escala, o potiguar, como vimos, foi e continua sendo marcado pelo fenômeno 

crescente da violência visível, entre elas a interpessoal (agressões/homicídios) de tal 

modo que, atualmente esta se configura num dos problemas mais relevantes que afligem 

a nossa sociedade.  

Trata-se de um fato que atinge toda a estrutura social, tornando-se um dado 

permanente no cotidiano dos indivíduos, mais do que isso, um flagelo social. Em outras 

palavras, a vida social vem se constituindo enquanto um ambiente, cada vez mais 

violento, disseminando por todo território um sentimento de insegurança e aflição na 

população. Seja pela violência política e social, ou mesmo pelos conflitos bélicos ou por 

ações terroristas, a violência se faz presente perante o homem. 

Por seus aspectos e suas características muitas vezes brutais, a violência tem 

recebido especial atenção dos meios de comunicação. No entanto, a mídia televisiva, 

impressa e digital, bem como as redes sociais, tem tratado sobre o tema de forma 

superficial, unilateral e muitas vezes discriminatória. Quando discute apenas fatos 

isolados, separados do seu contexto social, político e econômico. Criam-se estereótipos, 

procuram-se culpados, criminaliza-se os lugares e dissemina-se o preconceito. Vive-se 

numa cortina da indiferença que indica um posicionamento conservador e 

inconsequente.  

Situação que apenas alimenta o fenômeno da violência visível, se configurando 

assim em um círculo vicioso. Ao enunciarmos o termo violência visível, estamos nos 

referindo a manifestações que caracterizam a violência nas suas diferentes naturezas, às 

quais podem ser assinaladas enquanto ações criminosas
33

ou não
34

. Ou seja, trata-se da 

                                                 

33
 - O crime é um fenômeno sociopolítico, que parece estar ligado, em certo contexto histórico, a 

condições estruturais da formação social. Essas condições não são afetadas pelo sistema repressivo. Não é 

com direito penal que se resolve o problema da criminalidade (FRAGOSO 1981, p.116). 
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violência convencional, produzida no tecido social, que se materializa em violência 

contra o patrimônio público e/ou privado, são os roubos, assaltos, furtos, latrocínios, 

extorsões, sequestros; violência de gênero e sexual; a violência contra o individuo, a 

lesão corporal, o cárcere privado, a tortura, e o homicídio considerado o ápice da 

violência que um ser pode cometer contra o outro ao extinguir o seu bem maior, a vida. 

Trata-se da violência aparente, que causa inquietação social e que vitimiza 

preferencialmente os pobres e desfavorecidos, atingindo maior incidência nos bairros 

periféricos. 

Além disto, a violência visível vai ainda além, ela amplia a precariedade da 

qualidade de vida dos indivíduos. Se expressando na defasagem dos serviços públicos e 

na multiplicação das desigualdades socioterritoriais. As escolas estão sucateadas, de 

modo que o ensino é incerto e problemático; os atendimentos nos hospitais e unidades 

de saúde são muitas vezes precários; o transporte não funciona, o que impõe muitas 

ocasiões uma imobilidade forçada aos indivíduos; o saneamento não chega, falta água, 

falta luz, falta emprego, se impõe a insegurança alimentar; falta moradia. No dizer de 

Arend (1994, p.61): 

Os processos de desintegração, que se tornaram tão evidente nos anos 

recentes – o declínio dos serviços públicos: escolas, polícia, correios, 

coleta de lixo, transporte etc.; a poluição do ar e da água -, são os 

resultados automáticos das necessidades das sociedades de massa, que 

se tornaram incontroláveis. 

 

Os moradores em situação de vulnerabilidade social são os mais atingidos. Estas 

pessoas deixam de ser reconhecidas enquanto cidadãos. A grande fatia da população 

vive uma política do esquecimento. Impera no meio social a ideia de carência coletiva, 

tornando-se visível o desrespeito aos fundamentos constitucionais, como os princípios 

da cidadania e a dignidade humana (C.F, Título I, art.1º, Incisos II e III); bem como aos 

direitos sociais, protegidos e garantidos pela Constituição Federal brasileira. 

 
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição (BRASIL, 1988). 
 

                                                                                                                                               

34
 - Todo crime é uma forma de violência, entretanto nem todo ato violento pode ser considerado um 

crime, pois muitos dos fenômenos aos quais classificamos enquanto materializações da violência não 

estão codificadas no código penal (BEATO FILHO, 2012).  
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Este desamparo do Estado ao não exercer o seu papel, formando uma massa de 

indivíduos sem cidadania, junto à desestruturação familiar, econômica e emocional, 

como já mencionado, é um campo para o afloramento de práticas violentas. A sociedade 

por sua vez, aterrorizada pela violência, criminaliza os mais fragilizados socialmente, 

tornam-se seres insensíveis às questões sociais e exigem do governo soluções unilaterais 

e imediatistas no que diz respeito a questões voltadas para a segurança pública. 

Conforme Zygmunt Bauman (1999, p.122) “Os gastos orçamentários do Estado com as 

“forças da lei e da ordem”, principalmente os efetivos policiais e os serviços 

penitenciários, crescem em todo o planeta”. Vivemos em uma sociedade repressiva, 

refletindo de forma dramática na forma pela qual a sociedade lida com seus problemas. 

Encarceram os indivíduos e não se vai a fundo à raiz do problema, ou seja, a violência 

causada pelo conjunto de desequilíbrios proveniente do mercado, do Estado e da 

sociedade capitalista globalizada, que marginaliza parcelas cada vez maiores da 

sociedade, constitui exercito de reserva da criminalidade em preparação (Fragoso, 

1981).  

Por trás dessa violência visível, existe uma violência mais perversa, considerada 

a matriz de todas as iniquidades vivenciada pelo homem. Alicerce de todas as formas de 

violência que é visível aos olhos dos indivíduos. Trata-se da violência estrutural (Santos 

2008b), como um acontecimento imposto pelos ditames do mundo chamado global, 

redefinindo uma nova estrutura social que rege o comportamento e o modo de ser e 

viver dos indivíduos. Um fenômeno, que perpassa por três facetas que fazem parte de 

uma única realidade, na qual o autor chama de violência do dinheiro em estado puro, da 

competitividade em estado puro e da potência em estado puro.  

Trata-se dos instrumentos de dominação do capital que são regidos pelo 

conteúdo informação, o qual possui um papel de fundamental importância neste 

contexto, uma vez que viabiliza a manifestação das demais estruturas que fornecem a 

base do sistema ideológico que legitima as ações do homem no território, influenciando 

a forma de pensar e agir da sociedade e assim reformulando as relações sociais do 

individuo com seu espaço de vivencia e com a totalidade da sociedade.  

O chamado período técnico-científico-informacional possibilitou a existência e 

soberania do mercado global, fornecendo as condições necessárias para que o capital 

atinja o seu ápice, permitindo as empresas multinacionais e instituições supranacionais, 

de forma condizente com as elites e os governos locais, disseminem as suas políticas 

econômicas e condutas sociais por todas as regiões do globo, regulando e normatizando 
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os territórios, promovendo novas definições e redefinições, criando assim uma nova 

geografia socioterritorial do mundo. Nesse contexto, Santos (1996, p.180) nos ajuda a 

compreender que o Estado assume importante papel para a reprodução do capital, uma 

vez que ele é essencial ao sistema, pois. 

 
a) ele torna-se o maior responsável pela penetração das inovações e 

pela criação de condições de sucesso dos investimentos porque, como 

instrumento de homogeneização do espaço e do equipamento de 

infraestrutura, ele torna-se o responsável maior pela penetração de 

inovações e pelo sucesso dos capitais investidos, sobretudo os grandes 

capitais; b) por seus próprios investimentos o Estado participa de uma 

divisão de atividades que atribui aos grandes capitais os benefícios 

maiores e os riscos menores. Trata-se de uma divisão de atividades em 

escala internacional e que assegura a continuidade e a reprodução da 

divisão desigual das riquezas; c) finalmente, e para poder prosseguir 

com essas funções, o Estado tem que assumir cada dia de maneiras 

mais clara, seu papel mistificador, como propagador, ou mesmo 

criador de uma ideologia de modernização, de paz social e de falsas 

esperanças que ele está bem longe de transferir os fatos. 

 

Em outras palavras, para atender os interesses hegemônicos do capital, os países 

passam a reestruturar suas políticas econômicas internas e externas a fim de obterem as 

condições necessárias para se incorporarem efetivamente as correntes da globalização, 

de forma a instituir no globo, ainda que de forma altamente desigual e perversa: uma 

nova divisão internacional do trabalho, como um processo cujo resultado se materializa 

na divisão territorial do trabalho.  

Este, por sua vez, repercute diretamente na vida social do homem, tendo forte 

rebatimento na fragmentação territorial, “criando uma hierarquia entre lugares e, 

segundo a sua distribuição territorial, redefine a capacidade de agir e ser
35

 das pessoas, 

firmas e instituições, promovendo a existência de conflitos” (Santos 2012b p.135). 

Como mencionado em parágrafos anteriores, às redes técnicas de informação assumem 

um papel significativo neste processo, pois se encontram a disposição das grandes 

empresas e do Estado. Ou seja,  

 
O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma 

informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso 

tanto é mais grave porque, nas condições atuais da vida econômica e 

social, a informação constitui um dado essencial e imprescindível. 

Mas na medida em que o que chega às pessoas, como também às 

empresas e instituições hegemonizadas, é já, o resultado de uma 

                                                 

35
 - Grifo nosso. 
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manipulação, tal informação se apresenta como ideologia (SANTOS 

2008b, p.39). 

 

Informação se constitui em uma forma de violência, é a instituição do poder, um 

poder que se encontra nas mãos de pequenos grupos, controlando a massa da população. 

É através dela que o imperativo da globalização se consolida, na medida em que 

possibilita aos Estados e aos Agentes hegemônicos do capital, impor a sociedade as suas 

regras e condutas de cunho político, econômico e cultural; de forma a moldar os 

comportamentos individuais e coletivos, alterando os significados sociais.  

Neste sentido, tem-se na presença do fator informação, um elemento 

indispensável a estes novos significados sociais, que são materializados numa nova 

forma de opressão. É tirania do dinheiro, ou Violência do Dinheiro em Estado Puro, 

(Santos 2008b). Que passa a governar os territórios, ditando novas regras de convivência 

entre os indivíduos em sua coletividade. A busca pela prosperidade financeira, não é só 

das empresas, mas também das pessoas, de tal modo que a importância da vida humana 

chega a ser medida pelos bens que o indivíduo possui. Esse absolutismo perverso e 

sistêmico do dinheiro institucionalizada pela globalização estabelece no tecido da 

coletividade, a chamada anomalia da interação social, discutida e defendida por Freitas 

Filho, (1999, p.35): 

A importância de um indivíduo nessas sociedades depende da sua 

capacidade de competir com outros indivíduos (pragmatismo 

materialista) e do quanto consegue reter de bens, poder e riquezas. A 

não distribuição proporcional – dos bens produzidos pelo grupo e das 

oportunidades de ocupar um papel social (identidade social)- resulta 

no que chamamos de anomalias da interação social. A ocorrência 

desses fenômenos gera desequilíbrios na sociedade civilizada, onde os 

indivíduos podem se situar em pontos extremos de importância social, 

dando origem a comportamentos reativos. 

 

A violência do dinheiro ocorre sob duas vertentes: a primeira já fora explanada, 

é a violência protagonizada pelos agentes hegemônicos do capital, que em sua busca 

pelo lucro universal, exigem dos Estados à readequação socioterritorial interna a fim de 

facilitarem a reprodução do capital, ou seja, sob o discurso do progresso, o Estado 

burguês filtra os seus recursos para viabilizar a instalações de grandes empresas em seus 

territórios e com isso promover o desenvolvimento econômico, refletindo diretamente 

na forma pela qual os espaços se reorganizam. 

 A segunda forma de tirania do dinheiro perpassa o imaginário social através da 

ideologia pela busca do dinheiro em estado puro, cuja implicação pode levar a 
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acumulação para alguns poucos e ao endividamento para grande maioria. Além da 

busca pelo progresso econômico e social, a tirania do dinheiro também se faz presente 

na tirania do consumo. Os grandes veículos de comunicação de massa têm importante 

papel na disseminação dessa nova filosofia de vida que gera relações instáveis entre 

pessoas e grupos e entre grupos e pessoas.  

O mercado global através de seus veículos governa o imaginário social 

possibilitando a reprodução do sistema e a aceitabilidade da sociedade na sua 

permanência. Nesse sentido, ao discutir informação, Santos (2008a, p.58) faz a seguinte 

afirmação “Quando aplicada à produção, a informação governada por interesses 

estranhos à área é geradora de uma entropia, uma desorganização, antes que o detentor 

da informação reorganize o sistema em seu próprio proveito”. Vemos assim o 

importante papel da informação nesse processo de anomalias sociais.  

O território, nesse contexto se configura para promover o seu movimento. A 

informação permite a simultaneidade das ações, ela dita às regras de produção e de 

consumo. Como forma de reprodução, as empresas globais, impõem à sociedade o 

imperativo desenfreado do consumo, criando-se necessidades reais ou virtuais de 

consumir os produtos oferecidos pelo mercado. “O consumo de massa esboçado valeu-

se da mídia, em crescimento vertical, para impor gostos e preços. Esse trabalho de 

sedução foi facilitado pela própria atração que as novas mídias impuseram sobre o 

público” (Santos 2012a, p.28).      

O dinheiro em estado puro mudam os valores morais da sociedade, ao torna-se o 

denominador comum no meio social, configurando-se enquanto causa e o resultado da 

violência e do medo generalizado. É no medo do outro, que a sociedade torna-se cada 

vez mais individualista. “Não é só a violência física que destila o viver em sociedade e 

que apavora o homem: outros temores, outros medos, assaltam-no e acabam também 

por moldar seu estilo de vida” (Odalia, p.15). Todas as suas ações, atitudes e emoções; 

como podemos ver, fazem parte do conjunto de fatores que são externos ao indivíduo e 

que muitas vezes às raízes desses conflitos escapam a sua compreensão. Neste sentido 

concordamos com Mills (1982), ao afirmar que a história que atinge todo homem no 

período atual, é a história mundial. Ele entende que o homem enquanto ser social não se 

faz sozinho, ele é fruto da sociedade em que vive.  

Dessa forma, busca analisar como os sujeitos criam as estruturas sociais que 

regem a sociedade do presente e como essa estrutura modela os indivíduos. Por sua vez, 

Santos (2012b, p.122) afirma “Cada individuo é apenas um modo da realidade, uma 
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maneira de ser: ele reproduz o Todo e só tem existência real em relação ao Todo”. Isso é 

o espaço, um sistema de relações. Ou seja, a tirania do dinheiro é uma tirania perversa e 

sistêmica, uma realidade que atinge as estruturas que regem as relações na sociedade 

atual. É uma mudança se comparada há tempos pretéritos, pois hoje, embora apresente 

as suas particularidades em cada fração dos territórios nacionais, a tirania é global, esta, 

faz parte dos mesmos mecanismos de uma política econômica globalizada que abrange 

todos os continentes e a todas as pessoas em diferentes escalas, finalmente todo o 

espaço banal.  

Enfim, o consumo e o dinheiro, é uma armadilha do mundo do capital moderno 

globalizado, que muda a forma das pessoas se comportarem e pensarem, regulando 

assim as suas vidas, ainda que de forma despercebida, provocando perturbações 

biopsicossociais
36

 no caráter e no corpo dos indivíduos e dentro do âmbito de suas 

relações interpessoais. É psicossocial, na medida em que provoca uma desordem na 

noção de moral e valores sociais dos homens, quando se sabe que o acesso ao dinheiro 

e, por conseguinte ao consumo, não é igual para todos.  

Impõem às pessoas a necessidade de se obter dinheiro para consumir, no 

entanto, não se dá as condições necessárias para tal, causando assim a riqueza 

desenfreada de alguns poucos e o endividamento de muitos. O dinheiro governa a vida 

das pessoas, desse modo, cria-se uma esquizofrenia onde institui um círculo vicioso 

dentro do qual o medo e o desamparo são estabelecidos por meio da ânsia desenfreada 

pelo dinheiro, onde as formas pelas quais ele é obtido, sejam quais forem, já se 

encontram antecipadamente justificadas (Santos 2008b). Ou seja, “justifica-se” a busca 

pelo dinheiro a qualquer custo, diminuindo a noção de solidariedade, cujo campo é 

propício para o afloramento de conflitos.   

Edifica-se assim uma crise social, em que os sujeitos buscam vorazmente atingir 

seus objetos de sucesso financeiro, para saciar ainda que momentaneamente os seus 

desejos como, por exemplo, a obtenção da casa própria, do automóvel, assim como dos 

bens e serviços oferecidos nos espaços privatizados do território, aos quais se encontram 

                                                 

36
 - A vida humana pode ser pensada na interação de três instâncias interligadas: o corpo (biológica - 

saúde/doença), a mente (psicológica – satisfação/insatisfação) e o grupo (social – harmonia/conflito) [...] 

Cada parte se orienta para seus objetivos (funções) [...] possui certa autonomia de organização [...] e 

propriedade de integrar-se com os outros componentes e a formar um organismo (indivíduo) e uma 

organização de indivíduos (modelo cultural) [...] Anomalias da interação social (desvios) podem produzir 

no corpo: disfunções e doenças; no psiquismo: alterações do comportamento (comportamentos reativos); 

no social: alterações da convivência (FREITAS FILHO, 1999).  
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a disposição daqueles sujeitos que por eles podem pagar. Neste contexto, o sociólogo 

Zygmunt Bauman (1999), afirma que vivemos numa sociedade do efêmero e questiona 

se as pessoas consomem para viver ou vivem para consumir e ainda vai além, afirmando 

que o mundo regido pela efemeridade do consumo, é um mundo do esquecimento, do 

volátil e não do aprendizado.  

Este quadro instituído pelas políticas das grandes corporações econômicas, com 

o apoio dado Estado capitalista, viabilizado pelo fator informação, a qual propaga a 

imposição dessa nova idealização de riqueza e prosperidade econômica, como um novo 

aspecto da realidade contemporânea, materializada na filosofia do consumo, acarreta em 

graves consequências no interior das sociedades, como a problemática do egocentrismo 

e a diminuição da solidariedade entre os seres.  

É o que Santos (2008b), define como Competitividade em Estado Puro. Uma 

competitividade entre empresas, entre estas e os lugares e neste, entre as pessoas. É no 

território que essa competitividade se materializa. As empresas brigam entre si pelo 

direito do uso hegemônico do território, o qual abriga o mercado e as infraestruturas; ou 

seja, nesta esfera a competitividade gira em torno das melhores condições de produção, 

circulação e das maiores fatias dos mercados; os lugares por sua vez, competem pela 

presença das grandes empresas, seja provendo a criação de novas infraestruturas ou até 

mesmo com as suas políticas de isenção fiscal.  

Conforme nos assinala, Santos (1997, p.21), “A competitividade é um fato de 

desordem orçamentária, econômica, social, territorial e política. É na relação com o 

território que verificamos exatamente como a competitividade é um fator de 

desagregação e de ingovernabilidade”. A desordem é orçamentária e econômica, pois 

como vimos anteriormente os recursos do Estado são drenados para a reprodução do 

capital; é territorial e política, pois os investimentos no território são pontuais para fins 

específicos originados por decisões políticas geralmente economicistas. Mas também é 

um fator de desordem e estratificação social, visto que a competitividade também afeta 

a vida dos sujeitos, ou seja, 

 
O resultado da estratificação dessas sociedades, onde as classes que a 

compõe são medidas por sua capacidade em adquirir bens produzidos 

(poder aquisitivo), possuir propriedades (territorialismo), 

conhecimento científico e tecnológico (cientificismo, apropriação 

pelas patentes) e deter controle político (controle das decisões 

centralizado em pequenos grupos) promove e estimula a 

competitividade (FREITAS FILHO, 1999, p.35). 
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Estes aderem à filosofia do crescimento econômico e social a qualquer custo, a 

busca pelo progresso gera um nível exacerbado de concorrência e rivalidade entre os 

indivíduos, neste contexto apenas aqueles seres dotados de maior velocidade e maior 

formação podem almejar minimamente a sua inserção no mercado que cada vez mais se 

encontra excludente e segregado. Entretanto, poucos são os que podem usufruir de 

condições necessárias para tal. Trata-se de um sistema ideológico de mundo veloz e 

dinâmico que suscita numa competitividade perversa e excludente, gerando um 

individualismo que rege e impera todas as esferas da vida do homem em sociedade. 

Sobre a competitividade, podemos observar em Santos (2008b, p.47), a seguinte 

reflexão: 

Individualismo na vida econômica (a maneira como as empresas 

batalham umas com as outras); individualismo na ordem política (a 

maneira como os partidos frequentemente abandonam a ideia de 

política para se tornarem simplesmente eleitoreiros); individualismo 

na ordem do território (as cidades brigando umas com as outras, as 

regiões reclamando soluções particularistas). Também na ordem social 

e individual são individualismos arrebatadores e possessivos, que 

acaba, por constituir o outro como coisa. 

 

É a globalização através de seus atores hegemônicos que impõem à sociedade a 

sua filosofia de competitividade. Fonte de novos totalitarismos que imperam o mundo 

chamado global. Criando e reproduzidos espaços de desigualdades sociais, econômicas 

e territoriais. Muda os valores morais e sociais, desarraiga do homem moderno a noção 

de solidariedade, tornando a competitividade uma regra de convívio social entre os 

indivíduos.  

O território materializa esse mundo competitivo ao observarmos as diferenças 

que ele expõe em sua configuração fragmentada e articulada em espaços dotados de 

infraestruturas e melhores condições econômicas e sociais, enquanto que em outros 

espaços essa infraestrutura é quase que inexistente, trata-se de lugares onde se imperam 

as desigualdades e outras das mais diversas formas de vulnerabilidades as quais os 

indivíduos estão sujeitos.  

Esta conjectura do imperativo do mundo competitivo coloca a ideia de 

coletividade para aquém daquilo que deveria ser. Enfim nesse sistema imposto, os 

valores morais e éticos ocupam um segundo plano do convívio social, abrindo espaços 

para o crescimento da violência interpessoal e patrimonial, que muitas vezes, são 

respostas conscientes ou não, dos marginalizados perante o sistema ao qual são 
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obrigados a conviver. Mills (1982, p.17-18) nos ajuda a entender esse ambiente 

ameaçador e inóspito em que vive o homem, ao fazer a seguinte reflexão: 

 
Quando as pessoas estimam certos valores e não sentem que sobre 

eles pesa qualquer ameaça, experimentam o bem-estar. Quando os 

estimam, mas sentem que estão ameaçados, experimentam uma crise- 

seja como problema pessoal ou como questão pública. E se todos os 

seus valores estiverem em jogo, sentem ameaça total do pânico. 

 

Este todo de idealização do acesso ao dinheiro e ao consumo traduzido numa 

competitividade real ou criada em todas as esferas da vida humana, cujo resultado é a 

busca irracional pelo materialismo e individualismo, extirpa do homem os resquícios de 

solidariedade. Nesse contexto, o uso da força política e econômica que cada ente possui, 

é elemento fundamental para a competitividade pelo uso do território e dos recursos 

naturais e/ou artificiais por ele oferecido, ou seja, cada qual age no território conforme a 

sua potência (força), pois quanto maior a sua influência, maiores serão as chances de 

competitividade neste mercado global. Trata-se daquilo que Santos (2008b) define como 

o papel da Potência em Estado Puro.  

Enfim, as redes de informações espalhadas por todo o globo, ainda que de forma 

concentrada em alguns pontos dos territórios, permitiram aos atores hegemônicos do 

capital, a proliferação da filosofia do dinheiro, da competitividade e do poder que se 

constituíram enquanto alicerces ideológicos, permitindo que a globalização 

disseminasse por todos os territórios os tentáculos de sua perversidade, criando grandes 

impérios econômicos que regem e controlam a vida em sociedade, ainda que de forma 

despercebida pela maioria a população.   

Esse sistema que rege as relações sociais no período atual, faz com que as 

pessoas passem a serem tratadas como coisas ou mercadorias e não como indivíduos. 

Essa vida superficial de aparências abre portas para que muitos jovens entrem no mundo 

da criminalidade e especialmente do consumo de drogas, um dos maiores fomentadores 

da violência entre esse grupo de indivíduos. Nessa cultura, a vida tem mais valor de 

acordo com as posses
37

, ou seja, na medida em que essa coisa (pessoa) atrapalhe o 

desempenho do outro, o empecilho (pessoa) tem de ser removido. Geralmente, o outro, 

                                                 

37
 - O fenômeno da banalização da morte está correlacionado com a desvalorização da vida, o que 

estabelece uma relação negativa de reciprocidade: “se votem tem alguma coisa, você vale alguma coisa; 

se você não tem nada você não vale nada”. Desvalorizando a si mesmo, o reflexo é a desvalorização do 

outro, já que não valendo nada o outro também se inscreve nessa mesma apreciação, assim, em conflitos 

difusos a solução pela eliminação, torna-se comum (Espinheira 2008, p.75). 
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não é visto enquanto cidadão, membro de uma sociedade e sim como um estorvo, um 

concorrente. Trata-se de um sistema que desarticula os laços, que exclui e que segrega. 

As pessoas passam a serem classificadas em dois grupos, aqueles que têm e aqueles que 

não têm. A solidariedade entre os indivíduos é negada. Essa é a maior das violências 

que se estendem as suas demais formas.  

 
O abandono da ideia e solidariedade está por trás desse entendimento 

da economia e conduz ao desamparo que vivemos hoje, jamais houve 

na história um período em que o medo fosse tão generalizado e 

alcançasse todas as áreas de nossa vida: medo do desemprego, medo 

da fome, medo da violência, medo do outro. Tal medo se espalha e se 

aprofunda a partir de uma violência difusa, mas estrutural, típica do 

nosso tempo, cujo entendimento é indispensável para compreender, de 

maneira mais adequada, questões como a divida social e a violência 

funcional, hoje tão presente no cotidiano de todos (SANTOS 2008b, 

p.58). 

  

O Estado capitalista corrobora para a disseminação desse sentimento de 

insegurança social. Com suas ações políticas voltadas não para o estado de bem-estar 

social de sua população, mas sim para dar condições necessárias para a produção e 

reprodução do capital, ou seja, do mercado, sobretudo, dos grandes conglomerados 

econômicos. Isto corrobora para o aprofundamento das desigualdades criando espaços 

de inclusão e exclusão social. Quando se investe na sociedade mais carente, ainda que 

de forma insignificante e pontual, é apenas para acalmar os ânimos e inibir qualquer 

forma de subversão popular.  

Esta filosofia política acaba por oprimir os indivíduos e legitimar as 

desigualdades socioterritoriais. Os mais atingidos pelas diretrizes da globalização é a 

população mais carente e menos desprovida de recursos para driblar as dificuldades 

impostas pela sociedade. Dessa forma, compreendemos as desigualdades como um 

problema social, produzido globalmente pelas políticas de mercado e legitimados pela 

conivência do Estado e da própria sociedade.  

Com efeito, nunca é pouco falar, esta oficina de iniquidades, cuja perversidade 

atinge as áreas mais periféricas, torna as pessoas cada vez mais vulneráveis aos conflitos 

pelo direito do uso do território. Como o poderio econômico, político e financeiro 

encontram-se segregados nas mãos de alguns poucos conglomerados, marginalizam-se 

os mais pobres, renegando a estes as luminosidades do território, as quais estão postos 

para atender as necessidades daqueles que por elas podem pagar.  
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Neste quadro, o capital imobiliário, as grandes construtoras, as instituições 

bancárias, as indústrias automobilistas, os grandes comércios varejistas e de serviços 

são os maiores beneficiados do sistema. Coloca-se a disposição destes, a maior fatia dos 

recursos do território, propagando as desigualdades. Mais uma vez, trata-se de uma 

ditadura de mercado que condiciona o ser cidadão a filosofia do consumo. Emerge-se 

uma realidade social que gera um ambiente territorial hostil e esquizofrênico “porque de 

um lado acolhem os vetores da globalização, que neles se instalam para impor sua nova 

ordem, e de outro lado, neles se produz uma contraordem, porque há uma produção 

acelerada de pobres, excluídos, marginalizados” (Santos, 2008b, p.114).  

Enfim, a globalização como uma realidade social, econômica e política que se 

impõe a tudo e a todos, estende as suas diretrizes em todos os aspectos da vida em 

sociedade. A filosofia do consumo como parte deste cenário, assume um papel de 

atormentação dos espíritos, os meios de comunicação intensifica esse processo, criando 

o império da carência e da escassez no seio da sociedade, carência essa que é produto do 

capitalismo em que todos são induzidos pelos meios publicitários a estabelecer uma 

série de necessidades reais e/ou fictícias.  

A violência, (interpessoal, coletiva, patrimonial e etc.), emana desse contexto 

social e por ele é alimentado. Um recurso usado por muitas pessoas para conquistar 

espaço e poder como membro do corpo social ao qual faz parte. Ou seja, as condições 

sociais (emprego, renda) e as condições territoriais (habitação, saúde, lazer, educação) 

organizam um caráter iminentemente humano da violência, e não necessariamente 

natural/selvagem, de modo que a problemática que envolve a violência no período atual, 

não perpassa única e exclusivamente pelo fator biológico e psicológico, mas sim pelo 

seu víeis político. 

O ódio aparece apenas onde há razão para supor que as condições 

poderiam ser mudadas, mas não são. Reagimos com ódio apenas 

quando nosso senso de justiça é ofendido [...] O ódio e a violência que 

ás vezes – mas não sempre – o acompanha pertencem às emoções 

“naturais” do humano, e extirpá-las não seria mais do que 

desumanizar ou castrar o homem (ARENDT 1994, p.47-48). 

 

A disponibilidade do emprego não é para todos; tão pouco o acesso à moradia e 

ao lazer; a saúde, a segurança e a alimentação também não o são. Em outras palavras, o 

império das necessidades reais ou virtuais, estes são para todos, entretanto as satisfações 

destas necessidades não o são. Você só existe se estiver inserido neste mercado essa é 

uma forma perversa de violência estrutural que a globalização impõe aos indivíduos 
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sociais. Conforme Zygmunt Bauman (1999, p.88), “A maneira como a sociedade atual 

molda seus membros é ditado primeiro e acima de tudo pelo dever de desempenhar o 

papel de consumidor. A norma que nossa sociedade coloca para seus membros é a da 

capacidade e vontade de desempenhar esse papel”.  

O autor ao buscar diferenciar a sociedade de consumo do mundo atual com a 

estrutura da sociedade que a precedeu, esta diferença reside na ênfase de suas 

prioridades, as quais assumem importante papel em todos os aspectos da vida em 

sociedade. De acordo com sua linha de raciocínio, o homem atual vive para poder 

consumir e não consome para poder viver. Nesta sociedade de consumo impera a lei do 

mais forte, em que alguns possuem as condições necessárias para nela se inserir, outros, 

porém vivenciam a incansável busca pela satisfação de suas demandas. Estala-se uma 

crise social refletindo numa sociedade desigual que remete a um cotidiano contraditório 

e conflituoso o qual divide a sociedade entre os possuidores e não possuidores 

 
Quanto aos “possuidores”, torna-se viável, mediante possibilidades 

reais ou artifícios renovados, a fuga à escassez e a superação ainda 

que provisória da escassez. Como o processo de criação de 

necessidades é infinito, impõe-se uma readaptação permanente. Cria-

se um círculo vicioso com a rotina da falta e da satisfação; Quanto aos 

“não possuidores” sua convivência com a escassez é conflituosa e até 

pode ser guerreira. Para eles, viver na esfera do consumo é como 

querer subir uma escada rolante no sentido da descida. Cada dia acaba 

oferecendo uma nova experiência da escassez. Por isso não há lugar 

para o repouso e a própria vida acaba por ser um verdadeiro campo de 

batalha. Na briga cotidiana pela sobrevivência, não há negociação 

possível para eles, e, individualmente, não há força de negociação 

(SANTOS, 2008b, p.129-130). 

 

As relações sociais no cotidiano vivido dos indivíduos são permeadas pela 

tirania do mercado global, tendo na materialidade do território o seu melhor meio de 

difusão, onde podemos de fato conhecer os quatros níveis do modelo de estudo da 

violência proposto pela OMS. É no espaço banal, como o espaço que abriga os diversos 

usos sociais, econômicos e culturais que estas desigualdades de acesso se consolidam, 

revelando as iniquidades sociais, tão perversas e que têm se tornado cada vez mais 

comum. São poucos com muito e muitos com pouco ou mesmo com o nada. Aquilo que 

falta a mim é ostentado pelo meu vizinho.  

As desigualdades se multiplicam e as necessidades se agravam. As pessoas 

passam a viver da ostentação daquilo que possuem, de modo que, você só existe se 

estiver inserido neste mercado e isto é um mal para a sociedade, onde a pobreza e a 
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necessidade do consumo se tornam um dado cada vez mais presente na realidade social. 

Este espaço banal como espaço de todos os usos, representa todas essas perversidades. 

Como crise social, a violência estrutural edifica entre os indivíduos uma nova 

ordem. Na qual estão inseridos apenas os consumidores, (possuidores) excluindo assim 

os indesejáveis (não possuidores) os quais são estigmatizados pela sociedade. As 

pessoas valem por aquilo que têm e não pelo que são (sociedade civilizada). Alguns 

indivíduos se tornam impotentes, essa impotência remete-se em repercussões negativas 

(comportamento reativo). O seu crime é a sua pobreza, uma pobreza estrutural, a qual 

não possui uma única causa, mas um conjunto de causas. É uma pobreza produzida 

mundialmente. Isto é aquilo que estamos a chamar de genealogia de mal, uma violência 

invisível, cuja visibilidade é materializada pelos atores sociais ao viverem, consumirem 

e praticarem o território.   

Invisível em ideologia e em discurso. Um discurso de um Estado burguês, que 

prepara o seu território para o capital sob a ideologia do crescimento econômico em prol 

do desenvolvimento social; um discurso de uma sociedade manipulada que adere a um 

sistema ideológico individualista, competitivo e excludente, limitando e/ou 

mercantilizando o sistema de relações entre as pessoas; de um capitalismo feroz que 

devora a tudo e a todos, fazendo com que os indivíduos percam o sentido de 

solidariedade entre si.  

Esta violência invisível (estrutural) é a violência original, através dela a 

sociedade se desestabiliza, o seu cotidiano vivido é alterado. Uma violência que produz 

a fome, o desemprego, que globaliza as endemias, que corrobora com a concentração de 

renda, que expropria os indivíduos do direito a moradia e do uso de seu território. Que 

transforma o mundo num emaranhado de desigualdades. Que dá condições dos ricos 

ficarem cada vez mais ricos e dos pobres cada vez mais pobres.  

O desamparo do Estado é uma violência tirana, visto que ele abandona o seu 

papel social, o mercado absorve essa função mercantilizando os serviços, a saúde é 

privatizada, a educação também o é, a segurança e o lazer se torna um privilegio de 

poucos. No que se refere a este abandono do Estado e a inserção do mercado, Santos 

(2012a) traz um interessante conceito que fala sobre o direito ao entorno, ou seja, diz 

respeito à capacidade do cidadão poder consumir/pagar pelos bens e serviços que podem ser 

oferecidos. Nesse sentido, o autor ressalta: 

 

O valor do individuo depende do lugar em que se está e que, desse 

modo, a igualdade dos cidadãos supõe, para todos, uma acessibilidade 
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semelhante aos bens e serviços, sem os quais a vida não será vivida 

com aquele mínimo de dignidade que se impõe. Isso significa, em 

outras palavras, um arranjo territorial desses bens e serviços de que, 

conforme sua hierarquia, os lugares sejam pontos de apoio, levando 

em conta a densidade demográfica e econômica da área e a sua 

fluidez. Num território onde a localização dos serviços essenciais é 

deixada à mercê da lei do mercado, tudo colabora para que as 

desigualdades sociais aumentem (SANTOS 2012a, p.116). 

 

O desamparo social é uma escolha política do Estado, as desigualdades como 

falamos anteriormente, são produzidas socialmente. Não podemos falar em 

desigualdades e nem tão pouco de vulnerabilidade sem considerar o contexto no qual 

estas se inserem, a globalização. Esta privação a que os indivíduos estão submetidos e 

que desencadeiam comportamentos violentos, é uma resposta social as perversidades a 

que estão contidos. Estes sujeitos habitam um território desigual em que as más 

condições de vida material favorecem a eclosão de um ambiente violento, pois uma vez 

que esse grupo social estar mais susceptível as perversidades do capital, torna mais fácil 

a sua inserção no mundo do crime. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Connas 2007, p.14-15) diz que a violência:  

 
É resultado exatamente do desequilíbrio das nossas relações sociais, 

econômicas e políticas, o mais cruel dos produtos que acabamos 

gerando em nome do crescimento econômico, da transformação de 

tudo em mercadoria, da civilização ocidental que se mundializa sob a 

égide do capitalismo global. 

 

Como vimos à genealogia da violência é múltipla. Apresenta um caráter 

multifacetado, possui diferentes naturezas (dinheiro, competitividade e potência em 

estado puro), manifestando-se de formas diversas perante o homem. Quanto às 

necessidades da sociedade, o Estado, é lento, pouco eficiente, todavia essa ineficácia é 

por escolha, uma escolha política e econômica. Dessa forma, se defasa o sistema 

jurídico, alimentando a sensação de abandono e impunidade; sucateia o aparelho 

policial seja do ponto de vista material ou mesmo de recursos humanos; corrobora com 

o aumento do número de desempregados aumentando a concorrência, ampliando assim 

a falta de perspectivas que muitas vezes se traduzem em elementos que desestruturam o 

ambiente familiar, tornando-se um espaço fértil para a inserção dos jovens no mundo 

aparentemente atrativo das drogas e do crime organizado que se alimenta desse sistema 

perverso. Enfim, esta é uma crise social que perpassa toda a sociedade, no entanto, não é 

decodificada e vivenciada de forma homogênea, pois atinge diferentemente cada estrato 
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da sociedade, em que alguns grupos são mais ou menos vulneráveis a violência que 

outros, mudando a forma pela qual estes a encaram e a vivencia no seu cotidiano.  

Existe um mercado muito lucrativo que se multiplica pelo fenômeno do medo. 

Medo esse que separa as pessoas uma das outras. É na geografia dos lugares que 

percebemos a existência desse medo que é coletivo e é interno aos indivíduos. Teme-se 

o desconhecido, o estranho. São os bairros vigiados, os espaços públicos que se tornam 

privatizados com acesso limitado e controlado, guardas armados nos condomínios, 

portas eletrônicas, sistema de vigilância interna, segurança privada, casas fortificadas, 

carros blindados (Caldeira, 2000). Tenta-se homogeneizar social e economicamente o 

território que por sua natureza é heterogêneo. Elimina-se o outro, o indesejável, o 

intolerável. Em nome da segurança e da privacidade, suprime a união e aprofunda o 

isolamento entre os indivíduos. Ou seja, instalasse na psique das pessoas uma corrosão 

da capacidade para convivência em sociedade, devido ao medo e a desconfiança. 

É a violência como um dado que marca a vida em sociedade. A globalização 

insere o homem num tempo selvageria social cuja estrutura encontra-se alicerçada pelo 

contexto político e econômico do período. É a violência invisível ou original que se 

codifica na violência visível, cujas “expressões devem ser entendidas, pois, como 

formas de vocalização dos sujeitos não reconhecidos, rejeitados e marcados pela 

exclusão e pela discriminação social” (Minayo 2006, p. 119). Como reflexo desta 

realidade de violência (invisível/estrutural/globalizada) ora dissertada neste estudo, 

entre as múltiplas formas de violência visíveis do período atual, um dos aspectos que 

nos chama mais atenção é a violência interpessoal (agressões/homicídios). Seja pela 

dimensão e magnitude expressada no território, seja pelo perfil social dos mais 

vulneráveis (homens negros, pobres e jovens), anunciando assim sua seletividade; ou 

mesmo pelo fato de retirar de seus vitimados, quaisquer possibilidades futuras, ao 

extinguir o seu bem maior, a vida humana que é imprescritível e inalienável.  

Por fim, dissertar sobre a magnitude, dimensão e frequência da violência 

interpessoal e conhecer sobre o seu quadro social de vitimização no contexto brasileiro 

e particularmente no Rio Grande do Norte, é entender essa tipologia de violência no 

contexto atual como uma endemia de ordem social. Uma realidade que pelo grau de 

vitimização, impacta na sua pirâmide etária, influencia negativamente no sistema 

previdenciário; bem como, tem fortes desdobramentos nos custos para a saúde pública 

brasileira. 
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5 CUSTO SUS: IMPACTO DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL 

(AGRESSÕES/HOMICÍDIOS) NAS INTERNAÇÕES 

HOSPITALARES 

 

Como dissertado no Capítulo II, vimos que no transcorrer do século XX, o Brasil 

se preparou para sua inserção definitiva no mundo chamado global, de modo que o país 

vivenciou um processo de modernização acelerada, intensa e concentrada no seu 

território, fruto de um projeto político intervencionista promovido pelo Estado, a fim de 

modernizar a economia e a infraestrutura brasileira (Becker 1998). Período em que a 

configuração territorial
38

 do país, presenciou uma grande transformação de seu parque 

industrial e agrícola, o que por sua vez provocou um processo intenso de urbanização e 

de mudanças em seu perfil demográfico e social, marcados por governos autoritaristas 

que impuseram à sociedade um projeto de país moderno que pouco contemplou as 

demandas sociais, mas, sobretudo, os interesses econômicos ditados pelo capital global, 

nacional e local.  

Concomitantemente a estas transformações políticas, econômicas e com o 

avanço no campo científico e tecnológico, o Estado brasileiro iniciou pouco a pouco um 

processo de transição epidemiológica. Desse modo, a partir do final da década de 1970 e 

início dos anos de 1980 a estrutura da tábua de mortalidade da população brasileira 

passou a sofrer contínuas mudanças no seu perfil de causa morte (Medronho, 2009). 

Transformações essas que são devidas não só ao retrocesso das taxas de doenças 

infecciosas e parasitárias e ao avanço das doenças cardiovasculares, respiratórias e das 

neoplasias, como também estão intensamente relacionadas ao avanço da 

morbimortalidade por causas externas, tendo na violência o seu principal elemento 

representante. 

Em particular, a morbidade e a mortalidade devidas aos 

acidentes e violência expressam-se de diferentes formas, 

moduladas pelos momentos do processo de transição 

epidemiológica, os estágios de desenvolvimento social do país e 

a efetividade das respostas sociais, incluindo aquelas originadas 

no setor de saúde. Nesse cenário, o Sistema Único de Saúde 

(SUS) tem o grande desafio de responder adequadamente a essas 

                                                 

38
 - A configuração territorial é dada pelas obras dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, 

portos, fábricas, cidades etc. cria-se uma configuração territorial que é cada vez mais o resultado de uma 

produção histórica e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma natureza 

inteiramente humanizada (Santos 2008ª, p.55). 
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mudanças e de colaborar com as diferentes estratégias 

intersetoriais para o enfrentamento do problema dos acidentes e 

violência no Brasil (DUARTE et al, 2009, p. 314). 
 

Em se tratando de mortes violentas, e correlacionando-as com a fase do perfil de 

mudanças na estrutura da tábua de mortalidade brasileira, a contínua “carga gerada por 

esse padrão epidemiológico recente, afeta sobremaneira os grupos socialmente menos 

privilegiados e tem como uma de suas consequências à perpetuação e, por vezes, o 

agravamento das iniquidades em saúde” (Duarte Et al 2009, p. 314). O fenômeno da 

violência, afeta todos os estratos da pirâmide social, entretanto, conforme afirma 

Minayo (2006), algumas de suas expressões se fazem mais comuns entre os pobres, e 

outras, entre os da classe média e dos ricos. Portanto, a partir deste argumento afirma 

que, dizer que os pobres são mais violentos é uma ideia falsa, uma vez que pobreza não 

é sinônimo de violência.     

No que diz respeito à relação saúde pública e violência interpessoal, Minayo (op 

cit) nos alerta que apesar de originalmente esta não se apresentar como um tema 

característico da saúde, ressalva que se considerarmos os problemas por ela gerados, tais 

como as mortes, lesões, custos sociais, demográficos e financeiros, assistência, 

diminuição da qualidade de vida, a violência se torna essencialmente uma problemática 

para o setor de saúde, pois insere novos desafios para o atendimento médico, 

evidenciando assim a necessidade de uma atuação interdisciplinar, multiprofissional, 

intersetorial que atenda aos interesses dos cidadãos.  

Desse modo, baseando-se nessa reflexão, entendemos que a violência impacta e 

muito o setor de saúde, ao incluir dispêndios com assistência médico-hospitalar, a 

diminuição de vidas humanas, e sequelas físicas e psicossoais para aqueles que 

sobrevivem, bem como para seus familiares. Como discutido anteriormente, a violência 

inserida no rol das causas externas, vem fazendo parte da acentuada mudança no perfil 

de morbimortalidade nacional,  

 
Hoje no Brasil, a violência vitima mais pessoas que o câncer, a AIDS, 

as doenças respiratórias, metabólicas e infecciosas. Ela se constitui em 

uma das principais causas de mortalidade geral e na primeira causa de 

óbito da população de 5 a 49 anos de idade. Para que se tenha uma 

ideia da devastação humanas que a violência provoca, seja pela perda 

de vidas, sejam pelas lesões físicas e morais que impinge as suas 

vítimas, ressaltamos que mais de um milhão de brasileiros morreram 

por esta causa em 10 anos, na década de 1990 (NJAINE 2009, p.15).   
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Ou seja, em suas várias faces e consequências a violência ganha cada vez mais 

importância no decorrer dos últimos anos. Se configurando como a emergência de uma 

nova crise social, afetando a toda sociedade, independente da classe em que se encontra, 

porém com diferentes escalas de intensidade e tipos. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2002), classifica a violência como um problema mundial de saúde pública, se 

traduzindo como um dos mais sérios desafios da atualidade, com forte impacto sobre as 

taxas de mortalidade. Nesse sentido destaca que a cada ano, em todo o mundo, mais de 

um 1,6 milhão de pessoas perdem a sua vida, seja através de conflitos entre indivíduos, 

ou mesmo entre povos e/ou nações.  

Em escala mundial, sob a orientação da OMS, as mortes violentas estão 

agrupadas no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças-Versão 10 (CID-

10), que comporta as denominadas causas externas de morbidade e mortalidade. Nesse 

sentido também foi visto que o Brasil, adotando as diretrizes estabelecidas pela 

instituição médica, disponibiliza através do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), os dados sobre as mortes violentas, no qual se pode constatar que os homicídios 

(agressões) respondem por pouco mais de 1,1 milhão de óbitos no país no decorrer das 

três ultimas décadas, o que corresponde a pouco mais de 36,1 mil assassinatos ao ano, 

distribuídos nas suas cinco grandes regiões.  

Entretanto, foi pontuado que a despeito dos investimentos que o governo 

brasileiro tem feito no processo de notificação das mortes, a qual tem apresentado uma 

relativa melhora a partir da década de 2000. Ainda segue principalmente nas regiões 

Norte/Nordeste, o problema da subnotificação. Neste sentido, o total de óbitos 

mencionadas no parágrafo acima, pode e deve está subdimensionado, contudo trata-se 

da fonte oficial mais confiável do país, uma vez que utiliza registros de um instrumento 

legal - a Declaração de Óbito (DO) - para gerar informações sobre características 

demográficas e sociais dos óbitos e do local de óbito (hospital, residência ou via 

pública) e principalmente sobre as causas dos óbitos, categorizados através da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Cujos dados de óbito por violência 

(agressões) encontram-se codificados no Grande Grupo de Causas (X85-Y09).  

Além deste, tem-se o Sistema de Informações sobre Hospitalizações (SIH-SUS) 

-, que dispõe dos dados sobre os pacientes internados e tem como instrumento de 

captação a Autorização de Internação Hospitalar (AIH). A sua cobertura é restrita a 

usuários do SUS, por isso a taxa que advém desse dado, de ser relativizada (Minayo, 
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2003). Em se tratando do SIM e do SIH-SUS, trata-se dos bancos de dados oficiais 

sobre a situação de mortalidade e de morbidade com cobertura nacional, contemplando 

estados e municípios.   

Sobre o problema da magnitude no número de vítimas fatais da violência 

interpessoal (agressões/homicídios), o governo brasileiro, através do Ministério da 

Saúde, lançou a Portaria MS/GM nº 737 de 16/05/01, que contempla Política nacional 

de redução da morbimortalidade por acidentes e violências. Este documento trata da 

temática da violência como um problema social e histórico e com isso busca programar 

ações e políticas de promoção da saúde, procurando diminuir as vulnerabilidades às 

violências.  

Os serviços de saúde não atuam diretamente sobre a causação objetiva 

da violência, não têm alcance aparente sobre a sua determinação e 

permanecem assim contemplando a generalização da epidemia, 

atendendo vítimas sem cessar, cuja recuperação é incerta e muitas 

vezes insatisfatória, mas sempre e cada vez mais custosa em trabalho, 

em atenção intensiva, em leitos e em recursos materiais. Por outro 

lado, não há talvez outro setor de atividade tão bem organizado e 

presente na vida das pessoas do que o setor saúde, cuja principal 

característica é proteger desde a coletividade até o indivíduo por meio 

do cuidado (CONNAS 2007, p.15).  

 

Como podemos constatar, nesse instante, estar em curso no Brasil algo que se 

aproximaria a uma endemia, com forte determinação social, fenômeno que batizamos de 

“endemia social” que vem vitimando direta ou indiretamente
39

 milhares de pessoas a 

cada ano. Ou seja, estamos diante de um fenômeno de alto custo humano, econômico e 

social para a nação. Um flagelo que acua toda a sociedade, difundindo o sentimento de 

medo e insegurança, ao mesmo tempo em que causa profundos danos à economia e ao 

sistema de saúde do país.  

Enquanto problema econômico e social, a violência se expressa na diminuição 

da expectativa de vida da população na medida em atinge de forma mais intensa os 

jovens, em outros termos, a faixa da população economicamente ativa; desestabiliza a 

estrutura psicológica e econômica dos familiares das vítimas, seja pela perda brusca do 

ente, ou mesmo pela ausência do provedor familiar. Na área da saúde, além de outros 

elementos, a endemia da violência interpessoal configura-se como elemento impactante 

                                                 

39
 - As pessoas atingidas indiretamente pela violência, é aquilo Soares et al (2006) chama de vítimas 

ocultas. Aqueles que são invisíveis aos olhos da mídia, das políticas públicas e das pesquisas acadêmicas. 

Ou seja, pessoas atingidas pela perda de um familiar ou amigo intimo de forma violenta, além de 

psicólogos, médicos, terapeutas e professores que estejam de alguma forma vinculada a vítima. 



185 

 

 

na tábua de mortalidade da população, afeta a saúde individual e coletiva e exige, para 

sua prevenção e tratamento, formulação de políticas específicas e organização de 

práticas e de serviços peculiares ao setor (Minayo, 2003).   

Gerando assim, gastos e prejuízos consideráveis ao Estado, conforme podemos 

ver em Cerqueira (2007), cujo estudo afirma que no ano de 2004, o custo da violência 

alcançou a cifra de R$ 92,2 bilhões, o que representou 5,09% do PIB, ou um valor per 

capita de R$ 519,40. Custos estes que podem ser contabilizados em gastos com 

segurança, seja ela pública e/ou privada, no aparelho jurídico da nação, na seguridade 

social (pensões e aposentadorias), mas também na área da saúde, uma vez que suscita 

grande demanda por atendimentos nos serviços de saúde, seja no atendimento médico 

ambulatorial, ou mesmo nas internações, cirurgias e terapias reabilitadoras. Segundo 

relata Rouquayrol (2013, p.297):  

 
A violência e as lesões vêm se tornando um grave problema de saúde 

pública [...] tendo acarretado grande incremento na morbimortalidade 

da população nas últimas décadas, notadamente nos países de média e 

baixa renda. Primeira causa de morte em adolescentes e adultos 

jovens, é responsável por grande impacto social e econômico, o que 

repercute nos altos custos com a assistência à saúde e auxílios 

previdenciários [...] além de grande sofrimento pessoal, familiar e 

coletivo. 

 

Refletir sobre o fenômeno da violência como uma crise ou mesmo como 

endemia social deve-se apreender sobre os mecanismos e as estruturas sociais nos quais 

o fenômeno se sustenta. Neste sentido, enquanto um problema para o setor de saúde, 

Rouquayrol (op cit), reforça que é importante resgatar alguns elementos da 

epidemiologia, quais sejam, a magnitude do problema que se traduz pela incidência do 

evento a cada ano; a gravidade, que se remete ao aumento da mortalidade por causas 

externas; a vulnerabilidade, de indivíduos ou grupos sociais em diferentes situações de 

risco de ser vítima de violência; e a prevenção e promoção da saúde, voltada ao 

planejamento de ações que atuem sobre os condicionantes e determinantes dos fatores 

de risco e de proteção. 

No que diz respeito à importância da reflexão teórica de violência e sua relação 

com o setor da saúde, foi discutido no primeiro capítulo que a OMS (2002) conceitua a 

violência pelo aspecto intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
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resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação. E que nesta conceituação a organização 

classifica o fenômeno em três categorias: (autoinfligida, interpessoal e coletiva).  

Nesse sentido cabe reforçar que nesta classificação, a violência interpessoal se 

enquadra como nossa área de interesse por se tratar da violência letal. Mas que esta não 

pode ser desvinculada de outras formas de violência, comoa violência coletiva/estrutural 

onde se insere os fatores relacionais, econômicos, comunitários e individuais mais 

amplos, cuja perversidade, tem muitas vezes como o seu ápice o desencadeamento da 

violência interpessoal, conforme se observa na citação abaixo, 

 
No caso brasileiro, sobretudo nas regiões metropolitanas e nos grandes 

centros urbanos, a violência coletiva tende a vicejar persistente e 

vigorosamente na sua expressão instrumental, como recurso usado por 

muitas pessoas e grupos para conquistar mercados de bens e de poder. 

De um lado, ela manifesta o sentido de defasagem entre a oferta de 

condições e a escassez de espaços para um elevado percentual de 

indivíduos. De outro, ela canaliza demanda subjetivas de pessoas e 

grupos não contemplados na direção de novas formas de 

desenvolvimento. As expressões de violência devem ser entendidas, 

pois como formas de vocalização dos sujeitos não reconhecidos, 

rejeitados e marcados pela exclusão e pela discriminação social. A 

chamada violência tradicional, aquela que ressalta os conflitos comuns 

ou institucionais entre as pessoas e grupos, as frustrações das paixões 

nas relações de gênero, os furtos provocados pela forma, necessidade 

ou vicio continuam existir, têm seu espaço e respondem por grande 

parte das agressões e crimes (MINAYO, 2006 p.119) 

 

A título de finalização, entendemos que violência não é um fenômeno social 

abstrato, o que se acha por trás de toda violência, é o território em suas diferentes 

formas de uso e ocupação. Portanto, ela é um fato concreto. Suas expressões se fazem 

nas relações sociais e é através do território, que ela pode e deve ser contemplada. É 

neste sentido que creditamos ao longo do estudo a discussão de violência estrutural (do 

dinheiro, da informação, e do poder) proposta por Santos (2008b). Uma violência que é 

sistêmica, pouco quantificável, pois encoberta, mas que se faz presente no cotidiano 

social permeado pela escassez de oportunidades e perspectivas corroborando para a 

vulnerabilidade social dos indivíduos para a violência e criminalidade, seja como 

protagonistas ou mesmo como vitimas. 

Neste sentido, a violência está longe de ser apenas uma questão voltada à 

segurança pública, é uma endemia social que tem vitimado centenas de indivíduos. 

Abrange uma multiplicidade de formas e manifestações. É um agravo social, antes de 
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tudo. Um problema de saúde pública que se exprime e se alimenta na existência da 

marginalização social ao atingir quase que na sua plenitude a população mais carente. 

Gerando altos custos econômicos para o SUS através dos gastos em saúde pública, 

sobrecarregando os já precários serviços hospitalares do estado potiguar. 

 

5.1 Custos da violência para o Sistema Único de Saúde 

 

Entre 2001 a 2011, do total de óbitos por causas externas – que, além dos 

indicadores de violência interpessoal (agressões/homicídios), também incluem 

acidentes, suicídios e outras causas não naturais, suscitaram em todo território nacional 

cerca de 1,4 milhões de óbitos, o que corresponde a uma média de 145,2 mil mortes ao 

ano. Por sua vez, no Rio Grande do Norte, esse algarismo foi de 20,3 mil mortes 

totalizadas no período, o que representa no Rio Grande do Norte, uma média de 2,03 

mil óbitos violentos ao ano (SIM/DATASUS). De acordo com a Tabela 21, essas 

endemias causadas por agravos externos, têm impactado no Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

 

Tabela 21 - Custo SUS da morbidade hospitalar por causas externas no Brasil e Rio 

Grande do Norte, período de 2001 a 2011  

Ano processamento  Brasil Rio Grande do Norte Razão 

2001          362.079.039,86                     3.699.637,04                      1,02  

2002          406.755.295,11                     4.112.995,81                      1,01  

2003          472.457.301,38                     4.846.848,83                      1,03  

2004          540.197.100,63                     5.699.170,20                      1,06  

2005          593.985.637,53                     6.276.762,08                      1,06  

2006          598.618.834,20                     6.452.519,83                      1,08  

2007          661.608.371,53                     7.819.149,91                      1,18  

2008          761.382.518,99                     7.582.950,32                      1,00  

2009          859.836.940,36                     9.371.700,62                      1,09  

2010          948.694.868,91                   10.930.691,40                      1,15  

2011          915.615.983,54                   12.354.717,24                      1,35  

Período       7.121.231.892,04                   79.147.143,28  1,11 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Observa-se que de 2001 a 2011, somente em procedimentos de serviços 

hospitalares, as causas externas custaram a União um montante de R$ 7,1 bilhões de 

reais. Dessa soma, o Rio Grande do Norte, recebeu do SUS cerca de 79,1 milhões, ou 

seja, 1,1% dos gastos nacionais. Considerando apenas os anos de 2012 a 2014, a União 
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através do SUS já custeou R$ 3,1 bilhões, o que corresponde a 49,9% de todo o custo 

gerado entre 2001 e 2011. Desse custo investido nacionalmente, o RN recebeu 39,9 

milhões, em termos proporcionais, 50,5% do total recebido em uma década (SIH/SUS). 

Cabe salientar, que esses custos são gerados pelo quantitativo de internações; 

dias de permanência; procedimentos médico cirúrgico e demais procedimentos 

hospitalares para as vítimas fatais e não fatais. Situação que entre outros colabora para a 

superlotação dos hospitais públicos da rede do SUS no estado e em todo o Brasil. Entre 

2001 a 2011, o crescimento acumulado dos gastos em saúde para com os agravos 

externos (acidentes, homicídios/agressões, suicídios e outros.), em escala nacional foi 

de 153%, já em termos locais esse aumento foi de 234%. A Tabela 22 trata do custo 

BR/RN por causa categorizada entre as causas externas. 

 

Tabela 22 – Custo SUS total e proporcional de morbidade hospitalar por grande grupo 

das causas externas no Brasil e Rio Grande do Norte, período de 2001 a 2011  

Grande Grupo de causas Custo Brasil (%) Custo RN (%) 

V01-V99 Acidentes de 

transporte 
1.422.672.384,55 19,98 20.290.227,21 25,64 

W00-X59 Outras causas 

externas de lesões acidentais 
4.151.808.486,85 58,30 43.110.105,01 54,47 

X60-X84 Lesões 

autoprovocadas voluntariamente 
50.327.110,99 0,71 227.004,55 0,29 

X85-Y09 Agressões 443.112.320,41 6,22 9.896.883,60 12,50 

Y10-Y34 Eventos cuja intenção 

é indeterminada 
250.554.086,19 3,52 913.602,65 1,15 

Y35-Y36 Intervenções legais e 

operações de guerra 
1.457.463,81 0,02 2.924,77 0,00 

Y40-Y84 Complicações 

assistência médica e cirúrgica 
413.605.025,42 5,81 3.325.965,82 4,20 

Y85-Y89 Sequelas de causas 

externas 
222.776.047,92 3,13 341.321,44 0,43 

Y90-Y98 Fatores suplementares 

relacionados a outras causas 
29.472.471,31 0,41 390.558,30 0,49 

S-T Causas externas não 

classificadas 
135.446.494,59 1,90 648.549,93 0,82 

Total 7.121.231.892,04 100,00 79.147.143,28 100,00 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

De acordo coma Tabela 22, os agravos com os códigos (X60-X84, Y10-Y34, Y35-

Y36, Y85-Y89, Y90-Y98 e S-T), possuem pouca representatividade sobre os gastos do SUS. 

Por outro lado, quando se trata das causas que envolvem as lesões acidentais a situação é mais 

agravante, pois de todo o montante investido pela União para arcar com os custos dos 

serviços hospitalares originados pelas Causas externas, os agravos que contemplam os 
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códigos (W00-X59), consomem um pouco mais da metade desse valor. Ou seja, dos 7,1 

bilhões que o Estado brasileiro pagou ao SUS, 58,3% foram drenados apenas para 

custear os serviços hospitalares para tratamento dos vitimados pelas causas acidentais. 

Realidade que ocorre também no estado do Rio Grande do Norte, onde as lesões 

acidentais
40

 respondem sozinhas por 54,47% dos recursos.  

Por sua vez, no segundo lugar do ranking, estão os acidentes de transportes 

(V01-V99) que tanto na escala nacional quanto local, consomem respectivamente 19,98 

e 26,64% dos recursos gastos no período analisado. Por outro lado, a violência 

interpessoal (agressões/homicídios), representa apenas 6,2% dos custos da União. No 

RN, esse percentual chega a 12,5% dos R$ 79,1 milhões investidos pelo SUS na rede 

hospitalar do estado para atendimento da população vitimada por esta causa. Desse 

modo, tanto no Brasil quanto no estado, a violência ocupa o terceiro lugar no ranking 

dos gastos SUS entre as causas externas. Essa classificação a qual se encontra 

enquadrado os conflitos interpessoais, tem um viés de explicação através da Tabela 23, 

que específica o grau de letalidade por cada respectivo grande grupo. 

 

Tabela 23 – Mortalidade proporcional de acordo como grandes grupos das causas 

externas, no Brasil e Rio Grande do Norte  para os anos de 2001 a 2011 

 

Brasil Rio Grande do Norte 

Geral Masc. Fem. Geral Masc. Fem. 

V01-V99 Acidentes de transporte 28,37 27,74 31,65 26,58 26,52 26,76 

W00-X59 Outras causas externas de 

lesões acidentais 
17,34 15,57 26,38 17,50 16,03 25,91 

X60-X84 Lesões autoprovocadas 

voluntariamente 
6,57 6,22 8,39 7,50 7,16 9,43 

X85-Y09 Agressões 37,70 41,45 18,60 30,41 32,96 15,98 

Y10-Y34 Eventos cuja intenção é 

indeterminada 
8,53 7,89 11,70 16,31 16,21 16,90 

Y35-Y36 Intervenções legais e 

operações de guerra 
0,37 0,44 0,02 - - - 

 

Continua... 

                                                 

40
 As causas externas de lesões acidentais são: (W20-W49) - Exposição a forças mecânicas inanimadas; 

(W50-W64) - Exposição a forças mecânicas animadas; (W65-W74) - Afogamento e submersão 

acidentais; (W75-W84) - Outros riscos acidentais à respiração; (W85-W99) – Exposição a corrente 

elétrica, radiação, temperatura e pressão extrema; (X00-X09) - Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas; 

(X10-X19) - Contato com fonte de calor e substâncias quentes; (X20-X29) – Contato com animais e 

plantas venenosos; (X30-X39) – Exposição as forças da natureza; (X40-X49) – Envenenamentos 

intoxicações acidentais e/ou exposição a substâncias nocivas; (X57-X59) – Excesso de esforços, viagens 

e privações; (X58-X59) – Exposição a acidentais a outros fatores não especificados (SIH/SUS).  
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Brasil Rio Grande do Norte 

Geral Masc. Fem. Geral Masc. Fem. 

Y40-Y84 Complicações assistência 

médica e cirúrgica 
0,89 0,51 2,82 1,58 1,02 4,78 

Y85-Y89 Sequelas de causas 

externas 
0,24 0,20 0,44 0,12 0,10 - 

Y90-Y98 Fatores suplementares 

relacionados a outras causas 
- - - - - - 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

A Tabela 23 ratifica que entre as causas externas, a violência é o agravo mais 

letal a saúde do individuo. Os acidentes de transporte se estabelecem enquanto a 

segunda causa de morte, por seu turno, as lesões acidentais ocupam o terceiro lugar na 

lista. Ou seja, situação inversa àquela apresentada pela Tabela 22. Em outros termos, 

devido ao seu menor grau de letalidade os vitimados dos grupos V01-V99 e W00-X59, 

têm maior entrada para tratamento hospitalar na rede do SUS, o que pouco ocorre 

quando a causa diz respeito ao grupo da violência interpessoal (X85-Y09), pois na 

maioria das situações, não há tempo hábil para prestação de serviços hospitalares, ao 

passo que muitas vezes, as vítimas já são encontradas sem vida. Em se tratando dos 

dados que envolvem os custos relacionados à violência interpessoal, os Gráficos 37 e 

38, tratam desse tipo de informação.  

 

Gráfico 37 Taxa de Mortalidade por Homicídio (TMH) e evolução do custo anual 

gerado pelas internações hospitalares das vítimas da violência interpessoal no Brasil, 

entre os anos de 2000 a 2011  

 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 
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A análise que correlaciona os gastos SUS das hospitalizações dos casos de 

violência interpessoal, com as taxas de mortalidade por homicídios (TMH), indica que 

no Brasil, como visto no segundo capítulo deste estudo, as taxas de mortalidade, têm 

sofrido poucas alterações no decorrer do período, fato já analisado. Contudo, paralelo ao 

comportamento das taxas, os gastos voltados para o tratamento dos vitimados têm 

crescido ao longo dos anos, é o que mostra a Tabela 37. Isso provavelmente ocorre por 

duas situações, sendo a primeira relacionada às questões de inflação que diminui o 

poder de compra, exigindo naturalmente um aumento nas execuções orçamentárias; e a 

segunda e não menos importante, mas que também já foi debatida, diz respeito ao 

crescimento da violência em outras regiões e estados do país, neste caso o Rio Grande 

do Norte, como bem mostra o Gráfico 38.  

 

Gráfico 38 Taxa de Mortalidade por Homicídio (TMH) e evolução do custo anual 

gerado pelas internações hospitalares das vítimas da violência interpessoal no Rio 

Grande do Norte, entre os anos de 2000 a 2011  

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

O Gráfico 38 revela uma situação diferente daquela apresentada para o país, uma 

vez que neste, as taxas apontam certa estabilidade, já no nível local, essas mesmas taxas 

apresentam tendência de crescimento, refletindo assim no custo SUS.  De modo que no 

gráfico analisado, é possível perceber que na medida em que acende a linha de 

desenvolvimento das taxas de homicídios, paralelamente cresce em conjunto os gastos 

do SUS com os casos de violência interpessoal. Ou seja, nesta situação, o aumento dos 

conflitos interpessoais reflete nos números de morbimortalidade hospitalar. 
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Ainda sobre o Gráfico 38, observa-se que em 2001, quando a TMH era de 11,4 

mortes por grupo de 100 mil habitantes, a violência custou ao SUS à cifra de R$ 269 

mil reais ao ano. Até 2007, os valores pagos ficaram abaixo de R$ 1 milhão por ano, 

contudo a partir de 2008 essa barreira é ultrapassada, ao atingir o custo de R$ 1,11 

milhão de reais, valor que chega a quase dobrar em 2011 quando a taxa alcança 32,9 

mortes a cada grupo de 100 mil habitantes. Para todo o período, a soma dos gastos foi 

de R$ 9,89 milhões de reais (SIH/SUS). Diante dos dados expostos, é necessário aludir 

que o impacto financeiro ao erário público causado pela violência interpessoal, vai 

muito além destes valores ora mencionados. Neste trabalho, pontuam-se apenas os 

gastos com internações
41

 hospitalares, registradas por AIH autorizada na rede do SUS. 

O gasto com a saúde é muito maior que isso, pois outras áreas como procedimentos 

cirúrgicos, tratamento ambulatorial e pós-operatório, não são contabilizados nesta conta. 

Portanto, o gasto merece ser relativizado, uma vez que tratamos apenas de uma parte 

deste. Sobre as internações hospitalares, a Tabela 24 trabalha com os dados de 

morbimortalidade subdividindo os custos de acordo com o sexo dos internados.   

 

Tabela 24 - Custo SUS de morbimortalidade por violência interpessoal no Brasil e Rio 

Grande do Norte, conforme sexo/gênero para os anos de 2001 a 2011 
 Brasil Rio Grande do Norte 

Total Masculino 

(%) 

Feminino 

(%) 

Total Masculino 

(%) 

Feminino 

(%) 

2001 26.260.874,90 86,79 13,21 269.304,46 86,76 13,24 

2002 26.572.977,71 85,87 14,13 313.300,38 87,31 12,69 

2003 32.225.635,67 85,98 14,02 428.100,06 89,46 10,54 

2004 37.857.419,40 84,91 15,09 566.282,81 90,22 9,78 

2005 40.713.226,22 85,04 14,96 649.448,39 88,71 11,29 

2006 37.245.988,92 84,68 15,32 627.716,48 85,16 14,84 

2007 39.958.541,13 83,75 16,25 853.823,64 88,19 11,81 

2008 39200824,62 84,98 15,02 1.113.182,88 91,34 8,66 

2009 50.456.424,58 85,62 14,38 1.495.187,38 92,07 7,93 

2010 56.830.925,88 85,33 14,67 1.675.353,31 87,83 12,17 

2011 55.789.481,38 85,65 14,35 1.905.183,81 89,46 10,54 

Total 443.112.320,41 85,28 14,72 9.896.883,60 89,26 10,74 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

                                                 

41
 - Somente são caracterizados como internações os casos cuja permanência no hospital ultrapasse 48 

horas. O sistema não contempla, portanto, os agravos mais agudos, de curta permanência e rápida 

evolução para cura, transferência ou óbito. (Minayo et al 2003 p.109). 
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A Tabela 24 revela que durante todo o período de 2001 a 2011, os gastos SUS 

com sexo masculino é preponderantemente mais alto em relação ao sexo feminino. 

Característica presente tanto em escala nacional quanto local. Sumariamente percebe-se 

que em média 85% dos gastos são direcionados para os vitimados do sexo masculino e 

de 15% para as vítimas do sexo feminino. No Rio Grande do Norte, em anos como os 

de 2004, 2008 e 2009, essa proporção ultrapassou os 90%. Em números absolutos, a 

Tabela 25, traz uma reprodução aproximada dos dados da tabela anterior.  

 

Tabela 25 – Internações hospitalares originadas pela violência interpessoal no Brasil e 

Rio Grande do Norte, conforme sexo/gênero para os anos de 2001 a 2011 
 Brasil  Rio Grande do Norte 

Masc. Fem.  Razão Total Masc. Fem.  Razão Total 

2001 33.000 6.461 5,11 39.461 484 83 5,83 567 

2002 31.426 6.273 5,01 37.699 469 84 5,58 553 

2003 35.255 7.164 4,92 42.419 549 77 7,13 626 

2004 37.489 7.884 4,76 45.373 608 87 6,99 695 

2005 39.261 8.464 4,64 47.725 673 90 7,48 763 

2006 36.719 7.686 4,78 44.405 569 110 5,17 679 

2007 36.128 8.088 4,47 44.216 843 123 6,85 966 

2008 28.090 5832 4,82 33.922 979 121 8,09 1.100 

2009 32.925 6.839 4,81 39.764 1.131 137 8,26 1.268 

2010 37.517 8.095 4,63 45.612 1.265 141 8,97 1.406 

2011 36.766 8.219 4,47 44.985 1.336 193 6,92 1.529 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Conforme a Tabela 25, em 2001 o Brasil registrou um pouco mais de 39 mil 

internações, destas, 33 mil foram de vítimas do sexo masculino, e 6,4 mil do sexo 

feminino. Uma razão de cinco internações masculinas para cada internação feminina. 

Nesse sentido, o Rio Grande do Norte, reproduz mais uma vez o contexto nacional, ou 

seja, do total de 567 internações, 487 foram do sexo masculino, uma razão de 5,8 para 

1,0. Em outros termos, a cada seis internações de homens, se tem uma internação entre 

as mulheres. Essa característica permanece no decorrer de todo o período, porém com 

mais intensidade no RN, quando se observa o aumento na razão de internações entre 

homens e mulheres, principalmente no ano de 2010, pois para cada mulher internada 

por violência nesse ano, nove homens passaram deram entrada nos hospitais pela 

mesma razão. A realidade da morbimortalidade hospitalar encontrada nos dados do 

SIH/SUS, acompanha os resultados encontrados no perfil de vitimização que tratou dos 



194 

 

 

dados de mortalidade, onde apontou que os homens são preferencialmente as maiores 

vítimas da violência interpessoal (SIM/DATASUS).  

Em dez anos o Brasil e o Rio grande do Norte, tiveram respectivamente um 

crescimento acumulado de 14 e 170% no número de internações hospitalares. Isso 

comparando os dados de 2001 em relação aos de 2011. Fato que denota um impacto na 

saúde, pois a demanda pública gerada para atendimento e internações no serviço público 

de saúde, coloca em risco a infraestrutura do SUS. Pois, ainda que haja transferência das 

vítimas para rede privada, em média, nas situações emergenciais a rede pública com 

seus hospitais de referência é o primeiro local a ser procurado no momento em que há a 

ocorrência do evento violento. No que diz respeito à disponibilidade de leitos 

hospitalares, a Tabela 26 traz os seguintes resultados.  

 

Tabela 26 - Leitos para internação, disponíveis ao SUS, em estabelecimentos de saúde 

no Brasil e Rio Grande do Norte no ano de 2009 

Classificação 
Leitos para internações na Rede Pública 

Brasil Rio Grande do Norte 

Administração Federal 12.726 375 

Administração Estadual 58.952 1.442 

Administração Municipal 74.499 1.755 

Total 146.177 3.572 

Classificação 
Leitos para internações na Rede Privada 

Brasil Rio Grande do Norte 

Sem Fins Lucrativos 47.789 442 

Com Fins Lucrativos 121.004 1.539 

Total 168.793 1.981 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Elaborado por Alexsandro Patricio, 

Natal – RN, 2014. 

 

De acordo com levantamento da pesquisa em assistência médica sanitária 

realizada pelo IBGE, a Tabela 26 mostra que o SUS, em todo território nacional, tem o 

total de 314.970
42

 mil leitos, distribuídos entre a rede pública e a rede privada, através 

de convênios. No RN a essa soma é de 5.553
43

 leitos. Em escala nacional, os leitos 

disponibilizados ao SUS na rede privada são em maior número do que aqueles 

oferecidos pelos hospitais públicos. Já no nível local, é a rede pública que oferece um 

número maior de leitos. No Brasil, a oferta de leitos hospitalares conveniados ou 

                                                 

42
  - Não inclui os leitos privados sem vínculo com o SUS. 

43
 - Não inclui os leitos privados sem vínculo com o SUS. 
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contratados pelo SUS é de 1,64 leitos por 1.000 habitantes, já no RN essa relação é de 

1,77 por 1000.   

Nesse sentido, considerando toda a procura da sociedade pela assistência e 

saúde, bem como a demanda sobrecarregada pelos leitos, pode-se presumir que a 

endemia da morbimortalidade violenta, causa um verdadeiro golpe nos serviços de 

saúde do país, pois quanto maior o tempo de internação, maior o custo gerado pela 

violência e menor o número de vagas para os demais usuários da rede, sobre este 

assunto, a Tabela 27, traz mais informações. 

 

Tabela 27 – Informações de tempo e custo médio das internações hospitalares no Brasil 

e Rio Grande do Norte, no período de 2001 a 2011 

Brasil 

 Internações Média de Permanência Custo Médio Taxa 

2001 39.461 6,10 665,49 5,00 

2002 37.699 6,30 704,87 5,44 

2003 42.419 6,10 759,70 5,26 

2004 45.373 6,00 834,36 5,21 

2005 47.725 5,70 853,08 5,06 

2006 44.405 5,60 838,78 5,13 

2007 44.216 5,70 903,71 5,04 

2008 33.922 6,40 1.155,19 5,22 

2009 39.764 5,90 1.268,90 4,91 

2010 45.612 5,90 1.245,96 4,62 

2011 44.985 5,70 1.240,18 4,68 

Rio Grande do Norte 

 Internações Média de Permanência Custo Médio Taxa 

2001 567 5,00 474,96 4,76 

2002 553 5,30 566,55 4,16 

2003 626 6,00 683,87 3,67 

2004 695 5,70 814,80 5,76 

2005 763 6,00 851,18 4,59 

2006 679 7,60 924,47 3,83 

2007 966 6,60 883,88 3,52 

2008 1.100 6,20 1.918,13 3,57 

2009 1.268 6,30 1.179,17 3,39 

2010 1.406 5,90 1.191,57 2,70 

2011 1.529 5,30 1.246,03 3,73 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 
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As internações hospitalares ocorridas em virtude dos conflitos interpessoais, as 

quais estão expostas na Tabela 27, mostra o Brasil realizou através da rede SUS, o total 

de 465.581 hospitalizações das vítimas da violência. Desse total cerca de, 10.152 

internamentos ocorreram no RN. A propósito das informações estatísticas dessas 

internações, Minayo et al (2003, p.109) esclarece que, “Não existe controle sobre a 

multiplicidade de internações para uma mesma pessoa, uma vez que não ocorre 

cruzamento das informações individuais, sendo emitida uma nova AIH
44

 a cada 

internação”. Em outras palavras, afirmar que houve 10.152 internações hospitalares na 

rede do SUS, não significa dizer que o SUS recebeu essa mesma quantidade de 

vitimados, uma vez que um mesmo individuo pode ter seu registro de internação 

reestabelecido, contudo esse reestabelecimento se realiza com a emissão de uma nova 

AIH.  

Sobre o tempo de internação, tanto em escala nacional quanto local, a média de 

permanência nos hospitais foi de 5 a 6 dias. Por sua vez, o custo médio por internação 

esteve abaixo de R$ 1.000 reais até o ano de 2007. Posterior a esse intervalo, o custo 

médio por internação ultrapassou essa barreira, chegando ao máximo de R$ 1.245,96 na 

média nacional e de 1.918,13 na média local. O fim das internações se dá por duas 

maneiras, a primeira seria a alta pela cura do agravo que levou a hospitalização, ou 

mesmo a alta devido ao óbito. Nesse sentido, é possível mensurar a taxa de 

mortalidade
45

 hospitalar das vítimas da violência interpessoal que se estabeleceu entre 

4,2 e 5,44 óbitos por 100 internações como média para o país. No RN, essa taxa se pôs 

entre 2,7 e 5,7 óbitos por grupo de 100 internações hospitalares.  

A respeito do quadro de internações das vítimas letais e não letais da violência 

interpessoal, a Tabela 28 traz de maneira esmiuçada os dados desagregados para 

possibilitar que se compreenda melhor qual o papel e o peso exercido por cada 

forma/método de agressão estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, através da 

Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª revisão (CID 10).  

 

 

                                                 

44
 - Autorização de Internação Hospitalar (AIH). 

45
 Razão entre a quantidade de óbitos e o número de AIH aprovadas, computadas como internações, no 

período, multiplicada por 100 (SIH-SUS). 
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Tabela 28 - Distribuição dos dados absolutos e relativos de morbimortalidade hospitalar 

das internações hospitalares da violência interpessoal no Brasil, correspondente aos 

anos de 2001 a 2011 

Agressões                   

(X85-Y09) 

Int. (%) Valor 

Médio 

Valor Total (%) Média 

Dias 

Óbito 

(%) 

X85 Agressão por 

meio de drogas 

medicamentos e 

substâncias 

biológicas 

2.538 0,55 537,80 1.364.939,71 0,31 5,34 0,28 

X86 Agressão por 

meio de 

substâncias 

corrosivas 

618 0,13 845,36 522.430,47 0,12 5,59 0,08 

X87 Agressão por 

pesticidas 
445 0,10 532,58 236.999,57 0,05 4,01 0,07 

X88 Agressão por 

meio de gases e 

vapores 

474 0,10 947,50 449.113,29 0,10 7,44 0,05 

X89 Agressão 

outros produtos 

químicos 

substâncias 

nocivas 

especificadas 

633 0,14 596,89 377.829,74 0,09 4,32 0,09 

X90 Agressão 

produtos químicos 

substâncias 

nocivas 

especificadas 

1.316 0,28 498,83 656.466,15 0,15 3,83 0,12 

X91 Agressão 

enforcamento 

estrangulamento 

sufocação 

490 0,11 554,96 271.929,74 0,06 4,51 0,06 

X92 Agressão por 

meio de 

afogamento e 

submersão 

308 0,07 891,02 274.433,72 0,06 6,43 0,10 

X93-X95 Armas 

de Fogo 
127.007 27,28 - 166.750.884,05 37,63 - 53,53 

X93 Agressão 

disparo de arma 

de fogo de mão 

57.806 12,42 1.332,71 77.038.622,92 17,39 8,65 24,52 

X94 Agressão 

disparo arma fogo 

de maior calibre 

3.081 0,66 1.213,40 3.738.478,82 0,84 5,94 1,09 

X95 Agressão 

disparo outra arma 

de fogo ou NE 

66.120 14,20 1.300,27 85.973.782,31 19,40 7,08 27,92 

X96 Agressão por 

meio de material 

explosivo 

1.203 0,26 1.156,78 1.391.610,13 0,31 6,11 0,19 

Continua... 



198 

 

 

Agressões                   

(X85-Y09) 

Int. (%) Valor 

Médio 

Valor Total (%) Média 

Dias 

Óbito 

(%) 

X97 Agressão 

p/meio de fumaça 

fogo e chamas 

2.908 0,62 1.612,13 4.688.077,51 1,06 9,16 0,80 

X98 Agressão 

vapor água gases 

ou objetos quentes 

1.695 0,36 1.038,47 1.760.214,12 0,40 7,33 0,17 

X99 - Y00 Armas 

Brancas 

172.477 37,05 - 137.888.084,11 31,12 - 21,22 

X99 Agressão 

objeto cortante ou 

penetrante 

124.591 26,76 812,32 101.207.522,02 22,84 4,95 15,46 

Y00 Agressão por 

meio de um objeto 

contundente 

47.886 10,29 766,00 36.680.562,09 8,28 4,91 5,76 

Y01 Agressão por 

meio de projeção 

de um lugar 

elevado 

3.535 0,76 453,56 1.603.322,85 0,36 4,48 0,27 

Y02 Agressão 

projeção colocar 

vitima contra 

objeto em 

movimento 

4.311 0,93 779,53 3.360.564,30 0,76 5,95 0,72 

Y03 Agressão por 

meio de impacto 

veículo a motor 

15.264 3,28 1.015,63 15.502.631,27 3,50 7,05 3,28 

Y04 Agressão 

por meio de força 

corporal 

69.433 14,91 773,34 53.695.391,90 12,12 5,34 11,14 

Y05 Agressão 

sexual por meio 

de forca física 

1.601 0,34 449,45 719.567,55 0,16 3,97 0,12 

Y06 Negligencia e 

abandono 

1.750 0,38 2.675,91 4.682.840,95 1,06 5,65 0,23 

Y07 Outras 

síndromes de 

maus tratos 

3.035 0,65 759,53 2.305.165,87 0,52 5,74 0,62 

Y08 Agressão por 

outros meios 

especificados 

10.343 2,22 1.057,21 10.934.773,03 2,47 7,48 1,02 

Y09 Agressão por 

meios não 

especificados 

44.183 9,49 762,17 33.675.050,38 7,60 4,72 5,85 

Total 465.567 100 - 443.112.320,41 100 - 100 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Conforme expõe a Tabela 28, em se tratando das internações hospitalares 

originadas pela violência interpessoal (agressões/homicídios), o Brasil apresenta as 
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seguintes características. Com 37,5%, as armas brancas (X99-Y00) são responsáveis 

pelo maior número de internações hospitalares. As armas de fogo (X93/94/95) com 

27,28% se situam no segundo lugar entre os métodos dos conflitos interpessoais que 

mais internam. E em terceiro lugar, destacam-se as agressões praticadas pelo uso da 

força corporal (Y04) com 14,91% de todas as internações hospitalares.  

 Quanto ao custo e o grau de letalidade, a liderança passa a ser ocupada pelas 

armas de fogo. Estas representam 37,63% de todo o dispêndio gerado com as 

internações, que apresentam um valor médio entre R$ 1.200 reais a depender do calibre 

da arma. Sobre o grau de letalidade, esta categoria representa 53,53 de todas as mortes 

ocorridas entre as hospitalizações. As armas brancas ficam em segundo lugar, gerando 

uma demanda de 31,12% dos custos gerados pela violência.  

As vítimas desse tipo de arma tem um custo SUS entre R$ 700 e 800 reais por 

internação e um grau de letalidade em 21,22%. A média de permanência é de 5 a 9 dias 

para as armas de fogo e de 4 ou 5 dias para as armas brancas. As agressões pelo uso da 

força corporal tem um grau de letalidade em 11,14% e responsável por consumir 

12,12% dos recursos gastos com as internações que tem um valor médio de R$ 773,34 

reais por internado. Sua taxa média de ocupação é de 5 dias.  

Para o caso de negligencia e abandono (Y06), apesar de possuir o maior custo de 

internação entre as demais formas de agressão. Esta não se enquadra entre os tipos de 

violência que requerem mais recursos do SUS, isso em virtude da menor quantidade de 

hospitalizações, que no período atinge apenas 0,38% das internações. Sobre o Rio 

Grande do Norte, a Tabela 29 passa a discutir essas informações na escala local.  

 

Tabela 29 - Distribuição dos dados absolutos e relativos de morbimortalidade hospitalar 

da violência interpessoal no Rio Grande do Norte, anos de 2001 a 2011 

Agressões                   

(X85-Y09) 
Int. (%) 

Valor 

Médio 

Valor 

Total 
(%) 

Média 

Dias 

Óbito 

(%) 

X85 Agressão por 

meio de drogas 

medicamentos e 

substâncias biológicas 

2 0,02 140,15 280,29 0,00 3,00 - 

X86 Agressão de 

substâncias corrosivas  
- - - - - - 

X87 Agressão por 

pesticidas 
2 0,02 92,29 184,58 0,00 7,00 - 

X88 Agressão por 

meio de gases e 

vapores 

4 0,04 818,82 3.275,28 0,03 40,75 - 

Continua... 
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Agressões                   

(X85-Y09) 
Int. (%) 

Valor 

Médio 

Valor 

Total 
(%) 

Média 

Dias 

Óbito 

(%) 

X89 Agressão outros 

produtos químicos 

substâncias nocivas 

especificadas 

8 0,08 382,95 3.063,58 0,03 3,38 0,26 

X90 Agressão produtos 

químicos substâncias 

nocivas especificadas 

11 0,11 765,07 8.415,73 0,09 2,09 0,52 

X91 Agressão 

enforcamento 

estrangulamento 

sufocação 

1 0,01 960,14 960,14 0,01 9,00 - 

X92 Agressão por 

meio de afogamento e 

submersão 

1 0,01 349,77 349,77 0,00 18,00 - 

X93-X95 Armas de 

Fogo 
3.933 38,74 - 4.786.409,21 48,36 - 67,10 

X93 Agressão disparo 

de arma de fogo de 

mão 

2762 27,21 1.263,29 3.489.208,25 35,26 9,27 42,49 

X94 Agressão disparo 

arma fogo de maior 

calibre 

140 1,38 945,75 132.404,92 1,34 5,03 1,81 

X95 Agressão disparo 

outra arma de fogo ou 

NE 

1031 10,16 1.129,77 1.164.796,04 11,77 6,99 22,80 

X96 Agressão por 

meio de material 

explosivo 

5 0,05 660,57 3.302,85 0,03 10,20 - 

X97 Agressão p/meio 

de fumaça fogo e 

chamas 

1 0,01 1.040,75 1.040,75 0,01 3,00 - 

X98 Agressão vapor 

água gases ou objetos 

quentes 
 

- - - - - - 

X99 - Y00 Armas 

Brancas 
2.596 25,57 - 2.416.478,17 24,42 - 22,02 

X99 Agressão objeto 

cortante ou penetrante 
2269 22,35 936,11 2.124.032,86 21,46 5,69 17,88 

Y00 Agressão por 

meio de um objeto 

contundente 

327 3,22 894,33 292.445,31 2,95 7,11 4,15 

Y01 Agressão por 

meio de projeção de 

um lugar elevado 

6 0,06 353,28 2.119,66 0,02 2,50 - 

Y02 Agressão projeção 

colocar vitima contra 

objeto em movimento 

5 0,05 421,93 2.109,63 0,02 4,00 - 

Y03 Agressão por 

meio de impacto 

veículo a motor 

7 0,07 718,63 5.030,40 0,05 5,00 - 

Continua... 



201 

 

 

Agressões                   

(X85-Y09) 
Int. (%) 

Valor 

Médio 

Valor 

Total 
(%) 

Média 

Dias 

Óbito 

(%) 

Y04 Agressão por 

meio de força 

corporal 

3.248 31,99 768,31 2.495.464,13 25,21 3,23 9,84 

Y05 Agressão sexual 

por meio de f. física 
8 0,08 452,80 3.622,43 0,04 3,63 - 

Y06 Negligencia e 

abandono 
3 0,03 617,07 1.851,20 0,02 9,33 - 

Y07 Outras síndromes 

de maus tratos 
3 0,03 2.282,30 6.846,89 0,07 6,33 - 

Y08 Agressão por 

outros meios 

especificados 

283 2,79 500,00 141.499,97 1,43 3,94 0,26 

Y09 Agressão por 

meios não 

especificados 

25 0,25 583,16 14.578,94 0,15 4,56 - 

 
10.152 100,0 

 
9.896.883,60 100,0 

 
100,0 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Como se observa na Tabela 28, diferentemente daquilo que ocorre no Brasil, no 

Rio Grande do Norte, as armas de fogo, (X93/94/95) é que são a principal causa de 

internação, sendo estas responsáveis por 38,74% de todas as hospitalizações custeadas 

pelo SUS. Do ponto de vista do tratamento, elas são também as mais caras. Absorvendo 

quase metade de todo o custo causado pela violência no estado, ou seja, 48,36% dos 

recursos, são destinados ao tratamento das vítimas das armas de fogo, cujo valor por 

AIH, fica entre R$ 900 e R$ 1.200 reias, depender do calibre da arma. A permanência 

dos vitimados é de 5 a 9 dias. O grau de letalidade das armas de fogo é altíssimo, cerca 

de, 67,10% de todos os óbitos hospitalares gerados pela violência interpessoal. 

Os conflitos interpessoais causados pelo uso da força corporal (Y04), com 

31,99% ocupam o segundo em internação hospitalar pela violência. O custo geral do 

tratamento absorve cerca de, 25,21% dos recursos, o que corresponde a uma média de 

R$ 768,31 reais por AIH autorizada. O grau de letalidade (9,84%) dos vitimados é baixo 

se comparado aquele apresentado pelas armas de fogo, bem como pelas armas brancas 

(X99-Y00) que estão no terceiro lugar no que diz respeito às causas de internações. Sua 

letalidade é de 22,02%. Concentra 24,42% dos recursos, com um custo médio para 

tratamento entre R$ 894,33 e R$ 936,11 reais por internação. Nesses casos, as vítimas 

permanecem em média 6 dias internadas.  

Para o caso de maus tratos (Y07), apesar de possuir o maior custo de internação 

entre as demais formas de agressão. Esta não se enquadra entre os tipos de violência que 
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requerem mais recursos do SUS, isso em virtude da menor quantidade de 

hospitalizações, que no período somaram apenas 0,03%, sem com isso registrar 

nenhuma vítima fatal. Os dados da Tabela 30 contemplam na escala nacional e local, as 

informações quanto ao perfil do quadro de internação segundo gênero e método 

utilizado na prática da violência interpessoal.  

 

Tabela 30 - Distribuição dos dados relativos sobre o quadro das internações 

hospitalares, analisadas em conjunto com a variável: gênero e método utilizado nos 

conflitos interpessoais no Brasil e Rio Grande do Norte, no período de 2001 a 2011  
 Brasil Rio Grande do Norte 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Armas de Fogo 30,17 13,55 40,68 24,88 

Armas Brancas 36,55 39,38 25,77 24,16 

Força Corporal 15,25 13,32 30,35 43,74 

Outros Meios 18,03 33,75 3,20 7,22 

 100 100 100 100 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Fazendo um rápido comparativo entre as Tabelas 28 e 30, foi visto pela Tabela 

28 que as armas brancas eram as maiores responsáveis por internações hospitalares no 

país. E essas internações, conforme a Tabela 30 é maioria tanto para o sexo masculino 

com 36,55%, quanto para o sexo feminino 39,38%. As armas de fogo, segundo lugar no 

ranking das internações no Brasil, são mais agravantes entre os homens com peso de 

30,17%, por outro lado, para o sexo feminino, o uso dos outros meios (33,75%) também 

apresenta grande destaque sobre as hospitalizações geradas. Quanto o uso da força 

corporal, a proporcionalidade é semelhante para ambos os sexos.  

No Rio Grande do Norte, as armas de fogo, principal causa de internação 

hospitalar no estado (Tabela 29), são mais agravantes entre os homens, representando na 

Tabela 30 cerca de, 40,68% das internações registradas para este gênero. As armas 

brancas têm responsabilidade similar tanto para homens quanto para mulheres. Porém, 

quando se trata do uso da força corporal, segunda maior responsável pelas internações 

no estado potiguar. Esse método tem alta proporção entre os homens, mas é no sexo 

feminino em que a agressão corporal, isto é, o uso da força física se faz mais presente 

com 43,74% dos casos. 

 Os demais meios praticados na violência, apesar de maior entre mulheres do 

que entre homens, tem pouca representatividade entre as internações daquele grupo, 
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cerca de, 7,22%. Situação oposta à realidade nacional, como mencionado no parágrafo 

anterior.  Nesse quadro de morbidade hospitalar trabalhado até então, os Gráficos 39 e 

40 expõem os dados de internação segundo a faixa etária e o método utilizado.  

 

Gráfico 39 - Divisão proporcional das internações hospitalares segundo faixa etária e 

métodos utilizados no Brasil, período de 2001 a 2011 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

No Brasil, as armas de fogo têm pouca representatividade nas internações para 

os vitimados que vão do zero aos 14 anos de idade, contudo, em se tratando dos jovens 

que vão dos 15 aos 19 anos, armas de fogo se caracterizam entre as principais 

responsáveis pelas hospitalizações. Essa proporção ainda é alta nos adultos jovens de 20 

aos 39 anos, porém, o uso desse artefato vai diminuindo proporcionalmente na medida 

em que avança a condição etária dos indivíduos.  

Por outro lado, as armas brancas, tem forte representatividade em todas as faixas 

etárias. Sobretudo entre os jovens de zero aos 14 anos e com mais força entre os idosos 

com idade igual ou superior aos 50 anos. As únicas faixas em que as armas brancas 

perdem um pouco de força são naquelas em que as armas de fogo se apresentam com 

mais intensidade.  

Essas informações apenas reforçam aquilo que já fora exposto nas Tabelas 28 e 

30. Isto é, as armas brancas como maiores responsáveis pelas internações hospitalares 

registradas no Brasil, essa responsabilidade se faz presente nas internações de ambos os 

sexos, sendo “democraticamente” distribuídas em todas as faixas etárias. Sobre o uso da 
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força corporal, É nos indivíduos dos 30 aos 59 anos, que esse método tem maior força 

representativa. Já com relação aos outros meios, estes são mais intensos na faixa de zero 

aos 14 anos, bem como entre a população adulta com idade igual ou superior aos 40 

anos. Entre os jovens e adultos jovens com idades que vão dos 15 aos 39 anos, esse 

método tem baixa representatividade nas internações. Em se tratando do Rio Grande do 

Norte, a situação muda um pouco, como se pode observar no Gráfico 40. 

 

Gráfico 40 - Divisão proporcional das internações hospitalares segundo faixa etária e 

métodos utilizados no Rio Grande do Norte, período de 2001 a 2011 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Com exceção dos chamados “outros meios”, o Gráfico 40 expõe uma melhor 

distribuição entre os métodos da violência interpessoal e as faixas etárias estabelecidas. 

Nesse sentido, a internação causada pelas armas de fogo, é maioria em meio às crianças, 

os jovens, bem como entre os adultos com idade até os 39 anos. É preocupante para o 

estado o fato de que 40% das internações entre crianças sejam causadas pelas armas de 

fogo.   

Isso significa que cada vez mais um número maior delas está tendo algum tipo 

de contato com este artefato, seja no papel de vítima ou mesmo exercendo a função de 

protagonista do ato violento. Nos jovens de 15 aos 19 anos, a proporção de internações 

por armas de fogo é ainda maior, ao atingir 50,88% dos casos. Esses dados traduzem em 

parte a falência do estado na proporção da proteção da infância e da juventude, um 

desrespeito a Lei 8.069 de 1990 que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Sobre o uso das armas brancas e das agressões por força corporal, esses dois 

métodos encontram-se mais ou menos “democratizados” entre as faixas etárias. As 

internações causadas pelas armas brancas são maiores entre a população mais velha, 

com idade igual ou superior aos 50 anos. Nas demais idades a proporção das internações 

fica entre 18 e 28%. Com exceção do grupo formado pelas crianças de zero aos 14 anos, 

onde as armas brancas são a segunda principal causa de internação hospitalar.  O uso da 

força corporal perde um pouco de importância entre os mais jovens, e adquire 

representatividade na população mais velha. Fixando-se com uma média de 30 a 36% 

entre as faixas dos 20 aos 59 anos de idade. As somas de todos os outros meios têm 

pouca representatividade em todas as faixas etárias.  

Ainda se tratando dos métodos de violência interpessoal e as internações 

hospitalares, o Gráfico 41 trata dessas informações a partir do regime jurídico da gestão 

hospitalar.  

 

Gráfico 41 - Divisão proporcional das internações hospitalares no Brasil, conforme 

método utilizado e regime jurídico no período de 2008 a 2011 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Foi observado na Tabela 26 que há leitos disponíveis ao SUS tanto na rede 

pública quanto na rede privada através de convênios. Neste sentido, dada as 

informações sobre os internamentos hospitalares trazidos pelo Gráfico 41, percebe-se 

que os hospitais públicos atendem a maior parte de todos os casos que envolvem os 

métodos de violência, essa proporção ocorre de forma mais concentrada quando se trata 
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das armas de fogo e armas brancas, ou seja, respectivamente em 87,42% e 76,69% dos 

casos, as vítimas são direcionadas a unidades públicas de saúde. Por sua vez, a rede 

privada recebe do SUS, 12,58% restantes das ocorrências sobrevindas do uso das armas 

de fogo e 23,31% pelo uso das armas brancas.  

Sobre as agressões originadas através da força física e dos demais meios, estes 

métodos diminuem sua representatividade ao serem mais bem distribuídos entre os 

leitos da rede privada e pública, sendo que esta, ainda recebe a maioria dos casos nessas 

situações. Em detrimento desse fenômeno em escala nacional, o Gráfico 42, mostra que 

na esfera local, esse cenário sofre mudanças. 

 

Gráfico 42 - Divisão proporcional das internações hospitalares no Rio Grande do Norte, 

conforme método utilizado e regime jurídico no período de 2008 a 2011 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

No Rio Grande do Norte, ocorre uma situação bastante díspar daquela que se vê 

no país como um todo, pois na escala Brasil, todos os métodos em maior ou menor grau, 

tem suas AIHs autorizadas para internações na rede pública de saúde, por outro lado, na 

realidade do estado essa situação não se da mesma forma. De modo que, as internações 

podem ser subdivididas praticamente em dois grupos de métodos, sendo o primeiro 

formado pelas armas de fogo e armas brancas, e o segundo grupo formado pelo uso da 

força corporal e outros meios. No primeiro caso, uma proporção acima de 90% das 

internações, ocorre nos hospitais públicos; já no segundo caso, as vítimas das agressões 
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originadas pela força corporal e outros meios, são em sua maioria direcionadas aos 

hospitais privados que mantém convênios com o SUS. Sobre a particularidade que 

envolve o estado do potiguar, a Tabela 31, detalha os hospitais públicos e privados que 

recebem pacientes vitimados pela violência no estado. 

 

Tabela 31 - Distribuição do quadro das internações hospitalares no Rio Grande do 

Norte, segundo regime público e privado da rede SUS, período de 2008 a 2011 

Regime Público Localização Internações Custo SUS V. Médio 

Hospital Maternidade Drº 

Lavoisier Maia 
Monte Alegre 1 152,95 152,95 

Hospital Drº Jose Augusto 

Dantas 
Parelhas 4 910,00 227,50 

Hospital Regional de Angicos Angicos 2 438,66 219,33 

Hospital Drº José Pedro 

Bezerra 
Natal 2 2.201,09 1.100,55 

Hospital Regional Drº 

Aguinaldo Pereira 
Caraúbas 1 199,33 199,33 

Hospital Regional Nelson 

Inácio dos Santos 
Assú 2 859,04 429,52 

Hospital Regional Drº Odilon 

Guedes da Silva 
Acari 4 723,54 180,89 

H. Regional Drº Tarcisio 

Vasconcelos Maia 
Mossoró 1.114 1.379.708,24 1.238,52 

Hospital São Lucas Natal 1 349,77 349,77 

Hospital Ministro Paulo de 

Almeida Machado 
Touros 1 182,47 182,47 

Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel 
Natal 2.323 3.071.048,09 1.322,02 

Hospital Universitário Onofre 

Lopes 
Natal 6 9.454,03 1.575,67 

Hospital Central Coronel Pedro 

Germano 
Natal 78 36.397,32 466,63 

Hospital Drº Percilio Alves de 

Oliveira 
Ceará Mirim 7 1.377,04 196,72 

Hospital Regional Deoclecio 

Marques Lucena 
Parnamirim 147 166.845,10 1.135,00 

Hospital Universitário Ana 

Bezerra 
Santa Cruz 1 405,32 405,32 

Hospital Regional Aluizio 

Bezerra 
Santa Cruz 2 353,77 176,89 

Total 3.696 4.671.605,76 - 

Regime Privado Localização Internações Custo SUS V. Médio 

Hospital Wilson Rosado Mossoró 1 476,79 476,79 

Hospital Médico Cirúrgico Natal 398 380.526,73 956,10 

ITORN Natal 15 15.185,10 1.012,34 

Hospital Maternidade 

Possidonia Emidia de Araujo 
Florânia 1 136,95 136,95 

Continua... 
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Regime Privado Localização Internações Custo SUS V. Médio 

Hospital Padre João Maria e 

Maternidade Ananília Regina 
Currais Novos 5 3.560,38 712,08 

Hospital Duarte Filho Mossoró 3 1.426,30 475,43 

Hospital do Seridó Caicó 1 311,42 311,42 

Prontoclinica da Criança Drº 

Paulo Gurgel 
Natal 1.162 1.070.412,40 921,18 

Hospital Regional Deoclecio 

Marques Lucena 
Parnamirim 1 199,33 199,33 

Hospital Maternidade 

Belarmina Monte 

São G. 

Amarante 
1 200,51 200,51 

Hospital do Coração de Natal Natal 11 55.073,19 5.006,65 

Total   1.599 1.527.509,10 - 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Elaborado por Alexsandro Patricio, 2014. 

 

Com base na Tabela 31, entre 2008 a 2011
46

, a violência interpessoal custou ao 

SUS R$ 6.199.114,86 reais, referentes às internações hospitalares das vítimas letais e 

não letais. Desse total, 75,36% foram distribuídos entre os hospitais públicos, e 24,64% 

entre aqueles hospitais privados que mantém convênios com o sistema público de saúde. 

Resgatando os dados do Gráfico 42, pode-se dizer que o valor de R$ 4,6 milhões de 

reais direcionado as instituições públicas de saúde, foram utilizados em sua maioria, 

para o tratamento das vítimas das armas de fogo e armas brancas. E que parte 

considerável dos R$ 1,5 milhão de reais, foram empregados para o tratamento das 

vítimas do uso da força corporal e outros meios.  

Entre os estabelecimentos da rede pública, o maior Hospital público do Rio 

Grande do Norte, o hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - MWG, por ser referência 

pelo SUS no atendimento de urgência e emergência, realizou 2.323 internamentos, o 

que corresponde a 62,85% de todas as internações efetivadas nos hospitais públicos 

nesse período analisado.  

O custo total recebido pelo hospital foi de R$ 3,07 milhões de reais, o que se 

traduz num valor médio de R$ 1.322,02 reais por cada AIH autorizada. Fato é que, dos 

R$ 4,6 milhões recebidos na rede pública, 65,74% dessa soma foram drenados para que 

o hospital pudesse custear os serviços prestados aos vitimados. O Hospital Regional Drº 

Tarcisio Vasconcelos Maia, localizado em Mossoró, foi o segundo hospital da rede 

pública de saúde que também consolidou um número considerável de internações, ou 

                                                 

46
 - O SIH-SUS fornece informações quanto às internações por estabelecimento de saúde, a partir do ano 

de 2008.  
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seja, 1.114 AIHs autorizadas, o que corresponde a 30,14% de todas as hospitalizações 

feitas na rede pública. Além destes dois, o Hospital Regional Deoclecio Marques 

Lucena, localizado em Parnamirim foi o terceiro em ordem de importância. Quantos as 

demais unidades, os números de internações foram baixas.   

Por sua vez, no recinto da rede privada os hospitais Prontoclinica da Criança Drº 

Paulo Gurgel e o Hospital Médico Cirúrgico, ambos localizados em Natal, foram as 

duas unidades hospitalares que protagonizaram a maior quantidade de AIH autorizada. 

O primeiro gerou o total de 1.162 internamentos, ou seja, 72,67% de todas as AIHs 

registradas nos hospitais privados para o atendimento dos casos de violência. O custo 

total destas hospitalizações foi de R$ 1,07 milhão de reais. Já o Hospital Médico 

Cirúrgico, realizou 398 internações em seu recinto, com um custo total de R$ 380 mil 

reias. O custo médio por AIH autorizada nestas duas unidades hospitalares foi em média 

de R$ 900 reais. As demais unidades privadas realizaram um menor número de 

internações hospitalares.  

Enfim, no que diz respeito ao custo total da violência, isto é, considerando os 

dados de 2001 a 2011, vimos que os dados do SIH, apesar de parciais, permitiu calcular 

que o custo SUS para atendimento às vítimas da endemia violenta no Brasil foi de R$ 

443,1 milhões de reais, entre os quais R$ 9,89 milhões foram aplicados no estado do 

Rio Grande do Norte. Além disto, outro ponto analisado foi que os homens aparecem 

não só como as maiores vítimas da mortalidade, mas também da morbidade hospitalar, 

neste sentido, do total gasto com as internações hospitalares no Brasil, 85,28% foram 

aplicado nas hospitalizações de homens, e os 14,72% restantes ficou para arcar com as 

internações de mulheres, menores proporcionalmente no quadro de vítimas. No domínio 

local, essa proporção foi de 89,26% para os homens e 10,74% para as mulheres, ou seja, 

no estado a situação é ainda mais agravante para os homens.   

Em 2001 no Rio Grande do Norte foram contabilizados 322 homicídios, já em 

2011 esse número chegou a 1.054 (SIM/DATASUS), nesses respectivos anos, foram 

registradas 567 internações em 2001 e 1.582 em 2011 (SIH/SUS). Ou seja, esse 

levantamento prévio feito em conjunto através desses dois bancos de dados mostrou que 

na medida em que cresce o número de homicídios, paralelamente também se expande o 

número de pessoas vitimadas pela violência que estão sendo atendidas pelo SUS. Entre 

estas, algumas vêm a óbito enquanto outras ficam com sequelas físicas e/ou emocionais. 

É nesse sentido que a violência vivenciada pela sociedade nas ruas, revela o importante 
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papel do setor da saúde no resguardo da vida, o maior bem do ser humano, um direito 

imprescritível e inviolável de todo cidadão brasileiro, garantido no artigo 5º da 

Constituição Federal 1988.  

Em linhas gerais, dos resultados da análise exploratória a respeito das 

informações sobre as hospitalizações analisadas neste texto, mostram que os gastos do 

setor de saúde em internações hospitalares e em atendimento de emergência são 

bastante significativos consumindo parte dos recursos destinados ao SUS pela união. 

Fato, como já exposto nesta seção, impacta diretamente o setor de saúde, entretanto é 

necessário ressaltar que o impacto financeiro pode e deve ser muito maior do que o 

mencionado nesse trabalho, pois outras áreas como cirurgias, transportes, recursos 

humanos, também carecem de investigação. 

Em outras palavras, considerando que as informações contidas no banco de 

dados do SIH-SUS, são restritas a casos mais graves, a dimensão e a magnitude dos 

custos da violência interpessoal, são muito maiores do que, os dados aqui levantados. 

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, existem dois pontos de 

limitações dos dados do SIH,  

 
Em primeiro lugar, as informações disponíveis não permitem uma 

distinção dos procedimentos – e custos associados – adotados para o 

tratamento das vítimas de violência, daqueles atendimentos devido às 

demais causas de morbidade, no nível ambulatorial do SUS. Em 

segundo lugar, os pagamentos por serviços produzidos, que são 

registrados nos Sistemas de Informações Ambulatoriais (SIA) e 

Hospitalar (SIH), representam apenas uma parte das despesas 

governamentais destinadas à rede de atendimento pública. De fato, 

uma parcela importante dos recursos provém dos orçamentos públicos 

estaduais e municipais que complementam os recursos repassados 

para “remuneração por serviços produzidos” a partir do Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) (CONASS, 2007, p.65). 

 

Apesar das limitações dos dados disponíveis para consulta e análise, este 

subsistema de informação, nos possibilita conhecer ou ter minimamente uma ideia do 

panorama geral, originados pelos elevados custos financeiros relacionados a internações 

hospitalares. Isso sem contabilizar o custo com medicamento, reabilitação e 

ressocialização de parte das vítimas não fatais da violência interpessoal. Como bem 

afirma o documento do Ministério da Saúde que trata do impacto da violência para a 

saúde dos brasileiros.  
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É importante ressaltar que, além dos custos médicos, existem 

outros de extrema relevância que raramente são considerados e 

calculados: os relacionados à perda de produção, aos processos 

judiciais, aos benefícios previdenciários, ao resgate e à remoção 

das vítimas, aos danos ao mobiliário público e à propriedade de 

terceiros, ao atendimento policial e de segurança pública e 

privada e ao impacto nas relações e na economia familiar. Pelos 

aspectos médicos e todos os outros, conclui-se que a violência 

interpessoal impacta dramaticamente a população brasileira e 

sobrecarrega o setor Saúde com uma crescente demanda por 

atendimento (BRASIL, 2005, p.179). 

 

Finalmente, entre outros setores, é na esfera pública da saúde que se verifica o 

grande impacto causado pela violência interpessoal vivenciada por uma dada população. 

Impactos esses que incluem as despesas com assistência médica, o aditivo das perdas 

precoces de vidas humanas, sequelas de ordem físicas e psicológicas, bem como 

demandas para atenção e reabilitação para as vítimas não fatais. Ou seja, refletir sobre a 

morbimortalidade por violência, é entender que se trata de uma endemia social, um 

problema da sociedade, afetando não só a saúde individual, mas, sobretudo a saúde 

coletiva. O bem estar e a qualidade de vida estão associados também ao problema da 

violência, gerado por uma sociedade, injusta, desigual e conflituosa. Dessa maneira, ela 

(sociedade), gera e padece de seus efeitos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propor um estudo sobre o fenômeno da violência interpessoal 

(agressões/homicídios) significa conhecer desde agora a urgência dessa questão como 

legítima demanda social. No estado do Rio Grande do Norte, a temática da (in) 

segurança pública é hoje um dos aspectos da questão social que se torna cada vez mais 

complexa. Nos últimos anos da década de 2000, o quadro trágico da violência nesta 

unidade federativa, em particular os homicídios, ganhou destaque não só nos noticiários 

locais, como também nacionais. Trata-se de um fenômeno que vem suscitando debates 

no meio acadêmico e na sociedade potiguar, ao mesmo tempo em que vem ganhando 

cada vez mais espaço na agenda política. 

Identificamos aqui que as mortes violentas possuem um peso significativo na 

estrutura geral da morbimortalidade da população nacional e local, ocupando lugar de 

destaque os óbitos registrados entre os jovens. Fato que corrobora com os achados de 

CALDEIRA (2000), ao concluir que a violência tem feito suas maiores vítimas entre a 

população jovem das áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Assim embora a 

experiência da violência esteja indistintamente permeando todo o tecido social, as 

desigualdades que conformam a sociedade brasileira corroboram para as diferenças 

encontradas na maior vitimização juvenil em territórios marcados pela sobreposição de 

desvantagens socioeconômicas e escasso acesso de direitos.  

Validando a reflexão acima, neste estudo também pudemos aferir que o risco de 

vitmização não se estende da mesma forma para todos os cidadãos. A violência de 

ordem letal, não é aleatória, ela tem endereço e público específico como alvo. Desse 

modo, com algumas ressalvas já mencionadas ao longo do texto, conseguimos, a partir 

de uma análise combinatória de dados (Faixa Etária, Gênero, Estado Civil, Grau de 

Escolaridade e Raça/cor), identificar um quadro de vítimas da violência no Brasil e RN, 

a partir da existência de dois grupos específicos de vulnerabilidade a violência 

interpessoal.   

Homens e mulheres de pele branca, com idades acima dos 29 anos, casados e 

com formação educacional igual ou superior a doze anos, constituem o grupo de baixo 

risco a violência; por outro lado os homens negros, jovens, solteiros, e com baixo grau 

de instrução, se consolidam como o grupo de alto risco a vitimização pela violência. As 

armas de fogo são a principal causa de morte em todo o país, seu uso ocorre, sobretudo, 



213 

 

 

nas vias públicas, as armas brancas por sua vez, se consolidam como a maior causa de 

internações hospitalares em escala nacional. O perfil de morbidade hospitalar 

acompanha o mesmo quadro apresentado pela mortalidade, embora, com um número 

muito maior de casos, pois nesta situação estão contabilizados os dados das vítimas 

letais e não letais. O que podemos constatar com isso é que, em se tratando de violência 

contra a vida, não existe “democracia” entre os estratos sociais. Todos os indivíduos são 

vulneráveis ao fenômeno, mas diferentemente vulneráveis. 

E é nesse ponto que propusemos a ideia de endemia social, fundamentada em 

três pontos: o primeiro se justifica pela magnitude e dimensão alcançada pela violência 

interpessoal que tem afetado direta e indiretamente o perfil de morbimortalidade da 

população no Brasil e Rio Grande do Norte; por seu turno o segundo ponto se traduz 

num reflexo do primeiro, a violência têm se configurando como um problema crônico, 

ao longo da história de registros do SIM, tornando-se uma realidade perversa que tem 

feito parte do cotidiano social dos indivíduos; e por fim, o último ponto, se justifica 

devido ao grau de seletividade do fenômeno perante a sociedade. É uma violência letal, 

espacialmente localizada, que atinge preferencialmente a população jovem formada por 

indivíduos socialmente excluídos como pobres, negros, semianalfabetos e moradores da 

periferia. Em síntese um problema social que afeta a saúde individual e coletiva, 

interfere na tábua de mortalidade se colocando como uma das principais causas de 

mortes entre os jovens, tendo efeito contínuo com uma seletividade social estabelecida. 

É disso que se trata a endemia social - uma doença socialmente produzida pela 

sociedade.  

Um problema que tem gerado um custo social muito alto para o Estado 

brasileiro, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde com grandes dispêndios para 

atendimentos dos vitimados do fenômeno. Nesse sentido, quanto aos custos para o SUS, 

as informações trazidas pelos bancos de dados, são apenas uma pequena fração em 

relação ao todo. O montante gasto para com a violência não só no estado, mas em todo 

o Brasil, é muito superior aos dispêndios com internações. Ou seja, a violência é custosa 

para a saúde, mas não apenas para esta, mas para todas as esferas da ordem pública 

(segurança, educação, assistência e previdência social).  

  Apesar da seletividade encontrada nos dados, os números explorados pela 

pesquisa, não nos capacita para uma explicação precisa das causas dos conflitos 

interpessoais identificados nesta pesquisa, visto que, o SIM nos oferece apenas os dados 
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sobre a vítima, e poucas informações sobre as condições (local de ocorrência e método) 

em que se consumou o ato, no entanto, não se aprofunda em informações sobre os seus 

autores. Apesar disso, recorremos aos esforços de outros estudos que compõem a 

bibliografia sobre o tema para identificarmos proposições explicativas que puderam 

nortear a nossa análise. Foi o que fizemos no primeiro capítulo, buscamos inicialmente 

identificar o que entendemos por violência a partir de intelectuais e filósofos do tema. 

Bem como, procuramos na Geografia, na sociologia e na saúde, conseguir respaldo 

teórico para compreender como o fenômeno se materializa no território.  

Nesse sentido, como forma de operacionalização da pesquisa aceitamos a 

classificação de violência (Autoinfligida, interpessoal e coletiva), atribuída pela OMS 

(2002), bem como, a sua proposta de estudo ecológica compreendida através da analise 

de quatro níveis: individual, racional (relacional), comunitário e social. Paralelo a esse 

estudo, trouxemos a discussão das reflexões de SANTOS (2008b), que trabalha com a 

ideia de violência estrutural, fundamentada em três pilares que fazem parte de um 

mesmo processo: A Tirania do Dinheiro; a Tirania da Competitividade e a Tirania da 

Potência em estado Puro. Fechando a parte teórica com o estudo complementar de 

Freitas Filho que nos ajudou com a tese dos comportamentos ativos e reativos. 

Enfim, foram várias as explicações que buscavam compreender a manifestação 

da violência. Desde aquelas que perpassam o nível individual, até aquelas que tentaram 

explicar o problema pelo âmbito social, coletivo e econômico. Mas todos os autores 

chegam a um consenso. Ao menos para a realidade brasileira, o pano de fundo que está 

por trás da violência, são as desigualdades sociais, que também são desigualdades 

territoriais. Estas se caracterizam enquanto um dos alicerces que sustenta a eclosão da 

violência. Um sistema em que todos são prejudicados. É a sociedade que gera e padece 

de seus efeitos.  

Para finalizar, entendemos que a violência não é algo novo. Ela é tão antiga 

quanto à história do homem. No Rio Grande do Norte, tão pouco o é. A história da 

formação territorial, econômica, social e cultural do estado é marcada pelo fenômeno da 

violência, prática social que é tão cara ao homem. Desde as primeiras tentativas de 

colonização até sua efetiva ocupação, passando pelos conflitos étnicos e culturais entre 

indígenas e colonizadores e entre estes. A violência sempre se fez presente no estado, 

muitas vezes considerada como um “mal necessário” para o progresso.  
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Entretanto, embora seja um aspecto sempre presente no meio social, esta, não 

deve ser encarada como um aspecto inevitável da vida em sociedade. Como nos diz 

Minayo (2006), os fatores que a condicionam, quer sejam internos (psicológico) ou 

externos (políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais) ao individuo, estes 

podem ser alterados. Neste sentido, acredita que é possível amenizar, prevenir e 

controlar a violência. A violência interpessoal é uma endemia de ordem social que se 

defronta com a carta magna brasileira, a qual recepcionada pela constituição estadual, 

diz em seu artigo 5º garante que, “a sociedade e o Estado brasileiro tem o dever de 

garantir e zela pela vida”, considerada como um bem inviolável e indisponível. Um 

direto individual e coletivo inerente a todo aquele que habita o território nacional.  

Ou seja, diante de uma trajetória de agravamento nos indicadores de violência no 

estado, urge a necessidade de intervenção social e política por parte dos gestores 

públicos. Sobre o uso das taxas de homicídios, evidenciamos que apesar de sua 

importância, estas esclarecem apenas parcialmente a questão da violência. Existem 

outras variáveis que as explicam e as completam, como a variável do território, 

entendido enquanto espaço de moradia, usado, praticado e vivido pelo homem em 

sociedade. Um espaço social, disputado por diferentes interesses, usos e forças, e que, 

portanto, é gerador e perpetuador de conflitos, os quais são apenas uma face do 

problema da violência que é social, mas também é um problema de saúde pública, por 

isso que a denominamos de endemia social. Um agravo crônico (endêmico) que afeta a 

saúde dos indivíduos, mas que não é uma enfermidade natural, mas um mal criado 

socialmente que torna os indivíduos mais ou menos vulneráveis aos seus efeitos.  
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