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GT 2 – Trabalho, mercados e mobilidades 

 

Introdução 

Altas taxas de homicídios têm assolado a população do estado do Espírito 

Santo nos últimos anos. Apesar da superação das dificuldades econômicas e 

políticas dos anos 90, a primeira década do século XXI foi ainda mais violenta 

para os capixabas, de acordo com os dados analisados. 

O saneamento das contas públicas e a volta dos investimentos que marcaram 

os anos do governo Paulo Hartung, a partir de 2002, não foram acompanhados 

mailto:marcobcosta@gmail.com
mailto:carlavicente@live.com
mailto:alinesaloum@hotmail.com
mailto:renanalveshp@hotmail.com


por reduções nas taxas de mortalidade, em especial a juvenil. Pelo contrário, 

nesse período, o estado acumulou um volume de mortes nunca visto, 

alcançando a segunda colocação no ranking nacional de homicídios, perdendo 

apenas para o Alagoas, outro estado da federação que apresentou um 

crescimento espantoso no número de assassinatos. 

Enquanto indicadores sociais e econômicos apresentaram melhorias na 

década 2001-2010, os indicadores de violência aumentaram. Cidades tidas 

como exemplo de qualidade de vida, como a capital Vitória, amargam taxas de 

homicídios bem maiores que as de São Paulo e Rio de Janeiro no período. 

O estado investe muito pouco em pesquisa na direção de se compreender o 

contexto desse aumento da violência. Iniciativas discretas e esparsas na 

Universidade Federal do Espírito Santo, um trabalho quadrimestral de 

acompanhamento da violência letal iniciado em 2010 pelo Instituto Jones dos 

Santos Neves, autarquia do governo estadual destinada à pesquisa em vários 

setores, e um grupo de pesquisa no Centro Universitário São Camilo – ES, no 

interior do estado. Não existem verbas estaduais que financiam 

especificamente esse tipo de pesquisas. Os pesquisadores da área concorrem 

em editais gerais da fundação de amparo a pesquisa do estado (FAPES). 

Poucos são os projetos aprovados para receberem recursos federais. 

As políticas públicas seguem sendo aplicadas apenas com base na 

compreensão policialesca do fenômeno, acumulando dissabores e frustrações 

a cada ano. As reduções, quando acontecem, são comemoradas, sem, 

contudo, que se saiba exatamente o que gera as oscilações para cima ou para 

baixo. 

O conhecimento acerca do que ocorre no estado beira o senso comum. Não 

surpreende, por exemplo, que o secretário estadual de Segurança Pública no 

período em que o estado acumulou as maiores taxas de homicídio de sua 

história tenha sido eleito deputado estadual com a maior votação do pleito de 

2010. 

A proposta desse trabalho é contrapor-se a algumas compreensões simplistas 

acerca das altas taxas de homicídios no estado com argumentos já 



consagrados, destacando características desse tipo de crime no estado, 

apontando para uma agenda de pesquisas. 

 

1. Notas metodológicas 

 

Os dados apresentados foram coletados de diversas fontes, sobretudo as 

edições do Mapa da Violência, elaborado pelo sociólogo Jacob Waiselfz além 

de informações coletadas e estruturadas pelo Instituto Jones dos Santos 

Neves, autarquia do governo do estado do Espírito Santo. Alguns outros dados 

foram coletados diretamente nas fontes, como Ministérios e outros órgãos. 

A opção pelo Mapa da Violência, apesar de ressalvas, se dá pelo fato de os 

dados já estarem dispostos de maneira comparativa, possibilitando uma 

economia de tempo na seleção de inúmeras informações. 

As comparações apresentadas não visam, de forma nenhuma, apresentar 

conclusões definitivas ou absolutos a partir das correlações apresentadas’.  

Antes, buscam apresentar evidências simples que façam objeção às teses 

apresentadas e defendidas com razoável veemência pelo senso comum, 

reproduzidas e apropriadas insidiosamente como verdades pela mídia.  

As compreensões que aqui se busca contrapor contribuem para a reprodução 

de tipos sociais tidos como potencialmente criminais, ou, ainda, a criação no 

imaginário de “lugares violentos”, reforçando a demanda de incriminação e a 

sujeição criminal de partes da população, justamente as grandes vítimas de 

homicídios (MISSE, 1999). O ciclo vicioso que sustenta a discriminação com 

supostas relações lógicas e justificáveis amplia ainda mais a negação do 

reconhecimento e o deslocamento da violência do contexto para a própria 

vítima. 

2. A evolução da violência letal no Espírito Santo e as suas não 

causas. 



Já faz algum tempo que o Espírito Santo ocupa as primeiras posições no 

ranking nacional de homicídios, figurando como um dos estados mais violentos 

da federação. Enquanto Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro contam com 

centros de pesquisas e diversos estudos focados nessa temática, o estado 

capixaba pouco tem investido em pesquisas a esse respeito. 

 

1 

Na última década as taxas de homicídios no estado se mantiveram acima da 

casa dos 50 por 100 mil. Apesar disso, o Espírito Santo já foi um lugar mais 

tranqüilo. Quando observamos uma série histórica mais longa, a partir de 1980, 

percebemos que esse processo de aumento da violência foi gradual, constante 

e intenso, confirmando o argumento de Soares (2008) de que as mortes 

violentas apresentam um caráter estrutural, se apresentando como um 

fenômeno estável e previsível dentro de certas condições (p.29) 

Como explicar essa tendência que se iniciou nos anos 80 e transformou o 

Espírito Santo em um dos mais violentos estados do país? Porque algumas 
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Gráfico 1 – UNODC de 1980 até 2000/Boletim da Criminalidade IJSN 2011 de 2001 até 2010. 
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regiões capixabas apresentam uma taxa de violência letal extremamente baixa 

enquanto outras extrapolam a casa dos 100 homicídios por 100 mil habitantes?  

Enquanto na década de 1998 a 2008 se iniciou uma trajetória de queda nas 

taxas de homicídios de São Paulo e Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 

Gerais apresentam um crescimento. O caso do Espírito Santo é ainda mais 

grave, pois sai de uma taxa considerada alta no ponto de partida, para um 

ponto ainda mais alto em 2008. 

 

Gráfico 2 

 

Em relação a Alagoas, considerado o estado mais violento da federação 

recentemente, observamos que o Espírito Santo apresenta uma constância na 

década 1998/2008 de altas taxas, enquanto Alagoas apresenta um acréscimo 

surpreendente nas taxas de mortes. 



 

Gráfico 3 

 

Pode-se observar que Alagoas vem de uma taxa de homicídios próxima da 

média nacional atual em 1998 para índices altíssimos, indicando que os anos 

compreendidos na análise podem ter sido palco de acontecimentos diversos 

que tenham contribuído para essa modificação radical ao longo de dez anos. 

No estado capixaba, as taxas tem se mantido extremamente altas durante um 

período longo de mais de uma década. 

 

Gráfico 4 

 



Chama a atenção, ainda, o fato de que as taxas de homicídio do estado se 

distribuem espacialmente de forma extremamente heterogênea, com uma 

amplitude de variação extensa. Enquanto certas microrregiões do estado 

apresentam em alguns anos taxas próximas dos índices internacionalmente 

recomendados pela OMS, em outras as taxas remetem a uma verdadeira 

guerra civil. 

Esse fato não surpreende, já que se coaduna com conclusões extraídas de 

estudos relativos à questão da violência na América Latina como um todo. 

Imsbuch, Misse e Carrión (2011) apontam que no continente as taxas de 

violência são diferentes não apenas entre as regiões ou países, mas dentro 

dos países. Na Bolívia, por exemplo, já houve períodos em que as cidades de 

Medelin e Cali apresentaram uma taxa de 100 homicídios por 100 mil 

habitantes, enquanto Bogotá apenas 30 homicídios por 100 mil habitantes 

(p.97). 

Pode-se, no caso em questão, acrescentar que a variação na taxa de 

homicídios afeta não somente cidades dentro de um próprio estado, mas até 

mesmo bairros dentro de uma cidade. É o que aponta o estudo espacial 

realizado em Vitória, capital do estado, que analisando dados de 2000 a 2003, 

mostrou que 62% dos homicídios ocorreram em três das sete regiões 

administrativas, apresentando variações significativas dentro da própria região 

administrativa (BASTOS, 2009, p.126 e 127). 

 



 

Gráfico 5 

 

Se a observação for realizada por municípios, constata-se uma variação ainda 

mais ampla. Tomando como referência municípios com uma população 

razoavelmente similar2, podemos perceber a discrepância. Existem casos de 

diferença de mais de 100 pontos nas taxas de homicídio por 100 mil habitantes 

entre um município e outro, que não relatamos no gráfico por serem 

localidades de padrões extremamente diferentes. 

 

 

Gráfico 6 
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 Com exceção do município de Anchieta, que embora seja um pólo microrregional, não possui uma 

população comparável aos outros municípios da tabela. 



Propositalmente não incluímos as cidades da região metropolitana na 

comparação, considerando as peculiaridades das áreas extremamente 

urbanizadas. Assim, os municípios apresentados no gráfico cinco são 

exclusivamente do interior. 

Mas um dado importante é que as taxas de homicídios por 100 mil habitantes 

dos municípios que compõe a região metropolitana da Grande Vitória em 2009 

e 2010 se revelam acima da casa dos 50, havendo casos extremos como 

Serra, respectivamente 99,1 em 2009 e 90,1 em 2010, e Cariacica, 

respectivamente 97 por 100 mil e 83,2. Na observação dos valores, se percebe 

que estes se assemelham aos observados nos municípios ao norte da capital 

Vitória, enquanto ao sul as taxas se revelam abaixo da casa dos 30 homicídios 

por 100 mil habitantes, mesmo nas cidades mais populosas. 

O mapa abaixo elaborado pelo Instituto Jones dos Santos Neves evidencia 

visualmente a afirmação, indicando nas as áreas mais escuras que as maiores 

taxas de homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2010 se concentram na 

região metropolitana e norte do estado. 



 

Figura 1 

 

Como explicar diferenças tão grandes em um estado relativamente pequeno? 

Uma das primeiras explicações do senso comum sugere uma relação imediata 

entre a violência fatal e as questões econômicas. Embora essa tese esteja já 

sobejamente criticada e desmontada pelos dados e evidências estatísticas 

(MISSE, 1995), cabe apresentar alguns dados capixabas que reforçam a 

oposição a essa concepção do senso comum. Podemos observar como no 



caso do Espírito Santo, o PIB elevado ou baixo não se reproduz em taxas de 

homicídios baixas ou altas.  

Tabela 1 

 

 

 

 

 

 

 

Entre estados percebemos, conforme tabela abaixo, como o próprio Espírito 

Santo, com dados do ano 2000, já apresentava uma alta taxa de homicídios, 

mesmo tendo um indicador de desenvolvimento humano maior do que estados 

com taxas de homicídios pela metade das constatadas no estado capixaba. Em 

termos de IDH, valores de 2000,  

Tabela 2 

Estado IDHM, 2000 TAXA DE HOMICÍDIOS 

2000 

Alagoas 0,649 25,6 

Bahia 0,688 9,4 

Ceará 0,7 16,5 

Espírito Santo 0,765 46,8 

Maranhão 0,636 6,1 

Minas Gerais 0,773 11,5 

Paraíba 0,661 15,1 

Piauí 0,656 8,2 

Rio de Janeiro 0,807 51 

Pernambuco 0,705 54 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil/Mapa da Violência 2010. 

  

 

MUNICÍPIO 2008 

PIB PER 

CAPTA 

TAXA 

HOM. 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 11.323 29,6 

COLATINA 14.023 43,4 

SÃO MATEUS 8.940 67,5 

LINHARES 22.237 78 

VILA VELHA 13.093 60,3 

VITÓRIA 71.407 74 



MUNICÍPIO

Taxa óbitos por 

armas de fogo 

(em 100.000 

hab)

Índice de 

Desenvolvime

nto Humano 

Municipal, 

2000

Taxa de 

alfabetização, 

2000

Cachoeiro de Itapemirim 12,0 0,77 91,11

Cariacica 50,3 0,75 91,31

Colatina 14,2 0,773 89,41

Fundão 7,7 0,752 87,47

Guarapari 39,6 0,789 91,08

Linhares 17,8 0,757 87,02

São Mateus 13,3 0,73 86,36

Serra 84,7 0,761 91,68

Viana 63,6 0,737 90,43

Vila Velha 43,6 0,817 94,7

Vitória 64,7 0,856 95,48

Na tabela três podemos observar claramente que as cidades com a maior taxa 

de mortes por arma de fogo por 100 mil habitantes são as que apresentam os 

melhores índices de desenvolvimento humano e taxa de alfabetização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cruzarmos infinitas outras variáveis dessa natureza, chegaremos às 

mesmas conclusões.  Os indicadores sociais, nesse caso, servem para 

mascarar o fato de que a riqueza das cidades é mal distribuída entre seus 

moradores, já que a pesquisa de campo mostra que as altas taxas de 

homicídios na América Latina e no Brasil estão sim associadas à ambientes de 

privação e desestruturação social. Reforça a idéia de ilhas de violência em 

espaços de riqueza, reforçando a idéia de segregação espacial, além da 

segregação social já tão evidente. 

Outra explicação muito utilizada e disseminada no imaginário do senso comum 

e mesmo em meios científicos é co-relacionar as altas taxas de homicídios a 

uma composição cultural, fruto de um modelo histórico de ocupação do espaço 

e formação de uma cultura específica mais propícia à violência. 

A hipótese de Gastil – Hackney que relaciona as taxas de violência mais altas 

no sul dos EUA aos padrões culturais presentes nessa região, rapidamente se 

Tabela 3 – Homicídios – Boletim da Criminalidade 2011 – IJSN/ Outros dados Atlas do 
Desenvolvimento humano. 



disseminou entre sociólogos e outros estudiosos do fenômeno social da 

violência (LOFTIN, HILL, 1974, p.714).  

Em relação ao Espírito Santo, há de fato uma diferença razoável entre o 

modelo de ocupação do sul do estado, hoje menos violento, e o norte. A região 

Serrana do estado, por exemplo, que apresenta os mais baixos índices de 

mortalidade por assassinatos é quase que em sua totalidade ocupada por 

imigrantes alemães, italianos e pomeranos. Outras microrregiões da 

macrorregião sul foram ocupadas por grupos italianos, suíços, alemães e em 

algumas cidades se observa uma relevante presença de libaneses e outros 

povos árabes. 

Enquanto isso o norte apresenta uma semelhança maior com os modelos 

colonizadores do nordeste, com uma quantidade menor de imigrantes, maior 

presença indígena e africana. Povos que no imaginário popular e mesmo 

pseudo científico, seriam mais “propícios” à violência.  

Apesar dessas diferenças, o que se observa é que grande parte dos estados 

do nordeste apresentam taxas de homicídio com valores abaixo dos auferidos 

no Espírito Santo, a começar pela Bahia, a primeira vizinha ao norte, que em 

2008 contabilizou uma taxa de homicídios quase a metade que a do estado 

capixaba3. Ao sul, o Rio de Janeiro tem apresentado uma tendência de 

redução nas taxas de homicídios, enquanto a do Espírito Santo se mantém 

acima da casa dos 50 por 100 mil habitantes. Apesar disso, o sul do estado 

nunca se contaminou com as altas taxas de homicídios observadas no Rio de 

Janeiro. Só para se ter um exemplo grotesco, Cachoeiro de Itapemirim, 

principal cidade dessa região do estado e com uma ligação histórica com a 

capital fluminense, acumulou uma taxa de 12,0 óbitos por arma de fogo por 100 

mil habitantes em 2000, e em 2009 13,4. Apesar de um aumento discreto nas 

mortes por arma de fogo, o total de homicídios diminuiu de 54 mortes em 2000 
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 Vale lembrar, observando dados do Mapa da Violência 2012 específico da Bahia, que os homicídios 

nesse estado estão em alta, incluindo o sul do estado, na fronteira com o Espírito Santo, alternado 
municípios com taxas altíssimas e outros bem baixas. 



para 37 mortes por homicídio em 20094, embora a cidade tenha crescido do 

ponto de vista populacional.  

Ora, improvável que o estado capixaba tenha acumulado uma experiência de 

colonização tão sui generis  que justifique diferenças tão significantes. 

A hipótese sociológica que ficou conhecida como de Gastil-Hackney, formula 

que a explicação da constância das altas taxas de violência interpessoal no sul 

dos EUA pode ser atribuída a um padrão cultural que se desenvolveu na 

região, e que persiste apesar das mudanças estruturais que ocorreram na 

região (LOFTIN, HILL, 1974, p.714). Embora influente, esta tese apresentou 

diversos problemas metodológicos nos anos seqüentes às publicações das de 

seus idealizadores. Por ela, poderíamos inferir, por exemplo, que a presença 

dos povos negros e latinos no sul que teria participado para construir os 

padrões violentos que se mantém até hoje. Porém, ao se investigar mais 

profundamente, como nos diz Soares (2008,p.105) “As séries de dados 

demonstram que nada há a respeito da América Latina , seja como cultura, 

seja como padrão institucional, que a condene a ter altas taxas de homicídios.” 

Outras co-relações poderiam ser feitas para se buscar uma explicação para os 

altos índices de violência letal no Espírito Santo e sua distribuição regional 

extremamente heterogênea no espaço do estado. Grande parte delas, quando 

apresentadas em termos de uma relação simples ou causal, já foram  

questionadas por outros estudos, apresentando limitações explicativas 

bastante relevantes. 

Considerando a relação desemprego x crime, Braithwaite, Chapman e 

Kapucisnski (1992), dentre outros, já apresentaram uma série de 

questionamentos, mostrando que a relação simples sem incluir inúmeras outras 

variáveis, como por exemplo, gênero, não são suficientemente explicativas. No 

Caso do Espírito Santo, em termos de relação desenvolvimento social x 

homicídios, a tabela 2 mostra claramente - ainda que com limitações evidentes 

-  que estados com índices de IDHM piores que do Espírito Santo apresentam 

taxas de homicídios inferiores, quando não muito inferiores. Em termos de 
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desenvolvimento urbano, as condições são muito similares às do IDHM, 

quando observamos, por exemplo, os municípios do estado. Com relação ao 

desemprego, um rápido olhar no panorama mundial revela que de imediato, as 

taxas de desocupação profissional não se refletem nos índices de violência. O 

Brasil com taxas de desemprego constantemente em queda, na casa dos cinco 

por cento, continua sendo extremamente mais violento do que a Espanha, que 

ostenta taxas de desemprego acima dos 20%. 

Uma variável como educação, por exemplo, não mostra muita coisa se não for 

devidamente desmembrada, pois em termos gerais, há uma tendência nacional 

de maior escolarização e isso inclui o Espírito Santo. Mas tal fato não se revela 

na redução das mortes por assassinato, principalmente de jovens.  

Variáveis compostas por médias e fórmulas econômicas generalizantes por 

vezes mascaram realidades ocultas, que se tornam somente desvendáveis 

mediante metodologias estatísticas mais sofisticadas ou pesquisas de campo, 

mais aprofundadas. O que, naturalmente, exigiria uma outra abordagem de 

estudos. 

3. Porque se mata tanto no Espírito Santo? 

Diante da breve e limitada exposição, surge o questionamento: quais fatores 

contribuíram para o crescimento da violência letal no Espírito Santo a partir dos 

anos 80, em especial contra homens jovens, pardos e negros e de classes 

sociais desfavorecidas? 

Em primeiro lugar, é preciso recordar que o Brasil e a América Latina 

experimentaram um crescimento significativo da violência letal a partir dos anos 

80. E essa violência se direciona, em especial, aos jovens homens, 

selecionados etnicamente. Essa violência é pior para aqueles grupos sociais 

que sofrem de desintegração social e exclusão cultural. Eles são os maiores 

perpetradores e as maiores vítimas (IMBUSCH, MISSE, CARRIÓN, 2011,p.88 

e 99). Não há muitas diferenças em relação ao caso do Espírito Santo. 

Um fator relevante nesse contexto, mas que também não é específico do 

Espírito Santo e menos relevante que em outros estados, é o advento do tráfico 

de entorpecentes como atividade econômica de alta remuneração e, sento 



mercadoria ilícita, subtrai ao Estado o monopólio do uso da violência criando 

um mercado de bens e serviços baseados no emprego da força, ou que Misse 

reporta como “Mercadoria Política” (1995). 

O caso da República Dominicana, onde “Es indudable que la proliferacion de 

las armas de fuego y el auge de las actividades relacionadas con la venta y 

consumo de drogas son dos factores que contribuyen a explicar la expansion 

de la violencia y la delincuencia de los ultimos anos en nuestro pais.” 

(RAMÌREZ, CABRAL, 2011, p.147) relata uma situação comum em diversas 

áreas da América Latina e que, ao nosso ver, também se aplica ao Espírito 

Santo, embora não explique o fenômeno sozinha, como as demais 

proposições. 

Ainda em relação às armas de fogo, vale à pena reportar o estudo de Kwon e 

outros (1997, p.48) que “also shows that the major association for firearm 

fatalities is with socioeconomic factors such as poverty levels and alcohol 

consumption.” 

Mas de todos os fatores abordados, é de suma importância abordar os 

problemas políticos recentes da história do estado, quase sempre ignorados 

como fatores importantes nessa questão. Além de enfrentar uma forte crise 

econômica nos anos 90, com salários de servidores atrasados, dentre diversos 

outros problemas na esfera administrativa, episódios graves de corrupção 

marcaram o Espírito Santo no executivo, no legislativo e no judiciário, 

contabilizando escândalos, assassinatos de advogados, de juízes, como o caso 

mais famoso que teve como vítima o magistrado Alexandre Martins de Castro 

Filho. Diferentemente do caso do Rio de Janeiro, onde crime organizado 

pressupõe quadrilhas de traficantes e, atualmente, milicianos, o Espírito Santo 

além de importar modelos cariocas de atuação criminosa, vê a expressão crime 

organizado associada a juízes, advogados, deputados, prefeitos, coronéis e 

delegados e em atividades que vão muito além da simples cobrança de 

propinas ou tráfico de entorpecentes, incluindo fortes indícios de participação 

em grupos de extermínio e outros crimes de natureza gravíssima, num 

comércio quase imensurável de mercadorias políticas.5 
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Nossa hipótese é que para além dos fatores culturais, sócio econômicos, 

urbanísticos, educacionais e outros que de alguma forma contribuem para a 

compreensão das altas taxas de homicídios no estado, há uma influência da 

transição institucional que se dá no lapso institucional vivido a partir do fim do 

governo militar e início dos anos democráticos. Para Soares (2005, p.193) “As 

variáveis políticas têm um papel importante no estudo do crime, da violência e 

do homicídio. Poucos percebem a relação entre democracia e violência, mas 

ela existe.” O autor aponta ainda que a transição de regimes prejudique 

sobremaneira a confiabilidade dos dados, considerando, ainda que se vivia sob 

um regime militar, o que nos permite cogitar que a crise de mortalidade por 

homicídios no Espírito Santo pode ser anterior, inclusive, aos anos 80. 

As situações políticas e públicas que se instalaram no período de 1990 até 

2010, que contribuíram para a ampliação das taxas de homicídios na região 

metropolitana e também na região norte, mantendo-se a região sul nos 

patamares dos anos 1980. Seja pela falta de investimentos públicos em 

aparelhamentos sociais em uma época que o estado se urbanizava 

intensamente; seja pela falta de investimentos em segurança pública, o que 

permitiu a disseminação do tráfico de entorpecentes e ampliou a 

disponibilidade de armas; seja pela ampliação das atividades ilegais para além 

do tráfico de entorpecentes, como contrabando, comercialização de 

mercadorias políticas, dentre outras, que exigem uma mediação de conflitos 

geralmente violenta, ampliando o problema da pistolagem/crimes de mando, 

dentre tantas outras que aqui poderíamos enumerar. 

Imbusch, Misse e Carrión (2011), mediante exaustiva revisão bibliográfica, 

apontam como algumas das causas da violência na América Latina a 

desigualdade social; desigualdade de oportunidades; justaposição entre 

extrema pobreza e tremenda riqueza; sustentação do processo de exclusão 

social; frágil legitimidade do Estado no monopólio do uso da violência, 

disseminado déficit na aplicação das leis; extensiva corrupção policial. (p.89). 

Não me parece que qualquer desses itens esteja ausente no estado capixaba, 

mostrando que o Espírito Santo não é uma exceção à regra, mas um exemplo 

mais intenso da mesma. 

 

 



4. A busca da compreensão 

 

O caso do Espírito Santo exige mais pesquisas. Embora em 2012 o governo 

estadual tenha comemorado uma queda em relação aos homicídios no estado, 

um ano de diminuição não representa uma tendência, além de não ter nenhum 

poder explicativo acerca do que aconteceu e pode estar acontecendo no 

estado, que provoque tamanha matança de jovens pardos e negros capixabas. 

É fundamental que os poderes públicos e as instituições de ensino superior e 

pesquisa se unam de maneira séria e comprometida, visando senão 

esclarecer, ao menos clarear as reais situações que levaram a região a taxas 

de homicídio tão altas. 

Esse trabalho não traz novidades, senão apontar com dados específicos do 

estado o que tem sido comprovado em diversos outros contextos com relação 

a possíveis explicações simplistas acerca do fenômeno da violência. Seu 

mérito e sua proposta é, fundamentalmente, promover uma agenda de 

pesquisa para a compreensão dos homicídios no Espírito Santo, trazendo a 

tona suas reais especificidades e capacitando gestores para o combate com 

políticas públicas focadas e cientificamente subsidiadas. 
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