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Introdução 

O propósito desse texto é avançar algumas hipóteses sobre a ligação entre a 

segregação sócio-espacial e os homicídios. Tentaremos demonstrar por meio dos dados 

cartografados dos homicídios por bairros que há uma inscrição espacial do fenômeno dos 

homicídios condicionada à diferenciação sócio-espacial dos lugares. O estudo se baseia em 

dados colhidos pelos boletins de ocorrência da Policia Militar (PM) no ano de 2000 para os 

municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana (Aglomeração de Vitória7) e nos 

dados do Censo do IBGE de 2000. 

Pretendemos indicar algumas pistas preliminares que deverão ser confirmadas mais 

tarde pelo aprofundamento dos estudos correlacionando os dados da violência em geral 

com os dados sócio-econômicos e de serviços e equipamentos coletivos urbanos, bem 

como com a realização de pesquisas qualitativas nos bairros pólos da violência na 

aglomeração. Esse texto se inscreve, portanto, em um projeto mais amplo, o Atlas da 

Violência na Grande Vitória, que se iniciou há quatro anos. 

Metodologias 

Explicitados os propósitos iniciais gostaríamos de esclarecer alguns problemas 

quanto aos dados coletados e seu tratamento. Colhidos por bairros, eles podem apresentar 

algum tipo de distorção na origem, pois os boletins de ocorrência sobre os quais eles se 

baseiam podem ter sido preenchidos em algumas ocasiões de forma errada. A “notificação 

incompleta” (Cano, 2001) é um dos problemas enfrentados pela nossa pesquisa. A falta de 

informações dos órgãos administrativos é uma das características da notificação incompleta 

                                                 
1 (UFES) ana_marialeite@yahoo.com.br 
2 (UFES) claudiozanotelli@hotmail.com 
3 (UFES/CNPq) eldongramlich@click21.com.br 
4 (UFES) cece.vix@zaz.com.br 
5 (USP – São Carlos) mcastro@icmc.usp.br 
6 (UFES/CNPq) pabloslira@terra.com.br 
7 A Região Metropolitana de Vitória é constituída de 7 municípios (Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, 
Viana, Vila Velha e Vitória), nosso estudo se limita aos cinco municípios citados em função dos dados 
disponíveis sobre a violência por bairro organizados por nós a partir de informações da Policia Militar. 
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que também pode ser observada nos dados do COPOM da Polícia Militar, no qual alguns 

bairros não apresentam informações dos tipos de criminalidade violenta. De fato, somos nós 

que organizamos os dados fornecidos pela Polícia Militar. Para tal, elaboramos uma 

metodologia de adaptação das informações colhidas pela PM para os bairros da 

Aglomeração urbana de Vitória. Os problemas apresentados quanto à organização dos 

dados por bairros são inúmeros, pois dos cinco municípios somente um, Serra, possui lei de 

bairros. Dessa forma, foi necessário inicialmente o estabelecimento de uma base comum 

dos bairros entre nossa base digital e as informações da PM, além disso, tivemos que 

adaptar os Microdados dos Setores Censitários urbanos do IBGE aos bairros em questão o 

que nos demandou muito tempo. Finalmente depois de todos esses acertos pudemos 

começar a elaborar cartas temáticas e analisar inicialmente os dados dos homicídios por 

bairro. Para realizar uma primeira análise dos dados reportando-os à população, 

construímos as taxas brutas e as taxas corrigidas dos homicídios por bairros da 

Aglomeração. As taxas brutas representam a relação entre os homicídios em um 

determinado bairro ou município e a sua população podendo ser representadas por 100 mil 

ou por 1000 habitantes. As taxas corrigidas foram calculadas como uma média ponderada 

entre a taxa bruta 

do bairro e a taxa bruta de toda a Grande Vitória (GV). 

Além dos problemas especificados anteriormente, é necessário também assinalar a 

possibilidade de que os dados de determinados bairros possam estar sobreestimados ou 

subestimados nas informações da PM. Em primeiro lugar, em função da proximidade de um 

bairro de uma zona onde se cometem comumente muitos homicídios, acaba sendo 

computado nele os dados de homicídios dessa referida zona. Mas o inverso é também 

possível, pois bairros podem ter creditado a eles, pelo fato de se ter ali um número 

importante de homicídios, eventos ocorridos em bairros vizinhos. Assim, o fenômeno da 

migração dos homicídios entre bairros próximos faz com que uma análise puramente 

estática do fenômeno não seja a melhor maneira de localizar os eventos. Daí os limites de 

uma análise puramente em termos de taxas brutas (homicídios por 1.000 habitantes), além 

do que os lugares que têm uma pequena população e um número também pequeno de 

homicídios podem ter uma taxa muito elevada provocando uma distorção nas análises. Por 

isso mesmo foram elaboradas taxas corrigidas. Há dessa forma a possibilidade de identificar 

os pólos dos homicídios que se sobressaem no conjunto dos bairros dos municípios. 
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A população total dos municípios da Grande Vitória foi obtida através da somatória 

de setores censitários do IBGE que contabilizam apenas as áreas consideradas urbanas e 

aglomerados rurais com extensão urbana.8

 A propósito dos dados da Polícia Militar é bom ressaltar que são registrados os 

eventos (ocorrências) em que houve homicídio e em um mesmo evento podemos ter mais 

de uma vítima de homicídio. Além disso, há uma subnotificação conhecida nas ocorrências 

da Polícia Militar, pelo fato de que uma ocorrência constatada de uma agressão pode mais 

tarde se transformar em homicídio ou mesmo pelo fato de que a PM não cobre a totalidade 

dos homicídios. 

Espaço da violência ou a violência do espaço?! 

O espaço geográfico é um produto social, como diz Lefèbvre (2000). O conceito de 

espaço religa o mental e o cultural, o social e o histórico. Reconstituindo um processus 

complexo: descoberta (de espaços novos, desconhecidos, os continentes ou o cosmos) – 

produção (da organização social própria a cada sociedade) – criação (de obras: a 

paisagem, a cidade com a sua monumentalidade e o seu cenário). Isso evolutivamente, 

geneticamente (com uma gênese), mas segundo uma lógica: a forma geral da 

simultaneidade, pois, todo dispositivo espacial repousa sobre a justaposição dentro da 

inteligência e sobre o ajuntamento material de elementos donde se produz a simultaneidade. 

Desse modo, analisar o espaço do poder é associá-lo ao espaço do saber e, 

evidentemente, ao espaço social. 

Os espaços chamados “segregados” na realidade fazem parte do conjunto, da 

totalidade, do nosso mundo, portanto não são espaços de outro mundo ou espaços 

excluídos. A razão dualista deve ser substituída pela razão dialética da interpenetração dos 

contrários e do processo de contradição à obra nas sociedades e nos espaços. A abolição 

do outro para um espaço excluído é uma tentativa de ocultação da realidade da nossa 

sociedade, vontade de reafirmar a aquarela brasileira: país “cordial”. Os discursos 

jornalísticos na repetição eterna da violência buscam dar da violência – como disse Marilena 

Chauí – uma imagem unificada, querendo inventar um lugar da violência. De um lado 

estariam os grupos portadores de violência, e de outro lado, os grupos impotentes para 

combatê-la. Assim, se distingue o “eles” e o “nós”, os “civilizados” e os “bárbaros”. 

                                                 
8 Não foram levados em consideração, por falta de informações da  PM e de denominações explicitas 
no setores censitários do IBGE, os aglomerados rurais inscritos no que o IBGE chama de Extensões 
Urbanas e que fazem parte das zonas de expansão urbana dos municípios considerados – alguns 
contando com habitat sub-integrado, ou “sub-normal” segundo a designação do IBGE. O trabalho de 
campo deverá permitir de corrigir esse aspecto com a identificação desses espaços. 
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Não se admite a estrutural e profunda violência que é aquela de classe.                A 

sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o espaço público. 

Há os espaços dos que mandam e o espaço dos que obedecem. Há a criminalização dos 

espaços, a inculcação nos dominados de que eles mesmos são “A violência”. No entanto, 

não é “o pobre” que é “o violento”, é a estrutura de dominação e exploração que engendra 

violência. A sociedade brasileira busca denegar o conflito de interesses, as diferenças de 

classes e, portanto, vê a contestação, normal em democracia, como ameaça à ordem: 

ordem ou caos! A culpabilidade dos estratos dominantes entranhados no habitus (Bordieu) 

de classe, de gostos e de distinção social tenta, pela espetacularização da violência e pela 

busca de um ethos paradisíaco perdido, eliminar o conflito e impor um maniqueísmo político-

social e espacial: classes laboriosas - classes perigosas. 

Desse modo faz-se necessário estudar o fenômeno da segregação sócio-espacial e 

da correlativa violência sócio-espacial com prudência e centrado no pressuposto de que a 

violência da frase urbana é estruturante da sociedade e que os fragmentos espaciais são 

religados material e simbolicamente por diversas redes. Em função do que descrevemos, 

buscamos conhecer a realidade dos homicídios e inscrevê-la em uma totalidade sem reificar 

um termo do processo como sendo “o processo” e demonstrando a totalidade do fato urbano 

e seu desdobramento como homicídio: os lugares são definidos socialmente e recebem os 

homicídios como conseqüência da posição que ocupam na hierarquia urbana e 

conseqüentemente social. 

Homicídios no espaço urbano da Aglomeração de Vitória 

A Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana) em 2000 totalizava 

uma população de 1,33 milhão de habitantes, 43,2% da população total do estado do 

Espírito Santo. Somente quatro municípios da Grande Vitória – Vila Velha, Cariacica, Serra 

e Vitória - em 2002 detinham 74% dos homicídios do Espírito Santo (conforme o Banco de 

Dados do Movimento Nacional dos Direitos Humanos que colhe informações dos dois 

principais jornais do Espírito Santo, esse banco é aqui utilizado por não dispormos ainda de 

uma organização dos dados da PM para o período considerado). 

A progressão dos homicídios nos quatro municípios citados mostra uma evolução 

com algumas semelhanças, mas que não deixam de configurar comportamentos e 

evoluções próprios para cada município (cf. Figura 1). A Serra e Vitória encontram-se em 

situações opostas. Na Serra ocorreu o maior número de homicídios em sete dos nove anos 

estudados, ao passo que em Vitória ocorre o menor número desde 1995. Cariacica e Vila 

Velha apresentam semelhanças entre 1994 e 1999. Ao contrário dos outros três municípios, 

que tiveram valores elevados em 1998, Vitória passou por esse fato em 1999. Na Serra e 

em Cariacica, após declínio entre 1998 e 2001, no ano de 2002 as cifras se equiparam às 
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quantidades elevadas de 1998. Os quatro municípios têm uma alta taxa de homicídios, 

situando-se entre as principais cidades brasileiras, conforme o Mapa da Violência III 

publicado a partir de dados do SIM/DATASUS do Ministério da Saúde. A cidade de Vitória 

sempre se situou nos últimos anos entre as primeiras cidades do Brasil onde houve mais 

homicídios proporcionalmente a sua população (ocupou o segundo lugar em 1991 e em 

2000). 
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Figura 1 – Evolução dos homicídios em Cariacica (♦), Serra (■), Vila Velha (×) e 

Vitória (▲), 1994 a 2002 (BDV/MNDH). 

Os municípios de Vitória e Serra se localizam no centro e no norte da aglomeração 

urbana. Municípios importantes, o primeiro por ser a capital e concentrar a maior parte dos 

serviços administrativos e uma parte considerável do comércio superior e as sedes das 

principais empresas do Espírito Santo, o segundo, Serra, por concentrar o principal pólo 

industrial do estado – o pólo de Tubarão. A expansão urbana do município da Serra e o 

crescimento de sua população foram fenomenais nos últimos 20 anos. O crescimento de 

Vitória, assim como o de Cariacica e de Vila Velha, foi muito menos espetacular que o da 

Serra. 

Vitória tem uma população de 292.304 habitantes. As taxas corrigidas para o 

município de Vitória manifestam um minorar das situações acentuadas em certos bairros, 

havendo uma distribuição mais equilibrada dos homicídios entre os bairros, formando 

verdadeiros conjuntos que vão do Leste da ilha em direção do seu centro, mas que 

continuam sendo barradas ao meio pelo conjunto dos bairros do entorno de Bairro da Penha 

e São Benedito e pelos morros no entorno do Centro (Forte de São João, Morro do 
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Moscoso) e finalmente, por Santo Antônio e São Pedro no Oeste da ilha. Esses pólos se 

distinguem claramente no conjunto dos bairros do município (Conforme a figura 5). 

A Serra tem uma população (321.181) é a maior área da aglomeração, uma boa 

parte dela é constituída de áreas rurais. É um município, como vimos, de expansão mais 

recente e onde ocorreu uma boa parte dos conjuntos habitacionais construídos e de 

ocupações urbanas na Região Metropolitana de Vitória nos últimos 25 anos. 

O número de homicídios na Serra (253 segundo a PM) foi bem superior ao de Vitória 

(112 segundo a PM e 134 segundo o BDV/MNDH) em 2000. Constatamos aqui, além da 

diferença entre os municípios, as diferenças entre as duas fontes, a da PM e o Banco de 

Dados do Movimento Nacional dos Direitos Humanos a partir dos jornais. 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 

Quando analisamos a carta das taxas corrigidas da Aglomeração (Figura 5) podemos 

constatar, como para Vitória, uma maior equiparação entre conjuntos de bairros, uma 

minoração nas taxas, mas com pólos bem desenhados no entorno de Novo Horizonte – que 

se sobressai no conjunto – de Central Carapina, bem como do pólo Vila Nova de Colares - 
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Feu Rosa - Castelândia, do pólo Planalto Serrano - Campinho da Serra e, finalmente, mais 

isolado Serra Sede. Este último certamente recebendo parte das ocorrências dos bairros do 

entorno. 

De fato, bairros como Manguinhos, a zona das praias à exceção de Jacaraípe e 

Nova Almeida – não sofrem tanto com o fenômeno dos homicídios, assim como Parque 

Residencial Laranjeiras com dois homicídios – bairro de habitat das camadas médias – e 

Eurico Salles, Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, próximos de Vitória e, também lugares de 

habitação das classes médias que não tem nenhum homicídio ou um homicídio no máximo, 

apesar da população destes três bairros ultrapassar 10 mil habitantes. 

O município de Vila Velha possui a maior população da Região Metropolitana da 

Grande Vitória, com 344.625 habitantes. 

Caracterizado por antigas áreas de povoamento, a partir dos anos 70 teve um 

considerável aumento populacional. Esse rápido crescimento foi acompanho pelo 

aparecimento de ocupações desordenadas com ausência de infra-estrutura e serviços 

urbanos. Algumas destas áreas tiveram sua origem em programas governamentais que não 

prosperaram, o que propiciou o surgimento de ocupações irregulares. Um exemplo seria a 

atuação do governo federal, em parceira com o governo estadual, no “Programa de 

Assistência social de Habitação Popular” (PAI), que iniciou o loteamento do bairro Terra 

Vermelha e alguns outros bairros daquela região. 

Esses espaços caracterizam-se como áreas segregadas que, foram geradas pela 

situação de dominação sócio-espacial imposta pelas classes dominantes com o Estado 

como patrocinador, tornando esses lugares espaços de violência exacerbada. 

Dentro desta perspectiva, tem-se para o ano de 2000, 275 homicídios em Vila Velha, que se 

concentraram, sobretudo, em áreas segregadas. 

Podemos então identificar dois principais pólos de violência de acordo com o arranjo 

espacial visualizado na carta de taxas corrigidas (cf. Figura 5): a Grande Terra Vermelha e 

os bairros às margens do Rio Aribiri, que deságua na Baía de Vitória, sendo estes Santa 

Rita, Ilha da Conceição, 1° de Maio, Vila Batista, Conjunto Dom João Batista e Aribiri. 

Com 303.437 habitantes (IBGE adaptado, 2000) e 209 homicídios (dados da Polícia 

Militar, 2000), o município de Cariacica insere-se na aglomeração da Grande Vitória com 

características peculiares de formação do tecido urbano. 

No decênio de 50, do século passado, iniciou-se a expansão urbana do município de 

Cariacica que apresentava, até então, o núcleo urbano de Cariacica Sede e o bairro Jardim 

América como principais áreas ocupadas. Nesse período, o asfaltamento da BR-262, saída 
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de Vitória para o sul e oeste do país, propiciou o surgimento de alguns bairros no seu 

entorno (60% dos loteamentos aprovados no município, segundo o Instituto Jones dos 

Santos Neves - 1983), como Dom Bosco, Alto Lage e Campo Grande. 

Este último, mais tarde, no decênio de 70, torna-se o “centro” do município com a 

concentração dos equipamentos públicos, infra-estrutura e dos serviços urbanos. A sede 

municipal, Cariacica Sede9, antes um núcleo isolado, com a reorganização espacial do 

município perde a centralidade econômica para Campo Grande. 

Ainda nessa época, em razão da atratividade exercida por Campo Grande, constata-

se o movimento de êxodo rural que juntamente com a imigração de habitantes de outros 

municípios e estados, devido ao crescimento econômico capixaba10, gerou o processo de 

ocupação irregular. Concomitantemente ao aumento da aprovação de loteamentos legais 

que formaram bairros como Itacibá, ocorreram as ocupações irregulares que resultaram na 

formação de novos bairros que não disponibilizavam qualquer infra-estrutura básica para o 

estabelecimento de ocupações. 

Como no município de Vitória, em Cariacica os bairros com os maiores números de 

homicídios são advindos da ocupação desordenada de áreas como as encostas dos morros 

e os manguezais. 

Localizado próximo a Cariacica, o município de Viana, com 53.452 habitantes (IBGE, 

2000) e 34 homicídios (dados da Polícia Militar, 2000), insere-se com uma forte identidade 

de espaço rural na aglomeração da Grande Vitória. 

Como Cariacica Sede, o Centro de Viana possui aspectos e características de uma 

cidade em zona rural, entretanto bairros “periféricos” como Marcílio de Noronha, 9.484 

habitantes, e Canaã, 4.294 habitantes, apresentam-se com características de espaços 

urbanos. Provavelmente isto se deve pela proximidade desses dois bairros com os de 

Cariacica e por eles estarem localizados nas margens da Br - 262 que atravessa o município 

no sentido leste-oeste. 

Ao longo da rodovia federal também se encontram os bairros: Industrial (3 

homicídios), Universal (4 homicídios) e Ipanema (3 homicídios), que apresentam 

praticamente o mesmo comportamento em relação ao número de homicídios no ano de 

2000. Dessa maneira, percebe-se cartograficamente um “alinhamento espacial” entre 

Marcílio de Noronha, Canaã, Industrial, Universal e Ipanema, que possuem números de 

homicídios bem próximos. 

                                                 
9 Ainda hoje, Cariacica Sede possui características e aspectos de um espaço da zona rural.  
10 O decênio de 70 ficou conhecido como o período dos “grandes projetos”, em que o sistema 
econômico do estado passou por uma transformação dinâmica, deixando de se caracterizar pela 
produção cafeeira e passando a ganhar espaço com a industrialização.  
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Conclusão 

 A partir dessa apresentação das taxas de homicídios na Aglomeração de Vitória no 

ano de 2000, podemos apontar algumas pistas provisórias. 

O pressuposto inicial da segregação sócio-espacial como uma das condicionantes 

dos homicídios parece confirmar-se quando verificamos que o número maior de homicídios 

– e as taxas brutas e corrigidas bem o indicam - acontece, sobretudo, nos bairros mais 

pobres, nos bairros de habitat das classes dominadas. As diferenças são gritantes em 

Vitória entre os 14 homicídios de São Pedro e dois homicídios em Jardim da Penha – bairro 

mais populoso do município; Na Serra a diferença entre 17 homicídios em Novo Horizonte – 

que diante dessa hecatombe poderia ser conhecido como Terrível Horizonte – e nenhum 

homicídio em Laranjeiras Velha ou Eurico Salles, bairros de habitat de camadas médias é 

flagrante. 

 Da mesma forma, no município de Vila Velha, no sul da aglomeração urbana temos 

Terra Vermelha11 com 9.646 habitantes que tive 37 homicídios em 2000 e, de outro lado, a 

Praia da Costa, lugar de morada das classe dominantes, com 21.464 habitantes e apenas 2 

homicídios. Em Cariacica, Nova Rosa da Penha com 12057 habitantes registra 31 

homicídios, enquanto Campo Grande, centro econômico e político onde habita parcela dos 

dominantes, com 11.856 habitantes teve 7 homicídios. 

Devemos alertar, em tempo, para o fato de que muitos desses homicídios podem 

ocorrer nos bairros, mas serem, em parte pelo menos, função de homicídios de pessoas não 

residentes. Alguns lugares, notadamente na Serra, sobretudo a rodovia que liga Laranjeiras 

à Jacaraípe e a rodovia que liga Carapina à Carapebus, e em Vila Velha na região da Barra 

do Jucú e nos abordos da Rodovia do Sol, são bastante ermos e lugares de desembaraço 

freqüente dos corpos das vítimas dos homicídios de grupos de extermínio. 

Mas, de qualquer forma se estabelece um recorte radical entre o que pode se 

chamar de um “centro” e uma “periferia” urbana na relação com os homicídios na cidade. 

A noção mesmo de “periferia” urbana, de um lugar que se encontra fora do “centro” e 

todo o conjunto de crenças e de medos difundidos coletivamente em relação a ela é 

indicativa da maneira como os moradores dos lugares onde se encontram os dominados 

são vistos como sendo o lugar de moradia da “barbárie”, dos “selvagens” por aqueles que 

moram nos lugares onde vivem os dominantes. Esses últimos se vêem como a “civilização”, 
                                                 
11 É provável que os dados para Terra Vermelha incluam as ocorrências de outros três bairros vizinhos 
(João Goulart, Ulisses Guimarães e 23 de maio) que têm muitos eventos violentos, mas, no entanto, a 
Policia Militar considerou esse dados como sendo somente de Terra Vermelha, inclusive a região é 
conhecida como Grande Terra Vermelha, daí a confusão. Assim as taxas brutas e corrigidas dos 
homicídios desse bairro podem ser bem inferiores, no entanto o número absoluto de homicídios é 
muito grande independente desta observação. 
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mas estão iludidos, pois pensam que as partes da cidade não se tocam ou não são 

relacionais. Estão enganados, pois o que eclode em um lugar tem sua origem processual 

em outro lugar, no nosso caso nas relações de classe e nas imposições de espaços de 

moradia destituídos dos serviços e equipamentos coletivos, na desafiliação sócio-econômica 

dos moradores dos espaços considerados “periféricos” e na total falta de segurança em 

alguns deles. Assim, os espaços urbanos da morte não devem ser vistos como lugar mítico 

do caos, mas como parte de um processo de construção de práticas sociais onde o que 

sobressai em uma primeira analise é a profunda injustiça e desigualdade que engendram as 

mortes quase sempre de categorias sociais dominadas vivendo, trabalhando ou circulando 

nesses lugares e em geral homens jovens e negros. 
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