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A reflexão presente neste artigo não pretende ser exaustiva ou oferecer um 

painel sobre a violência no Estado do Ceará. Mais precisamente, o desejo 

dessa breve análise é ser um texto de ponto de partida. Posto isto, o enfoque 

aqui não é a análise de todos os crimes que acontecem no Estado. Para o fim 

proposto, serão explorados dados sobre taxas de homicídio nacionais, 

estaduais e municipais. Interessa observar como elas se comportaram em um 

determinado período de tempo e qual sua singularidade frente a informações 

disponíveis de outros territórios nacionais e internacionais. Algumas 

considerações de cunho teórico que servem de pressuposto para análise são 

exploradas, rapidamente, no início do trabalho como forma de orientar essa 

reflexão. 

 

A “vida” em sociedade 

Ao pensar sobre a vida em sociedade, é preciso refletir cuidadosamente sobre 

os aspectos do que significa conviver, viver e morrer em uma coletividade 

classificada e constituída na forma de uma sociedade democrática de direito. 

Importante ressaltar que neste tipo de organização social os homens e 

mulheres são sujeitos de direito e gozam, em suas relações sociais, da 

mediação de uma força social que conhecemos como Estado. O Estado, como 

definiu o sociólogo Max Weber (1999), é um corpo administrativo que no 

espaço de um determinado território reclama para si, com êxito, o monopólio da 

violência física. Nas sociedades modernas, conforme ressaltou Michel Foucault 

(1999), o Estado administra a vida social por meio de dispositivos que têm 

como finalidade um trabalho biopolítico cuja função é exercer o controle sobre 

a população, normalizando as maneiras de viver e morrer. 

Assim, nas sociedades democráticas são guardadas certas expectativas sobre 

como devemos viver, mas também temos algumas em relação a como vamos 

morrer. Em sua dimensão microfísica, o poder estrutura e é estruturante de 

maneiras pelas quais acreditamos que devemos viver e devemos morrer. 

Assim, as lutas sociais por reconhecimento e acesso a direitos visam o bem 

viver e também o bem morrer. Tendo em vista este pequeno discurso 

introdutório, aparentemente bastante abstrato, é preciso refletir sobre a 



sociedade brasileira, considerando o seguinte fenômeno social: no Brasil 

morremos mal! 

Vive-se, no Brasil, em uma sociedade cujas taxas de homicídio ultrapassam 

certa razoabilidade, sobretudo, quando os dados nacionais são confrontados 

com os de outros países ocidentais, com aparatos institucionais semelhantes 

ao brasileiro. Estas sociedades são constituídas por corpos administrativos 

fundamentados em modelos de burocracia especializados, regidos por 

legislações que compreendem o trabalho de poderes instituídos e que tem 

certa gerência sobre a conduta das pessoas através de forças policiais, 

sistemas de justiça criminal/penal e penitenciário. Dentre os pressupostos 

importantes da dinâmica das leis que visam normalizar e controlar as condutas 

dos indivíduos que vivem em sociedades democráticas de direito, estão 

princípios morais relativos ao fato de que a vida de uma pessoa corresponde à 

esfera do sagrado, no sentido durkheimiano do termo (Durkheim, 2003). Isto 

significa que, em tese, a vida de uma pessoa não pode ser interrompida em 

função da ação arbitrária de outra pessoa. A vida é uma instância circunscrita e 

protegida por dispositivos que visam sua manutenção através da moral vigente 

e instituída na forma de leis, práticas e punições. É importante destacar que, 

em praticamente todas as sociedades conhecidas, retirar a vida de uma pessoa 

de maneira arbitrária e fora do que a moral estabelece como justo é algo 

passível das mais rígidas punições estabelecidas por determinado grupo que 

partilha de uma existência social comum. Nas sociedades modernas, com o 

esvaziamento das possibilidades de uso particular da força, acredita-se que o 

aparato do Estado, através de seus dispositivos de normalização e controle, 

deve poder criar para os indivíduos sistemas de proteção social que visam, 

dentre outras coisas, preservar suas vidas. Ao verificar dados sobre homicídios  

no Brasil é possível questionar certos princípios em função da vasta expressão 

que crimes de homicídio tem no País. 

 

A “morte” em sociedade 

Ao analisar os dados de homicídios então se começa a perceber que, no Brasil, 

as pessoas morrem em uma escala relativamente diferente da de outras 

sociedades do mesmo tipo. De acordo com dados do Mapa da Violência 2013, 

desde 1989, experimenta-se no País taxas de homicídios por 100.000 

superiores a 20 mortes por 100mil/hab., sendo que em 2010 a taxa foi de 27,4 

e em 2011 foi de 27,1 mortes por 100mil/hab. (WAISELFISZ, 2013). É 

importante destacar ainda que o crescimento percentual da taxa de homicídios 

por 100mil/hab., no Brasil, do ano de 1980 ao ano de 2011 foi de 132,1%. No 

ano de 2010, por exemplo, considerando o número de homicídios por 

100mil/hab., nos países mais populosos do mundo, observa-se o seguinte 

quadro: USA 5,3, Índia 3,4, China 1,0, Paquistão 7,6, Bangladesh 2,7, Rússia 



13,3, Japão 0,3 (2011), México 22,1 (2011). Conforme é possível observar, 

apenas o México se aproxima dos dados nacionais. 

As taxas brasileiras ainda surpreendem se comparadas com as taxas de 

mortalidade existentes em territórios nos quais se desenvolveram os principais 

conflitos armados do mundo nos últimos anos. Ao considerar o período de 2004 

a 2007, Waiselfisz (2013) demonstra que as mortes diretas em confrontos 

armados no mundo por 100mil/hab se desdobraram com as seguintes taxas 

médias: Iraque 64,9, Sudão 8,8, Afeganistão 9,9, Colômbia 6,4, Rep. Dom. do 

Congo 4,1, Sri Lanka 10,8, Índia 0,2, Somália 24,4, Nepal 6,8, Paquistão 1,0, 

Israel/Terr. Palestino 8,3. Ao considerar o fato de que o Brasil não vivencia uma 

guerra civil ou com outros países, nem conflitos raciais, religiosos ou disputas 

por fronteiras, é surpreendente as taxas que se apresentam no País serem  

superiores ou equivalentes a de países que vivenciam os maiores conflitos 

armados do mundo atualmente. 

Ainda no plano das comparações internacionais, o Brasil ocupa hoje um lugar 

de destaque no cenário latino americano. Enquanto Venezuela (36,4 em 2007) 

e Colômbia (45,0 em 2009) apresentam taxas superiores, Equador (15,7 em 

2010), Paraguai (10,6 em 2009), Chile (5,4 em 2009), Argentina (4,4 em 2010), 

Uruguai (5,2 em 2009) e Peru (1,7 em 2007) apresentam taxas muito inferiores 

às que encontramos na realidade brasileira. 

Para além desse quadro geral, as mortes no Brasil seguem uma distribuição 

etária, racial, sexual e territorial distinta. Em 2011, 52,63% dos mortos por 

homicídios eram jovens, 71,44% negros e 93,03% do sexo masculino. Ao 

considerar a taxa de homicídios por 100mil/hab. na população de 15 a 24 anos, 

o estudo de Waiselfisz demonstrou que, no Brasil, em 2011, a taxa foi de 53,4 

homicídios por 100mil/hab., sendo que desde o ano de 2000 essas taxas são 

superiores a 50 homicídios por 100mil/hab. No período de 1980 a 2011, a taxa 

de crescimentos de homicídios de jovens na idade de 15 a 24 anos foi de 

209,5%. A distribuição regional do crime também não se dá de maneira 

igualitária, pois enquanto a média nacional de homicídios por 100mil/hab., em 

2011, era de 27,1, no Estado de Alagoas essa taxa atingiu o índice 72,2 crimes 

por 100mil/hab. No mesmo ano, em Santa Catarina, a taxa foi e 12,6 

homicídios por 100mil/hab. Vale ressaltar que em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, cidades tradicionalmente muito representativas na dinâmica de 

visibilidade do crime, as taxas de homicídios por 100mil/hab experimentaram 

recuos interessantes na primeira década do século XXI. Conforme é possível 

observar no estudo Waiselfisz, em São Paulo, a taxa de homicídios por 

100mil/hab. passou de 41,8, em 2001, para 13,5, em 2011. No Rio de Janeiro, 

no mesmo período, o recuo foi de 50,5 homicídios por 100mil/hab. para 28,3.   

O caso do Ceará 



O Estado do Ceará apresenta um cenário muito interessante relativo aos 

crimes de homicídio no período de 2001 a 2011. Se São Paulo e Rio de Janeiro 

se destacaram neste período pelo recuo em suas taxas, o Ceará apresentou 

movimento inverso. Em 2001, as taxas de homicídio no Ceará eram de 17,2 

por 100mil/hab., passando para 32,7 em 2011. A capital do Estado também 

experimentou um crescimento em suas taxas, sendo que em 2001 a taxa de 

homicídios por 100mil/hab. em Fortaleza era de 27,9, saltando para 54,0 em 

2011. Em 1999, Fortaleza era apenas a 19ª capital brasileira em homicídios por 

100mil/hab., sendo atualmente a 8ª capital brasileira com maior taxa. No 

cenário local, verifica-se a mesma tendência relativa à maior concentração de 

mortes na população jovem de 15 a 24 anos. Ao considerar essa população, 

em 2001, a taxa de Fortaleza era de 52,2, enquanto, em 2011, essa taxa era de 

129,7. Não obstante, não se encontra na Capital do Estado a situação mais 

grave em relação às taxas de homicídios no Ceará. No município de Itaitinga, 

em 2011, a taxa de homicídios da população era de 74,3, ocupando a cidade a 

posição 52 no ranking nacional. Em seguida, Tabuleiro do Norte apresentou 

taxa de 68,1, ocupando a posição 67. Entre os 100 municípios mais violentos 

do Brasil ainda aparece a cidade de Barbalha (59,0) na posição 94.  Ao 

considerar apenas a população jovem, o cenário se altera, sendo Fortaleza a 

mais violenta do Estado, na posição 50 do ranking nacional, seguida de 

Horizonte (118,1), na posição 65, Barbalha (98,9) na 89 e Maracanaú (95,6), na 

92. 

 

Algumas considerações 

A intensificação das mortes violentas no Estado do Ceará é uma tendência que 

tem sido retratada com intensidade pela imprensa local e mobilizado 

pesquisadores a compreender seu movimento, suas causalidades e efeitos. A 

violência e a criminalidade mobilizam a atenção geral e são alvos de 

investimentos políticos importantes. Em um breve retorno as eleições de 2006 

para governador do Estado, é possível verificar como a discussão sobre 

segurança pública mobilizou e praticamente garantiu a eleição do então 

governador Cid Gomes. Com um discurso voltado para o combate à 

criminalidade e a promessa de implementar um programa de policiamento 

intitulado Ronda do Quarteirão, Cid Gomes angariou um vasto capital político 

que lhe garantiu a vitória no pleito de 2006. Em 2014, tendo como meta eleger 

seu sucessor, dificilmente a população cearense será receptiva a novas 

promessas relativas a mudanças na segurança pública por parte do grupo do 

Governador que, depois de oito anos de mandato, não tem o que celebrar 

diante de taxas de homicídios que cresceram significativamente. 

Dentre os problemas que se observa no Estado, a uniformidade das ações no 

campo da segurança pública pautadas quase que exclusivamente no trabalho 



da Polícia Militar (PM) talvez seja um dos principais nós da questão. O Governo 

Cid Gomes modernizou a PM e equipou de maneira substancial esta agência 

de controle da criminalidade. Contudo, a centralização das ações nesta única 

instância de um sistema mais complexo de segurança pública se mostrou 

completamente ineficiente se o fim era construir uma política com impacto 

positivo sobre a criminalidade no Estado. 

É possível observar, por exemplo, que dentre os muitos problemas existentes 

hoje no campo da segurança pública está a capacidade da Polícia Civil (PC) do 

Ceará apurar e dar encaminhamento a processos referentes a crimes de 

homicídio no Estado. Mesmo quando os inquéritos são concluídos, a baixa 

qualidade das investigações e erros do processo criam dificuldades para a 

punição dos culpados. Tal fato demonstra a falta de pensamento sistêmico da 

política de segurança pública do Governo do Estado, dentre outras fragilidades 

oriundas de uma lógica fundamentada no combate e não na prevenção da 

criminalidade.   

Portanto, os desafios políticos a serem enfrentados nos próximos anos impõem 

aos governos uma nova maneira de pensar a segurança pública. Enquanto for 

tratada como problema de polícia e não uma questão social com múltiplas 

interfaces, os mesmos erros se repetirão e possivelmente o povo cearense terá 

que se debruçar sobre diagnósticos mais pessimistas nos próximos anos. Por 

fim, é importante destacar que compreender às dinâmicas dos homicídios 

relacionadas aos programas de governo aplicados à área da segurança pública  

parece um desafio em aberto...   
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