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RESUMO 

Esta monografia analisa as condições socioeconômicas do município de Campos dos Goytacazes, 

sob a ótica do crescimento da economia campista, como uma das causas do crescente aumento da 

criminalidade no período de 2003 a 2017. Considerando que a criminalidade é um dos principais 

problemas que a sociedade brasileira enfrenta, ao lado do desemprego, é importante que ela seja 

relacionada ao problema da desigualdade de renda e ao baixo nível de escolaridade presentes na 

sociedade campista que, em tese, viveu uma fase de crescimento econômico. Esse trabalho 

levanta a hipótese de que há em Campos dos Goytacazes, assim como no Brasil, uma combinação 

dos fatores baixa escolaridade e concentração de renda, o que leva a elevados índices de 

criminalidade. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo comparar as evidências empíricas 

entre as variáveis socioeconômicas e de violência contra a vida e contra o patrimônio em 

Campos. A abordagem metodológica adotada nesta análise tem por base uma revisão teórica da 

literatura relativa à criminalidade, a desigualdade brasileira, à distribuição de renda e ao 

crescimento econômico. Os dados estatísticos utilizados são oriundos das seguintes fontes: 

Instituto de Segurança Pública (ISP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

SEBRAE. Os resultados evocam que, o perfil típico das vítimas fatais são homens, jovens e com 

baixa escolaridade. Segundo a literatura, a criminalidade deve ser estudada na sociologia, na 

psicologia, na economia e no direito, pois tratar a criminalidade de forma única é impossível. A 

conclusão mostra que o baixo nível de instrução de uma população somado pela elevada 

desigualdade socioeconômica e de renda são fatores relevantes para o problema sistêmico da 

criminalidade. 

Palavras-chave: Campos dos Goytacazes, criminalidade, distribuição de renda, nível de 

escolaridade. 



ABSTRACT 

This monograph analyzes the socioeconomic conditions of the municipality of Campos dos 

Goytacazes, under the perspective of the growth of the camper economy, as one of the causes of 

the increasing increase of crime between 2003 and 2017. Considering that crime is one of the 

main problems that society Brazil faces, along with unemployment, it is important that it is 

related to the problem of income inequality and the low level of schooling present in the camper 

society that, in theory, experienced a phase of economic growth. This work raises the hypothesis 

that there are in Campos dos Goytacazes, as well as in Brazil, a combination of low schooling 

factors and income concentration, which leads to high crime rates. Thus, this paper aims to 

compare the empirical evidence between socioeconomic variables and violence against life and 

assets in Campos. The methodological approach adopted in this analysis is based on a theoretical 

review of the literature on crime, Brazilian inequality, income distribution and economic growth. 

The statistical data used come from the following sources: Institute of Public Security (ISP), 

Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and SEBRAE. The results suggest that the 

typical profile of fatal victims are men, young and with low schooling. According to the 

literature, crime must be studied in sociology, psychology, economics and law, because dealing 

with crime in a unique way is impossible. The conclusion shows that the low level of education 

of a population added by high socioeconomic and income inequality are relevant factors for the 

systemic problem of crime. 

Key words: Campos dos Goytacazes, crime, income distribution, schooling level. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A teoria econômica sugere que a desigualdade de renda contribui para o aumento da 

criminalidade. Esse resultado é observado em estudos nacionais que utilizam dados de taxas de 

homicídio. Na literatura internacional, no entanto, em que os trabalhos buscam desagregar os 

diferentes tipos de crimes, os resultados nem sempre são significativos. Segundo Cattani (2006), 

o PIB brasileiro alcançou US$552 bilhões em 2004, e o do Canadá US$905 bilhões. Essa 

diferença toma seu verdadeiro significado quando se considera o PIB per capita, 

respectivamente, de US$3.090 e US$28.390; ou seja, o PIB per capita canadense é nove vezes 

maior que o brasileiro. Pior ainda é em relação a distribuição de renda, pois de acordo com o 

Coeficiente de Gini, o Brasil bate recordes internacionais de desigualdade, estando praticamente 

empatado no ranking dos quatro piores países com maior concentração de renda do mundo. Já no 

outro lado da tabela classificatória está o Canadá ocupando as melhores posições. 

O autor Cattani (2006) ainda destaca que a criminalidade é uma das situações negativas 

mais graves da sociedade e está associada às desigualdades. Pois no Canadá a taxa de 

criminalidade é uma das menores do mundo (2.000 por 100.000 habitantes), já no Brasil vive-se 

uma verdadeira situação de guerra, totalizando quase 50.000 vítimas anualmente. 

Uma das cidades do país em que o índice de criminalidade não para de crescer é Campos 

dos Goytacazes, município do interior do estado do Rio de Janeiro. Dados mais recentes, de 

2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, mostra que Campos tem uma 

população estimada de 490.288 habitantes e, pelo Censo de 2010, tem densidade demográfica de 

115,16 habitantes/km² e apresentou, só no ano de 2016, segundo dados do Instituto de Segurança 

Pública do Rio de Janeiro (ISP), um total de 10.093 registros de ocorrências. 

O destaque econômico de Campos e seu entorno imediato não é recente no estado do Rio 

de Janeiro, tampouco sua importância para a economia nacional. No século XVIII, a atividade 

açucareira se consolidou na cidade e se desenvolveu, tanto em grandes latifúndios como em 

pequenas propriedades, expandindo-se ao longo do século XIX, inicialmente por meio dos 

engenhos e, posteriormente, através das usinas, que conferiram muita importância ao município 

de Campos, contribuindo, inclusive, para a duradoura coesão territorial de um município de 

                                                            
1 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama> Acesso em: 07 de janeiro 

de 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama
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grandes dimensões – o maior do estado do Rio de Janeiro que possui, atualmente, 92 municípios. 

(CRUZ, 2003) 

Em meados dos anos 1970, o Norte Fluminense começou a enfrentar uma importante 

transformação em sua história econômica com a descoberta de um lençol petrolífero na 

plataforma continental de sua costa, que passa a ser denominado Bacia de Campos (PIQUET, 

2003). As transformações trazidas por essa atividade passam a contribuir significativamente para 

uma ampla transformação não apenas econômica, mas também social e política da região, 

especialmente após o início das atividades de exploração (PIQUET, 2003). 

A instalação da Petrobrás em Macaé na década de 1970 e suas subsidiárias, prestadores de 

serviços e todas as atividades indiretas relacionadas ao crescimento do setor, trouxeram não só a 

contribuição dos repasses de royalties (que contribuem para gerar considerável acréscimo na 

receita municipal, tanto em termos diretos, quanto indiretos), mas uma ampla e diversificada 

gama de atividades que contribuem para a geração de empregos, circulação monetária, aumento 

do poder aquisitivo local e regional (ainda que guardadas importantes discrepâncias em termos de 

desnível social e de renda que se expressam, inclusive, espacialmente) e aumento da circulação 

de pessoas a partir de uma nova, e peculiar, dinâmica migratória local e regional. (PIQUET, 

2003) 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a lista dos maiores PIBs 

(Produto Interno Bruto) das maiores cidades brasileiras. O PIB indica a riqueza da cidade, e 

Campos, em 2015, foi de R$ 34,2 milhões. Como se observa na Figura 1, a cidade registrou o 

terceiro maior PIB no Estado do Rio de Janeiro, e o 20º maior do país.2 

 

 

 

  

                                                            
2 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-

goytacazes/pesquisa/38/47001?tipo=ranking&ano=2015> Acesso em: 03 de janeiro de 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/pesquisa/38/47001?tipo=ranking&ano=2015
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/pesquisa/38/47001?tipo=ranking&ano=2015
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Figura 1 . Ranking do PIB dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE. 

Observação: PIB a preços correntes. 

 

Segundo Coutinho (2008), a criação de gado foi a primeira atividade econômica de 

relevância na região, seguida da plantação de cana-de-açúcar, que até o século XIX 

representavam quase a totalidade das atividades econômicas da cidade. Com a chegada da 

ferrovia, ao longo deste século, a cidade, impulsionada pela riqueza gerada pela cultura 

canavieira, passou por obras de urbanização e mecanização da produção da cana. 

A economia campista no século XX viveu fases de 

significativa diversificação. A construção civil, a indústria 

alimentícia, a indústria química, a indústria de minerais não 

metálicos e o setor de serviços caminharam ao lado da 

atividade sucroalcooleira na composição do PIB municipal [...] 

Como todo estado do Rio de Janeiro, os anos 80 marcaram o 

processo de estagnação da economia de Campos. A crise da 

atividade canavieira, que vem reduzindo progressivamente a 

sua produção até os dias atuais, contribuiu decisivamente para 

a crise local. A participação das atividades industriais 

decresceu nos anos 90, passando de 13,5% para 4,3%, e os 

indicadores sociais acompanharam essa tendência. [...] Apenas 

na década de 90, mais especificamente a partir de 1997 com a 

criação da Lei do Petróleo, [...] os municípios da região 
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tiveram um acréscimo significativo das suas receitas em 

função dos royalties petrolíferos. Campos tornou-se o principal 

beneficiário de royalties da região norte fluminense [...] 

(COUTINHO, 2008). 

 

Economicamente, o intervalo temporal que vai dos anos 90 aos anos 2000 caracteriza a 

história do Norte Fluminense como a época do petróleo. Com relação a Campos dos Goytacazes, 

especificamente, a exploração petrolífera, desde os anos 80, atraiu dividendos para a localidade e 

também a migração de pessoas em busca de trabalho. Esse panorama inclui o crescimento da 

urbanização e o aumento da especulação imobiliária. À medida que a região passou a ser 

reconhecida como viabilizadora de novas oportunidades econômicas, o fluxo de pessoas 

aumentou (CORREA, 2012). 

A população que buscou inserção no mercado de trabalho da região possui um perfil com 

relação a anos de estudo que exibe significante disparidade: há os muito escolarizados, com 

formações altamente específicas, muitas vezes advindos de outras regiões ou até estrangeiros, e 

aqueles sem muita qualificação profissional para as oportunidades disponíveis na área. Como 

correlação imediata, há as diferenças socioeconômicas que se refletem nas moradias e acessos à 

urbanização (CORREA, 2012). 

O advento de profissionais com altos salários ligados à indústria petrolífera no Norte 

Fluminense trouxe especulação imobiliária, com comercialização de habitações de alto nível, 

destinadas aos poucos possuidores de um padrão de vida tão diferente do da maioria dos 

habitantes locais. Como reflexo, houve também um incremento da favelização, porque o 

município recebeu migrantes com esperança de serem absorvidos pelo “novo” mercado, 

entretanto não encontraram solo urbano para construírem suas moradias, ou ofertas de edificações 

que fossem condizentes com seus níveis salariais, assim como ocorreu com parcela dos 

moradores locais (CORREA, 2012). 

Atualmente percebe-se que Campos ainda figura no rol das cidades que mais contribuem 

com o crescimento do PIB do país. No entanto, a problemática em relação a esse cenário é, por 

que uma cidade que detém o título de “a capital nacional do petróleo” apresenta um crescimento 

na criminalidade? 

A criminalidade presente em Campos vem crescendo e agravando ainda mais as 

condições da população campista. Segundo Kliksberg (2001), os delitos cometidos por jovens 
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crescem em elevadas proporções, sendo que, o fenômeno da criminalidade, de um modo geral, 

está anexo a três pilares principais: desemprego juvenil, educação e articulação familiar. 

De acordo com Kliksberg (2001, p. 412-413): 

Uma quarta iniqüidade é a que surge do sistema educacional. 

Os diferentes estratos socioeconômicos dos países alcançam 

distintos recordes em anos de escolaridade. O abandono e a 

repetência provocados pelas condições socioeconômicas do 

domicílio minam diariamente a possibilidade de que os setores 

pobres completem seus estudos. [...] A desigualdade 

educacional será um fator muito importante na iniqüidade em 

relação à possibilidade de conseguir trabalho e aos salários que 

se percebem. Os setores desfavorecidos estarão em muito más 

condições nesse sentido pela sua debilidade educacional. [...] 

 

Uma hipótese para a crescente estatística de violência e criminalidade em Campos, pode 

estar associado às condições socioeconômicas do município. Conforme Beato Filho e Reis 

(2013), boa parte da discussão em relação à formulação de políticas públicas de segurança no 

Brasil, parte do pressuposto de que a relação entre estrutura socioeconômica e criminalidade é 

consensual. A crença de que fatores socioestruturais, especialmente de natureza socioeconômica, 

são as causas do fenômeno. 

Importante destacar que os crimes contra o patrimônio, conforme disposto no artigo 155 

do Código Penal3, se refere a “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena - 

reclusão, de um a quatro anos, e multa.” Ou seja, os crimes contra o patrimônio são aqueles que 

atentam diretamente contra o patrimônio de alguém. Já os crimes contra a vida se referem na 

eliminação da vida de uma pessoa provocada por outra. Os delitos previstos no Código Penal que 

se referem aos crimes contra a vida são: homicídio (artigo 121); induzimento, instigação ou 

auxílio ao suicídio (artigo 123); e aborto (artigos 124, 125, 126, 127 e 128). 

No entanto, há outras variáveis que não só as do contexto socioeconômico aqui testado 

determina a criminalidade como um todo. Que outras variáveis poderiam explicar? Algumas 

hipóteses levantadas são: 1) que a prática de crimes seja encarada como uma atividade da 

economia como qualquer outra, ou seja, os indivíduos tornam-se criminosos porque o 

custo/benefício é compensador (exemplo seria o tráfico de drogas); 2) a falta de confiança nas 

instituições, ou seja, o alto nível de reprovação ou alta sensação da falta de eficácia/eficiência 

                                                            
3 Ver: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm> 
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com relação à Polícia e à Justiça gera maior sensação de impunidade e maior incentivo à entrada 

no crime; 3) fatores morais, tanto do infrator quanto da autoridade de segurança. 

O que acontece em Campos, não é um fato isolado, o Brasil, como um todo, vem 

apresentando um crescimento da criminalidade nos últimos 15 anos. Dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, mostram que em 2015 houve 59.080 

homicídios no Brasil – o que equivale a uma taxa por 100 mil habitantes de 28,9. Este número de 

homicídios mostra que, apesar do crescimento econômico experimentado nesse período, a 

criminalidade não diminuiu. Por outro lado, a bibliografia sobre o tema (TEIXEIRA; SERRA, 

2006) e (BARCELOS; PEREZ, 2009) mostra que a criminalidade é um empecilho ao 

crescimento econômico, já que desestimula investimentos, ao elevar custos. Ou seja, a princípio 

podemos imaginar então que o avanço da criminalidade impediu um crescimento ainda maior da 

economia brasileira nos últimos 15 anos. 

A criminalidade e a violência afetam negativamente o desenvolvimento econômico e 

social (CRUZ; ARAÚJO, 2012). É um problema econômico porque, por um lado está associado a 

condições financeiras, e por outro, limita o desenvolvimento do país. E é um problema social 

porque afeta diretamente a qualidade e expectativa de vida das populações. 

Para Oliveira (2002), o desenvolvimento econômico deve resultar do crescimento 

econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, incluindo as alterações da 

composição do produto e a alocação de recursos pelos diferentes setores da economia. Nesse 

sentido, ter-se-ia o melhoramento dos indicadores de bem-estar econômico e social, dentre eles a 

pobreza, o desemprego, a desigualdade social, as condições de saúde, de alimentação, de 

educação e de moradia. 

Entre tantos outros efeitos, a criminalidade desestimula o interesse das pessoas em 

investir tempo e dinheiro em educação e trabalho, e pode induzir uma parte da população a 

desenvolver atividades delitivas, ao invés de ações de participação social. Cada vez mais os 

governos alocam recursos no combate ao crime e a população com medo de ser vítima da 

violência adota comportamentos defensivos na forma de sistemas de segurança, seguros, recorre 

às grades, muros altos, cercas elétricas, etc, para buscar sensação de segurança e reclusão social. 
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Um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)4 revelou que em 2014, em nenhum país do 

mundo, sem guerra declarada, mais seres humanos mataram outros seres humanos do que no 

Brasil. Quase 60.000 pessoas foram assassinadas no país. No entanto, a principal evidência desse 

estudo é a constatação de que houve um crescimento de 16,5% dos gastos nacionais com 

segurança pública em 2014 comparado ao ano anterior. Passamos de um pouco mais de sessenta 

e um bilhões de reais em 2013 para pouco mais de setenta e um bilhões de reais em 2014. Em 

relação ao PIB, passamos de 1,26% para 1,29%. 

O senso comum nos levar a pensar que países de renda mais alta possuem menores 

índices de criminalidade. Entretanto, a literatura sobre o tema mostra que isso só é verdade desde 

que esses países também tenham boa distribuição de renda e alto nível de instrução da sua 

população. 

[...] No Canadá, a política de distribuição de renda 

complementar pelo Estado é elemento essencial na elevação 

dos níveis de vida e de cidadania da população pobre e de 

redução das desigualdades provocadas pelo mercado. No 

Brasil, a população em situação equivalente é quatro ou cinco 

vezes maior e, em quase todos os casos, é atendida de maneira 

intermitente pelos planos redutores da pobreza, muito dos 

quais se confundem com a filantropia reprodutora da situação 

de miséria (MESTRINER, 2001). 

Nesse sentido, sabendo que: i) a incidência de crimes contra a vida são maiores em uma 

população com baixo nível de escolaridade, pelo fato de ser na rua que os indivíduos têm 

oportunidade de aprender a cometer crimes como o latrocínio (roubo seguido de morte), 

tentativas de homicídio, entre outros, além de começar a se envolver com drogas; ii) e os crimes 

contra o patrimônio seriam explicados pela concentração de renda (características da 

infraestrutura existente nos bairros). Esse trabalho levanta a hipótese de que há em Campos dos 

Goytacazes, assim como no Brasil, uma combinação desses fatores (baixa escolaridade e 

concentração de renda), o que leva a elevados índices de criminalidade. 

Assim, este trabalho tem o objetivo de fornecer evidências empíricas das comparações 

entre variáveis socioeconômicas e a criminalidade no município de Campos dos Goytacazes. As 

                                                            
4 Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/8_anuario_2014_20150309.pdf> Acessado em: 09 de 

abril de 2017. 

http://www.forumseguranca.org.br/storage/8_anuario_2014_20150309.pdf
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variáveis utilizadas referem-se aos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa, no período de 

2003 a 2017. 

Além disso, objetiva-se analisar os dados sobre incidências criminais na cidade de 

Campos; verificar os indicadores socioeconômicos do município; e fazer um levantamento 

bibliográfico buscando introduzir a análise econômica como ferramenta para captar a relação 

entre criminalidade e informações socioeconômicas. 

De forma a realizar o proposto acima, o presente estudo está organizado em quatro 

seções, a seção 1 apresenta esta introdução. A seção 2 ilustra a base teórica a qual apresenta 

abordagens que relacionam os fenômenos criminalidade e variáveis econômicas. Na seção 3 

apresenta o desenvolvimento metodológico. Já, na seção 4 são apresentadas as principais 

estatísticas do estudo. Por fim, a seção 5 apresenta as principais conclusões do presente trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 - DESIGUALDADE SOCIAL E CRIMINALIDADE VIOLENTA NO BRASIL 

A criminalidade é um fenômeno que afeta de forma significante a sociedade, por isso 

requer uma atenção pública. Por conseguinte, no Brasil vários estudos têm sido realizados na 

busca de compreender esse problema social. A Ciência Econômica (SANTOS; KASSOUF, 2008) 

não se limita apenas a estudar questões de ordem macroeconômica, como juros, inflação, câmbio, 

mas, também, estuda e se preocupa com as condições de vida da população brasileira. Dessa 

forma, também “cabe aos economistas a investigação das causas da criminalidade, a fim de se 

proporem soluções para os problemas que afetam o bem-estar social”. 

Diante disso, no livro “Violência letal, renda e desigualdade social no Brasil”, Cano & 

Santos (2001) exploraram a relação entre as taxas de homicídio e as dimensões econômicas, 

fazendo-a em diferentes escalas, como entre países, Estados, municípios e bairros. Os autores 

examinaram as convergências e as divergências dos resultados de estudos sobre a relação pobreza 

e crime, partindo da controvérsia existente sobre os determinantes estruturais do homicídio. 

Para a análise entre os países, os autores relacionaram a incidência dos homicídios com a 

renda e a educação, através dos indicadores do PNUD para 1997 e os índices de urbanização e a 

razão de renda dos 20% mais ricos sobre a dos 20% mais pobres da população, através dos 

indicadores do Banco Mundial, para 1994. Os dados foram analisados por meio da regressão 

múltipla para estimar a variação das taxas de homicídio, sendo as variáveis independentes 

introduzidas hierarquicamente. Na comparação entre os países, verificou-se a relação entre as 

altas taxas de violência letal com baixa renda e com alta desigualdade. Apesar desse resultado, os 

autores afirmaram que esses efeitos não eram muito sólidos devido ao reduzido número de 62 

países considerados na análise e pela presença de casos com valores extremos. 

No caso dos Estados brasileiros, Cano & Santos (2001) perceberam problemas de 

notificação incompleta na base de dados do SIM/MS para os Estados do Maranhão e do Piauí, 

fazendo com que esses dados fossem descartados da análise. Os testes estatísticos para a relação 

entre homicídios, renda e desigualdade foram realizados com dados de 1991. Os dados sobre 

urbanização foram obtidos do IBGE, para 1991, e os dados sobre educação, renda e desigualdade 

foram retirados do PNUD, para 1998. Os índices de educação e de renda foram calculados da 
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mesma maneira que no Índice de Desenvolvimento Humano dos países. A desigualdade foi 

medida por meio da L de Theil, de modo que, quanto mais alto o coeficiente, maior a 

desigualdade na distribuição de renda. Dessa forma, os autores não comprovaram a relação entre 

a renda e desigualdade com os homicídios, mas com as taxas de urbanização. Chamaram atenção, 

no entanto, para o fato de que essas interpretações deveriam ser consideradas com cuidado, 

devido ao pequeno número de casos e aos problemas de validade das comparações entre os 

Estados. 

Após a análise entre os Estados, os autores selecionaram o Estado do Rio de Janeiro para 

fazer a análise intermunicipal. Ao analisar a variação das taxas de homicídio em relação à renda 

per capita nos municípios do Rio de Janeiro, para o ano de 1991, percebeu-se que a renda não 

teve impacto claro sobre as taxas de homicídio dos municípios analisados. Já a desigualdade, 

medida pela L de Theil teve efeito ameno sobre as taxas de homicídio. Os autores perceberam 

também que as municipalidades com o alto grau de violência letal estavam localizadas na área 

metropolitana do Rio de Janeiro e possuíam distribuição de renda relativamente homogênea em 

relação ao restante do Estado. A urbanização teve influência mais forte e consistente sobre os 

homicídios, e as municipalidades urbanas tiveram taxas de homicídio mais elevadas do que as 

cidades rurais. Entretanto, por se tratar de uma realidade particular, Cano & Santos (2001) 

consideraram que os resultados não poderiam ser generalizados para outros Estados ou para 

outras municipalidades. 

Quando consideradas diferentes áreas de uma cidade, como os bairros, não existem dados 

disponibilizados, em meio digital, sobre índices de desigualdades para essas áreas das 

municipalidades, indisponibilidade que inviabiliza o uso dos indicadores habituais para essa 

escala. Diversos estudos intraurbanos apresentados por Cano & Santos (2001) demonstraram que 

habitantes de baixa e média renda corriam riscos maiores de serem assassinados em relação a 

residentes com renda mais elevada. Por esse motivo, segundo os autores, no espaço urbano nas 

áreas metropolitanas do Brasil, as mortes violentas eram mais altas entre os habitantes de bairros 

pobres do que entre os habitantes de bairros de classe média ou média alta. 

Cano & Santos (2001) afirmaram que, de fato, sempre foi muito difícil desvendar a 

associação entre pobreza, renda e desigualdade, em relação às taxas de homicídio, especialmente 

quando se trabalha com dados agregados. Os autores concluíram que a força da relação entre as 
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variáveis pode ser diferente de acordo com os níveis de análise, cuja força pode variar de 

intensidade por outros fatores particulares num ou noutro nível particular. Por fim, afirmaram que 

a urbanização parecia ser um fator determinante da violência, junto com questão da renda no 

interior das cidades. 

Os autores ainda alertam para a precariedade dessas conclusões, afirmando que elas 

deveriam ser lidas com cuidado, dado o pequeno número de casos e os problemas gerais de 

validade e de confiabilidade. Acrescentaram ainda que, apesar de as teorias não necessariamente 

convergirem em seus diagnósticos, o homicídio sempre foi um fenômeno complexo, sendo 

determinado por vários fatores. No atual estado em que se encontram os estudos contendo a 

relação entre violência letal e pobreza, a analogia entre eles não poderia ser negada, pois “[…] as 

análises ecológicas até este momento no Brasil mostram uma forte relação entre a pobreza e a 

violência letal nas cidades […]” (CANO & SANTOS, 2001, p. 86). 

Lemos, Santos Filho e Jorge (2005) investigam as razões socioeconômicas dos crimes 

contra o patrimônio e dos homicídios no município de Aracaju através de levantamento dessas 

informações por bairros da capital sergipana. Utilizam um modelo econométrico de regressão 

múltipla em que a taxa de criminalidade seria explicada por variáveis como concentração da 

renda, nível de escolaridade, taxa de desemprego, densidade demográfica, confiança nas 

instituições, entre outras. Os crimes contra o patrimônio seriam explicados pela concentração de 

renda, características da infraestrutura existente nos bairros, a baixa densidade demográfica e a 

menor participação dos jovens no total da população; já para os homicídios não houve conclusão 

por haver problemas nessa informação. 

Barros, Henriques & Mendonça (2000), ao discutirem a desigualdade e a pobreza no 

Brasil, afirmaram que seus elevados níveis de pobreza encontram seu principal determinante na 

estrutura da desigualdade brasileira, da distribuição da renda e das oportunidades de inclusão 

socioeconômicas. Um exemplo é que em 1999, aproximadamente 14% da população brasileira se 

constituía em famílias com renda inferior à linha de indigência e 34% abaixo da linha da pobreza, 

ou seja, cerca de 22 milhões de brasileiros podiam ser classificados como indigentes e 53 milhões 

como pobres. Esses 53 milhões encontravam-se heterogeneamente distribuídos abaixo da linha de 

pobreza e sua renda média estava 55% abaixo do valor dessa linha. Os 22 milhões de indigentes 

estavam distribuídos de forma heterogênea, com renda 60% abaixo da linha de indigência. 
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Resende e Andrade (2011), num estudo para 256 municípios do Brasil com mais de 

100.000 habitantes, usam um modelo econométrico em que a taxa de criminalidade é 

determinada por fatores socioeconômicos como pobreza, desemprego e instabilidade familiar; da 

densidade populacional; e da probabilidade de ser preso e punido pela ação do sistema de 

segurança pública. Os resultados obtidos pelos autores indicam que a desigualdade de renda é um 

fator determinante de crimes contra a propriedade, mas não para crimes contra a pessoa. 

Na análise sobre a esfera intermunicipal, Beato (1998, p. 78), ao estudar os Determinantes 

da Criminalidade em Minas Gerais, tentou entender “[…] quais as características estruturais dos 

municípios, como o tamanho da população e sua densidade, sua estrutura de produção de bens e 

serviços e seu grau de desenvolvimento, que fornecessem um contexto favorável à ocorrência de 

diferentes tipos de delitos […]”. Foram exploradas algumas das implicações da abordagem 

espacial na análise das taxas de criminalidade violenta (homicídio, tentativa de homicídio, 

estupro, roubo e roubo à mão armada) para o Estado de Minas Gerais, na suposição de que muitas 

dessas implicações poderiam ser verificadas nessa unidade de análise. O enfoque dos criminosos 

mudou para os correlatos espaciais da ocorrência dos delitos. 

As taxas de criminalidade violenta, por 100 mil habitantes, em 1991, foram analisadas 

separadamente nos 756 municípios do Estado e seus correlatos socioeconômicos. A análise partiu 

da suposição de que as implicações para um indivíduo ser alvo preferencial da criminalidade 

violenta poderiam estar relacionadas às variáveis socioeconômicas. As variáveis 

socioeconômicas foram analisadas separadamente. Percebeu-se, assim, que o comércio varejista, 

o número de empresas, a arrecadação do ICMS, o PIB por habitante, o tamanho da população, a 

densidade populacional, o grau de urbanização, o IDH e o percentual de famílias com mais de um 

salário mínimo estavam correlacionados com os crimes violentos contra a propriedade, como o 

roubo e o roubo à mão armada. Esses crimes estavam sempre presentes nas cidades maiores, em 

que havia um volume significativo de comércio varejista e de empresas. 

A conclusão do autor foi que a correlação a ser estabelecida, para a explicação desse tipo 

de crime, não era com a pobreza, mas com a riqueza. A prosperidade geraria um incremento nas 

oportunidades para a ação criminosa, em especial para os crimes violentos relacionados à 

propriedade (como roubo e roubo à mão armada), à medida que forneciam alvos viáveis e 

compensadores, além de dificultar os mecanismos tradicionais de controle social e vigilância. 



 
 

20 

 

Já as taxas de homicídios, as tentativas de homicídios e os estupros correlacionaram-se 

negativamente com o percentual de casas com esgoto. A suposição era a de “[…] que em 

localidades onde a companhia de água e esgoto ainda não chegou, a polícia e o sistema judiciário 

estejam igualmente distantes” (BEATO, 1998, p. 87). As regiões do Estado pouco desenvolvidas 

teriam maiores taxas de homicídios, de tentativas de homicídios e de estupros devido aos valores 

oriundos de códigos tradicionais de honra e em razão da valorização da mediação violenta de 

conflitos entre membros de um mesmo grupo, bem como da pequena possibilidade de punição. O 

autor concluiu que as taxas de homicídios se distribuíram entre as cidades de todos os tamanhos, 

pois não dependiam da seleção de alvos viáveis e nem das oportunidades para a ação criminosa. 

A incidência dos crimes de homicídios seriam maiores nos municípios menos desenvolvidos 

economicamente, não compartilhando, esses crimes, de atributos estruturais para sua ocorrência. 

Conforme Santos e Kassouf (2008), as principais evidências são que a desigualdade de 

renda e os retornos do crime parecem ser fatores de incremento da criminalidade. Além disso, há 

efeitos espaciais afetando a criminalidade bem como esta é sujeita aos efeitos de inércia, ou seja, 

parte da violência vivida por uma geração tende a se perpetuar para as gerações seguintes. 

Contudo, há um consenso de que a desigualdade de renda é um fator que afeta positivamente o 

comportamento criminoso. 

Beato & Reis (2000), no artigo “Desigualdade, Desenvolvimento Sócio-Econômico e 

Crime”, ao aplicarem a teoria das oportunidades, procuraram a explicação para o crescimento e a 

distribuição das taxas de crimes violentos contra a pessoa e contra o patrimônio em relação às 

desigualdades socioeconômicas em 723 municípios do Estado de Minas Gerais, em 1991. Ao 

buscarem uma explicação do crescimento e da distribuição desses tipos de crimes, os autores 

utilizaram modelos de análise que ultrapassavam o exame exclusivo das características sociais 

dos atores do crime. Assim, testaram a relação entre criminalidade violenta (contra a pessoa e 

contra o patrimônio) com os indicadores socioeconômicos, com a finalidade de sugerir hipóteses 

alternativas para explicar o fenômeno no Estado. Foram examinadas algumas evidências 

elaboradas pelas abordagens tradicionais brasileiras, na explicação do crescimento das taxas de 

criminalidade violenta, como a pobreza, a presença do Estado e o desemprego, e concluíram que 

os crimes violentos têm pouca correlação significativa com essas variáveis socioeconômicas. 
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As conclusões destacaram que os crimes violentos contra o patrimônio (roubo, roubo à 

mão armada e roubo de veículo) possuíam forte correlação com a densidade demográfica e com o 

grau de urbanização. Esses crimes eram positivamente correlacionados com os Índices de 

Desenvolvimento Humano, com o número médio de anos de estudo e com a taxa de incidência de 

drogas. Tratava-se de indicadores que se referiam a um contexto urbano de desenvolvimento e se 

associavam a um estilo de vida, sendo as drogas um dos componentes presentes. Esse estilo era 

inversamente proporcional à taxa de renda insuficiente e ao analfabetismo, ou seja, indicadores 

de subdesenvolvimento. 

Em relação aos crimes violentos contra a pessoa, dentre os quais os homicídios, a 

correlação com os índices de prosperidade e de desenvolvimento humano foi negativa. Dessa 

forma, estavam inversamente correlacionados com o Índice de Desenvolvimento Humano e 

diretamente correlacionados com as taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil. Os autores 

acreditavam que estava ocorrendo um verdadeiro paradoxo, pois o incremento dos indicadores 

sociais e a estabilidade das instituições políticas estariam acompanhados do crescimento dos 

vários tipos de criminalidade violenta, nos grandes centros urbanos. Embora não avançassem na 

análise, os autores indicaram que, nos locais pobres da cidade, os assassinatos poderiam estar 

relacionados ao tráfico e ao consumo de drogas. 

No artigo “Homicídio e Violação de Direitos Humanos em São Paulo”, Cardia, Adorno 

& Poleto (2003) investigaram o crescimento das taxas de homicídios por 100 mil habitantes e sua 

relação com o escasso acesso aos direitos econômicos e sociais. A análise recaiu sobre os 96 

distritos censitários da Região Metropolitana de São Paulo, e partiu da problemática de identificar 

os cenários sociais singulares que mais favoreceram as elevadas taxas de homicídios nesses 

distritos. 

A violência letal no Brasil foi considerada pelos autores como um fenômeno tipicamente 

urbano. Desse modo, não estaria generalizada por todo o país, mas concentrada nas áreas 

metropolitanas. Esses lugares, com graves violações de direitos humanos e sobreposições de 

múltiplas carências econômicas e sociais, se tornariam terreno fértil para a violência se 

desenvolver. 

A relação entre as taxas de homicídio e o escasso acesso aos direitos econômicos e sociais 

foi testada em análise fatorial. Para a análise dos dados, Cardia, Adorno & Poleto (2003) 
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apresentaram os dados disponíveis para cada distrito analisado, em relação a todas as variáveis 

selecionadas. Primeiramente, as taxas de homicídio foram analisadas em relação a cada uma das 

variáveis de acordo com o distrito censitário, mediante emprego do método de correlação de 

Pearson. Após descobrirem quais variáveis socioeconômicas estavam correlacionadas com as 

taxas de homicídios, os autores aplicaram dois procedimentos: regressão linear-múltipla e análise 

fatorial segundo o método de rotação Varimax. A análise fatorial revelou-se mais eficiente e 

apontou dois fatores explicativos para 61% das oscilações das variáveis: o primeiro fator 

demonstrou que, quanto mais elevado o crescimento populacional, a porcentagem de 

adolescentes e de pré-adolescentes, o congestionamento habitacional, a baixa razão etária (menos 

idosos residentes), o menor acesso à rede de esgotamento sanitário, o menor acesso a empregos e 

menor o grau de escolaridade, mais altas seriam as taxas de homicídios. O segundo fator mostrou 

que, quanto maior a concentração de chefes da casa com elevado grau de escolaridade e renda 

acima de 20 salários mínimos, menor era a porcentagem de chefes da casa com baixo grau de 

escolaridade, maior era a porcentagem de leitos em hospitais e menor a mortalidade infantil, e, 

consequentemente, menores seriam as taxas de homicídios do local. 

Diante desse resultado, os autores notaram que a pobreza em si, ou a concentração de 

população muito pobre, não explicariam as altas taxas de homicídios. Para Cardia, Adorno & 

Poleto (2003), as taxas de homicídios eram maiores nos distritos censitários onde as 

sobreposições de carências eram maiores, combinadas com: a concentração da população jovem; 

a ausência de idosos; a ausência de empregos; o baixo grau de escolaridade dos chefes do 

domicílio; e a ausência de políticas públicas para amenizar o impacto da pobreza na falta de 

investimentos em habitação, em infraestrutura e em saúde. 

Estudos de Cardia & Schiffer (2000) estabelecem relações entre a distribuição espacial da 

violência e a distribuição espacial das condições de vida e de infraestrutura urbana na cidade de 

São Paulo. Nesses estudos, as autoras detectaram que as regiões em que ocorreram as mais 

elevadas taxas de homicídio são também aquelas que mantêm, no mesmo espaço, alta 

concentração populacional, crescimento demográfico, congestionamento domiciliar, região de 

menor oferta de emprego, de leitos hospitalares e menor oferta de espaços e agências de 

promoção de lazer. 
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Minayo (1994) argumentou que a violência vem sendo abordada como fenômeno social 

com múltiplas determinações articuladas que se assentam numa estrutura social desigual e 

injusta. Em termos da conjuntura econômica e social a partir da década de 1980, o país tem 

apresentado alguns fatores que podem estar relacionados ao aumento das taxas de mortes 

violentas, especialmente os homicídios, nos grandes centros urbanos, tais como: declínio da renda 

per capita entre 1980 a 1992, o rápido processo de urbanização com mudanças socioculturais, 

levando a uma deterioração da qualidade de vida; a consolidação dos grupos de extermínio; a 

acentuação das desigualdades socioeconômicas, entre outros. 

Mariano (2010) também buscou evidências empíricas através de um método 

econométrico de Mínimos Quadrados Ordinários do impacto de variáveis socioeconômicas como 

PIB per capita, emprego formal, densidade demográfica, escolaridade, concentração de renda, 

número de policiais, no nível de crimes contra o patrimônio nos municípios de São Paulo. Como 

resultado, apenas o PIB per capita e o número de policiais não foram significativos 

estatisticamente. 

Como pode ser percebido, nos estudos realizados sobre as questões estruturais e 

criminalidade violenta, as controvérsias ainda são muito evidentes. Em determinados estudos 

existe a relação e em outros não, chegando às afirmações de um extremo ao outro. Isso demonstra 

que o debate não está por terminado. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será de caráter descritivo de dados coletados de informações 

socioeconômicas do município em análise e dados relativos à violência e criminalidade. Buscou-

se, do mesmo modo, informações socioeconômicas de outras regiões, para fins comparativos. 

Optou-se, também, pela utilização de indicadores, para avaliação do desempenho municipal.  

As estatísticas criminais utilizadas foram obtidas através da Secretaria de Segurança 

Pública que divide o estado do Rio de Janeiro em Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), 

que representam grupos de delegacias de polícia administrados pelo governo estadual. Campos 

dos Goytacazes está incluído na AISP 8 e foi utilizado dados no período de 2003 a 2017. 

Essas estatísticas são disponibilizadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) que 

processa e divulga os dados provenientes dos registros de ocorrências da Polícia Civil do Estado 

do Rio de Janeiro (PCERJ), fornecidos pelo Departamento Geral de Tecnologia da Informação e 

Telecomunicações da Polícia Civil (DGTIT) e auditados pela Corregedoria Interna da Polícia 

Civil (COINPOL). 

Com isso, os dados criminais se baseiam na data em que foi confeccionado o Registro de 

Ocorrência e sua divulgação tem periodicidade mensal. As incidências criminais e 

administrativas do estado são agregados em 39 títulos5, que são apresentados da seguinte forma: 

● Vítimas de Crimes Violentos: totais de Homicídio doloso, Lesão Corporal Seguida 

de Morte, Roubo Seguido de Morte (Latrocínio), Tentativa de Homicídio, Lesão 

Corporal Dolosa e Estupro; 

● Vítimas de Crimes de Trânsito: totais de Homicídio Culposo de Trânsito e Lesão 

Corporal Culposa de Trânsito; 

● Vítimas de Morte com Tipificação Provisória: totais de Encontro de Cadáver e 

Encontro de Ossada; 

● Registros de Crime Contra o Patrimônio: totais de Roubo a Estabelecimento 

Comercial, Roubo a Residência, Roubo de Veículo, Roubo de Carga, Roubo a 

Transeunte, Roubo em Coletivo, Roubo a Banco, Roubo de Caixa Eletrônico, 

Roubo de Aparelho Celular, Roubo com Condução da Vítima para Saque em 

                                                            
5 Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=39> Acessado em: 16 de maio de 2017. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=39
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Instituição Financeira, Furto de Veículo, Extorsão Mediante Seqüestro (Sequestro 

Clássico), Extorsão, Extorsão com Momentânea Privação da Liberdade (Sequestro 

Relâmpago) e Estelionato; 

● Atividade Policial: totais de Apreensão de Drogas, Armas Apreendidas, Prisões, 

Apreensão de Adolescente, Recuperação de Veículo e Cumprimento de Mandado 

de Prisão; 

● Outros Registros: totais de Ameaça, Pessoas Desaparecidas, Homicídio 

Decorrente de Intervenção Policial, Policiais Militares Mortos em Serviço e 

Policiais Civis Mortos em Serviço; 

● Totais de Registros: totais de Roubos, Furtos e Registros de Ocorrência. 

A criminalidade abordada neste trabalho está centrada nos atos em que houve intenção de 

cometer o delito. Sendo assim, considera-se as incidências de Crimes Violentos (crimes contra a 

vida) e Crimes Contra o Patrimônio; as demais incidências e os falecimentos em decorrência de 

suicídios não são contemplados na medida em que eles estão além do proposto deste trabalho. 

Já a fonte de dados utilizada para os indicadores socioeconômicos, foi a base demográfica 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados coletados se referem, principalmente, 

ao último Censo Demográfico (2010) e dizem respeito ao panorama de trabalho, rendimento, 

educação, economia e população. Também buscou-se informações sobre as micro, pequenas, 

médias e grandes empresas em Campos divulgados pelo SEBRAE. 

Outro fator considerado foi a disponibilidade dos dados necessários à confecção desta 

monografia. Muitas fontes apresentavam informações consistentes somente até 2010, inclusive o 

próprio IBGE, impedindo a análise completa para o ano de 2017. Assim, grande parte das fontes 

de consulta constituíram-se de pesquisas e trabalhos acadêmicos, artigos de periódicos e 

informações obtidas através do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015 e o Atlas da 

Violência de 2017. 

Dentre os dados escolhidos para a realização do trabalho, destacam-se o PIB per Capita, 

Estabelecimentos por Setor em Campos e a Distribuição Salarial. O uso destes dados permite não 

restringir a análise do desenvolvimento municipal, somente nos diz respeito à dimensão de 

crescimento econômico. O desenvolvimento econômico implica não só em taxas de crescimento 

econômico, mas também em mudanças qualitativas. Usualmente, o bem estar de uma população 
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e, consequentemente, a classificação de países ou regiões, são avaliados pelo tamanho de seu PIB 

per capita. Entretanto, o progresso humano e a evolução das condições de vida das pessoas não 

podem ser medidos apenas por aspectos econômicos. Por isso, buscou-se medidas 

socioeconômicas mais abrangentes, que incluem outras dimensões fundamentais da vida e da 

condição humana. 

Desta maneira, o objetivo da utilização destes dados foi de obter um diagnóstico da 

realidade local, demonstrando a diversidade existente no município em estudo. Foram úteis, da 

mesma forma, por avaliarem o impacto e a eficácia de decisões e ações políticas assumidas não 

só pelos governantes, mas pela sociedade como um todo. No entanto, cabe salientar que os dados 

expressam apenas aspectos parciais, sendo incapazes de refletir todas as dimensões da realidade, 

muitas destas não mensuráveis numericamente, como, por exemplo, a cultura e a sociabilidade. 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

 

4.1 - INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

 

Distanciando-se cerca de 279 km do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes localiza-se 

na Região Norte Fluminense, que abrange ainda os municípios de Cardoso Moreira, São Fidélis, 

São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e 

Quissamã. 

Dividida pelo rio Paraíba do Sul, a cidade ocupa uma área de 4.026,696 km²6. No 

município essa divisão da cidade do lado esquerdo (Guarus) e direito do rio (Centro) é uma 

característica importante, porque os bairros localizados ao lado direito do rio possuem regiões 

mais valorizadas em relação aos que estão ao lado esquerdo do rio.  

E essa divisão torna-se relevante quando associado à questão da segurança pública. É 

comum constatar que os bairros do subdistrito de Guarus costumam concentrar problemas ligados 

à desordem urbana e à violência. Adorno (2002, p. 101), considera que “não há um consenso 

sobre o porquê do aumento da violência, mas, [...], aponta três hipóteses, quais sejam: as 

mudanças na sociedade e nos padrões convencionais de delinquência; a crise do sistema de 

justiça criminal e a desigualdade e segregação urbana.” 

No que tange ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Campos se situa na 

faixa de Desenvolvimento Humano Alto, como se observa nas figuras 2 e 3. De acordo com 

dados do IBGE7, o IDHM de Campos é de 0,716 em 2010. A dimensão que mais contribui para o 

IDHM do município é longevidade, com índice de 0,830, seguida de renda, com índice de 0,715, 

e de educação, com índice de 0,619. 

 

 

 

  

                                                            
6 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama> Acesso em: 03 de janeiro 

de 2018. 
7 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/campos-dos-goytacazes_rj> Acesso em: 25 de 

fevereiro de 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-goytacazes/panorama
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/campos-dos-goytacazes_rj
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Figura 2 IDHM Campos de 1991, 2000 e 2010 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 

 

Figura 3 Componentes do IDHM Campos de 1991, 2000 e 2010 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 

 

De acordo com dados do IBGE, conforme se observa na Figura 4, em Campos predomina 

a população jovem, entre 15 a 29 anos, correspondendo, no Censo 2010, a 118.954 pessoas.  
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Figura 4 População Campista segundo Faixa Etária (em pessoas) 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 

Este dado se mostra relevante, pois estudos na área de segurança pública atestam que, no 

Brasil, este é o grupo etário mais vulnerável à violência, seja como agressor, seja como vítima. 

Assim, como diz Zaluar (2007, p. 34): 

[...] essas novas formas mundiais de atividades econômicas 

ilegais e violentas não podem ser consideradas estratégias de 

sobrevivência para os jovens que morrem antes de ter 25 anos. 

Os efeitos combinados da pobreza e da urbanização acelerada, 

sem que houvesse um desenvolvimento econômico necessário 

para oferecer emprego urbano aos migrantes e aos 

trabalhadores pobres, não são suficientes para compreender os 

conflitos armados que matam homens jovens. 

 

Outro segmento com grande contingente se refere à questão educacional. Os dados da 

Figura 5 e 6 fornecem a dimensão da realidade de Campos quanto ao percentual de cidadãos que 

frequentam à escola e o nível de instrução da população campista. 

 

 

Figura 5 Frequência à escola 
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Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 

 

 

 

 

Figura 6 Nível de Instrução 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 
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De acordo com o IBGE8, a população estimada de Campos em 2017 é de 490.288 

habitantes. Como observado na Figura 6, mais da metade da população, em Campos, possuem o 

ensino fundamental incompleto ou nem isso. Cerqueira (2016) acredita que: 

[...] a escola é a instituição primordial para reforçar e 

internalizar nas mentes das crianças e dos jovens a ideia da 

cidadania, em que o indivíduo goza de benefícios e direitos, ao 

mesmo tempo em que contrai determinadas obrigações com os 

outros. Nesse ponto, a questão da promoção da sociabilidade e 

de lidar com as diferenças é crucial. Contudo, a questão aí 

consiste em como incutir tais valores se a criança ou o jovem 

sofre diuturnamente com a violência que: muitas vezes, nasce 

dentro dos lares, com famílias desestruturadas; é material ou 

simbolicamente sentida a partir da realidade da truculência 

policial nas comunidades pobres; ou na falta de tempo, atenção 

e autoritarismo que acontece, muitas vezes, dentro da própria 

escola. [...] (CERQUEIRA, 2016, p. 4-5) 

Esses dados referentes à questão educacional são importantes para entendermos a 

principal fonte de empregos na cidade. Apesar de Campos receber uma enorme parcela da 

distribuição de royalties do petróleo, uma enorme parcela da população se ocupa em atividades 

ligadas ao comércio e à prestação de serviços. 

De acordo com dados do SEBRAE (2012), como se observa na Figura 7, hoje predomina 

em Campos a atividade comercial e o setor de serviços. As micro e pequenas empresas são 

bastante presentes em Campos, e podem refletir “tanto uma alternativa a uma possível lacuna na 

demanda por empregos como uma iniciativa empreendedora a respeito das necessidades da 

região.” 

 

  

                                                            
8 Disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=330100&search=%25257C&lang=> 

Acesso em: 05 de janeiro de 2018. 

https://ww2.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=330100&search=%25257C&lang=
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Figura 7 Estabelecimentos por Setor em Campos, 2012 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do SEBRAE. 

 

Segundo dados do Sebrae de 2012, há cerca de 8.155 micro e pequenas empresas em 

Campos dos Goytacazes. Como se observa na Figura 8, só as microempresas representam cerca 

de 83,8% do total dos estabelecimentos formais do município. A maior concentração dessas 

empresas é na área do comércio, seguida pelo setor de prestação serviços, como observado na 

Figura anterior. 
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Figura 8 Tamanho das Empresas em Campos dos Goytacazes, 2012 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do SEBRAE. 

 

 

No comércio, ainda de acordo com dados do Sebrae, predominam o varejo de roupas e 

acessórios, materiais de construção e minimercados, mercearias e armazéns. Destacam-se 

também estabelecimentos de venda de produtos farmacêuticos. Conforme o próprio Sebrae 

(2012): 

A atividade mais frequente entre os microempreendedores 

individuais [...] é a de comércio varejista de artigos do 

vestuário e acessórios, seguida por cabeleireiros [...] Em 

Campos dos Goytacazes, a 5ª atividade mais escolhida pelos 

MEI é comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios – minimercados, 

mercearias e armazéns. 

 

As situações de maior ou menor distribuição salarial às quais a população campista se 

encontra estão expostas na figura 9. Para demonstrar como se compõe a população campista em 

termos econômicos, foi buscado dados mais recentes sobre a distribuição salarial da população 

com mais de 10 anos (Censo de 2010 do IBGE). 
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Figura 9 Distribuição Salarial (em pessoas) 

 

 

Área Geográfica 

Cidade do Rio 

de Janeiro 

Proporção Campos dos 

Goytacazes 

Proporção 

População com mais de 10 anos 5.559.923  396.966  

Sem Rendimento 1.756.877 31,60% 149.664 37,70% 

Até 1 salário mínimo 889.169 16,00% 107.339 27,04% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 1.163.682 20,93% 73.485 18,51% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 486.076 8,74% 23.910 6,02% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 470.814 8,47% 20.373 5,13% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 445.156 8,00% 15.067 3,79% 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 227.352 4,09% 5.238 1,32% 

Mais de 20 salários mínimos 120.796 2,17% 1.889 0,47% 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 

 

O que identificamos na figura 9 é que, 27,04% da população ativa do município de 

Campos vivem com até 1 salário mínimo mensal. Outro ponto a ser realçado é que nas classes de 

rendimento mais altas, a quantidade de campistas é de 0,47%, bem menor que a quantidade 

relativa à população do estado do Rio de Janeiro com 2,17%. 

Também convém mencionar que a classificação “Sem Rendimento”, segundo explica o 

IBGE, abrange as pessoas que tinham como fonte de renda apenas benefícios, tais como repasses 

de programas sociais e aposentadorias. Só em Campos 37,70% da população estão nessa 

classificação, o que representa grande parte da população campista. 

Cerqueira ainda pontua que: 

[...] objetivo central da educação gira no sentido de 

desenvolver capital humano que faz aumentar a probabilidade 
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de empregabilidade do indivíduo, bem como o seu salário real 

esperado no mercado de trabalho, tendo como contrapartida o 

aumento do custo de oportunidade para cometer crimes. 

(CERQUEIRA, 2016, p. 05) 

Outro indicador apresentado é o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, com o objetivo 

de relacionar o tamanho da população e a quantidade de recursos produzidos. Os dados da figura 

10 demonstram que Campos dos Goytacazes é um município com situação bastante privilegiada, 

fato este que pode ser atribuído à sua condição de produtor de petróleo. 

 

Figura 10 PIB per Capita, 2010 a 2015 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 

 

De acordo com a Figura 10 podemos perceber que, enquanto o estado do Rio de Janeiro 

apresentou um aumento contínuo da renda, o município de Campos apresentou uma variação no 

período 2010 a 2015. Sendo que, em Campos, houve um aumento da renda entre os anos de 2010 

e 2012. Já a partir de 2013 a renda só diminuiu, chegando em 2015 com um valor menor que o 

registrado em 2010. 

O que vemos, de um modo geral, é que a renda per capita de Campos é, em média, três 

vezes maior que a renda per capita do estado do Rio de Janeiro. Mesmo no ano de 2017, como se 

observa na figura 11, a renda per capita de Campos é maior que o número estadual. 
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Figura 11 PIB per Capita, 2017 

 

Unidade Geográfica 2017 

Rio de Janeiro R$ 49.527,98 

Campos dos Goytacazes R$ 70.700,15 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 

 

 

Buscou-se, também, verificar se houve mudança no perfil da população residente no tipo 

de local de residência (urbana ou rural), como se observa na figura 12.  Os dados dessa figura nos 

mostram que a cidade de Campos vem passando por um movimento de urbanização. E essa é 

uma questão bastante pertinente, sobretudo para Campos, onde a cana-de açúcar tem uma 

importância histórica. 

 

Figura 12 Percentual da População por Tipo de Local de Residência 

 

 1991 2000 2010 

 Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Brasil 75,6% 24,4% 81,2% 18,8% 84,4% 15,6% 

Rio de Janeiro 95,3% 4,7% 96,0% 4,0% 96,7% 3,3% 

Campos dos 

Goytacazes 

83,4% 16,6% 89,4% 10,6% 90,3% 0,7% 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (Censo Demográfico 2010). 

 

Se em 1991 Campos dos Goytacazes tinha 83,4% de sua população residindo em áreas 

urbanas, esse número chega a 90,3% em 2010, segundo informações do último Censo 

Demográfico realizado pelo IBGE. Campos, hoje, apresenta percentual de urbanização quase 

igual ao percentual do Rio de Janeiro, o que não era tão próximo assim em 1991, quando Campos 

tinha uma população rural da ordem de 16,6%, e o Rio de Janeiro, uma população da ordem de 
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4,7%. Fica muito claro na figura 12 que a criminalidade em Campos é mais urbana e que todas a 

unidades geográficas estão reduzindo suas populações rurais ao longo do tempo. 

 

4.2 - INDICADORES CRIMINAIS 

A figura 13 mostra que a evolução das taxas de homicídios ao longo dos anos em Campos 

não se deu de forma muito diferenciada entre as duas regiões analisadas. Observa-se uma 

oscilação ao longo do tempo tanto na área Central quanto em Guarus. Mesmo com números de 

homicídios bem parecidos, desde 2012 os números de Guarus são maiores que do Centro. 

 

Figura 13 Homicídios em Campos, 2003 a 2017, em números absolutos 

 
 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 

   

O homicídio doloso é definido pelo Código Penal Brasileiro9 no Art. 121 como “Matar 

alguém: Pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos”. Isto é, “quando o agente quis o resultado 

ou assumiu o risco de produzi-lo” (CP - Art. 18). Essa definição difere da culposa, que é “quando 

o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia” (CP – Art. 18). Aqui 

vamos utilizar apenas modalidade dolosa dos homicídios. 

                                                            
9 Ver: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-

1940> Acesso em 13 de outubro de 2017. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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A modalidade de homicídio doloso é, tradicionalmente, utilizada em comparações 

nacionais para mensurar o grau de criminalidade de determinados lugares. Por meio da figura 13 

percebemos que os números registrados em Guarus e Centro ficaram mais altas no ano de 2016. 

Em números absolutos, toda a área de atuação da 134ª DP-Campos apresenta valores 

abaixo da área de atuação da 146ª DP-Guarus. De 2015 para 2016, o aumento do número de 

vítimas, na área Central, foi de 45 pessoas, enquanto que em Guarus, no mesmo período, o 

aumento foi de 54 pessoas. 

Apesar de parecer que Guarus é a “cidade” pobre e Centro a “cidade” rica, ambas fazem 

parte da mesma cidade, apenas estão divididas pelo Rio Paraíba do Sul. Dessa forma, a mesma 

educação pública que a área Central recebe dos governos, Guarus também recebe. E isso se 

repete nos acessos aos transportes coletivos, acesso a saúde pública, energia elétrica, 

abastecimento de água, entre outros. 

Na área Central temos duas maiores favelas do município (Tira Gosto e Baleeira) que, 

inclusive, a Tira Gosto está ao lado do Centro de Campos e também é marcada pela pobreza e 

violência. Assim, ainda que as diferenças socioterritoriais entre a área Central e Guarus não 

sejam profundas, ao analisar a evolução dos homicídios verificamos que houve situações 

distintas, principalmente no período entre 2012 e 2014. 

Outro problema em Campos, além da evolução dos homicídios é o aumento das tentativas 

de homicídios, que vem experimentando um acréscimo significativo do número de vítimas ao 

longo dos anos conforme pode-se observar na figura 14. 
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Figura 14 Tentativas de Homicídios em Campos, 2003 a 2017, em números absolutos

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 

 

A tentativa de homicídio é definida pelo Art. 14, inciso II,10 como “tentado, quando, 

iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”. Do ponto 

de vista dos estudos sobre incidência criminal, a tentativa de homicídio é entendida como um 

delito muitas vezes resultante de um ciclo de violência, procedido por ameaças, brigas e lesões 

corporais. Assim, percebe que, em dado momento, ela pode evoluir e resultar em homicídio. 

As taxas de tentativas de homicídios em Guarus tiveram um ligeiro crescimento desde 

2011 a 2014, embora perceba-se uma oscilação ao longo dos anos. Contudo, a taxa de 2014 

apresentou o maior patamar. Já os dados do Centro apresentam uma oscilação desde 2003 e 

alguns aumentos significativos em 2014 e 2016. O maior valor da série no Centro foi em 2016, 

quando atingiu a 158 vítimas. 

Se em Guarus a concentração de homicídios se mantém e ganha novos contornos a cada 

mês, a área Central vive uma alta de número de roubos, conforme se observa na figura 15. 

 

                                                            
10 Ver: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm> Acesso em 13 de outubro de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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Figura 15 Total de Roubos em Campos, 2003 a 2017, em números absolutos 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 
      

O roubo, como descrito pelo artigo 15711, é aquele praticado mediante o uso da violência 

ou grave ameaça. Nessa modalidade, também perante os códigos de polícia, o total de roubos se 

refere à soma de todos os outros detalhamentos de roubos que a Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro possui em seu banco de dados. Ou seja, seria o somatório de todos os roubos de veículos, 

residência, transeunte etc, numa única rubrica. 

A figura 15 reflete dois momentos bem diferentes entre Centro e Guarus, no que se refere 

ao total de roubos. No Centro o maior valor foi atingido em 2016 com um número absoluto de 

1567 vítimas. Em Guarus o maior valor atingido também foi no mesmo período, em 2016, com 

número absoluto de 697 vítimas, o maior valor da série. 

De acordo com a figura 15, podemos observar que Guarus sempre apresentou números 

menores que a área Central. Isso pode acontecer devido a maior movimentação financeira que 

acontece no Centro da cidade e na Pelinca. 

                                                            
11 Ver: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm> Acesso em 14 de outubro de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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De acordo com Correa (2012, p. 15) “na Rua João Pessoa está a maior concentração de 

lojas de roupas populares, e no bairro da Pelinca, considerado nobre, podemos encontrar o 

segundo centro comercial e financeiro da cidade. Lá estão as lojas mais renomadas, diversos 

shoppings e a maior parte dos bares e restaurantes da cidade.” 

Além dos elevados números totais de roubos na área Central, as ocorrências de furtos 

também têm causado preocupação a população campista. Como se observa na figura 16, o 

número total de furtos sempre foi mais elevado no Centro da cidade quando comparado a Guarus 

nos mesmos períodos de 2003 a 2017. 

 

Figura 16 Total de Furtos em Campos, 2003 a 2017, em números absolutos 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 
 

Ao comparar a figura 16 com os anteriores, é possível perceber que o crime mais comum, 

na cidade de Campos, tem sido o furto - não significa que este é o de maior gravidade. Em 2007 

foram 3716 casos registrados de furtos na cidade, já em 2013 foram 3876 casos registrados. É 

possível verificar, também, que desde 2013 esses números têm se reduzido. 
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4.3 - PERFIL DAS VÍTIMAS 

 

Nesta seção analisaremos o perfil de quem sofreu violência em Campos dos Goytacazes. 

Pois não são poucos aqueles que têm uma história a ser contada: já foram vítimas de alguma 

ofensa criminal, especialmente furtos e roubos. Jovens, alguns até entre a infância e a 

adolescência, audaciosos, violentos, dispostos a tudo e prontos para qualquer tipo de ação, 

inclusive matar gratuitamente. 

 As marcas da violência são diversas, deixando sequelas tanto naquelas pessoas 

diretamente envolvidas, quanto na sociedade. Dentre os impactos da violência urbana no estilo de 

vida da população, podemos citar: a população deixa de sair à noite e busca diversão dentro de 

suas casas ou em espaços fechados como os shopping centers; locais públicos se tornam 

perigosos; regiões da cidade ficam esvaziadas; os contatos sociais passam a ser mais escassos. 

As pessoas optam por morar em locais tidos como seguros, preferindo condomínios 

fechados, e a paisagem dos bairros residenciais urbanos passa a ser composta por guaritas, muros 

altos e cercas elétricas. De fato, o crime constitui uma das principais preocupações para os 

cidadãos. 

Os números divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP) não 

deixam margem para dúvidas: Campos é uma cidade violenta. De acordo com a figura 17, entre 

2014 e 2016, a arma de fogo foi o instrumento mais usado nos homicídios dolosos, com 

participação de mais de 70% do total de casos registrados. 
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Figura 17 Vítimas de Homicídio Doloso Segundo Instrumento, 2014 a 2016, em % 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 
 

Na figura 18 podemos identificar que o sexo masculino representou a maioria dos mortos, 

atingindo cerca de 89% do total de vítimas nos três anos analisados. Apenas no ano de 2016 os 

homens somaram 267 mortes. As mulheres representaram cerca 8% nos três anos analisados. 
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Figura 18 Vítimas de Homicídio Doloso Segundo Sexo, 2014 a 2016, em % 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 
 

Em relação à cor, como podemos ver na figura 19, as vítimas classificadas como pardas 

significaram, em média, 40,3% entre 2014 e 2016. Os negros significaram 24,1% e os branco 

representam, em média, 23,9%. Os casos sem classificação de cor representaram, em média, 

11,7%. 
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Figura 19  Vítimas de Homicídio Doloso Segundo Cor, 2014 a 2016, em % 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 
 

Cerqueira e Coelho (2015) verificaram que um indivíduo afrodescendente possui 

probabilidade significativamente maior de sofrer homicídio no Brasil, quando comparado a 

outros indivíduos. Os autores mostram que essas diferenças são maiores no período da juventude 

(entre 15 e 29 anos). “Aos 21 anos de idade, quando há o pico das chances de uma pessoa sofrer 

homicídio no Brasil, pretos e pardos possuem 147% a mais de chances de ser vitimados por 

homicídios, em relação a indivíduos brancos, amarelos e indígenas.” 

Segundo Adorno (1996, p. 287): 

Nenhum estudo contemporâneo, contudo, comprova maior inclinação 

dos negros para o cometimento de crimes, comparativamente aos 

brancos. Ao contrário, desde fins da década de 1920, alguns estudos 

americanos já haviam demonstrado o quanto preconceitos sociais e 

culturais, em particular o racismo, comprometiam a neutralidade dos 

julgamentos e a universalidade na aplicação das leis penais. 

 

A figura 20, sobre as faixas etárias, descreve uma curva bem definida, isto é, o número de 

vítimas cresce à medida que as idades aumentam. Essa constatação vai até os 29 anos. Após essa 

faixa, o número de vítimas se reduz, conforme as idades avançam. A faixa etária com o maior 
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número de vítimas foi a de 18 a 29 anos, com uma média de 42,40% entre os anos de 2014 e 

2016. A segunda faixa etária mais atingida pelos homicídios dolosos foi a de 30 a 59 anos. E a 

terceira faixa etária mais atingida foi a de 12 a 17 anos. 

 

Figura 20 Média das Vítimas de Homicídio Doloso Segundo Faixa Etária, 2014 a 2016, em 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 
 

De acordo com a figura acima podemos perceber que os jovens são os mais afetados pela 

violência letal intencional. E esse perfil vem se assemelhando ao que a literatura aponta. Segundo 

Cerqueira, Ferreira, Lima, Bueno, Hanashiro, Batista e Nicolato (2016), o custo de bem-estar 

associado à violência letal que acomete a juventude alcança 1,5% do PIB a cada ano. O problema 

é ainda mais grave e emergencial quando consideramos que a partir de 2023 o país sofrerá uma 

diminuição substancial na proporção de jovens na população em geral. 
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Segundo Zaluar (2007), a entrada dos jovens na criminalidade organizada e violenta tem a 

ver, entre outros aspectos, com a valorização de símbolos próprios da juventude, como ter 

dinheiro no bolso ou vestir-se com roupas atraentes e bonitas. 

Observando os horários onde ocorreram os homicídios dolosos, na figura 21 vemos que as 

noites foram palco da maior parte dos ocorridos, atingindo, em 2016, mais de 44% dos casos. Já 

as tardes vêm em segundo lugar, com cerca de 22%, em média, entre os anos de 2014 e 2016. E 

as manhãs seguem em terceiro lugar, com média de 18,50% nos três anos analisados.  

 

Figura 21 Vítimas de Homicídio Doloso Segundo Hora, 2014 a 2016, em % 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 
Sobre os dias da semana em que mais ocorreram crimes contra a vida na cidade de 

Campos, na figura 22 percebe-se que em 2014 e 2015 o sábado era o dia mais usado para essas 

práticas, em seguida vinham as terças-feiras. Seria bem possível supor que, em 2016 não é que 

reduziu os crimes contra a vida aos sábados, mas sim que, em todos os dias da semana os crimes 

ocorreram com mais frequências. 
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Figura 22 Vítimas de Crime contra a Vida Segundo Dias da Semana, 2014 a 2016 

Dias da Semana 

 Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

2014 13,70% 11,50% 15,40% 12,80% 11,90% 13,70% 21,10% 

2015 16,40% 15,80% 16,40% 13,00% 6,80% 13,00% 18,60% 

2016 13,30% 14,70% 15,80% 16,50% 14,70% 10,40% 14,40% 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do ISP. 

Observação: Dados trabalhados pela 134ª DP-Campos (localizada no Centro da cidade) e pela 146ª DP Delegacia 

Guarus. 
 

Importante destacar que o número de casos que, do acontecimento do fato delituoso à 

formalização efetiva da denúncia, é muito reduzido. A criminalidade vai mesmo se perdendo nas 

malhas seletivas do sistema, restando apenas uma ínfima parcela de práticas relacionadas em sua 

maior parte à clientela preferencial do aparato penal. Castilho (2001) faz um comentário a esse 

respeito: 

[...] nem todo crime cometido é registrado e é objeto de investigação 

policial; nem todo crime investigado é levado à apreciação judicial; nem 

toda ação penal é recebida pelos órgãos judiciais; e, quando recebida, 

nem sempre resulta em condenação. As estatísticas revelam apenas o 

que se chama de criminalidade legal, geralmente dos casos em que 

houve condenação. Ficam em segundo plano a criminalidade aparente 

(Polícia, Ministério Público, Judiciário etc.), mas que não chega à 

sentença final (em razão de comportamento da vítima, do agente, dos 

policiais etc.) e a criminalidade real, para as quais, volume e estrutura 

jamais são precisamente determinados. 
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CONCLUSÃO 

 

Como foi observado na seção anterior, o IDH em Campos é alto (figura 2) e o PIB per 

capita também é alto (figura 10 e 11). Em contraste com isso temos um grande percentual de 

pessoas que não frequentavam a escola (figura 5) e, consequentemente, não possuíam nenhum 

tipo de instrução (figura 6). Sendo que a educação é um dos componentes que contribui para o 

IDHM alto (figura 3). Isso nos mostra que a população que não frequentava a escola não o fazia 

porque não queria. O jovem que não quer estudar e nem trabalhar vai encontrar diversão nas ruas. 

Até que chega uma certa idade em que esse jovem precisa se sustentar sem a ajuda dos pais. 

 Nesse momento em que os jovens estão nas ruas e sem instrução educacional, buscam 

uma estratégia de sobrevivência através de atividades como: lavar carros; vender frutas, doces e 

picolé, especialmente nas proximidades de semáforos onde os automóveis são forçados a parar. 

Ou seja, cria-se um mercado de trabalho absolutamente desnecessário. E muitas vezes a 

sociedade percebe esse jovem como um ser inocente, dependente, carente, etc., ou alguém 

esperto, perigoso e ameaçador. 

 Daí se perguntam: de quem é a culpa? Do governo, dos pais ou dos próprios indivíduos? 

O sistema educacional público em Campos, mesmo que não seja bom, oferece à população vagas 

em vários níveis escolares, cursos de inglês, informática e pré-vestibular. Além disso, a prefeitura 

municipal incentiva a toda a população a prática de esportes, lazer e cultura. Quanto a isso 

ninguém pode reclamar, pois essas atividades existem e são gratuitas. 

 No entanto, é no seio familiar que a criança aprende as primeiras noções de educação, 

regras e limites que servirão de parâmetros para seus futuros valores éticos e morais. Sendo que 

muitas das vezes os pais ficam longe de casa, a trabalho, e não acompanham de perto a vida dos 

filhos. Assim, o jovem que considera a escola um ambiente chato, busca a rua por ser legal e tudo 

ocorre bem porque não tem ninguém em casa para controlá-los. Pior ocorre quando os próprios 

pais são envolvidos com crimes, bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, e neste momento não 

possuem moral nenhuma para repreender e corrigir os filhos. 

 Nas ruas os jovens têm oportunidades de aprender a cometer roubos, furtos e começam a 

se envolver com drogas e armas. E para manter o vício começam a cometer delitos como 

latrocínio (roubo seguido de morte), tentativas de homicídio, até que essas tentativas se 

transformem em homicídios dolosos (quando há intenção de matar). O que se vê, é que a 
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identidade como ser humano desses jovens foi afetada. Eles passam a ser rotulados como 

vagabundos e marginais. E o vagabundo é como um animal, não tem consciência nem piedade. 

Seu interior é negativo e necessita de controle externo. O seu espaço territorial é a margem da 

sociedade, principalmente nas favelas. 

 Inseridos nesse contexto, o crescimento dos indicadores de homicídios dolosos (figura 13) 

e tentativas de homicídio (figura 14) ganham sentido e ficam evidente sua relação com o baixo 

nível de instrução (ou grau de escolaridade) da população campista. Importante frisar que não se 

está generalizando ao afirmar que o jovem que está nas ruas comete crimes. Existem exceções, 

pois até mesmo crianças estão nas ruas, muitas vezes para ajudar os próprios familiares, e 

despertam na sociedade um sentimento de pena, medo, repulsa e vontade de ajudar. 

 Além do baixo nível de instrução estar associado aos atos de criminalidade em Campos, 

de igual modo temos que esse dado se reflete sobre as atividades econômicas mais presentes na 

cidade. Como observado na figura 7, hoje predomina em Campos a atividade comercial e de 

serviços. Isto é, atividades que não exigem tanto grau de escolaridade. É certo que atualmente o 

Brasil está com uma taxa de desemprego de 12,2%12, no entanto isso nos mostra que, mesmo com 

um diploma está difícil de se conseguir emprego formal, quanto mais sem diploma nenhum. 

 Importante salientar que, mesmo Campos dos Goytacazes recebendo uma enorme parcela 

da distribuição dos royalties do petróleo, ter um aumento considerável do PIB per capita e o setor 

petrolífero apresentar forte influência na economia campista, Campos não é necessariamente um 

local de riqueza no que diz respeito a trabalho e renda. “O crescimento, mesmo que acelerado, 

não é sinônimo de desenvolvimento se ele não amplia o emprego, se não reduz a pobreza e se não 

atenua as desigualdades” (STELLET & BORBA, 2008). 

 E já falando em desigualdades, temos que a riqueza de Campos está no Centro da cidade. 

Afinal, é no Centro de Campos e na Pelinca (considerado bairro nobre) que se concentram as 

principais atividades comerciais e financeiras. Há o forte e diversificado comércio popular, 

também estão as maiores lojas de roupas populares, diversos shoppings, bares e restaurantes. Ou 

seja, diferente de outros bairros, é no Centro que possui uma rede de serviços completa. Com 

escolas, clínicas, hospitais, faculdades, bancos, etc. 

 Além disso, são nos bairros do Centro e da Pelinca que os moradores com melhores 

                                                            
12

 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2018/02/28/desemprego-trabalho-ibge-pnad-janeiro.htm> Acesso em: 10 de março de 2018. 

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2018/02/28/desemprego-trabalho-ibge-pnad-janeiro.htm
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condições econômicas vivem. Apesar de as duas maiores favelas de Campos (Tira Gosto e 

Baleeira) estarem bem próximas da área central, inclusive a Tira Gosto estar ao lado do Centro, o 

processo de verticalização da cidade é vista no Centro. Está sempre surgindo novos prédios e 

novas oportunidades econômicas. Ou seja, é no Centro de Campos que estão os profissionais com 

salários mais altos. 

 Os habitantes dos outros bairros atravessam a cidade para trabalhar, estudar, fruir o lazer, 

beneficiar-se dos serviços públicos ou privados, encontrar membros de sua rede familiar ou 

social. Por outro lado, os “profissionais” do crime também migram para as áreas do Centro nas 

quais possam aumentar seus ganhos. Isso justifica o fato de ser na área central que ocorrem os 

maiores casos de roubos e furtos (figura 15 e 16, respectivamente). 

 Isso nos deixa bem claro a presença da desigualdade de renda no município de Campos e 

essa desigualdade gera a pobreza, que leva a qualidade de vida degradada, que gera deficiências 

na escolaridade e precariedade no acesso aos direitos, facilitando ainda mais as crises familiares, 

e gerando mais vulnerabilidade, baixa autoestima, sentimento de exclusão, estigmatizações, 

invisibilidade social e as consequências só podem ser o agravamento do atual quadro de violência 

criminal. 

 Aquele jovem que não gosta e nem quer estudar quando vai ao colégio quer ir bem 

vestido. Se tem uma coisa que ele não quer é passar vergonha. Agora, como esse jovem quer 

andar com roupas da moda e possuir as últimas novidades tecnológicas se não quer estudar e nem 

trabalhar? Quando observa os pais trabalhando de sol a sol sem adquirir nada, esse jovem vai 

querer fazer o que é mais fácil. 

 Volto a frisar que é necessário evitar a armadilha da generalização. As explicações para a 

violência e criminalidade não são fáceis. Não existe o crime no singular. Há diversas práticas 

criminosas, associadas a diferentes dinâmicas sociais. Os roubos praticados por meninos pobres, 

que vivem nas ruas cheirando cola, abandonados à própria sorte, sem acesso à educação e ao 

amor de uma família que os respeite, evidentemente expressam esse contexto cruel. É claro que 

esses crimes são indissociáveis desse quadro social. O mesmo vale para o tráfico de drogas nas 

periferias: juventude ociosa e sem esperança é presa fácil para os grandes traficantes do comércio 

de drogas. Não é difícil recrutar um verdadeiro exército de jovens quando se oferecem vantagens 

econômicas muito superiores às alternativas proporcionadas pelo mercado de trabalho em 
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Campos. 

 Diante do exposto, não se pode rejeitar a hipótese de que o nível de pobreza, devido ao 

baixo grau de instrução, está relacionado com os crimes contra a vida; e que a desigualdade de 

renda está associado aos crimes contra o patrimônio. Dessa forma, percebemos que mesmo 

Campos recebendo o título de “a capital nacional do petróleo”, o contexto socioeconômico 

determina o aumento da criminalidade no município. 

 Em relação ao perfil da violência e criminalidade, verificou-se que os homicídios 

constituíram a principal causa de mortalidade violenta em Campos. Em 2016 chegou ao ápice dos 

óbitos por homicídios, com um total de 267 vítimas; após esse ano, iniciou-se uma tendência de 

queda desses números. 

 A arma de fogo foi o principal meio utilizado nesses crimes (76,50% dos casos em 2016) 

e a vítima de homicídio é majoritariamente do sexo masculino (mais de 80% dos casos entre os 

anos de 2014 e 2016) e jovem. Entre os jovens de 18 a 29 anos e adultos de 30 a 59 anos se 

apresentam as maiores taxas de mortalidade. Assim, o perfil típico das vítimas fatais são: 

homens, jovens, pardos e com baixa escolaridade. 
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