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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa tem como objetivo principal compreender os motivos que levam 
indivíduos a procurarem o crime como forma de sustento de suas vidas. A pesquisa 
sobre o Desenvolvimento Regional tem ganhado destaque na atualidade e, tem 
apontado para o aproveitamento de recursos endógenos, como o Capital Social, 
sendo as melhores práticas da regiões que obtiveram sucesso em suas estratégias 
de desenvolvimento. A violência social, por sua vez, minimiza e impede o 
crescimento de tal capital, criando barreiras para a promoção do desenvolvimento 
das regiões e, ou localidades, onde estão presentes em maior intensidade. 
Buscando compreender a relação entre o desenvolvimento socioeconômico e 
cultural com a violência medida pelo número de homicídios, realizamos uma 
pesquisa quantitativa e qualitativa que, busca responder a seguinte questão: De que 
maneira as condições socioeconômicas e culturais exercem influência nas 
ocorrências do fenômeno social da violência? Para responder esta questão, 
utilizamos primeiramente o teste estatístico de Correlação Linear de Pearson, 
comparando as variáveis: a) econômicas: PIB, PIB per capita; b) sociais: Empregos 
Formais, Renda Média, Taxa de Cobertura Escolar; com as ocorrências de 
homicídios. Complementarmente realizamos uma análise qualitativa com produtos 
culturais, expressos pelas composições poético-musicais, pela metodologia 
hermenêutica-dialética da análise de conteúdo. De onde pudemos constatar que, em 
certa medida, as condições de desenvolvimento socioeconômico e cultural, tanto 
influenciam as ocorrências deste fenômeno social, como também são impactadas 
pelas ocorrências deste mesmo fenômeno.  
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Capital Social. Violência Social. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research aims to understand the reasons that lead individuals to seek crime as 
a way to support their lives. The research on Regional Development has gained 
prominence,  pointing to the use of local resources, as the Social Capital, like the 
best practices in regional development strategies. The social violence, in turn, 
minimizes the growth of this form of capital, creating barriers to promoting the 
development of regions, or localities, where they are present at a higher intensity. 
Trying to understand the relationship between the socioeconomic and cultural 
development with violence measured by the number of homicides, we conducted a 
quantitative and qualitative research that tries to answer the question: How do the 
socioeconomic and cultural conditions influence the events of the social phenomenon 
of violence ? To answer this question, first we used the statistical test Pearson Linear 
Correlation, comparing variables: a) economic: GDP, GDP per capita; b) Social: 
Formal Jobs, Middle Income, School Coverage Rate; comparing with homicide 
occurrences. In addition we carried out a qualitative analysis with cultural products, 
expressed by the poetic-musical compositions, using the hermeneutic-dialectic 
method of content analysis. Where we found that, to some extent, the conditions of 
socioeconomic and cultural development, both influence the occurrences of this 
social phenomenon, how are also impacted by occurrences of the same 
phenomenon. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Regional Development. Social Capital. Social violence. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa sobre Desenvolvimento Regional tem ganhado destaque na 

atualidade, onde busca-se compreender quais fatores promovem o sucesso e, quais 

tem se apresentado como uma barreira na promoção da melhoria da qualidade de 

vida, nas diversas regiões. Segundo algumas destas pesquisas empíricas, as 

regiões que obtiveram maior sucesso em suas estratégias de desenvolvimento, 

foram aquelas que souberam melhor aproveitar seus recursos endógenos. 

Dessa maneira, o Capital Social destacou-se como promovedor de 

condições de desenvolvimento regional. Um dos princípios que fundamentam essa 

observação é o nível de associatividade comunitária que, quando presente pode 

diminuir a necessidade de capital financeiro.  

A violência social, por sua vez, apresenta-se com um dos mais 

complexos fenômenos da vida em sociedade, estando presente em todas as épocas 

de nossa história. Entender esse fenômeno não tem sido tarefa fácil, pois dada a 

sua complexidade, envolve diversos fatores atrelados ao desenvolvimento 

econômico, social, humano e cultural. 

Essas diversas dimensões do desenvolvimento, quando não estão em 

equilíbrio, de certa maneira, tendem a provocar tensões sociais. Essas tensões, por 

sua vez, condicionam o comportamento humano e, em dadas circunstâncias, podem 

conduzir o comportamento do homem para a exteriorização da violência. Uma 

dessas manifestações pode ser observada nas ocorrências de homicídios, fato 

associado à criminalidade. 

Aqui nos chocamos com um dos princípios fundamentais do Capital 

Social, qual seja, o nível de associatividade comunitária. Em teoria, quando 

observados altos níveis de violência e criminalidade, a capacidade associativa da 

comunidade, seja: local, regional, estadual, nacional ou internacional, fica 

prejudicada, uma vez que promove medo generalizado na sociedade. 

No cenário brasileiro, onde o desenvolvimento pautou-se pela 

desuniformidade, perpetrada pela industrialização concentrada em algumas poucas 

regiões  do país, esse fenômeno ganha um viés ainda mais perverso, qual seja, o da 

enorme quantidade populacional concentrada em áreas metropolitanas em 

condições de vulnerabilidade social. 
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Ao que podemos perceber, pelos dados amplamente divulgados, até 

mesmo em noticiários cotidianos, a violência perpetrada pelos atos de violência 

interpessoal ocorrem com maior intensidade nestas localidades. Onde a falta de 

uma aparelhamento social adequado e a falta de oportunidades, para se levar uma 

vida melhor, tem condicionado o comportamento do homem para esse tipo de 

situação. 

De certa maneira, a violência que desde muito tempo tem sido usada 

como uma ferramenta de controle social, passa a ser utilizada por esta parcela 

vulnerável da população, como uma ferramenta para se conseguir o que se deseja.  

Sendo assim, aqueles que não conseguem acessar as ferramentas 

corretas para a “competição”, no paradigma capitalista de livre mercado, tendem a 

buscar suas próprias maneiras de atuar neste cenário. A falta de condições 

habilitadoras, como: uma boa educação social e profissional; uma boa nutrição; 

infraestrutura básica; sistema de saúde adequado; entre outros, impedem que 

muitos possam competir pelas vias normais do paradigma econômico em que 

vivemos. 

Dessa maneira, a presente pesquisa tem como objetivo principal 

compreender os motivos que levam indivíduos a procurarem o crime como forma de 

sustento de suas necessidades e desejos. 

Este fenômeno social, assim como todo o sistema social, apresenta-se 

complexo e multifacetado, dificultando as análises em torno de suas causas. Dessa 

maneira, para compreendê-lo precisamos analisá-lo no bojo do contexto histórico-

cultural em que se manifesta, reconhecendo assim, as características intrínsecas do 

fenômeno que se perpetua na história da humanidade. 

Sendo assim, nossos objetivos específicos são: conhecer as 

características do desenvolvimento econômico, social e cultural da Região 

Administrativa de Franca - SP, buscando entender como ocorreu esse processo 

histórico; entender as relações entre Trabalho, Renda e Escolaridade com a 

Violência Social; conhecer as relações do desenvolvimento econômico, medido 

através do PIB e do PIB per capita, com este mesmo fenômeno; e, por fim, entender, 

do ponto de vista do indivíduo, as relações entre o crime e as condições 

socioeconômicas e culturais encontradas em sua realidade cotidiana. 

Visando contribuir com a construção do conhecimento, buscamos 

responder nossa pergunta de pesquisa: De que maneira as condições 
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socioeconômicas e culturais exercem influência nas ocorrências do fenômeno social 

da violência?, através da associação das metodologias quantitativa e qualitativa. 

Em relação à pesquisa quantitativa utilizamos dados secundários, de 

fontes oficiais, primeiramente utilizados para descrever as condições 

socioeconômicas em perspectiva histórica, da região em voga. No segundo 

momento, utilizamos as séries históricas dos 23 municípios da Região Administrativa 

de Franca – SP, procurando encontrar correlações entre as variáveis de interesse. 

As séries utilizadas foram: PIB, PIB per capita, Empregos Formais, 

Renda Média e Taxa de Cobertura Escolar1 para o ensino médio e superior. Para 

encontrar estas correlações, utilizamos os testes estatísticos de Correlação Linear 

de Pearson, o qual nos informam sobre a possibilidade de explicação de uma 

variável, utilizando outra. As séries socioeconômicas foram testadas em relação ao 

número de homicídios, por este ser um indicador de criminalidade. 

Na próxima etapa da pesquisa, que pode ser associada ao 

desenvolvimento cultural, analisamos as manifestações artísticas, poético-musicais, 

que surgem nas populações carentes, ou seja, as composições do gênero musical 

RAP Nacional, surgidas nas favelas das grandes metrópoles brasileiras. Uma vez 

que estas manifestações culturais não estão condicionadas à espacialidade 

territorial, como as ocorrências tratadas na pesquisa quantitativa, entendemos que 

estas expressam as condições de vida das populações em condições análogas às 

encontradas nestas localidades carentes. 

Dessa maneira, a dissertação está estruturada em 6 seções, sendo as 

duas primeiras referentes à exploração teórica. A terceira seção trazendo o Contexto 

Histórico e Cultural, apresentando o panorama mundial e nacional. Na quarta seção 

apresentamos as metodologias utilizadas, seguida da caracterização da Região 

Administrativa de Franca – SP e seus 23 munícipios, na quinta seção. Finalizando 

com a discussão dos resultados. 

 Na primeira parte do trabalho, referente à exploração teórica sobre o 

Desenvolvimento Regional, trabalhamos as subseções compreendendo: 

Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Cultural; e 

Aspectos do Desenvolvimento Regional. Na segunda seção, sobre a Violência 

                                            
1 Refere-se à proporção de matrículas em dado grau escolar, em relação à população em idade 
vigente para este grau de ensino. 
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Social, trabalhamos as subseções: Violência Interpessoal; Violência e Criminalidade; 

e Violência e Desenvolvimento; finalizando a exploração teórica,  

Na terceira seção, Contexto Histórico Cultural, iniciamos a 

contextualização de nosso histórico cultural, partindo das perspectivas mundiais, 

fortemente presentes na cultura social como um todo, finalizando com o panorama 

nacional. Após a apresentação da metodologia na quarta seção, a quinta seção ficou 

responsável por apresentar as características do desenvolvimento da Região 

Administrativa de Franca – SP, de onde analisaremos as ocorrências do fenômeno 

social da violência, comparativamente com o desenvolvimento econômico, social e 

cultural. E, em seguida apresentamos os resultados das pesquisas. 

De onde pudemos constatar que houve períodos em que a análise 

estatística apontou para uma correlação forte entre as ocorrências de homicídios e 

as condições socioeconômicas. Fato que não pode ser conclusivo, pois na análise 

das séries completas – período de 2000 a 2012 – não apontaram no mesmo sentido, 

apresentando grande diversidade nos níveis de correlação linear, entre os 23 

munícipios. 

Por outro lado, a análise qualitativa, apresenta indicações de que as 

condições econômicas, sociais e culturais, encontradas por esta parcela vulnerável 

da população, tem condicionado sim, o comportamento social destes membros da 

sociedade, contribuindo, em certa medida, para que as ocorrências deste fenômeno 

social continuem em níveis epidêmicos. 

 

 

 

 

 

  



17 
 

2. DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

Historicamente, as ciências sociais buscaram compreender o processo 

pelo qual o homem e as sociedades progrediram e se desenvolveram. Essa 

curiosidade faz parte das características do ser humano que, como diz Aristóteles 

(1991), sempre busca em suas ações melhorar suas condições de vida e de 

convívio social. 

Na economia, o termo desenvolvimento buscou conceituar os mecanismos pelos 

quais as sociedades progrediram materialmente gerando riqueza. Buscava-se 

compreender as relações entre produção e consumo, trabalho e renda, entre outras. 

Desse modo, a maior preocupação do cientista econômico estava no progresso dos 

meios de produção, da tecnologia empregada, das relações financeiras e 

comerciais, por exemplo. Assim, 
O progresso é uma ideia e uma aspiração do século XVIII; o 
desenvolvimento, uma ideia e um projeto do século XX que continua no 
século XXI. [...] a ideia de desenvolvimento surgiu como substituta ou nova 
designação para o progresso, agora com forte viés econômico (BRESSER-
PEREIRA, 2014, p. 33-34). 

 
Nesse sentido, pretendia-se apreender os mecanismos pelos quais as 

economias nacionais se desenvolviam. Procurava-se compreender os melhores 

caminhos para que as nações pudessem desenvolver suas capacidades produtivas, 

gerando riqueza, emprego e renda para a população. Acreditava-se que o 

desenvolvimento da economia através da industrialização, traria consigo melhorias 

nas condições de vida social. 

A principal questão investigada referia-se à produtividade econômica, 

sua capacidade de expansão e tecnologia empregada. Sendo assim, neste 

momento histórico – séculos XVIII e XIX – em que ocorriam revoluções burguesas e 

industriais, iniciava-se um processo de construção do conhecimento que teve um 

forte viés material, dando ênfase aos aspectos produtivos e comerciais. 
De fato, pode-se dizer que a economia teve duas origens muito diferentes, 
ambas relacionadas à política, porém relacionadas de modos bem diversos, 
respectivamente concernentes à “ética”, de um lado, e ao que poderíamos 
denominar “engenharia”, de outro (SEN, 1999, p. 19). 

 
Na cultura ocidental a filosofia aplicada às ciências sociais e humanas 

anterior a este período, guiava a conceituação teórica com uma base ligada à moral 

e à ética. A filosofia, de acordo com as reflexões de Aristóteles (1991), versava, 
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nesse sentido, na busca do “bem” para a sociedade como um todo, colocando como 

o maior objetivo das ações em convívio social, a distribuição igualitária dos produtos 

sociais. 

Contudo, a segunda vertente, a que Sen (1999) nos fala, à qual ele 

atribui o termo “engenharia”, foi a que a partir das revoluções burguesas e 

industriais, formulou os pressupostos que vigoraram no planejamento de políticas 

públicas desse período, ficando conhecida como Teoria Clássica da Economia, que 

se caracterizava  
[...] por ocupar-se de questões primordialmente logísticas em vez de fins 
supremos e de questões como o que pode promover o “bem para o homem” 
ou o “como devemos viver”. Considera que os fins são dados muito 
diretamente, e o objetivo do exercício é encontrar os meios apropriados de 
atingi-los. O comportamento humano nessa abordagem baseia-se 
tipicamente em motivos simples e facilmente caracterizáveis (SEN, 1999, p. 
20) 

 
Nesse contexto, o Desenvolvimento Regional, que pode ser observado 

tanto em níveis macro – entre países, continentes, blocos econômicos –, como em 

níveis micro – regiões, cidades,  bairros –, compreende o estudo das características 

históricas de desenvolvimento econômico, social e cultural das regiões e suas 

potencialidades. 

Segundo Bassan e Siedenberg 
Pode-se, então, conceituar região, [...] como sendo uma classe de área, isto 
é, um conjunto de unidades de área, como, por exemplo, um grupo de 
municípios, que apresenta grande uniformidade interna e grande diferença 
em face a outros conjuntos. [...]. Assim, [...] considera-se como região uma 
porção do espaço com características naturais específicas que, ao longo do 
seu processo de formação histórico-cultural, foi configurado uma 
identificação social, econômica e política, a fim de atender às necessidades 
de sua população, delimitando uma identidade regional própria (2003 apud. 
BRAGA FILHO, 2009a, p. 56) 
 

Dessa maneira, a regionalização obedeceu critérios históricos e 

geográficos na formatação de seus blocos que, originaram-se nos processos de 

disputa de territórios na época dos impérios medievais, nos processos de 

colonização dos séculos mercantilistas, culminando no processo de globalização 

proporcionado pelo avanço da tecnologia de comunicação.  

Observando-se que o desenvolvimento, que em si, é um processo, na 

perspectiva regional compreende às características  da formação histórica e cultural 

da sociedade em voga. Características estas que conformam as potencialidades e 

barreiras para as estratégias de desenvolvimento, fornecendo pistas que podem 

demonstrar os caminhos a serem seguidos. 
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Segundo Sachs 
O desenvolvimento, segundo entendemos hoje, é um conceito abrangente 
diferente de crescimento econômico, ainda considerado uma condição 
necessária, mas de forma alguma suficiente, incluindo as dimensões ética, 
política, social, ecológica, econômica, cultural e territorial, todas elas 
sistematicamente inter-relacionadas e formando um todo (1997, p. 215-
216). 

 
Dessa maneira, as características sociais, a dinâmica econômica, as 

conexões internas, as capacitações coletivas e individuais, formam o pano de fundo 

das potencialidades e barreiras a serem superadas de cada região. Ou seja, aquilo 

que faz com que – cada região - possa ser diferenciada de outras regiões, passou a 

ser um elo importante para o entendimento do processo de desenvolvimento 

socioeconômico, cultural e consequentemente da melhoria na qualidade de vida 

social. 

Para Boisier 
O processo de regionalização que se tentou implantar na América Latina a 
partir dos anos 60 foi prematuro e os problemas conceituais ou de definição, 
os problemas políticos ou de ordem prática, foram separados. [...] Os 
conceitos iniciais (a partir do século XIX) baseavam-se, sobretudo, na 
geografia; os mais contemporâneos posicionam-se no campo das 
configurações simbólicas, como foi definido por Bourdieu. [...]. (1999, p. 
311). 
 

Aqui no Brasil a regionalização parte, em princípio, do aspecto 

geográfico ordenado no processo de colonização exploratória, que determinou a 

delimitação das unidades estaduais e municipais. Esse processo que acompanhou a 

expansão da civilização europeia, posteriormente o processo de industrialização 

ocorrido pelo avanço da tecnologia e organização social do trabalho, definiu os 

rumos da regionalização brasileira. 

Nesse contexto, segundo Boisier 
Os modelos reais de desenvolvimento regional ou territorial, em sentido 
mais amplo, foram construídos de acordo com três processos: (1) a 
regionalização dos países; (2) a descentralização dos sistemas de decisão 
públicos e privados; (3) o próprio desenvolvimento das regiões, 
supostamente descentralizado por definição. Pode-se dizer que o primeiro 
desses processos fracassou por completo; o segundo ainda não se 
configurou e a cultura centralizadora ainda domina a vida na América 
Latina; e o terceiro ainda é raramente adotado (Ibid., p. 310). 
 

Esse processo histórico em nosso país ficou caracterizado pelas 

grandes diferenças regionais, reconhecidas na Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), que no decreto 6047 de 2007 institucionaliza o 
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objetivo de redução das desigualdades regionais através da exploração de seus 

potenciais endógenos. 

Os potenciais endógenos de uma região podem se caracterizar através 

de uma condição natural da área geográfica, como por exemplo, um potencial de 

fertilidade de solo acima das demais regiões, ou como uma beleza natural que 

possa proporcionar turismo e, até mesmo a habilidade técnica ou artística para 

determinada atividade de produção. 

Porém, fazer com que esses potenciais possam ser aproveitados 

eficazmente, dependerá da capacidade de articulação dos atores locais/regionais, 

frente aos desafios do desenvolvimento. 

Segundo Braga Filho 
Ainda que a promoção do desenvolvimento econômico-social deva levar em 
conta as suas potencialidades – recursos naturais, potencial humano, as 
especificidades e a própria especialização – intrínsecas de determinada 
área (local ou regional), convém destacar que a sua efetivação depende, 
em boa medida, da possibilidade dos atores sociais organizarem-se e da 
sua capacidade de elaborar estratégias de desenvolvimento (2009a, p. 59). 
 

Ora, esse tem sido o grande desafio do desenvolvimento regional, 

explicitado em pesquisas acadêmicas, que apontam para o Capital Social e Humano 

como grande potencialidade diferencial para o aproveitamento eficaz das 

capacidades endógenas das regiões (BECKER; WITTMANN, 2008; BRAGA FILHO, 

2009a; BOISER, 1999). 

Porém, promover essa articulação não é tarefa fácil, ainda mais em se 

tratando de uma realidade onde os atores são instigados à competição, vivenciando 

o paradigma de livre mercado. Nesse sentido o desafio maior tem sido promover a 

interação do econômico com o social, criando um equilíbrio capaz de promover tais 

potencialidades, e gerar condições de desenvolvimento. 

 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
O Desenvolvimento Econômico, como fora argumentado anteriormente, 

é um processo focado no progresso dos meios de produção. Fortemente ligado ao 

processo de industrialização, o desenvolvimento econômico, dentro do paradigma 

de livre mercado, pressupõe que o desenvolvimento se dará pelo crescimento da 
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riqueza – crescimento do bolo –, e que este se distribuirá a todos, levando o Globo – 

Planeta – como um todo, ao tão sonhado status de desenvolvido. 

Essa crença nos remete aos pressupostos teóricos da economia 

clássica, que em princípio, buscou entender a formação de uma nova civilização 

calcada na industrialização. Conforme ocorrera na história da sociedade 

contemporânea, o desenvolvimento das nações ocorreu pela implantação dos 

complexos industriais e da evolução das relações de produção e comércio, 

proporcionados pelo avanço da tecnologia. 

Nesse sentido, todas as instituições sociais foram desenvolvidas com o 

viés industrial e tecnológico, focando suas ações na promoção de condições para 

que as industrias pudessem progredir perpetuamente. 
[...] a dinâmica de uma sociedade em que as atividades produtivas são 
crescentemente subordinadas à lógica de um processo acumulativo 
constituía uma ruptura com tudo o que havia existido até então. De uma ou 
de outra forma, todas as relações sociais tenderiam a refletir, em graus 
diversos, a despersonalização inerente à preeminência da acumulação 
(FURTADO, 2008, p.63). 

 
Essa lógica criada pela (ou para) necessidade da acumulação de 

riquezas, fez com que toda a dinâmica social se desenvolvesse nesse mesmo 

sentido. Com isso, tanto o objetivo das famílias e empresas, como dos Estados e 

Nações, foram focados no crescimento econômico – acumulação de riqueza –, que 

fora perseguido como condição sine qua non, para a melhoria da qualidade de vida, 

tanto individual como coletiva. 

Sendo assim, o processo histórico de desenvolvimento da sociedade 

contemporânea guiou-se fortemente nos pressupostos de crescimento da política 

econômica clássica, que se caracterizava pelo paradigma de livre mercado. Dessa 

maneira, as ações governamentais, desde as revoluções burguesas e industriais, 

foram desenvolvidas no sentido da industrialização e promoção dos mercados 

consumidores. 

Para Celso Furtado,  
O desenvolvimento econômico é um fenômeno com nítida dimensão 
histórica. Cada economia que se desenvolve enfrenta uma série de 
problemas que lhe são específicos, se bem que muitos deles sejam comuns 
a outras economias contemporâneas. O complexo de recursos naturais, as 
correntes migratórias, a ordem institucional, o grau relativo de 
desenvolvimento das economias contemporâneas singularizam cada 
fenômeno histórico de desenvolvimento (FURTADO, 1967, p. 5). 
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Esse viés econômico, o qual acreditava-se que traria melhoria nas 

condições de vida, pode ser constatado na forma como a performance das 

economias nacionais foram avaliadas e classificadas durante muito tempo. Levava-

se em consideração, principalmente, indicadores relativos ao crescimento da 

atividade econômica, como o Produto Interno Bruto (PIB), o PIB per capita, o 

Produto Nacional Bruto (PNB), entre outros. 

Ocorre que esses indicadores, apesar de terem sido muito utilizados 

para aferir a eficiência das políticas públicas, buscando constatar o progresso social, 

indicam apenas o aspecto do crescimento econômico. Até mesmo a tentativa de se 

usar a variação do indicador do PIB, na sua construção per capita, não foi capaz de 

dimensionar o desequilíbrio entre classes sociais (STIGLITZ; SEN; FITOUSSI, 

2009). Mesmo com essas deficiências, o crescimento econômico guiou e, ainda guia 

políticas de desenvolvimento que foram e, que são implementadas. 

Porém, essa visão reducionista que considera o progresso econômico 

como motor para o desenvolvimento das nações, não conseguiu explicar alguns 

fenômenos do nosso tempo como “os mecanismos de distribuição das rendas e dos 

poderes, a interdependência dos fenômenos sociais, políticos e econômicos.” 

(ATTALI; GUILLAUME, 1975, p. 13), deixando assim uma lacuna a ser resolvida no 

processo de desenvolvimento das nações. 

Segundo Sachs (1998, p. 150),  
A ideia simplista de que o crescimento econômico por si só bastaria para 
assegurar o desenvolvimento foi rapidamente abandonada em proveito de 
uma caracterização mais complexa do conceito, expressa pelas adições 
sucessivas de epítetos: econômico, social, cultural, naturalmente político, 
depois viável (sustainable), enfim, último e recente acréscimo, humano, 
significando ter como objetivo o desenvolvimento dos homens e das 
mulheres em lugar da multiplicação das coisas. 
 

Assim, é possível caracterizar a complexidade do processo de 

desenvolvimento, que além dos aspectos econômicos, deve considerar uma gama 

de condições relacionadas, tanto ao aspecto econômico, propriamente dito, como 

aos aspectos sociais, humanos e culturais. Ora, como podemos perceber, o 

processo de desenvolvimento, seja econômico, social ou cultural, não pode ser 

encarado apenas por esse ou aquele fator, ou por essa ou aquela ocorrência, 

exigindo uma análise mais criteriosa, envolvendo as interatividades e complexidades 

da vida social contemporânea. 
Assim, o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, 
superando-a. Com efeito: ele se refere ao crescimento de um conjunto de 
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estrutura complexa. Essa complexidade estrutural não é uma questão de 
nível tecnológico. Na verdade, ela traduz a diversidade das formas sociais e 
econômicas engendrada pela divisão do trabalho social. Porque deve 
satisfazer às múltiplas necessidades de uma coletividade, é que o conjunto 
econômico nacional apresenta sua grande complexidade de estrutura 
(FURTADO, 1967, p. 74-75). 
 

Sobre as necessidades da sociedade, cabe destacar aqui, o ponto de 

vista da sociologia, que, como área do conhecimento tem como objeto de estudo o 

comportamento humano na sociedade contemporânea (BAUMAN; MAY, 2010). 

Como uma das principais características da sociedade moderna, alguns sociólogos 

têm identificado na atualidade uma forte propensão para a vida baseada nos valores 

gerados pelo consumo. Segundo Bauman (2008, p. 41), 
Pode-se dizer que o “consumismo” é um tipo de arranjo social resultante da 
reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, 
permanentemente e, por assim dizer, “neutros quanto ao regime”, 
transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade, 
uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a 
estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, 
desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos processos de 
auto-identificação individual e de grupo, assim como na seleção de políticas 
de vida individuais. O “consumismo” chega quando o consumo assume o 
papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo trabalho [...].  
 

Esses valores identificados pela sociologia caracterizam a forte 

influência, do trabalho e da renda, no comportamento social da atualidade, pois, via 

de regra, estes são os meios adequados para se obter o que deseja. Algo que, do 

ponto de vista econômico, compreende dois importantes indicadores de 

desenvolvimento social, como o número de empregos formais e a renda média do 

trabalhador. A observação de bons indicadores a esse respeito, representa boas 

condições do mercado interno, algo que em teoria, promove condições de 

desenvolvimento econômico. 
Do ponto de vista da economia nacional, não seria possível distinguir o que 
é crescimento sem desenvolvimento, com referência  a um conjunto 
econômico de estrutura complexa, seria uma construção mental sem 
correspondência na realidade. Esta observação é tanto mais válida quanto 
mais complexa é a divisão social do trabalho. Já Adam Smith percebera a 
interdependência entre a divisão do trabalho social e a expansão do 
mercado (FURTADO, 1967 p.75). 
 

Partindo deste pressuposto, a dinâmica do desenvolvimento econômico 

ocorre na medida em que as condições econômicas individuais se desenvolvem. 

Nesse sentido, sempre que o poder aquisitivo individual aumenta, ou diminui, muito 

provavelmente a atividade econômica acompanhe essa tendência. Do ponto de vista 

do Desenvolvimento Regional, com o mercado interno capacitado e fortalecido, 
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gera-se uma maior demanda por produtos e serviços e, a tendência é de que os 

setores da atividade econômica se beneficiem, ficando menos sujeitos às variações 

da demanda internacional (KUZNETS, 1966). 
Na sociedade monetizada o instrumento de troca, o dinheiro, é para muitos 
– principalmente para os desprovidos de posses/propriedades e que não 
têm acesso ao crédito – a única moeda capaz de garantir a aquisição dos 
bens necessários a própria sobrevivência. Por sua vez, para também uma 
parcela considerável da população a única fonte de rendimento individual 
e/ou familiar é proveniente do trabalho, enquanto para outra ponderável 
parcela, mais fragilizada, a compra daquilo que é essencial resulta das 
transferências advindas dos programas sociais (BRAGA FILHO; 
CAMPANHOL, 2010, p. 38). 
 

Deste modo, verifica-se a importância de um mercado formal de 

trabalho para que as famílias possam realizar suas necessidades e desejos. Do 

ponto de vista puramente econômico, o mercado de trabalho fortemente 

condicionado é capaz de promover condições econômicas favoráveis ao 

crescimento econômico, que se bem administrado, pode reverter-se em 

desenvolvimento. 

Segundo Furtado (2008, p. 108) 
A ideia de desenvolvimento como performance internacional apresenta-se 
dissociada das estruturas sociais, simples expressão que é de um pacto 
entre grupos internos e externos interessados em acelerar a acumulação. 
Portanto, tem um conteúdo estreitamente economicista. [...] está concebida 
como um estilo material de vida originado fora do contexto histórico do país 
em questão. [...] a população passa a ser vista pelos agentes do processo 
de industrialização como uma massa de “recursos produtivos” enquadrados 
nas leis de mercados. Os conflitos sociais, longe de serem uma fonte 
alimentadora de criatividade política, são percebidos como formas de 
desperdício de energias da sociedade. 
 

É certo que, dentro deste contexto, em que o homem é encarado como 

um recurso produtivo, a partir do momento em que este não está disponível, pode 

representar ineficácia para a sociedade. Esse fato pode decorrer de algumas 

situações, uma delas pela transgressão da lei, onde o indivíduo fica encarcerado,  

impossibilitado de produzir e, ainda pior, gerando custos sociais referentes às 

despesas do encarceramento, de vigilância, entre outras relacionadas à segurança 

pública, por exemplo. 

Como fora dito por Furtado (2008), os conflitos sociais, que acabam por 

ficar de fora das análises econômicas podem impactar diretamente nas condições 

de desenvolvimento de uma sociedade. É certo que, em uma comunidade onde 

impera a violência, a capacidade das pessoas se organizarem em torno de um 

objetivo único, gerando capital social, acaba por ficar prejudicada. 
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Quando presente, esse fator associativo traz muitas vantagens para a 

comunidade, uma vez que se cria uma rede de bons relacionamentos, e estes, por 

sua vez, impulsionam o desenvolvimento da economia, promovendo melhorias, tanto 

individuais como coletivas. Um bom exemplo disto é exemplificado na parábola de 

David Hume à qual Putnam recorre para exemplificar o capital social. 
Teu milho está maduro hoje; o meu estará amanhã. É vantajoso para nós 
dois que eu te ajude a colhê-lo hoje e que tu me ajudes amanhã. Não tenho 
amizade por ti e sei que também não tens por mim. Portanto não farei 
nenhum esforço em teu favor; e sei que se eu te ajudar, esperando alguma 
retribuição, certamente, me decepcionarei, pois não poderei contar com tua 
gratidão. Então, deixo de ajudar-te; e tu me pagas com a mesma moeda. As 
estações mudam; e nós dois perdemos nossas colheitas por falta de 
confiança mutua (HUME, apud PUTNAM, 2002, p. 173). 
 

 A importância dessa constatação se dá pelo fato observado, de que 
A conquista de mercados externos foi certamente fator decisivo na 
formação do capitalismo industrial em seus primórdios. Mas foi o 
crescimento dos mercados internos protegidos que alimentou o dinamismo 
das economias capitalistas na fase subsequente de propagação planetária 
do processo de industrialização. (FURTADO, 2002, p. 47) 
 

Dessa maneira vemos a importância dos fatores endógenos para o 

desenvolvimento das regiões. Esse fato liga as teorias do desenvolvimento 

econômico, à importância do desenvolvimento social, observado nos níveis de 

escolaridade, empregos formais, renda, saúde, moradia, nutrição, entre outros, que 

formam o pano de fundo do capital social e humano. 

Essa maneira de observar o desenvolvimento econômico traz a tona 

questões ligadas ao relacionamento social e à capacidade associativa comunitária, 

que em última análise, pode contribuir não apenas para a geração de recursos 

financeiros, mas também para um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, 

conforme fora ilustrado. 

Um dos principais pontos dessa teoria está na confiança que os 

indivíduos tem mutuamente (PUTNAM, 2002; SEN & KLIKSBERG, 2010). Esse fato, 

em teoria, pode ocasionar uma vantagem locacional, diminuindo a necessidade de 

investimento da comunidade, uma vez que parte da premissa de que seus membros 

compartilham seus recursos financeiros e tecnológicos, podendo assim, com maior 

eficácia, gerar os produtos sociais necessários para o desenvolvimento da 

comunidade. 
O capital social foi incorporado como o quinto fator de produção junto aos 
três fatores tradicionais, terra, trabalho e capital físico (ferramentas e 
tecnologia), somados ao capital humano (educação e saúde). Para os 
divulgadores deste conceito, os fatores econômicos não vão muito longe se 
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as pessoas não são capazes de compartilhar seus recursos e destrezas 
num espírito de cooperação e compromisso com objetivos comuns 
(HIGGINS, 2005, p. 23). 
 

A perspectiva do Capital Social, para o desenvolvimento econômico, 

demonstra a importância da construção dos valores e das instituições sociais. De 

certa maneira, no processo histórico de desenvolvimento das nações 

contemporâneas, tanto os valores, como as instituições sociais, refletiram o 

paradigma econômico da teoria clássica. Esse paradigma por sua vez, baseia-se na 

competitividade e pressupõe que as forças sociais alcançarão equilíbrio por elas 

próprias, a exemplo da teoria Smithiana. 
Nas sentenças de Adam Smith, a busca individual dos benefícios sempre 
promoverá o crescimento econômico de uma nação. Mas, na prática, surge 
um problema. Com muita frequência, a mão invisível de Adam Smith se 
transforma na mão de um punguista. Os mercados livres e sem amarras 
têm o costume de descobrir atividades muito rentáveis, mas improdutivas. A 
experiência prática mostra que a maximização dos benefícios nem sempre 
conduz a maximização do produto2 (THUROW apud KLIKSBERG, 1998, p. 
43). 
 

Entretanto, admitindo-se essas características calcadas na competição 

como fonte de valores para as instituições sociais das sociedades contemporâneas, 

ao que podemos perceber, deparamo-nos com uma contradição teórica quando 

comparamos este preceito competitivo, aos pressupostos do capital social, ou seja, 

a confiança e a associatividade, atitude contrária à competição. 

Para Braga Filho (2009b, p.29), 
Em se tratando de desenvolvimento, as questões de natureza econômica, 
social, política, etc., são apenas algumas das suas dimensões. Os 
problemas de habitação, saneamento básico, de educação, de promoção da 
justiça, de inclusão social, de promoção dos direitos e da cidadania, entre 
outros, constituem a dimensão do desenvolvimento. Logo, trata-se de um 
processo complexo cujas interfaces demandam, para sua devida 
compreensão e implementação, significativa mudança na cultura das 
sociedades. 
 

Ora, dessa maneira podemos entender que o desenvolvimento 

econômico tem estreitas relações com o desenvolvimento social, e é acompanhado 

de mudanças estruturais e culturais. Mudanças até mesmo no paradigma de 

competição e acumulação em que vivemos. Sendo assim, diante de uma 

perspectiva ampla, considerando as necessidades do ser humano em primeira 

instância, destacamos o conceito de desenvolvimento de Amartya Sen 
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades  econômicas e 

                                            
2 THUROW, Lester. La Guerra del siglo XXI. Vergara Editores, 1992. 
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destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 
intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos (SEN, 2010, 
p. 16-17). 
 

Perspectiva essa, que nos liga à importância do indivíduo como agente 

capaz de promover o desenvolvimento regional. Uma vez que a soma das 

capacidades individuais formam o pano de fundo das potencialidades de cada 

região. 

Diante do que fora argumentado, entendemos que o desenvolvimento 

econômico, enquanto fenômeno social, apresenta a mesma complexidade que 

outros fenômenos sociais, assim como o da violência social (WHO, 2002; MINAYO, 

1994b) e, dessa maneira, para compreende-los, deve-se recorrer a outras 

formas/métodos de abordagem, tal como, a interdisciplinaridade, a fim de 

contemplar tal complexidade, encontrada nas sociedades contemporâneas. 

 

 

2.2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento social, podemos, da mesma 

maneira, entende-lo como o progresso das condições sociais, ou seja, pelas 

características da evolução das estruturas e instituições sociais, como a educação, a 

saúde, o trabalho, a renda, a infraestrutura, a política, a família, entre outros serviços 

e instituições sociais. Este conceito de desenvolvimento está ligado à capacidade 

social de autogerir-se, buscando alternativas para realizar melhorias nas condições 

de vida, e chegar a um estado de bem-estar-social. 

Como diz Aristóteles, o homem, em geral, sempre busca em suas 

ações, o bem, ou como se pode dizer, algo bom. Geralmente, essa busca pode ser 

resumida na busca por melhores condições de vida, e como a vida humana, tem por 

característica básica a convivência com seus semelhantes, o desenvolvimento das 

condições de vida em sociedade, se tornam essenciais, diante deste princípio. 
Quanto à vida consagrada ao ganho, é uma vida forçada, e a riqueza não é 
evidentemente o bem que procuramos: é algo de útil, nada mais, e 
ambicionado no interesse de outra coisa. E assim, antes deveriam ser 
incluídos entre os fins os que mencionamos acima, porquanto são amados 
por si mesmos. Mas é evidente que nem mesmo esses são fins; e contudo, 
muitos argumentos têm sido desperdiçados em favor deles  
(ARISTOTELES, 1991, p. 11). 
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A economia, que segundo Aristóteles (1991), tem por finalidade a 

riqueza,  teve sua origem motivada pela necessidade de se conhecer como são 

geradas as oportunidades que as pessoas tem de levar uma vida boa (SEN, 2010). 

Essa perspectiva econômica baseia-se na busca por melhores condições de vida, 

que em certa medida, são condicionadas pela riqueza – crescimento econômico –, 

porém, se analisada pela ótica de Aristóteles (1991), que considera que o fim maior 

das ações humanas, o sumo bem3, realizado no bem comum, teremos como pedra 

angular do desenvolvimento, a distribuição igualitária dos produtos sociais. 
Ora, esse é o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade. É ela 
procurada sempre por si mesma e nunca com vistas em outra coisa, [...], 
todavia, ninguém a escolhe tendo em vista algum destes, nem, em geral, 
qualquer coisa que não seja ela própria. Considerado sob o ângulo da 
autossuficiência, o raciocínio parece chegar ao mesmo resultado, porque o 
bem absoluto é considerado como autossuficiente. Ora, por autossuficiente 
não entendemos aquilo que é suficiente para um homem só, para aquele 
que leva uma vida solitária, mas também para os pais, os filhos, a esposa, e 
em geral para os amigos e concidadãos, visto que o homem nasceu para a 
cidadania. [...] Examinaremos esta questão, porém, em outro lugar; por ora 
definimos a autossuficiência como sendo aquilo que, em si mesmo, torna a 
vida desejável e carente de nada (ARISTOTELES, 1991. p. 15). 
 

Deste ponto de vista, nos parece ser mais importante para o 

desenvolvimento, a distribuição da riqueza do que o crescimento propriamente dito. 

Partindo desse pressuposto, as nações e regiões desenvolvidas são aquelas que, 

no bojo de sua sociedade/comunidade eliminaram as diferenças entre classes 

sociais. Diferenças essas, que em última instância, estão ligadas ao acesso às 

condições sociais proporcionadas pela educação, saúde, trabalho, nutrição, entre 

outros fatores da vida social, que podem proporcionar uma vida melhor. 

Para Furtado (2008, p. 83) 
A ideia de desenvolvimento, referindo-se a uma sociedade, comporta, 
sabidamente, toda uma gama de ambiguidades. De um ponto de vista 
descritivo, ela se refere ao conjunto de transformações nas estruturas 
sociais e nas formas de comportamento que acompanham a acumulação no 
sistema de produção. Descreve-se, assim, o processo cultural e histórico 
cuja dinâmica se apoia na inovação técnica [...]. 
 

Tendo como característica ser um processo histórico, o 

desenvolvimento social parte do principio da necessidade de se melhorar as 

condições de vida. Esse processo inicia-se com a identificação de necessidades, e 

culmina no desenvolvimento de alternativas que estarão disponíveis para atender a 

essas mesmas necessidades. Ora, para que se possa entender as necessidades 

                                            
3 Bem supremo, considera o bem maior que se pode alcançar. 
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sociais, há que se apelar para os costumes e valores da época em questão. Fato 

esse que nos liga ao desenvolvimento cultural da sociedade. 

Voltando ao ponto de vista da sociologia, como argumentamos, 

Bauman (2008) identifica na sociedade contemporânea a cultura consumista, fato 

constatado nos exagerados níveis de consumo de nossa época, como na 

importância que se dá ao ato de consumir, como forma de inserção social. 

Essa relação de importância que se dá ao consumo nas sociedades 

contemporâneas, destaca o valor social do trabalho e da renda no comportamento 

dos cidadãos. Ora, como observado anteriormente, numa “sociedade monetizada”, 

grande parcela da população provê suas necessidades e desejos criados pela 

cultura consumista, por meio de seus empregos, ou seja, do trabalho assalariado 

(BRAGA FILHO; CAMPANHOL, 2010). 

Segundo Furtado (2008, p. 115-116) 
Na economia capitalista o processo de acumulação marcha sobre dois pés: 
a inovação, que permite discriminar entre consumidores, e a difusão, que 
conduz à homogeneização de certas formas de consumo. [...] Todo objeto 
de uso final, que não procede diretamente da natureza, é fruto da invenção 
humana, é um objeto de arte. Seu fim é enriquecer a existência dos 
homens. [...] A produção de tais objetos está subordinada ao processo de 
acumulação, que encontra na homogeneização dos padrões de consumo 
uma poderosa alavanca. [...] Assim, um conjunto de normas derivadas do 
processo de acumulação sobrepõe-se à atividade criadora em sua 
expressão universal, qual seja, a invenção do estilo de vida da sociedade. 
 

Tendo o consumismo como uma das principais características da vida 

contemporânea, as desigualdades sociais caracterizadas pelas grandes diferenças 

de renda, constituem barreiras para a promoção do desenvolvimento. A falta de 

acesso, a recursos capazes de atender às necessidades geradas pela vida 

moderna, cria um ponto de conflito no sistema social, que pode reverter-se em uma 

condição perversa para a sociedade, diminuindo sua capacidade de associação. 

Dessa maneira, subentende-se que o sistema de trabalho e as 

garantias provenientes deste, assim como as capacidades habilitadoras que este 

pode fornecer, através da renda, são fundamentais para o desenvolvimento social 

adequado. 

Partindo desse ponto de vista, a educação também assume papel 

importante no fenômeno social do desenvolvimento. Em teoria, quanto maiores os 

níveis educacionais, maiores os níveis de produção, e consequentemente, melhores 

as condições para melhorar os níveis de renda. 
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Por sua vez, a educação ainda tem o papel de preparar os indivíduos 

para a vida social. Nesse sentido, o sistema educacional, que é responsável por 

fomentar valores sociais, tem o papel de alavancar os processos de 

desenvolvimento, através da melhoria das condições do agente social. Como 

argumentado anteriormente, o desenvolvimento é um processo calcado nas 

mudanças culturais e sociais (FURTADO, 2008; BRAGA FILHO, 2009b), e sendo 

assim, para que se possa promover desenvolvimento, há que se melhorar os níveis 

educacionais e culturais da população. 

Nessa perspectiva, o indivíduo, ou seja, o ator social exerce influência 

fundamental na promoção do desenvolvimento. Partindo dessas premissas, Amartya 

Sen elabora o conceito de “Desenvolvimento como Liberdade”, que segundo ele, 
Existem duas razões distintas para a importância crucial da liberdade 
individual no conceito de desenvolvimento, [...] O êxito de uma sociedade 
deve ser avaliado, nesta visão, primordialmente segundo as liberdades 
substantivas que os membros dessa sociedade desfrutam. [...] A segunda 
razão para considerar tão crucial a liberdade substantiva é que a liberdade é 
não apenas a base de avaliação do êxito e fracasso, mas também um 
determinante principal da iniciativa individual e da eficácia social. [...] A 
preocupação aqui relaciona-se ao que podemos chamar (correndo o risco 
de simplificar demais) o “aspecto da condição de agente” [agency aspect] 
do indivíduo (SEN, 2010, p. 33). 
 

Esse ponto de vista traz a tona a importância da microanálise, 

buscando entender o comportamento individual e seus macro condicionantes. Ou 

seja, entendermos como as decisões políticas e macroeconômicas, entre outras, 

influenciam o comportamento individual, e quais os componentes essenciais para 

promover, primeiramente, as competências individuais pertinentes ao desempenho 

das atividades sociais, necessárias para promover condições de desenvolvimento. 

Segundo Furtado (2008, p. 111) 
Quaisquer que sejam as antinomias que se apresentem entre as visões da 
história que emergem de uma sociedade, o processo de mudança social 
que chamamos de desenvolvimento adquire certa nitidez quando o 
relacionamos com a ideia de criatividade. Simplesmente para reproduzir 
suas estruturas sociais tradicionais, as sociedades necessitam de meios de 
defesa e adaptação, cuja eficácia reflete a aptidão de seus membros para 
formular hipóteses, solucionar problemas, tomar decisões em face da 
incerteza. 

  
Na perspectiva do Desenvolvimento Regional, esse fato torna-se ainda 

mais importante no contexto de competição internacional, em que as economias 

nacionais se encontram, como é o caso de nosso país, por exemplo. Neste contexto 

globalizado, as dinâmicas de desenvolvimento das regiões dependem de suas 

capacidades endógenas, ligadas ao capital humano e social, que por sua vez, 
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potencializam as capacidades de organização e associação em torno de objetivos 

da comunidade  regional. (BECKER In: BECKER; WITTMANN, 2008). 

A perspectiva da liberdade, fundamentada na visão de agente do ator 

social (SEN, 2010), evidencia a importância e os desafios individuais, que cada 

membro da comunidade enfrenta nas sociedades contemporâneas. Desafios estes 

engendrados pelo desenvolvimento da tecnologia e da telecomunicação, que 

transformou o planeta Terra numa aldeia Global, permitindo a competição entre 

comunidades distantes, e exigindo cada vez mais capacitação pessoal. 

Para Sachs, 
[...] quando falamos do desenvolvimento em termos de libertação, estamos 
diante de algo mais que uma metáfora. Na realidade, ele passa pela 
libertação humana com relação à opressão material, o que supõe partilha 
equitativa dos bens e a supressão de todos os entraves que impedem seu 
desabrochar, na busca de uma melhor situação (SACHS, 1998, p. 151). 
 

Sendo a desigualdade uma barreira para que se possa galgar 

condições sociais melhores, a remoção de tais barreiras passa pelo acesso a 

condições libertadoras através de instrumentos sociais, como o sistema educacional 

capaz de dar condições de exercer a cidadania plena;  sistema de saúde capaz de 

garantir a segurança física e psicológica; sistema de trabalho capaz de garantir a 

segurança econômica; entre outros.  

Do ponto de vista teórico, estas condições libertadoras, são quesitos 

mínimos para promover desenvolvimento real. Na economia, estes preceitos foram 

observados nas teorias voltadas para o desenvolvimento do Estado do Bem-Estar-

Social (Welfare State). 

Em política econômica, essa corrente de pensamento, que é focada na 

promoção de políticas públicas voltadas para a garantia de condições sociais, 

direciona aos Estados Nacionais essa responsabilidade, e tem seu principal marco 

na teoria Keynessiana. Estas políticas configuraram as ações das principais nações 

no período posterior à crise global de 1929, principalmente, por estas terem 

fortalecido os mercados internos, promovendo as condições necessárias para o 

desenvolvimento (CHANG, 2004). 

Na perspectiva do Desenvolvimento Social, a desigualdade tem 

colocado muitos indivíduos em situações, cuja mudança social e consequente 

melhoria de vida mostra-se quase impossível. As características socioeconômicas 
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em que estão inseridas essa parcela da população, criam barreiras para que estas 

possam se desenvolver plenamente. 
Muitos jovens latino-americanos encontram-se, hoje, em verdadeiros “becos 
sem saída” em aspectos essenciais de sua existência, transformando-se em 
“problemas” para a sociedade. Por trás desses “problemas” encontram-se 
jovens com todo tipo de potencialidade, mas que a forma de funcionamento 
de seus contextos nacionais colocou em situações muito difíceis 
(KLIKSBERG In: SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 239). 
 

Ao considerarmos o desenvolvimento um processo, que em princípio 

compreende um estado inicial de condições, podemos afirmar, por conseguinte que 

este será ponto de partida para um estado em que se almeja chegar. O contexto 

social e as situações enfrentadas no dia a dia compreendem os aspectos a serem 

primeiramente identificados, para que se possa, a partir daí, desenvolver planos de 

melhoria social e promoção do desenvolvimento. Nessa perspectiva, 
O desenvolvimento pode ser visto ainda como um processo de 
aprendizagem social que recorre às faculdades da memória e da 
imaginação, as quais constituem traço distintivo de nossa espécie e 
explicam sua extraordinária capacidade de adaptação (SACHS, 1998, p. 
151). 
 

Dessa maneira, diante do que foi argumentado, entendemos que para 

promover o desenvolvimento social, faz-se necessário investimento em áreas 

estratégicas, como educação, saúde e trabalho. Entendemos que, se soubermos 

investir corretamente nestas áreas, promoveríamos uma melhor capacidade de 

aprendizagem social, fomentando o desenvolvimento cultural e potencializando os 

elementos endógenos, essenciais para a promoção do desenvolvimento, como um 

todo. 

 

 

2.3. DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

 

Como observado nas teorias de desenvolvimento econômico e social, a 

cultura compreende um importante aspecto do processo de desenvolvimento geral 

da sociedade, uma vez que é fonte de valores que guiam o comportamento dos 

homens na sociedade. 

Como argumentado, na perspectiva de desenvolvimento, abordando a 

liberdade humana, fundamentada na capacidade de exercer plena escolha de como 

viver sua vida (SEN, 2010), a cultura, quando assume valores positivos pode 
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manifestar-se como capital social. Essa configuração ocorre quando há a presença 

de valores coletivos – como os presentes nas pesquisas de Putnam (2002) – em 

detrimento das buscas unicamente pessoais, guiando o comportamento ético social. 

Na perspectiva regional, o desenvolvimento cultural nas sociedades 

contemporâneas, compreende tanto aspectos endógenos como exógenos, 

fortemente presentes pelo contato instantâneo – on-line –, proporcionado pelo 

avanço da tecnologia de comunicação, que coloca diferentes culturas em permuta 

de valores pela comunicação direta estabelecida. 

Para entendermos o desenvolvimento cultural, devemos recorrer, 

assim como nos demais aspectos do desenvolvimento, à historicidade, pois, o 

desenvolvimento do indivíduo, que é em suma, a menor parte de um sistema social, 

é em certa medida influenciado tanto pelos que convive cotidianamente, como pelos 

antepassados, através dos costumes e tradições sociais. Fato esse que emprega 

significado ao termo cultura. 
De fato, é fundamentalmente a manutenção de comportamentos similares 
mesmo com a substituição dos participantes que diferencia as práticas 
culturais dos demais fenômenos sociais. A outra característica é chamada 
de transmissão de modos de agir (SAMPAIO; ANDERY, 2010, p.188). 
 

De certa maneira o comportamento humano busca referências no 

mundo à sua volta e, sendo assim, as ideias, os instrumentos e as instituições 

sociais disponíveis, condicionam à formação cultural das sociedades em cada época 

em voga. As histórias, os mitos, os heróis, os costumes, entre outros elementos 

culturais, acompanham o desenvolvimento do ser humano, fornecendo-lhe 

referências que guiam seu comportamento perante à sociedade. 

Segundo Kliksberg (In: SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 302) 
A Unesco (1996) define cultura como “formas de viver junto [...] molda 
nosso pensamento, nossa imagem e nosso comportamento. A cultura 
engloba valores, percepções, imagens, formas de expressão e de 
comunicação e muitos outros aspectos que definem a identidade das 
pessoas e das nações”. 
 

Sendo o homem um animal social 4, cuja natureza intrínseca visa o 

convívio com seus semelhantes, a organização social é um dos primeiros aspectos 

da cultura humana em geral. Dessa maneira, o homem é tanto produto, como 

produtor de cultura, uma vez que interfere nas produções culturais, com sua 

                                            
4 Segundo Hannah Arendt (2004, p. 31), “todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato 
de que os homens vivem juntos” fato esse, que caracteriza a natureza social do homem. 
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criatividade, e estas, por sua vez, impulsionam mudanças condicionando 

comportamentos individuais e coletivos. 

Para Arendt (2004, p. 17) 
Os homens são seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram 
em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência. O 
mundo no qual transcorre a vita activa consiste em coisas produzidas pelas 
atividades humanas; mas, constantemente, as coisas que devem sua 
existência exclusivamente aos homens também condicionam os seus 
autores humanos.  
 

Ou seja, tudo aquilo que é criado pelo homem, de objetos aos valores e 

normas de conduta, entre outras coisas, compõem o campo cultural de cada 

sociedade. As maneiras de agir de cada agrupamento social buscam garantir suas 

condições de sobrevivência e de reprodução social. 

Segundo Harris (apud SAMPAIO; ANDERY, 2010, p.190) 
todas as sociedades precisam garantir seus requisitos mínimos de 
sobrevivência por meio de certos modos de produção: tecnologias e 
práticas empregadas na produção de comida e de outras formas de energia. 
Todas as sociedades também buscam evitar aumentos ou reduções 
destrutivas no tamanho de sua população, por meio de modos de 
reprodução: tecnologias e práticas empregadas para esse  fim, como 
práticas de casamento, cuidado de crianças, contracepção e aborto. Os 
modos de produção e de reprodução de cada sociedade formam a 
infraestrutura da cultura. 
 

Dessa forma, podemos entender que a estrutura de reprodução 

cultural, que em ultima instância guia o comportamento humano, ocorre em níveis 

estruturais. Para Harris, a cultura pode ser analisada, além do nível de infraestrutura, 

pela estrutura e superestrutura. Sendo que, a estrutura compreende as instituições 

sociais como a família, o estado, a religião, entre outros, assim como as relações 

que são estabelecidas entre estas instituições. Os valores sociais como a estética, 

as atividades esportivas, religiosas, os símbolos, os mitos, as atividades intelectuais, 

entre outras compõem a superestrutura cultural (apud. SAMPAIO; ANDERY, 2010). 

Desse modo, sempre que há uma inovação tecnológica, esta passa a 

fazer parte da infraestrutura cultural, e consequentemente causa modificações tanto 

na estrutura, como na superestrutura. Segundo Furtado, 
Concebendo a cultura como um processo, em que surgem modificações em 
um fluir permanente, os antropólogos passaram a preocupar-se com os 
fatores responsáveis por essas mudanças, estudando em detalhe, para uma 
determinada cultura, os elementos mais sujeitos a mudança. Esses estudos 
tanto restabeleceram o interesse pelos aspectos históricos da herança 
social como levaram a uma compreensão mais aguda da interdependência 
entre os distintos elementos materiais e não materiais que integram uma 
cultura (FURTADO, 1964, p. 26). 
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De certa maneira, os valores superestruturais guiam o processo criativo 

do homem. Ou seja, em geral os produtos desenvolvidos pela sociedade buscam 

atender aos objetivos propostos pela estrutura de valor estabelecida, e assim 

satisfazer às necessidades geradas na comunidade.  

Sendo assim, os valores morais e espirituais determinam como são 

desenvolvidas as ferramentas humanas com o uso destes inventos. A exemplo do 

capital social, quando observados valores negativos – individuais em detrimento dos 

coletivos – as invenções humanas tendem a nos levar a um processo autodestrutivo 

pela competição gerada entre os atores sociais. Competição essa, que pode 

culminar em guerras e conflitos civis, podendo até mesmo gerar o esgotamento dos 

recursos naturais necessários à nossa sobrevivência no planeta. 

Segundo Furtado (2002, p. 54-55) 
A gama de culturas que surgiram na Terra testemunha o potencial de 
inventividade do homem. Se algo sabemos do processo de criação cultural 
é exatamente que as potencialidades do homem são insondáveis: [...] 
Contudo, o essencial da atividade criadora manifesta-se num espaço 
estruturado. A sociedade primeiro reproduz-se e, ao fazê-lo, imprime uma 
coerência diacrônica à cultura. 
 

Dessa maneira ao colocar toda sua força inventiva a seu favor, o 

homem cria ferramentas tangíveis e não tangíveis, que visam estabelecer uma 

ordem social mínima para garantir sua permanência no mundo. Porém, quando 

esses valores apontam para um cenário de competição, estas mesmas invenções 

que poderiam promover melhores condições sociais para todos, acabam por ser 

usadas como ferramentas de disputa. 

Para Bauman (2012, p. 25) 
Não fosse pela função coordenadora desempenhada por valores, preceitos 
e normas atribuídas, todos compartilhados e consensualmente aceitos (isto 
é, pela cultura), não se pode imaginar qualquer tipo de vida ordenada (ou 
seja, nenhum sistema durável, capaz de se equilibrar e perpetuar, assim 
como de manter sua identidade). A cultura é o posto de abastecimento do 
sistema social; ao penetrar nos “sistemas de personalidade”, no curso dos 
esforços de manutenção de padrões (ou seja, sendo “internalizada” no 
processo de “socialização”), ela garante a “identidade consigo mesmo” do 
sistema ao longo do tempo [...]. 
 

Ou seja, toda a gama de inventos humanos desenvolvidos para tornar 

a vida mais fácil, provoca modificações na sociedade gerando desenvolvimento 

cultural. Sendo assim, à medida que a complexidade dos sistemas sociais foram 

aumentando, com o desenvolvimento tecnológico e crescimento das populações, o 

processo cultural adquiriu essa mesma complexidade. 



36 
 

Para Furtado (1964, p. 28) 
As inovações tecnológicas introduzidas no processo produtivo se incluem 
entre estas últimas e, em razão das reações em cadeia que provocam num 
fluir permanente, condicionam todo o processo de mudança social. 
Contudo, como as mudanças na cultura não material – no sistema de 
valores sociais – se efetua a um passo mais lento que as transformações no 
sistema de produção, compreende-se que nas épocas de rápida absorção 
de inovações possa haver grandes tensões psicossociais.  
 

Assim como nas demais vertentes do desenvolvimento, um 

desequilíbrio entre as estruturas culturais poderá causar tensões sociais, e estas por 

sua vez, tendem a impulsionar revoluções. Conforme fora observado por Marx, esse 

desequilíbrio pode tornar-se um freio ao desenvolvimento (apud FURTADO, 1964), 

criando condições para que ocorram períodos de choques sociais. 

Esses choques, por sua vez, são guiados pelos valores da 

superestrutura cultural – paradigma –, que por sua vez, condiciona o comportamento 

dos indivíduos perante à sociedade. Ou seja, conforme comentamos anteriormente, 

no paradigma competitivo de livre mercado - igual ao que vivenciamos -, todos 

buscarão atuar na sociedade com as ferramentas que têm disponíveis para enfrentar 

os desafios perpetrados, pelas condições impostas pelo sistema social. 

Segundo Silva Junior e Lira (2006, p. 66) 
A economia de mercado, por exemplo, uma vez que depende do consumo, 
tem desenvolvido tecnologias de coerção psíquica, na qual participam 
processos psíquicos evidenciados pela psicopatologia da perversão. De 
modo que o apelo ao consumo tem adquirido a importância crescente na 
vida cotidiana e, assim, processos psíquicos até agora exclusivos à 
perversão enquanto patologia passam a ter presença cada vez maior na 
cultura. À medida que há uma cultura de massa organizada para a 
produção do consumo, cuja presença tem se tornado hegemônica nos 
processos psicossociais, pode-se conceber uma banalização da perversão 
a ela atrelada. 
 

Dessa maneira, os valores engendrados pelas instituições sociais, 

responsáveis pelos valores morais e espirituais da comunidade, condicionam o 

comportamento individual nas sociedades contemporâneas. Onde podemos 

observar que a população com maiores níveis educacionais, com acesso à serviços 

sociais adequados, como estruturas urbanas normais, sistema de saúde competente 

e principalmente, acesso a um sistema educacional capaz de promover boas 

condições de ensino-aprendizagem, são as que tem menor índice de violência 

(KLIKSBERG In: SEN; KLIKSBERG, 2010). 

Para Bauman (2012, p. 90) 
O uso do termo “cultura” está tão profundamente arraigado na camada 
comum pré-científica da mentalidade ocidental que todo mundo o conhece 
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bem, embora por vezes de forma irrefletida, a partir da própria experiência 
cotidiana. Nós reprovamos uma pessoa que não tenha conseguido 
corresponder aos padrões do grupo pela “falta de cultura”. Enfatizamos 
repetidas vezes a “transmissão de cultura” como principal função das 
instituições educacionais. [...] Se o distinguimos como uma “pessoa culta”, 
em geral queremos dizer que ele é muito instruído, educado, cortês, 
requintado acima de seus estado “natural” nobre. 
 

Sendo assim, da perspectiva do indivíduo, a cultura se desenvolve 

segundo os valores encontrados no sistema social em análise. Porém, medir o 

desenvolvimento cultural de uma sociedade não é tarefa fácil, pois, em suma, o 

desenvolvimento da cultura se dá por fatores intangíveis, sendo assim, faz-se 

necessário uma abordagem qualitativa, que busque identificar estes valores nas 

produções culturais. 

Segundo Iani (2004, p. 10-11) 
Quando se tem o desafio de buscar as relações, convergências e 
divergências entre “ciência e arte”, no que se refere às possibilidades de 
conhecimento, logo surge, simultaneamente, o desafio de ter de reconhecer 
que as criações científicas, filosóficas e artísticas podem ser vistas como 
“narrativas”. [...] Em suas distintas linguagens, compreendendo metáforas e 
alegorias, conceitos e categorias, essas narrativas contribuem para o 
desenvolvimento e a recriação das múltiplas gradações e possibilidades de 
esclarecimento. [...] Algumas estão empenhadas em contribuir para a 
explicação do que é ou pode ser a realidade social, presente ou passada, 
compreendendo o que pode ser observado, classificado e quantificado, 
descrito ou explicado sempre que possível em termos de variáveis, 
indicadores, índices e frequências, de tal modo que a explicação se funda 
no princípio de causação funcional , estruturação ou articulação sistêmica. 
 

Ou seja, as manifestações culturais através da arte têm a característica 

de revelar o conteúdo da realidade social. O desvelamento deste conteúdo, desta 

maneira, pode ser considerado como um indicador cultural capaz de fornecer pistas 

sobre o desenvolvimento da sociedade, revelando o cotidiano social da população, 

em que estas manifestações artísticas se apresentam. 

Em suma, o desenvolvimento cultural, que compreende o 

desenvolvimento das estruturas da sociedade – as instituições sociais –, assim 

como das ferramentas desenvolvidas para melhorar as condições de vida na 

sociedade – infraestrutura cultural –, que fomentarão os valores sociais da 

superestrutura cultural, podem ser medidas, pelo viés qualitativo, nas manifestações 

artísticas.  

 

 



38 
 

2.4. ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

O Desenvolvimento Regional, conforme fora argumentado, 

compreende tanto os aspectos do desenvolvimento econômico e social, como o 

cultural. Deste ponto de vista, tal processo compreende o desenvolvimento 

equilibrado destes aspectos. Sendo assim, tanto as questões econômicas, como as 

sociais e culturais são importantes para a promoção do desenvolvimento das 

regiões. Nesse sentido, como área do conhecimento, refere-se ao estudo dos 

fenômenos de desenvolvimento econômico e social, com foco nos aspectos 

regionais. 

A importância dessa área do conhecimento dá-se pelos desafios da 

atualidade, em que, no contexto globalizado de competição, as regiões com menor 

dinâmica econômica e social, são colocadas frente a frente com regiões mais 

capacitadas. 
O mundo globalizado exige uma nova concepção de desenvolvimento, 
pautado em parâmetros mais adequados, que propiciem a redução da 
pobreza  e das desigualdades. É fundamental reconhecer o 
desenvolvimento como um processo que, necessariamente, deve estar a 
serviço da sociedade, especialmente voltado à compreensão das 
diversidades das regiões, de modo a garantir a sua legitimidade. Essa nova 
concepção de desenvolvimento traz implícita a ideia de justiça social, de 
participação e de cidadania (DOTTO et al. In: BECKER; WITTMANN, 2008, 
p. 242). 
 

Este tem sido o desafio do desenvolvimento regional na atualidade, 

que tem na tecnologia e nos avanços da comunicação seu principal marco nas 

sociedades contemporâneas. Os avanços da tecnologia têm colocado o globo como 

um todo em contato virtual, modificando as relações sociais. Esta característica da 

modernidade impacta na cultura das regiões, através de comunicações massivas, 

que buscam homogeneizar os padrões de vida das famílias. 

Por sua vez, as empresas são colocadas em concorrência direta -

empresas internacionais e transnacionais. Estas empresas, por suas características 

internacionais têm maior acesso a recursos – financeiros, tecnológicos, humanos, 

etc. – mais eficazes, e com isso conseguem maior competitividade nos mercados 

internacionais. Nesse sentido, como apontam muitos estudos acadêmicos, os 

Capitais Social e Humano, tornam-se diferenciais na competitividade das regiões.  
As teorias econômicas de desenvolvimento exógeno baseiam-se na 
hipótese de que a tendência do crescimento depende, crucialmente, da 
existência do avanço tecnológico, muitas vezes derivado da evolução do 
conhecimento científico. Contudo, as mais recentes teorias apresentam 
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novos enfoques que enfatizam o progresso técnico endógeno, as 
econômicas externas, a educação, o capital humano e o capital social como 
fontes importantes, tanto de crescimento como de desenvolvimento 
econômicos (VALENTIM In: BECKER; WITTMANN, 2008, p. 246). 
 

Essa perspectiva demonstra a importância do desenvolvimento social e 

cultural, como fator de promoção das condições endógenas, fortalecendo o capital 

humano e social. Princípio esse, que demonstra alguns caminhos estratégicos, que 

podem ser percorridos em um plano de desenvolvimento de longo prazo. 

Cabe aqui um comentário, destacando a importância de se pensar em 

longo prazo, pois, se adotarmos a lógica de um investimento em educação, por 

exemplo, uma criança que se beneficie de mudanças qualitativas no sistema de 

ensino nacional, produzirá efeitos, a partir de 15 anos para frente. Uma vez que, 

imagina-se ser esse o tempo médio de formação educacional  e preparação para a 

vida social. 

Sendo assim, a formação de Capital Humano, considerado necessário 

para o desenvolvimento das regiões, é necessariamente um processo de longo 

prazo, e exige compromissos políticos consideráveis. 
Segundo Fonseca (1992) o capital humano representa o grau de 
capacitação da comunidade para o trabalho qualificado, a inovação 
científica e tecnológica, a liderança, a iniciativa e a organização em nível 
empresarial privado e na vida pública. Ele é constituído não somente pelo 
resultado do investimento das famílias e da sociedade como um todo na 
competência produtiva das pessoas, mas também por elementos da 
natureza ética como, por exemplo, a capacidade dos indivíduos de perceber 
e agir consistentemente, com base nos seus interesses comuns (apud 
VALENTIN In: BECKER; WITTMANN, 2008, p. 247). 
 

Partindo da perspectiva do capital humano, o qual irá compor as bases 

de formação do capital social, a necessidade de se considerar o longo prazo fica 

ainda mais evidente, pois, desenvolver capacitação técnica e científica, requer 

investimentos no presente, que, como exemplificamos acima, produzirá retorno 

apenas em longo prazo. Por conseguinte, a mudança só será percebida após a 

formação das primeiras turmas que receberam tal incentivo de qualidade, 

corroborando com a ideia do desenvolvimento associado à mudança cultural, como 

argumentado por Furtado e Braga Filho.  

Sendo assim, para promover o desenvolvimento do capital social, 

primeiramente há de se criar uma base fundamentada em uma educação de 

qualidade, em que todos os indivíduos possam ter acesso a formação social e 
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cultural equitativa, fortemente baseada nos objetivos estratégicos definidos para o 

desenvolvimento da região. 
O capital social se apoia no desenvolvimento cultural da sociedade. Sem 
um “terreno cultural” cultivado de modo sistemático, a confiança, a 
associatividade, o civismo e os valores éticos não teriam como florescer. [...] 
A cultura é, assim, o substrato de um dos capitais de maior importância da 
sociedade. O peso do capital social silencioso, invisível a olho nu, mas 
presente diariamente, para onde confluem a cultura e os valores, foi sempre 
fundamental em todos os processos históricos contemporâneos [...]. 
(KLIKSBERG In: SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 308). 
 

Partindo desse ponto de vista, desenvolver a cultura da comunidade, 

de maneira que essa possa capacitar uma dinâmica social, fortemente baseada nos 

pressupostos associativos e cooperativos, passa a ser estratégia para a promoção 

da qualidade de vida, e consequentemente do desenvolvimento. Este pensamento 

nos leva, novamente ao contraste da teoria econômica neoliberal, que se baseia no 

pressuposto da competição, como fator regulador das sociedades, em contraposição 

aos princípios formadores do capital social. 

Para Keohane, 
A boa regra da reciprocidade generalizada em geral está associada a um 
amplo sistema de intercambio social. Nas comunidades em que as pessoas 
acreditam que a confiança será retribuída, sem que dela venham a abusar, 
existe maior probabilidade de haver intercâmbio. Por outro lado, o 
intercâmbio contínuo ao longo do tempo costuma incentivar o 
estabelecimento de uma regra de reciprocidade generalizada (KEOHANE, 
apud PUTNAM, 2002, p. 182). 
 

É evidente que nas sociedades contemporâneas em que vivenciamos a 

livre competição, a construção da confiança comunitária nos parece ser um grande 

desafio. E este, só poderá ser vencido com uma mudança, principalmente na cultura 

empresarial, base de todo desenvolvimento econômico. Fazer com que os 

empresários, dentro deste paradigma competitivo, compartilhem seus diferenciais 

competitivos, requer um grande esforço social, que em certa medida, deve vir das 

esferas políticas. 

Em contrapartida, como fora argumentado, a utilização comunitária de 

recursos – tecnológicos e financeiros, por exemplo – proporcionaria uma vantagem 

espacial, e essa, por sua vez, reverter-se-ia em favor da comunidade, que se 

beneficiaria dos produtos gerados pela ação coletiva.  Dessa maneira, a cultura 

empresarial, para que possa se beneficiar de tais recursos advindos do capital 

social, deve, em boa medida, modificar-se. Há de se buscar novos paradigmas 

socioeconômicos, em torno das estratégias empresariais. 
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A transição e a construção do futuro dependem da qualidade e da vontade 
política para criar condições e energias coletivas, culturais e espirituais para 
a mudança. Depende, também, da organização popular, de diálogos e de 
alianças entre os atores e os espaços  de participação. [...] Isso exige o 
desenvolvimento de uma nova institucionalidade, que seja democrática, 
moderna, representativa, transparente e competente e que possibilite o 
planejamento com participação da população [...]. (MORAES In: BECKER; 
WITTMANN, 2008, p. 274). 
 

Dessa maneira, evidencia-se a importância do papel do Estado na 

construção do desenvolvimento regional. Contrapondo a ideologia neoliberal de 

Estado mínimo, e fortalecendo a ideia de que, onde há desigualdade, é necessário 

um mediador para equilibrar as forças desiguais, que em um cenário de competição, 

como é o que vivemos atualmente, privilegia o mais forte. 

Para Boisier (1999, p. 334) 
[...] o desenvolvimento regional, seja no nível de regiões específicas, seja 
no nível do sistema nacional de regiões, depende criticamente da 
articulação entre dois atores institucionais: o Estado nacional e a própria 
região. Em outras palavras: não há desenvolvimento sustentado para uma 
região se não ocorrer no bojo de política nacional de desenvolvimento 
regional; este não é viável se não se apoiar nas capacidades endógenas 
das regiões e se não mostrar congruência com a política econômica geral. 
Não se trata, por certo, de esperar a substituição do modelo neoliberal de 
política econômica, algo que busca mais a ingenuidade que a utopia, mas 
sim, cabe esperar, depois do World Report 1997 do Banco Mundial, a 
mudança na concepção e no papel do Estado [...]. 
 

Voltando à ideia do desenvolvimento regional como um processo, que 

tem por princípio fundamental o capital humano e social, como fomentador de 

reações e respostas às necessidades sociais e desafios do presente, nos 

deparamos aqui, com um ponto importante que deve ser considerado nas mudanças 

culturais às quais nos referimos, que é o processo de sucessão governamental, que 

dada a forma como ocorre hoje, impossibilita planejamentos de longo prazo.   
Portanto, o envolvimento que dá movimento ao desenvolvimento ocorre 
através da passagem do momento meramente econômico (momento do 
individualismo ou egoísta-passional) para o momento político (momento 
político ou ético-ideológico), [...]  Nessa tomada de consciência, através do 
reconhecimento que o sujeito ativo da história faz da objetividade do 
processo de desenvolvimento regional, reconhecimento que permite 
transformar as condições materiais em instrumentos de ação e, portanto, 
alcançar o objetivo desejado, [...]. (BECKER In: BECKER; WITTMANN, 
2008, p. 56-57). 
 

Ora, dessa maneira, voltamos à importância do ator social como 

principal agente de desenvolvimento, como observara Sen (2010). Sendo assim, 

promover as condições do agente, fornecendo-lhe maiores e melhores condições de 

agir em prol da sociedade, deve ser um dos principais objetivos dos governos que 
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queiram promover o desenvolvimento de suas localidades.  Investimentos em áreas 

estratégicas, como a educação e o trabalho, por exemplo, são fundamentais para 

promover, tanto o capital humano, como o social, e com isso potencializar a 

utilização do capital financeiro disponível na região. 

Segundo Becker (In: BECKER; WITTMANN, 2008, p. 61) 
Quer queiramos ou não, estratégias bem-sucedidas de desenvolvimento 
regional estão, normalmente, associadas, nos tempos recentes, a vigorosas 
estratégias (re) estruturantes de desenvolvimento regional (vontades 
coletivas regionais), executadas pelas organizações e instituições das 
comunidades regionais, ou seja, estratégias formuladas e executadas por 
sujeitos coletivos regionais. 
 

Desta perspectiva, o desenvolvimento social e cultural se tornam 

fatores prioritários na promoção do desenvolvimento das regiões. Os níveis 

educacionais e de saúde, as condições de moradia e infraestrutura, assim como as 

potencialidades do mercado de trabalho, compõem o pano de fundo do capital 

social, que conforme o que fora argumentado, tem sido fator estratégico para que as 

diversas regiões possam responder aos desafios do desenvolvimento da atualidade. 

Nesse sentido, como podemos perceber, a esfera política representada 

pelos governos nacionais, estaduais e municipais, assume papel fundamental no 

desenvolvimento de estratégias para mitigação das desigualdades sociais. Uma vez 

que, como instituição social, é responsável por direcionar recursos e ferramentas 

para o desenvolvimento da sociedade como um todo, tendo o papel de representar a 

vontade da comunidade. 
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3. VIOLÊNCIA SOCIAL 
 

O fenômeno da violência tem sido recorrente na história da 

humanidade, tendo se mostrado como um dos problemas mais complexos dentro 

das ciências sociais. Uma vez que “não se conhece nenhuma sociedade onde a 

violência não tenha estado presente” (MINAYO, 1994b, p. 7). Nesse contexto, o 

século XX, na história da humanidade, fora marcado pela violência perpetrada pelas 

grandes guerras mundiais, criando uma ruptura com o passado (HOBSBAWM, 

1995). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência 

caracteriza-se pelo 
o uso intencional de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra 
si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou 
possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento 
prejudicado ou privação 5 (WHO, 2002, p. 5). 
 

Segundo dados da OMS no ano 2000, estima-se que 1,6 milhões de 

pessoas morreram em consequência da violência (WHO, 2002). Algo que no 

relatório de 2014, as estimativas apontaram para a morte de mais de 1,3 milhões de 

pessoas, colocando esse fenômeno social, como sendo a quarta principal causa 

anual de morte no mundo (WHO, 2014). 

Essa magnitude assumida pela violência social, tem levado alguns 

pesquisadores, como Monty G. Marshall, a classificar, o estado de violência em que 

vivemos, como a Terceira Guerra Mundial. Para ele, 
É claro que o padrão de violência no mundo mudou. Uma das maiores 
mudanças é que os principais atores geralmente não estão diretamente 
envolvidos nos conflitos reais de guerras e, especialmente quando não há 
grande potência em oposição direta. Como resultado, as guerras foram 
"desinstitucionalizadas". Eventos verdadeiramente de guerra tornaram-se 
menos formais e menos institucionalizados, principalmente porque eles 
estão sendo perpetrados nas sociedades menos institucionalizadas da 
"nova ordem mundial" 6 (MARSHALL, 1999, p. 2-3). 
 

                                            
5 Tradução livre do texto original: The intentional use of physical force or power, threatened or actual, 
against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high 
likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, impaired development or deprivation. 
6 Tradução livre do texto original: It is clear that the pattern of violence in the world has changed. One 
of the greatest changes is that the major actors are not usually directly involved in the actual fighting of 
wars and especially not when there is major power in direct opposition. Wars have been “de-
institutionalized” as a result. Real war events have become less formal and less institutionalized 
primarily because they are being perpetrated in the less institutionalized societies of the “new world 
order”. 
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Mudança esta verificada na diferença de conflitos que, por volta das 

décadas de 1910 à 1940, voltavam-se para o conflito entre nações e disputa pela 

hegemonia mundial, passando a situar-se no interior das sociedades. Essa mudança 

no fenômeno da violência é comprovada pelas estatísticas apresentadas pela OMS, 

que no relatório de 2014, apontaram para os homicídios como a principal causa de 

morte na história da humanidade. Segundo a OMS, 
Desde 2000, cerca de 6 milhões de pessoas no mundo foram mortas em 
atos de violência interpessoal, tornando o homicídio a causa mais frequente 
de morte do que as causadas em todas as guerras combinadas durante 
este período. A violência interpessoal não-fatal é ainda mais comum do que 
homicídio e, tem sérias consequências a longo prazo, tanto para a vida 
pessoal, como para a sociedade 7 (WHO, 2014, p. 2). 
 

É destacada ainda a morbidade, em consequência da violência, como 

sendo um problema ainda maior que o número de homicídios, por suas 

consequências em longo prazo. Apesar de não ser nosso objeto de estudo, um 

comentário é cabível aqui, pois, impacta da mesma maneira que os homicídios nas 

condições de desenvolvimento. Fato esse, que é de difícil comprovação científica, 

pela falta de dados estatísticos, que possam fornecer pistas confiáveis sobre o tema. 
 
Se é difícil apresentar dados conclusivos sobre a mortalidade, é muito mais 
problemático ainda dimensionar a morbidade por violência. O cuidado em 
dissertar sobre o tema tem várias razões, das quais se mencionam 
algumas. Em primeiro lugar, existe uma escassez total de estudos, muito 
maior que no caso da mortalidade. [...] Em segundo lugar, mesmo quando 
há pesquisas, fundamentadas em notificações dos sistemas de saúde e 
policial, nem todos os lesados recorrem ao serviço público. Além disso, os 
traumas físicos, psicológicos, morais e relacionais são muito mais amplos e 
complexos do que as notificações conseguem captar (MINAYO, 1994b, p. 
11-12). 
  

Como destacado acima, o fenômeno da violência social, pode provocar 

duas situações perversas para a sociedade, a primeira pelas vidas ceifadas, que 

carregam grande custo social, e a morbidade, que gera custos maiores ainda. No 

entanto, mensurar estes custos, não é tarefa fácil. 

Um ponto importante para se entender a violência é destacado por 

Hannah Arendt (2006), que é o uso da violência como um instrumento de coação. 

Esse fato pode ser claramente percebido no uso da força, que os Estados-Nação 

fazem para conter as manifestações populares contra seus governos. 

                                            
7 Tradução livre do texto original: Since 2000, about 6 million people globally have been killed in acts 
of interpersonal violence, making homicide a more frequent cause of death than all wars combined 
during this period. Non-fatal interpersonal violence is more common than homicide and has serious 
and lifelong health and social consequences. 
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Segundo Arendt (2006, p. 10) 
A verdadeira substância da ação violenta é regida pela categoria meio-fim 
cuja principal característica, aplicada aos assuntos humanos, tem sido de 
que o fim está sempre em perigo de ser superado pelos meios que o 
justificam e que são necessários para alcançá-lo.8  
 

Conforme essa observação, o homem busca alcançar seus objetivos 

através de algumas ferramentas, que são consideradas os meios pelos quais pode-

se alcançar o que se quer. Com isso, justifica-se o uso da violência como meio para 

alcançar seus desejos – seja no âmbito dos Estados Nacionais ou dos assuntos 

individuais. 

Nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pelo consumismo 

(BAUMAN, 2008), a obtenção de produtos desejáveis se dá pelo poder de compra 

galgado pela renda. Sendo este o meio pelo qual os homens realizam suas 

necessidades e desejos, o trabalho/renda configura-se como principal meio de 

inserção social. Dessa maneira, a disponibilidade de postos de trabalho, assim como 

as rendas provenientes deste, exercem influência capital no comportamento 

individual. 

Partindo desse pressuposto, em teoria, uma vez que um membro da 

comunidade não encontra as condições necessárias nem socialmente aceitas, para 

satisfazer suas necessidades e desejos, tende a procurar outros meios para realizá-

los. Segundo Bauman (1998, p. 57) 
A crescente magnitude do comportamento classificado como criminoso não 
é um obstáculo no caminho para a sociedade consumista plenamente 
desenvolvida e universal. Ao contrário, é seu natural acompanhamento e 
pré-requisito. É assim, reconhecidamente, devido a várias razões, mas eu 
proponho que a principal razão, dentre elas, é o fato de que os “excluídos 
do jogo” (os consumidores falhos – os consumidores insatisfatórios, aqueles 
cujos meios não estão à altura dos desejos, e aqueles que recusaram a 
oportunidade de vencer enquanto participavam do jogo de acordo com as 
regras oficiais) são exatamente a encarnação dos “demônios interiores” 
peculiares à vida do consumidor. 
 

Kliksberg (1998), comentando sobre os estudo de Robert Solow9, sobre 

a experiência do desemprego prolongado, salienta que 
As fortes tensões sociais acumuladas [...] constituem um espaço favorável 
para o processo de enfraquecimento do tecido social, como a desintegração 
da família e o aumento da criminalidade. A família, instituição central de 

                                            
8 Tradução livre do texto: La verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría 
medios-fin cuya principal característica, aplicada a los asuntos humanos, ha sido siempre la de que el 
fin está siempre en peligro de verse superado por los medios a los que justifica y que son necesarios 
para alcanzarlo. 
9 Robert M. Solow. “Mass unemployment as a social problem”. In: Basu, Pattanaik e Suzumura. 
Choice, welfare and development. Oxford, Clareton Press, 1995. 
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grande parte das sociedades, fornecedora de normas morais, educação 
básica, saúde preventiva, afeições básicas, modelos de referência, está 
seriamente deteriorada pelos problemas sociais e tende a criar o abandono 
de sua figura masculina. Por outro lado, em diversas sociedades, observa-
se um marcado aumento das cifras de criminalidade (KLIKSBERG, 1998, p. 
15-16). 
 

Fato esse que, associa a criminalidade e a violência às condições 

sociais presentes. Ou seja, nas comunidades em que imperam a desigualdade e os 

problemas inerentes à baixa renda, há uma tendência ao enfraquecimento dos 

valores morais e espirituais, fazendo com que as tensões causadas por esta 

situação aumentem ainda mais. 

Segundo Minayo (1994b, p. 8) 
A análise deste tipo de ação necessita passar pela compreensão da 
violência estrutural, que não só confronta os indivíduos uns com os outros, 
mas também os corrompe e impulsiona ao delito. A desigualdade, a 
alienação do trabalho e nas relações, o menosprezo de valores e normas 
em função do lucro, o consumismo, o culto à força e o machismo são alguns 
dos fatores que contribuem para a expansão da delinquência. Portanto, 
sadismos, sequestros, guerras entre quadrilhas, delitos sob a ação do álcool 
e de drogas, roubos e furtos devem ser compreendidos dentro do marco 
referencial da violência estrutural, dentro de especificidades históricas. 

 
A violência decorrida desse tipo de situação, caracteriza-se pela 

delinquência, ou seja, pelos atos de infração da lei. Nesta perspectiva, são 

decorrentes das características estruturais da sociedade em análise. Ou seja, 

decorrem da incapacidade individual de mudança relacionada aos aspectos 

materiais da vida, que, segundo Furtado (2008) constituem uma das características 

da vida social contemporânea.  

Para Minayo (1994b, p. 7) 
A violência é um dos eternos problemas da teoria social e da prática política 
e relacional da humanidade. [...] Trata-se de um complexo e dinâmico 
fenômeno biopsicossocial, mas seu espaço de criação e desenvolvimento é 
a vida em sociedade. Portanto, para entendê-la, há que se apelar para a 
especificidade histórica. Daí se conclui, também, que na configuração da 
violência se cruzam problemas da política, da economia, da moral, do 
direito, da psicologia, das relações humanas e institucionais [...]. 
 

De certa maneira, as pressões sociais exercidas nos indivíduos,  pelo 

modo de vida moderno, fazem com que estes busquem alternativas para suprimir 

estas pressões. Sendo assim, a violência passa ser um instrumento dos 

desafortunados da vida moderna, que buscam através desta, obter condições para 

vivenciar uma vida segundo os padrões sociais existentes. 

Esse fato, provocado pelas desigualdades sociais se tornam tão 

evidentes, que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
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Cultura (UNESCO), identificou no ano 2000 um marco para a Cultura da Paz. Neste 

ano, um manifesto encabeçado por grandes nomes contemplados com o Prêmio 

Nobel da Paz, destacaram um conjunto de medidas necessárias para promover esta 

cultura (VICENTE, 2015). 
Dentre outras, sobressaiam: o respeito à vida e à dignidade de cada 
pessoa, sem discriminação e preconceitos; a prática da não-violência ativa 
junto com a recusa a todas as formas de violência; a partilha do tempo e 
dos recursos materiais como forma de terminar a exclusão, a injustiça e a 
opressão; a defesa da liberdade de expressão e da diversidade cultural, 
com centralidade no diálogo; a promoção de um consumo responsável; e a 
contribuição para o desenvolvimento de cada comunidade, aí compreendida 
a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos 
(Ibid. p.13). 
 

Destaca-se então, a necessidade de promover a inclusão social, 

através da eliminação das desigualdades. Conforme comentávamos, em certa 

medida, os atos de violência estão associados à desigualdade das estruturas sociais 

e culturais. Dessa maneira surge a necessidade de uma revisão dos preceitos e 

valores que direcionam as ações da estrutura cultural, relacionada às atividades 

políticas. 
Vale lembrar que as estruturas sociais foram criadas como uma forma de 
minimizar as desigualdades sociais; mas, com o passar do tempo, 
ocasionaram a exclusão social e instauraram as injustiças, causadoras de 
inúmeros conflitos gerando situações tensas e antagônicas desvirtuando 
sua função inicial (Ibid., p. 15). 

 

Ou seja, as formas de se viver em sociedade perpetradas pelas 

revoluções burguesas, industriais, científicas e tecnológicas, características de 

nossa época, de certa maneira moldaram as estruturas sociais das sociedades 

contemporâneas, de modo que estas têm condicionado o comportamento individual 

para a violência. 

Segundo a OMS (WHO, 2002) a violência pode se manifestar de 

diversas formas, e podem ser classificadas em: violência contra si mesmo; violência 

interpessoal; e violência coletiva. 

A violência contra si mesmo pode ser classificada em duas categorias, 

o comportamento suicida e o autoflagelo. Apesar de não ser objeto de nossa 

investigação, cabe aqui destacar um ponto observado por Durkheim (2000), ligando 

as maiores incidências de suicídios às sociedades onde as desigualdades e 

dificuldades de ascensão social – ou participação no jogo, como diria Bauman – são 

maiores.   
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A violência coletiva, ou seja, aquela que se pratica contra um grupo de 

pessoas, por sua vez, também está ligada a aspectos sociais, políticos e 

econômicos. Possui relação com a violência praticada contra grupos, como também 

entre nações. Os motivos desse tipo de violência podem ser variados, dependendo 

da forma como os grupos que a cometem entendem a relação social com os grupos 

que são suas vitimas (WHO, 2002). Essa categoria de violência, apesar de 

constante, no contexto mundial atual e dos impactos sociais causados, assim como 

a violência contra si mesmo, não faz parte do nosso objeto de estudo. 

No que diz respeito à violência interpessoal, são relacionados os casos 

em que uma pessoa usa de força ou poder contra outra. Neste tipo da violência, são 

qualificadas duas características principais: a violência que se pratica contra 

membros da família e amigos; e aquela que se pratica contra pessoas 

desconhecidas, que não fazem parte do círculo social (WHO, 2002). 

Dado o interesse de nossa pesquisa, procuraremos explorar a violência 

do ponto de vista interpessoal. Como fora argumentado, este tipo de violência social 

tem sido a maior causa de mortes na historia da humidade (WHO, 2014). Aqui no 

Brasil, como em muitos países da América Latina, não tem sido diferente, umas vez 

que as taxas de mortalidade por homicídios têm atingido níveis epidêmicos, se 

observadas as recomendações da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). 

 

 

3.1. VIOLÊNCIA INTERPESSOAL 

 

Conforme já observado, desde o ano 2000 os homicídios são a 

principal causa de morte na história da humanidade (WHO, 2014), destacando-se a 

importância de se entender este fenômeno social. Para a OMS, as ocorrências de 

homicídios estão relacionadas à violência interpessoal, que pode manifestar-se, 

tanto contra pessoas conhecidas – amigos e parentes –, quanto desconhecidas 

(WHO, 2002). 

Para Minayo e Souza (1998, p. 514-515) 
Qualquer reflexão teórico-metodológica sobre a violência pressupõe o 
reconhecimento da complexidade, polissemia e controvérsia do objeto. [...] a 
violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, 
nações que ocasionam a morte de outros seres humanos ou que afetam a 
integridade física, moral, mental ou espiritual. [...] De um lado estão os que 
sustentam que a violência resulta de necessidades biológicas, psicológicas 



49 
 

ou sociais, fundamentando-se na sociologia ou na etologia, teorias que 
subordinam a questão social às determinações da natureza. De outro, estão 
os que explicam a violência como fenômeno de causalidade apenas social, 
provocada quer pela dissolução da ordem, quer pela “vingança” dos 
oprimidos, quer ainda pela fraqueza do Estado. 
 

O argumento de que a violência origina-se no indivíduo, sendo uma 

característica biológica, inerente à natureza humana, tem sido refutado quase 

unanimemente pela ciência (MINAYO, 1994b). Essa perspectiva nos leva a buscar 

uma compreensão deste fenômeno, no âmbito das ciências sociais. 

Segundo o que fora argumentado, a violência interpessoal manifestada 

nos atos de homicídios, de alguma maneira estão associadas aos problemas 

estruturais da sociedade, ou seja, às desigualdades sociais, que por sua vez, geram 

condições para que ocorra a delinquência. 

Para Bauman (1998, p. 55) 
Quanto mais elevada a “procura do consumidor” (isto é, quanto mais eficaz 
a sedução do mercado), mais a sociedade de consumidores é segura e 
próspera. Todavia, simultaneamente, mais amplo e mais profundo é o hiato 
entre os que desejam e os que podem satisfazer os seus desejos, ou entre 
os que foram seduzidos e passam a agir de modo como essa condição os 
leva a agir e os que foram seduzidos mas se mostram impossibilitados de 
agir do modo como se espera agirem os seduzidos. A sedução do mercado 
é, simultaneamente, a grande igualadora e a grande divisora. 
 

Como convivemos em um único mundo, as influências da cultura social 

estão presentes para todos na mesma intensidade. Conforme arguido por nós, a 

sociedade contemporânea tem valorizado demasiadamente os bens materiais. Uma 

vez que estes objetos assumiram um sentido de participação social, assumiram a 

condição de principal característica da cultura contemporânea. 

Com uma sociedade caracterizada pela industrialização, os centros 

urbanos tornaram-se grandes atrativos para os indivíduos, que buscam viver nestes 

locais. Entende-se que estes centros urbanos, por colocar um grande número de 

pessoas em contato, evidencia os problemas da desigualdade social, provocando 

maior número de conflitos (FOX; HOELSHER, 2012; MUGGAH, 2012).  

Este fato, relacionado aos grandes centros urbanos, ocorre com mais 

intensidade, onde há uma maior existência de desigualdades. Principalmente em 

áreas onde a estrutura urbana mínima e as condições de moradia normais, não 

estão a disposição da população. Ou seja, a violência parece estar presente em 

maior número, onde há a existência de favelas, pois, as populações residentes 
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destes locais, em certa medida, estão sujeitas à maior vulnerabilidade social. Fato 

esse, associado à pobreza e à indigência. 
A pobreza cria incentivos positivos para os indivíduos usarem todos os 
meios necessários para adquirir o que se deseja, reduzindo o custo de 
oportunidade do uso de estratégias de risco (como a violência) para fazê-lo. 
Da mesma forma, a desigualdade pode exacerbar a luta entre classes ou 
grupos, inspirando assim, indivíduos ou grupos a tomarem, de seus líderes, 
ou uns dos outros, mesmo que os custos de oportunidade de fazê-lo sejam 
elevados10 (FOX; HOELSHER, 2012, p.435). 
 

De certa maneira essas populações, relegadas pela sociedade, por 

suas condições econômicas e sociais, buscam a todo custo participar desse grande 

banquete que é a vida em sociedade. Para Marx e Engels “O homem desenvolverá 

sua verdadeira natureza no seio da sociedade e somente ali” (apud, MINAYO; 

SOUZA, 1998, p. 517), e sendo assim, a participação ativa na vida social, não pode 

ser facultada a esse ou aquele indivíduo, pois, corre-se o risco de provocar tensões. 

Nesse sentido, devemos considerar preeminentemente, os aspectos 

valorizados da vida contemporânea, dos quais todos querem fazer parte. Fato que, 

conforme fora argumentado, nas sociedades contemporâneas, o consumo, 

principalmente de bens de luxo, tem guiado as preferências da coletividade, e com 

isso moldado o comportamento de grande parte da sociedade. 
A influência exercida pela propaganda pode despertar apreciável desejo de 
se obter o objeto de marca, ao ponto de, em certas circunstâncias, 
sacrificar/renunciar até mesmo o suprimento de necessidades básicas, 
traduzir-se em decisão de apenas poder ostentar e de se sentir incluído 
socialmente. Seria o caso de se pensar que o desejo de adquirir o objeto de 
marca ou, tão somente de consumir, quando não sacrifica a satisfação das 
necessidades básicas, pode entorpecer/anestesiar as aspirações de 
influenciar e de transformar a sociedade, seja através do pensamento ou da 
ação (BRAGA FILHO; CAMPANHOL, 2010, p. 46-47). 
 

A convivência social proporcionada pela urbanização, e exacerbada 

pela tecnologia da comunicação, através da mídia, tem evidenciado ainda mais 

estas diferenças sociais e dificuldades, nas quais, as populações mais carentes se 

encontram, formam o pano de fundo, deste fenômeno.  

Segundo Minayo e Souza (op. cit., p. 519) 
[...] As desigualdades sociais, o contraste brutal entre a opulência e a 
indigência, as poucas oportunidades de emprego, de ascensão social e 
remuneração condignas levariam os pobres a se rebelar e a tentar 

                                            
10 Tradução livre do texto original: Poverty creates positive incentives for individuals to use any 
means necessary to acquire needed resourses and reduces the opportunity cost of using risky 
strategies (such as violence) to do so. Similarly, inequality may exacerbate inter-class or groups 
grievances, thereby inspiring individuals or groups to turno n their leaders or each orther, even if the 
opportunity costs of doing so are high. 
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recuperar o excedente de que foram expropriados. Tais ideias inspiram-se 
basicamente em Sorel (1970) [...], e em Engels (1974), que situa o 
fenômeno da delinquência no inicio da industrialização da Inglaterra como 
nível elementar da luta de classes. 
 

Conforme nossas reflexões na primeira seção, as estruturas sociais 

condicionam o comportamento humano, que por sua vez refletem os valores destas 

estruturas. Tal evidência que, no paradigma Capitalista Neoliberal, dá ênfase à vida 

voltada para o acumulo de riquezas, em detrimento dos valores espirituais e morais 

relacionados à convivência em sociedade. 

Essa observação se faz importante, pelo fato de colocar – como já 

dissemos – uns contra os outros, dentro da mesma sociedade, onde todos 

competem pelas riquezas disponíveis. 

 Com isso, podemos perceber diante do que fora argumentado até 

aqui, que as desigualdades sociais e a grande dificuldade de ascensão social, 

contribuem, em grande medida para as ocorrências deste fenômeno. E para 

compreendê-lo/mitigá-lo, faz-se necessário novas abordagens,  

Segundo Vicente (2015, p. 14) 
Depois dos anos oitenta, o mundo sofreu transformações estruturais 
profundas que afetariam diretamente aos estudos da Cultura da Paz. [...] 
Esse fenômeno, conhecido como globalização, fundamentado no 
neoliberalismo, elevou o processo produtivo a níveis nunca imaginados 
integrando a economia num contexto mundial limitando o nacionalismo e a 
autonomia, principalmente, dos países mais pobres. Se juntamos os 
elementos anteriormente citados podemos identificar que há um princípio 
basilar no neoliberalismo – a supremacia da economia sobre as demais 
atividades – o que nos leva à seguinte conclusão: a humanidade não 
recusará nenhum meio para conseguir os fins do mercado (HAYEK, 2000)11. 
 

Ou seja, os valores da superestrutura cultural, num contexto de livre 

mercado, condicionam o comportamento humano de maneira que, o mais importante 

é conseguir aquilo que se quer, independente dos meios pelos quais se alcança tais 

objetivos. 

 

 

3.2. VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE 

 

Aqui no Brasil, assim como em muitos países, esse fenômeno 

apresenta uma questão ainda mais preocupante, pois, ocorre com maior intensidade 

nas populações de idade entre 15 e 29 anos (WAISELFISZ, 2014). Conforme 
                                            
11 HAYEK, Frederich. Camino de servidumbre. Madrid: Alianza, 2000. 
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constatado, a violência ocorre principalmente nas áreas urbanas com menor nível de 

desenvolvimento econômico e social, cuja população, por suas características 

socioeconômicas fica mais vulnerável a tais problemas. 
As ações e a cobertura da segurança pública distribuem-se de forma 
extremamente desigual nas diversas áreas geográficas, priorizando 
espaços segundo sua visibilidade política, seu impacto na opinião pública e, 
principalmente, na mídia, que reage de forma bem diferenciada de acordo 
com o status social das vítimas. Como resultado, os recursos públicos de 
proteção são canalizados, preferentemente, para as áreas mais abastadas, 
de população predominantemente branca, que ostentam os benefícios de 
uma dupla segurança, a pública e a privada, enquanto as áreas periféricas, 
de composição majoritariamente negra, nenhuma das duas (WAISELFISZ, 
2015, p. 102). 
 

De certa maneira, a situação socioeconômica desfavorável impulsiona 

os indivíduos a procurarem o crime como alternativa para obterem aquilo que 

valorizam. Deste modo, a população jovem, que por suas características encontram 

maiores dificuldades no mercado de trabalho, acabam por ficar mais expostas à 

essa situação. Cenário esse, que se agrava nos momentos de crise econômica, e 

consequente retração do mercado de trabalho. 

Segundo Kliksberg (In: SEN; KLIKSBERG, 2010, p.287-288), 
Na maior parte dos países, a taxa de desemprego jovem era mais do que o 
dobro da taxa global. O quadro de pobreza persistente e o elevado 
desemprego recaíram principalmente entre os jovens. Essas condições 
sociais hostis para a entrada e a permanência de milhões de jovens latino-
americanos no mercado de trabalho deixaram-nos “de fora” em um 
momento decisivo na vida deles. A relação entre essas condições e o 
aumento do número de crimes na região é bastante visível. 
 

É certo que, nesse período de nossas vidas, tenhamos o desejo ainda 

maior de participar ativamente da vida social. Esse fato, associado ao fenômeno da 

segregação social, perpetrado pelas diferenças entre classes, de certa maneira, 

provoca a criação de grupos de convívio diferenciados por suas capacidades 

econômicas, criando com isso grupos conflitantes. 

Esses grupos sociais conflitam entre si, pois, cada um vive uma 

realidade diferente na busca de seus desejos, que em última instancia, normalmente 

são os mesmos. Todavia, com capacidades econômicas tão diferentes, cada um 

buscará seus próprios meios de satisfazer-se.  
Como a viabilidade de uma redistribuição de itens desejáveis do 
consumidor, socialmente iniciada, está-se desvanecendo, mesmo para os 
que não podem participar do banquete dos consumidores e, assim, não são 
propriamente regidos pelos poderes de sedução do mercado, resta apenas 
uma linha de ação a adotar para se atingirem os padrões que a sociedade 
consumidora promove: tentar alcançar os fins diretamente, sem primeiro se 
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aparelharem os meios. Afinal, não se pode aparelhar o que não se possui 
(BAUMAN, 1998, p. 55). 
 

A desigualdade não se dá apenas no acesso ao trabalho e à uma 

renda adequada. Essa diferença social se inicia – ao menos nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil e da América Latina – no sistema 

educacional e suas diferenças, entre os que têm acesso à boa educação, 

geralmente encontrada nos sistemas privados, e aqueles que dependem das 

instituições públicas e enfrentam todas as dificuldades inerentes a estas. 

Segundo Kliksberg (In: SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 289) 
Quanto mais elevado os níveis educacionais de uma população, menor o 
número de crimes cometidos. Está provado, em vários estudos 
comparativos, que um dos investimentos preventivos de maior impacto em 
relação à delinquência é a educação. 
 

Essa observação traz à tona a importância de ações sistematizadas e 

integradas para a prevenção da violência, principalmente àquela associada à 

criminalidade. Ou seja, a promoção do capital social, levando serviços sociais de 

qualidade para as populações carentes, tende a ser estratégia eficaz para a redução 

da criminalidade e da violência. 

Como podemos constatar nos diversos estudos realizados 

(WAISELFISZ, 2014; e 2015), a violência é observada em maior escala, nas 

populações mais carentes, situadas principalmente nas maiores aglomerações 

urbanas subnormais – favelas. Esse fenômeno, deste ponto de vista, parece estar 

associado ao processo de industrialização, que atrai grande número populacional, 

em busca de empregos. 
No último quartel do século passado houve uma profunda reestruturação no 
modelo de desenvolvimento do País. [...] Essa mudança estaria 
determinando o surgimento de novas aglomerações industriais nas mais 
distintas regiões do País, caracterizadas por menores níveis salarias e a 
custas de reduzida diversificação. A emergência desses novos polos de 
crescimento, atraindo investimentos e gerando emprego e renda, tornam-se 
também atrativos para a violência e a criminalidade por serem áreas onde 
os mecanismos da segurança eram precários ou incipientes, sem 
experiência histórica e aparelhamento para o enfretamento das novas 
configurações da violência (WAISELFISZ, 2014, p. 157-158). 
  

Assim, podemos observar que o fenômeno da violência social, tem 

acompanhado de perto o fenômeno do desenvolvimento/industrialização disforme do 

nosso país. Dessa maneira, entendemos que as condições socioeconômicas e o 

acesso a serviços sociais eficientes e capazes de proporcionar uma boa vida para a 
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população, quando não estão presentes, são fatores condicionadores deste 

fenômeno social. 

Conforme evidenciamos na primeira seção desta trabalho, o 

desenvolvimento cultural responsável por fornecer valores sociais/espirituais à 

população, acompanha o desenvolvimento da infraestrutura e às estruturas sociais 

que fomentarão valores para a superestrutura cultural. Dessa maneira, segundo o 

que é refletido até aqui, nos países em que existe um descompasso entre as 

estruturas da cultura, muito provavelmente haverá choques sociais. 

Segundo Kliksberg, 
Tudo o que acontece no campo cultural tem muita influência nas políticas 
relacionadas à pobreza. É recorrente, por exemplo, e repleto de 
consequências, o raciocínio que considera a pobreza um problema de 
ordem individual e não estrutural. Entre as suas manifestações mais cruéis 
está a de ver crianças vivendo nas ruas do Rio de Janeiro, de Bogotá ou de 
Buenos Aires, ou em outras varias cidades, brincando com fogo nas 
esquinas, arriscando a vida entre os automóveis para receber algum 
trocado, e desqualificá-las argumentando que elas fazem parte de um 
bando de criminosos, ou então, ver pessoas pedindo esmola e argumentar 
que têm tudo o que querem em suas casas mas “não querem trabalhar” (In: 
SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 322).  

 

Deste modo, as estruturas sociais responsáveis por equilibrar e 

promover o desenvolvimento, conforme podemos perceber no paradigma de livre 

mercado e estado mínimo, condicionam o comportamento individual para a luta por 

aquilo que se deseja. Fomentam, dessa maneira, valores individuais que colocam 

em choque as classes sociais, aumentando ainda mais suas diferenças. Dessa 

maneira, as populações mais carentes e vulneráveis ficam condicionadas ao mundo 

do crime, pois, nas condições em que se encontram, este parece ser a única saída. 

Para Kliksberg, 
[...] A região pode, como já vimos, cometer um erro gravíssimo, conforme se 
pode perceber no debate sobre a criminalidade. O debate tende a ser 
exclusivamente policial. Se se consegue enfocar, como deveria ser feito, o 
grande fator subjacente que é a exclusão social, e se forem criadas “pontes” 
para a juventude excluída, será possível a obtenção de mudanças positivas. 
A criminalidade pode ser reduzida com base na ação cultural (In: SEN; 
KLIKSBERG, 2010, p. 329). 
 

Partindo destes pressupostos, podemos entender que a redução da 

criminalidade e, consequentemente da violência, passa primeiramente pela revisão 

do debate em torno deste assunto, fomentando reformas nas estruturas sociais e 

seus valores. Ou seja, a forma de conduta dos assuntos pertinentes à sociedade – à 

esfera política –, permeia o comportamento individual e coletivo. Fato esse que traz 
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à tona à necessidade de uma nova visão sobre os objetivos das nações e suas 

estruturas de organização – por exemplo, a atuação do Estado.  

Para Waiselfisz (2014, p. 167-168) 
Três fatores devem ser mencionados para a compreensão dessa situação. 
Em primeiro lugar: a crescente privatização do aparelho de segurança. 
Como já ocorrido com outros serviços básicos, como a saúde, a educação 
e, mais recentemente, a previdência social, o Estado vai progressivamente 
se limitar a oferecer, para o conjunto da população, um mínimo – e muitas 
vezes nem isso [...] Um segundo fator adiciona-se ao anterior. A segurança, 
a saúde, a educação, etc. são áreas que formam parte do jogo político-
eleitoral e da disputa partidária. [...] Por último, [...] um forte esquema de 
“naturalização” e aceitação social da violência que opera em vários níveis e 
mediante de diversos mecanismos, mas fundamentalmente pela visão que 
uma determinada dose de violência, que varia de acordo com a época, o 
grupo social e o local, deve ser aceito e torna- se até necessário, inclusive 
por aquelas pessoas e instituições que teriam a obrigação e 
responsabilidade de proteger a sociedade da violência. 

 

Deste ponto vista, assim como argumentado por Arendt (2006), a 

violência tem sido um instrumento utilizado, tanto pelo poder constituído pelo 

Estado, como pelas populações que ficam à margem dos serviços sociais e dos 

benefícios advindos do desenvolvimento tecnológico, econômico e cultural das 

sociedades contemporâneas. 

A violência ligada à criminalidade, dessa maneira, passa a ser 

entendida como um fator, ou ainda como algo necessário e inerente ao modelo de 

sociedade baseado nos princípios do capitalismo neoliberal, que em ultima instância, 

fomenta a luta por melhores condições de vida, sem considerar os meios de acesso 

a essas condições. 

 

 

3.3. VIOLÊNCIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Diante de tudo que foi abordado, passamos agora a analisar as 

relações da violência com desenvolvimento regional. Como observado, uma das 

principais características das regiões que têm alcançado sucesso em seus 

processos de desenvolvimento, pode estar relacionada tanto com a força de seu 

capital humano, como do capital social. Esses dois tipos de capital – humano e 

social -, estão diretamente relacionados com o desenvolvimento social, 

caracterizados pelos níveis de educação, saúde, renda, entre outros indicadores. 
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Conforme constatado, as regiões que tiveram maior sucesso em suas 

estratégias de desenvolvimento, foram as que souberam aproveitar seus potenciais 

endógenos (BOISIER, 1999; BECKER; WITTMANN, 2008). A opção de uma 

estratégia de desenvolvimento endógeno para o desenvolvimento regional, 

contempla os níveis de associatividade e integração social (KLIKSBERG In: SEN; 

KLIKSBERG, 2010), que são diretamente impactados pelos níveis de violência, uma 

vez que essa promove o medo generalizado, diminuindo os níveis de 

associatividade comunitária. 

Para Donskis (In: BAUMAN; DONSKIS, 2014, p. 117) 
Não temos exatamente o medo, mas o temos. Tenho medo, logo existo. 
Outro lado da mesma moeda, o medo alimenta o ódio e o ódio alimenta o 
medo. O medo fala a língua da incerteza, da insegurança e da falta de 
proteção que nossa época fornece em grandes quantidades e abundância. 
 

Tanto as incertezas econômicas, quanto a violência propriamente dita, 

têm causado medo generalizado nas sociedades, onde impera a desigualdade. As 

duas fontes de insegurança, criam na comunidade um certo receio, impedindo que 

os indivíduos busquem associar-se em torno de um objetivo comum, que em última 

instância, é a melhoria de suas vidas. 

Dessa maneira o capital social, que é, em certa medida, impactado 

pelo clima social – confiança ou insegurança –, nas situações de clima violento, 

acaba sendo deteriorado. Consequentemente, nas comunidades/localidades onde 

imperam o medo e a violência, o capital social, tende a estar ausente, dificultando 

ainda mais a situação destas populações vulneráveis. 
[...] a ética e o capital social influenciam de modo muito ativo o 
desenvolvimento. Uma sociedade pode potencializar ou deteriorar o seu 
capital social. A desigualdade é um fator estratégico em relação a isso. Já 
está demonstrado que uma desigualdade elevada deteriora seriamente 
esse capital (KLIKSBER In: SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 315). 
 

Sendo assim, o crime e a violência corroem as possibilidades de 

desenvolvimento das comunidades mais carentes. Isso pode ser observado pela 

incapacidade destes mesmos cidadãos, que fazem parte do crime serem 

reintegrados à sociedade. Apesar deste tema não ser foco de nosso estudo, como 

sabemos nosso sistema prisional, não tem a capacidade de recolocar o cidadão nos 

caminhos corretos. 
A criminalidade implica danos de todos os tipos para a sociedade. Em 
primeiro lugar, as vidas perdidas. Em alguns países, como o Brasil e a 
Colômbia, ela é considerada a principal causa de morte entre os jovens. [...] 
Por outro lado, a criminalidade representa custos para o conjunto da 
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sociedade relacionados ao sistema de saúde, segurança e judiciário. 
Estima-se que 14% do Produto Bruto da região são perdidos em 
decorrência da violência (KLIKSBER In: SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 262). 
 

Paradoxalmente, podemos perceber que a violência/criminalidade, 

tanto impactam as condições de desenvolvimento regional, como tem sua 

causalidade fomentada por estas mesmas condições. Da mesma forma que são 

geradas pela falta de investimento estratégico em áreas que possam promover o 

desenvolvimento equitativo, corroem as possibilidades de investimentos nestas 

mesmas áreas, pois, os recursos, como ocorre hoje em dia, são destinados para 

áreas que remediam o fenômeno, ao invés de sua prevenção. 

Segundo Minayo e Souza (1993, p. 76)  
A vítima mais expressiva do crime organizado é a juventude, enquanto 
consumidora e força de trabalho neste mercado paralelo, mas também 
como alvo do extermínio. Esta vitimização, entretanto, não se distribui de 
forma homogênea. Estudos mais aprofundados dos dados de mortalidade 
por violência entre os jovens evidenciam um perfil em que predominam a 
baixa escolaridade, a baixa renda, a pouca qualificação profissional, o sexo 
masculino e a cor negra [...] 
 

Este fato tem minimizado os ganhos sociais do Brasil nas últimas 

décadas, como os avanços conseguidos em programas de distribuição de renda, ou 

em saúde pública, onde foram reduzidas as taxas de mortalidade infantil, entre 

outras melhoras que tivemos. Como podemos perceber, passamos agora, a uma 

nova realidade, em que nossas crianças, tendo superado a fase em que ficam mais 

vulneráveis a doenças e problemas de subnutrição, passam pela juventude, 

alcançando à idade adulta com outro tipo de vulnerabilidade, como por exemplo, a 

disputa desigual por melhores condições socioeconômicas. 

Essa característica da sociedade contemporânea, coloca em choque 

os grupos sociais, cujos menos favorecidos, como fora argumentado, tendem a 

buscar a realização de seus desejos pelo uso da violência, tendo em vista que lhes 

foram inibidas outras possibilidades de participar ativamente daquilo que valorizam. 

Esse fato, por sua vez, deteriora o capital social criando barreiras para uma 

estratégia de desenvolvimento regional baseada em fatores endógenos. 

Para Furtado (2008, p. 119) 
Os avanços e recuos de um processo de acumulação de direção 
descentralizada refletem-se na estrutura social sob a forma de 
antagonismos, e favorecem a conscientização de grupos e classes. O 
pluralismo institucional dessas sociedades tem aí plantadas suas raízes. A 
atividade política é condição necessária para que se manifeste a 
criatividade no plano institucional, vale dizer, para que se inovem as formas 
sociais de maneira a reduzir as tensões geradas pela acumulação. 
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Ou seja, para que possa ocorrer um bom aproveitamento dos recursos 

endógenos de cada região, através da mitigação dos constantes conflitos sociais, a 

esfera política e os valores advindos desta estrutura, são fundamentais para 

estratégias de sucesso. Dessa maneira, nos parece que o caminho para sairmos 

desta situação desagradável – basta nos atermos aos índices de homicídios 

considerados epidêmicos – é necessariamente uma reforma de nossas instituições 

sociais. 

Assim, a criminalidade e a violência que, segundo o que temos 

refletido, paradoxalmente são fatores relacionados ao sistema político e econômico 

em que vivemos, tanto como resultado de um desenvolvimento desequilibrado entre 

classes e estruturas sociais, como fomentadores de desequilíbrios, minando as 

condições de desenvolvimento das regiões. 

 

 

  



59 
 

4. CONTEXTO HISTÓRICO E CULTURAL 
 

Assim como argumentado nas seções anteriores, a formação das 

sociedades contemporâneas foi grandemente influenciada pelas revoluções 

científicas, burguesas e industriais. Dessa maneira, o paradigma que permeou a 

formação dos valores culturais, inerentes ao que Marx denominou de superestrutura, 

foi e, ainda é, o paradigma econômico/competitivo de acumulo de riqueza, 

configurado no modelo de livre mercado. Desta maneira, todas as instituições 

sociais, assim como todas as invenções humanas, têm refletido sobre estes valores.  

Outro fato marcante da história mundial refere-se à ocorrência de 

conflitos violentos entre nações, que culminaram na morte de grandes contingentes 

populacionais, e assim como os aspectos econômicos, direcionaram o potencial de 

inventividade do homem. 

Segundo Hobsbawm (1995, p. 30) 
A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do 
século XX desmoronou nas chamas da guerra mundial, quando sua colunas 
ruíram. Não há como compreender o Breve Século XX sem ela. [...] Sua 
história e, mais especificamente, a história inicial de colapso e catástrofe 
devem começar com a da guerra de 31 anos. Para os que cresceram antes 
de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos – inclusive a 
geração dos pais deste historiador, ou pelo menos de seus membros 
centro-europeus – se recusaram a ver qualquer continuidade com o 
passado. “Paz” significava “antes de 1914”: depois disso veio algo que não 
merecia mais esse nome. 
 

O século XX, período de grandes mudanças proporcionadas pelo 

avanço da tecnologia, foi marcado não só pela violência, mas também pela 

caracterização de uma sociedade de massa, globalizada, com ênfase econômica, 

assim como pelo multiculturalismo proporcionado pelo avanço da tecnologia de 

comunicação. 

Para Hobsbawm (1995, p. 92) 
A história da economia mundial desde a Revolução Industrial tem sido de 
acelerado progresso técnico, de contínuo mas irregular crescimento 
econômico, e de crescente “globalização”, ou seja, de uma divisão mundial 
cada vez mais elaborada e complexa de trabalho; uma rede cada vez maior 
de fluxos e intercâmbios que ligam todas as partes economia mundial ao 
sistema global. 
 

Esse fato traz consigo grande importância na formação dos valores da 

superestrutura cultural, pois, evidencia um importante aspecto da vida do homem na 

Terra, observado por Hannah Arendt (2004), a Vita Activa, ou seja, o desempenho 
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de atividades fundamentais da vida do homem. Segundo a autora, as atividades 

humanas podem ser dividas em três: labor; trabalho e ação. 

As atividades relacionadas ao labor, são aquelas que tem referência 

aos processos biológicos de manutenção da vida, como por exemplo a produção de 

alimentos. Já o trabalho, relaciona-se à artificialidade do mundo, às atividades não 

voltadas para a manutenção biológica da vida. A ação, por sua vez, relaciona-se às 

atividades exercidas entre os homens, em comunidade, sendo está à condição 

básica da vida política12. 
As três atividades e suas respectivas condições têm íntima relação com as 
condições mais gerais da existência humana: o nascimento e a morte, a 
natalidade e a mortalidade. O labor assegura não apenas a sobrevivência 
do indivíduo, mas a vida da espécie. O trabalho e seu produto, o artefato 
humano, emprestam certa permanência e durabilidade à futilidade da vida 
mortal e ao caráter efêmero do tempo humano. A ação, na medida em que 
se empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a 
lembrança, ou seja, para a história (ARENDT, 2004, p. 16). 
 

Nas sociedades contemporâneas, com as transformações ocorridas 

pela divisão do trabalho social, as atividades relacionadas ao que Arendt (2004) 

chamou de labor e trabalho unem-se na mesma categoria, o trabalho. E assim 

assumem a conotação, antes empregada apenas ao que era considerado labor. O 

trabalho passa então, a ser considerado o meio pelo qual é possível sustentar as 

necessidades vitais de sobrevivência do ser humano, no mundo moderno. 

Essa transformação ocorrida através dos tempos, transporta a 

condição do escravo das sociedades antepassadas, para a condição dos modernos 

trabalhadores do chão de fábrica13, culminando na Luta de Classes à qual Marx e 

Engels observaram, na história da humanidade. 
A história de todas as sociedades que já existiram é a história de luta de 
classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, chefe de 
corporação e assalariado; resumindo, opressor e oprimido estiveram em 
constante oposição um ao outro, mantiveram sem interrupção uma luta por 
vezes aberta [...] (MARX; ENGELS, 2011, p. 11). 
 

Torna-se muito importante observar esse ponto, pois, conforme 

argumentado por Aristóteles14, o que torna a vida desejável e agradável, é 

autossuficiência. Ou seja, o que condiciona a qualidade de vida, é a capacidade de 

agirmos – exercemos atividades – da maneira que escolhermos. A liberdade de 

                                            
12 Segundo Arendt (2004) a vida política, nas sociedades primitivas, correspondia à esfera que hoje 
denominamos como social. Correspondia às ações desenvolvidas em comum com outros homens. 
13 Referência aos funcionários de empresas privadas de menor posição dentro da escala hierárquica 
das organizações e, consequentemente pertencentes às menores faixas de renda da escala social. 
14 Aristóteles (1991, p. 15) Ver citação página 25, deste trabalho. 
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ação, seja ela em qual contexto for, assume caráter prazeroso quando é exercida 

por opção e não por coação. Esse fato, nas sociedades primitivas era exercido pelo 

uso da violência, submetendo indivíduos à situação de escravidão. 

Nas sociedades modernas esse aspecto pode ser observado de 

maneira singular. As situações de pleno emprego da população – guardadas as 

devidas proporções entre países de economia desenvolvida e aqueles considerados 

em desenvolvimento – em geral são raras, ocasionando condições para uma 

situação análoga à essa. Pois, uma vez que não temos à nossa disposição 

elementos que possibilitem nossa subsistência, nos subordinamos às condições 

encontradas. 

Segundo Polanyi (2000, p. 162) 
O homem, sob o nome de mão de obra, a natureza, sob o nome de terra, 
foram colocados à venda. A utilização da força de trabalho podia ser 
comprada e vendida universalmente, a um preço chamado salário, e o uso 
da terra podia ser negociado a um preço chamado aluguel. 
 

Dessa maneira, o trabalho, fonte de obtenção dos recursos 

necessários, tanto à manutenção da vida, quanto para as demais necessidades do 

homem, passa a ser, não apenas uma via de acesso, mas ainda uma barreira para 

se viver a vida desejada. Uma vez que, em uma sociedade monetizada, quando não 

se consegue aferir renda suficiente para realizar as necessidades básicas, a 

realização dos demais elementos que tornam a vida desejável, ficam 

impossibilitados. 

Para Adam Smith (1999, p. 62-63), pai das teorias liberais, 
Sobre essa disposição da humanidade a partilhar de todas as paixões dos 
ricos e poderosos fundamenta-se a distinção social e a ordem da 
sociedade. Nossa obsequiosidade para com nossos superiores se origina 
mais frequentemente de nossa admiração pelas vantagens de sua situação 
do que de qualquer expectativa pessoal de benefício advindo de sua boa 
vontade. Seus benefícios podem estender-se apenas a alguns poucos; mas 
seus destinos interessam a quase todos. 
 

Dessa maneira, no contexto contemporâneo, somente aqueles que 

tiverem acesso à condições habilitadoras, conseguirão viver a vida que desejam. 

Esse aspecto das sociedades contemporâneas, ligado ao mérito proporcionado por 

tais condições, foi observado por Piketty (2014), que classificou estas como 

sociedades “hipermeritocráticas”. 
A primeira forma de se chegar à extrema desigualdade é o esquema 
clássico de uma “sociedade hiperpatrimonial” (ou “sociedade de rentistas”), 
isto é, uma sociedade em que os patrimônios são muito importantes e a 
concentração atinge níveis elevados [...] A segunda maneira é o novo 
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esquema, inventado em grande parte pelos Estados Unidos ao longo das 
últimas décadas: [...] uma “sociedade hipermeritocrática” (ou, ao menos, 
uma sociedade que as pessoas do topo gostam de apresentar como tal). É 
possível falar  de “sociedade de supercelebridade” (ou, mais 
apropriadamente, de “sociedade de superexecutivos” [...] (Ibid. p. 258-259). 
 

Essa característica contemporânea das sociedades, que se baseia na 

liberdade/possibilidade que cada indivíduo tem de mudar suas condições de vida, 

através de seus próprios esforços, não tem se realizado para muitos, da maneira 

como é vendido pelos que defendem esta configuração social. Para a maioria da 

população, tem sido apenas uma maneira de justificar suas péssimas condições de 

vida. Uma vez que, neste paradigma, cada um é responsável por desenvolver suas 

condições através de seus esforços, ou seja, de seu mérito. 

 

 

4.1. PANORAMA BRASILEIRO 

 

Neste contexto, o Brasil que veio a ser descoberto/colonizado em 

meados do ano de 1500, final do século XV início do século XVI, trouxe em seu 

processo de desenvolvimento os valores culturais de seus 

descobridores/colonizadores europeus. Dessa maneira, nossa sociedade e sua 

estrutura obedeceram aos valores trazidos deste processo, que ficou conhecido 

como civilizatório. 

Tendo sido colônia de Portugal até o ano de 1822, nosso país sofreu 

um processo de exploração, em que suas riquezas naturais foram exploradas e 

remetidas para a metrópole. 

Segundo Gonçalves (2013, p. 10-11) 
[...] por mais de três séculos, o país teve uma economia primário-
exportadora conduzida por ciclos de exportação de produtos coloniais [...] O 
Brasil era parte do Antigo Regime, que foi o período de transição do 
feudalismo para o capitalismo na Europa [...] O fato de grande relevância no 
período colonial foi a proibição de produção de bens manufaturados no país 
por determinação da metrópole. 
 

Após o fim do período colonial, no ano de 1822,  até a década de 1930, 

o Brasil teve como base de sua economia a exportação de produtos primários. 

Nesse período, nossa economia caracterizava-se por uma forte vulnerabilidade 

financeira (GONÇALVES, 2013). 
A República Velha enfrentou dois desafios. O primeiro foi a implementação 
do liberalismo econômico, “contraditoriamente experimentado” em função 
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das fragilidades internas e vulnerabilidades externas do país. O segundo foi 
a busca pela estabilidade política com base no pacto oligárquico – política 
dos governadores –, que, “apoiada no aliciamento eleitoral do ‘coronelismo’, 
[...] (Ibid. p. 22). 
 

Com a crise econômica e o crash mundial experimentado em 1929, 

observaram-se grandes consequências para toda a década de 1930, que, por sua 

vez, ocasionaram algumas mudanças no panorama mundial. Nesse período, em 

função dos problemas causados pela crise, surge uma nova corrente de política 

econômica, que ficou conhecida como o Estado do Bem-Estar-Social, abrindo um 

período de ruptura com os padrões de política econômica e desenvolvimento, 

observados até então. Aqui no Brasil, esta fase econômica, que compreende da 

década de 1930 até meados da década de 1970, ficou conhecida como a Era 

Desenvolvimentista (GONÇALVES, 2013).  

Para Furtado (1964, p. 101) 
A fase do desenvolvimento com base na utilização extensiva de recursos 
naturais para atender a uma demanda externa encerra-se com a crise de 
1929. A depressão dos anos trinta, reduzindo pela metade e 
prolongadamente a capacidade de pagamento no exterior, deu início a um 
grande esforço produtivo orientado para as necessidades do mercado 
interno. 
 

Com as transformações surgidas nesse período, o Brasil conheceu 

uma de suas melhores séries históricas de crescimento econômico, medido pelo 

PIB. Período, em que os pressupostos da política econômica desvincularam-se dos 

preceitos liberais da economia (GONÇALVES, 2013). 

Ainda, segundo Furtado (1964, p. 115) 
A partir de 1930 tem inicio a fase de desagregação da economia cafeeira. 
[...] O movimento político de 1930 permitiu renovar cúpulas dirigentes, 
afastando os grupos mais diretamente ligados à economia de exportação. 
[...] Teve inicio assim uma fase de “realismo político”, em que se tentou 
enfrentar grandes males com grandes remédios, [...] É nesse período de 
realismo político que toma pé e se consolida o capitalismo industrial. 
 

Nesta fase, inicia-se o processo de industrialização em nosso país, que 

caracterizou-se pelos problemas estruturais, e pela concentração urbana em poucos 

centros dinâmicos. 

Segundo Braga Filho (2011, p. 169) 
[...] os problemas de urbanização decorrentes da industrialização, além de 
serem crônicos e suficientemente volumosos, agravam-se ainda mais pelo 
hiato existente entre a dinâmica econômica e social e a velocidade das 
respostas oferecidas pela esfera pública por meio de suas respectivas 
politicas. Além do mais, os efeitos adversos e deletérios provenientes do 
movimento de concentração da economia, agudece sobremaneira os 
problemas sociais prevalecentes [...] 
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Ou seja, os problemas estruturais característicos do desenvolvimento 

da economia brasileira, perpetrados pelas grandes diferenças sociais, contribuíram 

em certa medida para a perpetuação de uma economia com baixa dinâmica, 

dificultando o desenvolvimento de um mercado interno mais forte. 

Para Furtado (2002, p. 20) 
[...] É escandalosa a distância, no Brasil, entre o consumidor popular e o 
consumidor médio e rico. Sem lugar a dúvida, essa defasagem é das 
maiores do mundo. [...] A alta propensão a consumir decorre do fato de as 
classes alta e média brasileiras seguirem os padrões norte-americanos. [...] 
Este é o grande problema: por um fenômeno de aculturação, o brasileiro de 
renda alta absorve padrões de consumo e também de desperdício, gosto 
pelo show off, pelo gasto ostentatório que o caracteriza. 
 

Vale destacar o processo de aculturamento do povo brasileiro, que 

através de suas elites, importaram padrões de vida e consumo dos países 

considerados desenvolvidos. Estes padrões, por sua vez, guiaram, e ainda guiam os 

padrões de consumo desejados pela população.  

Esse período de bom desempenho/crescimento econômico teve seu 

início na década de 1930, perdurou até a década de 1980, quando ocorreu o período 

de transição, em que houve retorno aos preceitos da política econômica liberal, 

agora sobre uma nova denominação, neoliberal. 

Segundo Gonçalves (2013, p. 49) 
A partir de 1980, o país entrou em trajetória de forte desestabilização 
macroeconômica. Isso não impediu que experimentasse mudanças nas 
esferas econômica, política, social e institucional nos 15 anos seguintes. O 
período começou sob o regime militar e terminou em regime democrático.  
 

Do ponto de vista cultural, esse período, sob o regime militar trouxe 

consigo importantes fatores, que influenciaram o desenvolvimento cultural de nosso 

país. Nesse intervalo de tempo, de 1964 até 1985, os militares, sob o comando da 

ideologia neoliberal fundada na Universidade de Chicago – por pesquisadores 

econômicos que ficaram conhecidos como os Garotos de Chicago – tentaram 

esvaziar os valores sociais de associativismo comunitário, sob a justificativa de uma 

ameaça à liberdade (KLEIN, 2008). 

Segundo Klein (2008, p. 129) 
Alguns dos ataques mais violentos foram dirigidos aos economistas 
“vermelhos” que os Garotos de Chicago não conseguiram derrotar antes 
dos golpes. Centenas de professores foram demitidos da Universidade do 
Chile, por “inobservância dos deveres morais” [...] Quando a junta tomou 
poder na Argentina [...] prenderam dezessete acadêmicos sob a acusação 
de “ensino subversivo”, mais uma vez, a maioria era do departamento de 
economia. “É necessário destruir as fontes que alimentam, formam e 
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doutrinam os delinquentes subversivos”, anunciou um dos generais numa 
coletiva de imprensa. [...] Nos colégios, baniram a apresentação de grupos 
– um símbolo latente do espírito coletivo, perigoso para a “liberdade 
individual”. 
 

Fazendo uso da violência, os governos militares que se implantaram na 

América Latina, iniciaram o processo de aculturamento, implantando valores sociais 

individuais em detrimento dos coletivos. Aqui no Brasil não foi diferente. 

A arte, expressão cultural de um povo, assim como o sistema 

educacional, sofreu ataques. O tratamento de artistas populares que carregavam em 

suas criações valores coletivos, foi extremamente violento. Chegando ao ponto, até 

mesmo de torturarem estes artistas em locais públicos, com a intenção de intimidar 

quaisquer manifestações contrárias ao regime que estava por se implantar. 
Em  Santiago, o lendário cantor popular de esquerda Victor Jara estava 
entre aqueles que foram levados para o estádio do Chile [...] Primeiro, os 
soldados quebraram suas duas mãos para que ele não pudesse tocar 
violão, depois atiraram 44 vezes, de acordo com a comissão da verdade do 
Chile. [...] No princípio da ditadura no Chile, na Argentina e no Uruguai, as 
únicas reuniões de pessoas autorizadas eram demonstrações de força 
militar e jogos de futebol. [...]. (KLEIN, 2008, p. 129-130). 
 

Quaisquer que fossem as manifestações populares em torno de 

valores não aceitos pelo regime que se instalava – capitalista neoliberal – era 

reprendido pela força do Estado Nacional em questão. Aqui no Brasil não foi 

diferente, o regime militar da mesma maneira seguiu os comandos vindos da 

“metrópole” -  procurando fazer uma limpeza ideológica em nossa cultura. 
No Brasil, o governo militar só começou a repressão em massa no final dos 
anos 1960, [...] onde muitos sofreram tortura, “pela simples razão de que 
eles se inspiravam numa filosofia política oposta à das autoridades”. [...] O 
relatório concluiu claramente que a razão pela qual “as autoridades que 
tomaram o poder em 1964 foram tão cuidadosas na ‘limpeza’ desse setor” 
era o seu “medo de que os sindicatos ajudassem a propagar a resistência 
ao seu programa econômico, que era baseado no arrocho salarial e na 
desnacionalização da economia” (KLEIN, 2008, p. 130-131). 
 

Segundo Klein (2008) essas tenções violentas causadas nos países da 

América Latina, pelos regimes militares ligados à ordem econômica mundial, 

encabeçada pelos Estados Unidos da América, eram necessários para fazer a 

limpeza cultural. Além de inibir as manifestações e associações coletivas, o uso da 

violência e o estado de medo em que se vivia, teriam ainda outra função, como a de 

encobrir mudanças nas políticas econômicas adotadas nestes países. Assim, estas 

poderiam gerar insatisfação na população em geral, pela privação das camadas 
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populares, menos favorecidas, de instrumentos sociais capazes de promover uma 

vida adequada. 
A meta do exercício era levar os interrogados a causar danos irreparáveis 
àquela parte de si mesmos que acreditava na ajuda ao próximo acima de 
tudo, àquela parte de si mesmos que os tornava ativistas, substituindo-a por 
vergonha e humilhação. [...] Os últimos atos de rebeldia nesse contexto 
eram pequenos gestos de delicadeza entre os prisioneiros, como cuidar dos 
ferimentos uns dos outros ou dividir a pouca comida. Quando esses atos de 
amor eram descobertos, eram duramente castigados. [...] não só tinham 
abandonado a solidariedade, mas, para sobreviver, haviam sucumbido ao 
ethos criminoso do capitalismo de laissez-faire [...]. (KLEIN, 2008, p. 137). 
 

Dessa forma, a violência e o medo foram instrumentos de coerção 

social, no sentido de implementar um sistema cultural alicerçado nos valores 

econômicos da Escola de Chicago – Neoliberalismo. Nesta fase, pós Segunda 

Guerra Mundial, em que as economias nacionais buscavam desenvolver-se após as 

grandes dificuldades geradas pelo conflito, havia um atrito ideológico em torno das 

políticas econômicas adotadas pelos dois grandes blocos conhecidos, os 

Capitalistas e os Socialistas. 

Segundo Hobsbawn (1995, p. 254-255) 
Recuperar-se da guerra era a prioridade esmagadora dos países europeus 
e do Japão, e nos primeiros anos depois de 1945 eles mediram seu 
sucesso tomando como base o quanto haviam aproximado de um objetivo 
estabelecido em referência ao passado, não ao futuro. Nos Estados não 
comunistas, a recuperação também significava deixar para trás o medo de 
revolução social e avanço comunista, herança da guerra e da Resistência. 
[...] Outra razão pela qual essa característica da era só lentamente foi 
reconhecida é que na década de 1950 o surto econômico pareceu quase 
mundial e independente de regimes econômicos. Na verdade, de início 
pareceu que a parte socialista do mundo, recém-expandida, levava 
vantagem. 
 

Sendo assim, aqui no Brasil, como nos demais países da América 

Latina, a luta ideológica, conforme evidenciamos, fora perpetrada pelo uso da força 

e da violência. Criara-se um inimigo que todos deveriam lutar contra, pois, este 

ameaçava a liberdade de todos. Logo, com a presença de um inimigo oculto, muitas 

ações governamentais foram justificadas.  

O panorama histórico do desenvolvimento brasileiro traz consigo 

importantes considerações. Como um país de desenvolvimento tardio, caracterizado 

por grandes disparidades em diversos setores, o Brasil recebeu essa forte influência 

perpetrada pela disputa ideológica mundial, da qual fomos, de certa maneira, 

levados a aceitar. 
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As grandes desigualdades sociais, fortemente presentes em nossa 

história, formaram o pano de fundo de nossos valores culturais. A busca pela 

participação numa vida social desejável, somada aos recursos encontrados, para 

que se possa realizar esse desejo, tem, de certa maneira, condicionado o 

comportamento de nossa sociedade. 
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5. METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa tem como objetivo aprofundar o conhecimento, no 

sentido de compreender e identificar fatores, que condicionam o comportamento de 

alguns indivíduos para a violência social, classificando-se, então, como uma 

pesquisa exploratória (GIL, 2008). Sendo assim, a pergunta de pesquisa que se 

apresenta, é elaborada na seguinte questão: De que maneira as condições 

socioeconômicas e culturais exercem influência nas ocorrências do fenômeno social 

da violência? 

Tratando-se de uma pesquisa que visa conhecer fatores 

condicionantes da violência, buscaremos avaliar a realidade cotidiana através de 

duas óticas, sendo: a) quantitativa, em que buscamos avaliar as correlações 

estatísticas do fenômeno em análise, com os indicadores de desenvolvimento 

econômico e social; b) qualitativa, em que buscamos avaliar indicadores culturais, 

através das manifestações artísticas, poético-musicais, provenientes da periferia 

urbana, o RAP Nacional. 

Apesar da insuficiência de renda constituir-se como um dos fatores que 

podem induzir à violência, convém ressaltar que outra ordem de fatores também 

exerce influência na manifestação deste mesmo fenômeno social. Dito isto, é 

oportuno observar que pelo fato de ser este mesmo fenômeno amplo e complexo, 

não pretendemos examiná-lo em sua totalidade, pois, isto nos obrigaria a adotar 

uma abordagem que incluiria outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a 

psicologia, o direito, entre outras. 

Sendo assim, limitamo-nos a uma abordagem quantitativa do 

fenômeno, das causas de natureza econômica e social, motivo pelo qual, 

recorremos ao emprego de um conjunto seleto de indicadores15 econômicos e 

sociais. Da mesma maneira, limitamos a abordagem qualitativa às manifestações 

poético-musicais ocorridas na periferia, entendendo serem estas indicadoras da 

realidade cotidiana desta parcela da população, à qual está mais vulnerável ao 

fenômeno. 

                                            
15 Indicadores são medidas quantitativas, dotadas de significado substantivo (JANUZZI, 2012). Os 
indicadores sociais procuram operacionalizar conceitos sociais abstratos, e da mesma maneira os 
indicadores financeiros, buscam operacionalizar conceitos econômicos. 
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 Para que pudéssemos operacionalizar a pesquisa quantitativa, nos 

limitamos às ocorrências constatadas no espaço geográfico da Região 

Administrativa de Franca – SP, no intervalo de tempo que vai do ano de 2000 ao ano 

de 201216.  

No primeiro momento da pesquisa, relativo ao contexto histórico e 

cultural da região, utilizamos tanto as variáveis socioeconômicas, que foram 

testadas estatisticamente, como os indicadores sociais: índice de Exclusão Social 

(IES); e Índice Paulista de Vulnerabilidade (IPVS), associados à história do 

desenvolvimento da região. Para realizar esse procedimento utilizamos a evolução 

das variáveis econômicas: PIB e PIB per capita; e das variáveis sociais: Taxa de 

cobertura escolar para os níveis médio e superior, número de Empregos Formais e 

Renda Média. 

O fenômeno da violência social, que pode manifestar-se em diversas 

formas, como no número de homicídios, latrocínios, furtos, roubos, estupros, 

suicídios, mortes por acidentes de trânsito, entre outros, será analisado pela ótica 

das ocorrências de homicídios. Escolhemos os homicídios, primeiramente por ser 

um indicador social utilizado para medir os índices de criminalidade na sociedade, e 

por se tratar de um problema recorrente em nossa sociedade. 
As taxas de mortalidade por causas violentas, provenientes das Estatísticas 
do Registro Civil ou das Estatísticas de Mortalidade do Ministério da Saúde, 
são indicadores mais usados pela maior confiabilidade e organização das 
bases de dados. [...] Os registros administrativos das Secretarias de 
Segurança Pública ainda não são considerados fontes plenamente 
confiáveis para basear a construção de indicadores de criminalidade. O 
índice de sub-registro de ocorrências policiais, especialmente dos pequenos 
delitos, parece ser significativo e não ter uma cobertura espacial 
homogênea (JANUZZI, 2012, p. 125-126). 

 
Dessa maneira, para realizarmos a pesquisa utilizaremos as técnicas 

quantitativas e qualitativas. Sendo que a parte quantitativa, abordada por dados 

secundários referentes ao desenvolvimento da região, como também das 

ocorrências do fenômeno da violência observado nesta mesma localidade regional. 

Para a pesquisa qualitativa, nos limitamos ao gênero musical RAP 

nacional. Esta expressão artística popular nascida nas favelas (aglomerações 

urbanas subnormais) evidencia o cotidiano, as angústias e desejos das populações 

nesta condição de vida. É a partir deste ponto, que faremos uma análise de seu 

                                            
16 Intervalo de tempo em que estão disponíveis séries históricas. 
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conteúdo, buscando avaliar as condicionantes socioculturais do comportamento 

violento destas áreas. 

As letras das músicas serão analisadas pela técnica proposta por 

Minayo denominada método hermenêutico-dialético, no qual, “a fala dos atores 

sociais é situada em seu contexto para melhor ser compreendida” (GOMES In: 

MINAYO, 1994a, p. 77). Esse método baseia-se em dois pressupostos. 
O primeiro diz respeito à ideia de que não há consenso e nem ponto de 
chegada no processo de produção do conhecimento. Já o segundo refere-
se ao fato de que a ciência se constrói numa relação dinâmica entre a razão 
daqueles que a praticam e a experiência que surge da realidade concreta 
(Ibid. p. 77). 

 
Para que possamos compreender os motivos que levaram alguns 

indivíduos à percorrer os caminhos do crime, buscamos encontrar nestas 

manifestações populares, elementos que pudessem fornecer evidências, e que 

permitissem relacionar o conteúdo qualitativo com a pesquisa quantitativa, visando 

atender nossos objetivos de pesquisa. 

 

 

5.1.  PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Através da abordagem da estatística descritiva e exploratória, 

descrevemos a evolução dos fenômenos, objeto de nossa pesquisa, fazendo a 

caracterização do contexto da região. Essa primeira parte nos permitiu, com base 

nos dados secundários, explorar as condições da realidade social, verificando as 

possíveis relações de condições socioeconômicas com o fenômeno da violência 

social. Os dados foram obtidos de fontes oficiais, como a Fundação SEADE 

(Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados); e Altas da Exclusão Social. 
E o objetivo básico consistirá em introduzir técnicas que permitam 
organizar, resumir e apresentar estes dados, de tal forma que possamos 
interpretá-los à luz dos objetivos de pesquisa. Esta parte do tratamento de 
dados é chamada Estatística Descritiva. [...] Com dados adequadamente 
resumidos e apresentados em tabelas e gráficos, poderemos observar 
determinados aspectos relevantes e começar a delinear hipóteses a 
respeito da estrutura do fenômeno em estudo. É a chamada Análise 
Exploratória de Dados (BARBETTA, 1999, p. 65). 
 

Após essa primeira etapa, verificamos a possibilidade de explicação do 

fenômeno da violência, utilizando as condições socioeconômicas através do teste 
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estatístico de Correlação Linear de Pearson, que nos permitiu identificar a aderência 

de uma variável à outra. Este coeficiente 
Trata-se de uma medida de associação que independe das unidades de 
medidas das variáveis. Varia entre -1 ou +1 ou, expresso em porcentagens, 
entre -100% e + 100%. Quanto maior a qualidade do ajuste (ou associação 
linear), mais próximo de +1 ou -1 estará o valor do coeficiente r; 
contrariamente, quando não há ajuste (ou associação linear), o coeficiente é 
próximo de zero (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 130). 

 

A realização desse teste consiste, na verificação da relação linear das 

variáveis, ou seja, na observação do sentido e da intensidade em que variam 

(crescimento / decrescimento), as séries no período analisado. O calculo deste 

coeficiente se dá através da seguinte fórmula estatística. 
O coeficiente de correlação r será definido como a razão entre a covariação 
e a raiz quadrada do produto das variações de X e de Y. Simbolicamente: 

 

𝑟 =  
( 𝑋 −  𝑋) (𝑌 −  𝑌)

𝑋 −  𝑋 !  𝑌 −  𝑌 !
  

 
(FONSECA; MARTINS; TOLEDO, 1985, p. 11). 
  

O resultado deste teste estatístico nos informa se existe relação 

numérica entre as séries, e em que sentido esta relação ocorre. Como em toda 

análise numérica, este teste não avalia o significado (conteúdo teórico) implícito nas 

séries testadas, essa avaliação qualitativa fica a cargo do pesquisador, que deve 

buscar em primeiro lugar, avaliar o sentido que cada uma das variáveis tem em 

relação às demais. 

Para isso, primeiro devemos entender o conteúdo implícito em cada 

uma das variáveis escolhidas para nossa pesquisa. 

 

5.1.1. Indicadores de Desenvolvimento Econômico 

 

Historicamente, o PIB e o PIB per capita tem sido os principais 

indicadores de crescimento econômico utilizados, tendo até mesmo, durante certo 

período, sido aplicado para aferir desenvolvimento econômico e progresso social 

(STIGLITZ; SEN; FITOUSSI, 2009). Por esse motivo, utilizamos estas variáveis para 

o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

O PIB representa o “Total dos bens e serviços produzidos pelas 

unidades produtoras, ou seja, a soma dos valores adicionados acrescida dos 
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impostos.” (SEADE, 2015), indicando o desempenho da atividade econômica, em 

dado período, da agregação geográfica em análise. 

O PIB per capita é calculado pelo “Total dos bens e serviços 

produzidos pelas unidades produtoras, ou seja, a soma dos valores adicionados 

acrescida dos impostos, dividido pela população da respectiva agregação 

geográfica.” (SEADE, 2015), representando a média do valor econômico disponível, 

para cada indivíduo da área geográfica em análise. Cabe aqui destacar, que se trata 

de uma média aritmética, que não contempla a distribuição de renda, entre as 

classes sociais. 

 

5.1.2. Indicadores de Desenvolvimento Social 

 

Por sua vez, o desenvolvimento social, que representa a evolução das 

condições sociais, foi analisado pelas variáveis de número de Empregos Formais, 

Renda Média e Taxa de Cobertura Escolar. 

Cabe aqui destacar, que utilizamos o cálculo da Taxa de Cobertura 

Escolar (TCE), pois, outro indicador mais adequado para representar a evolução da 

Educação, a Escolaridade Média, que representa a síntese das “condições de 

provimento de serviços educacionais e padrão de vida” (JANUZZI, 2012, p. 92), não 

está disponível a nível das regiões administrativas. 

Nesse sentido, a TCE que representa, “o nível de atendimento do 

sistema de ensino, nos seus diferentes níveis” (Ibid., p. 95), foi calculada para os 

níveis de ensino Médio e Superior. 

Esse indicador é expresso através da seguinte equação: 

𝑇𝐶𝐸𝑠 =  
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
X 100 

Adaptado de Januzzi (Ibid., p 94). 

 

Entende-se como público normativo, a população em idade adequada 

para determinado nível escolar. Segundo Januzzi (Ibid. p. 94) 
Cada nível de ensino tem seu público normativo, usado como a população 
referência no cômputo desses indicadores. Assim, o ensino pré-escolar 
compreende, como público-alvo potencial, as crianças de 4 a 6 anos; o 
ensino básico, as crianças e adolescentes  de 7 a 14 anos; o ensino médio, 
os jovens de 15 a 17 anos; o ensino superior e; os jovens de 18 a 22-24 
anos. 
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Dessa maneira, encontramos a TCE comparando as matrículas em 

determinado ano, com a população normativa neste mesmo ano, nos fornecendo um 

indicador que representa a quantidade da população que tem chegado ao nível 

escolar na idade adequada. Cabe destacar, que esse indicador não informa sobre a 

quantidade, muito menos a qualidade, destes sujeitos que concluirão o ensino. 

O número de Empregos Formais17 representa a quantidade da 

população, com maiores garantias econômicas, por estes estarem empregados em 

empresas, não apenas responsáveis por seus vínculos trabalhistas, mas também 

pelas garantias previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A 

importância social deste indicador se deve ao fato, deste indicar certa garantia de 

renda e maior segurança econômica. 

A Renda Média, por sua vez, representa o poder econômico médio da 

população com Emprego Formal, e segundo o Ministério do Trabalho é encontrada 

pela, 
Soma dos rendimentos individuais em dezembro de cada ano, dividida pelo 
número de empregos formais, exclusive aqueles sem remuneração no mês. 
[...] As informações são fornecidas para cada um dos estabelecimentos 
empregadores, definidos “como sendo uma unidade que tenha um código 
específico no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no 
Cadastro Específico do INSS - CEI. Mesmo empresas que declaram a Rais 
de forma centralizada devem fornecer informações separadas para cada 
estabelecimento” (Anuário Estatístico Rais - Orientações para uso, 2010). 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de 
Informações Sociais – Rais. Definição retirada do site (SEADE, 2015)18. 

 
Este indicador, por sua vez, está associado à satisfação das 

necessidades básicas das famílias e dos indivíduos, bem como à realização dos 
                                            
17 O número de empregos formais corresponde aos vínculos empregatícios ativos em 31 de 
dezembro de cada ano, de acordo com informações fornecidas pelos contratantes quando da 
elaboração da Relação Anual de Informações Sociais – Rais, do Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE. Entende-se como vínculo empregatício a relação de emprego mantida com o empregador 
durante o ano-base e que se estabelece sempre que ocorrer trabalho remunerado com submissão 
hierárquica ao empregador e horário preestabelecido por este. Esta relação pode ser regida pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou pelo Regime Jurídico Único, no caso de empregado 
estatutário do serviço público. Adicionalmente, a Rais levanta dados sobre vínculos de trabalhador 
avulso, trabalhador temporário (Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974), menor aprendiz, diretor sem 
vínculo que tenha optado por recolhimento do FGTS e trabalhador com contrato de trabalho por prazo 
determinado (Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998) (Anuário Estatístico Rais - Orientações para 
uso, 2010) (SEADE, 2015). 

 
18 Nota do site: Quase todos os vínculos empregatícios dos órgãos públicos estaduais são 
identificados com os endereços de suas sedes administrativas localizadas no município de São 
Paulo, o que superdimensiona o total de vínculos nos serviços na capital. O emprego público referido 
nos municípios é principalmente de âmbito municipal. O total de vínculos empregatícios inclui aqueles 
de setores de atividade econômica ignorados, e pode não coincidir com a soma dos setores. 
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desejos relacionados à vida contemporânea, sendo importante fator de participação 

social, como argumentávamos, na vida moderna. 

 

5.1.3. Indicadores de Violência Social e Criminalidade 

 

Já para o fenômeno da violência social, adotamos as definições da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que classifica o fenômeno em três 

importantes óticas, violência interpessoal, violência contra si mesmo e violência 

coletiva (WHO, 2012). 

Destacamos aqui que, tanto a violência contra si mesmo, como a 

violência coletiva não fazem parte dos interesses de nossa pesquisa, pois, 

buscamos entender a violência associada ao crime. Dessa maneira, para avaliar a 

evolução da violência e da criminalidade, utilizamos o número de homicídios, sendo 

esse, o indicador mais usado para aferir tal situação (JANUZZI, 2012). 

 

 

5.2.  PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa foi realizada através de análise do conteúdo 

cultural da música brasileira de favela, o RAP nacional. Nascido na década de 1980, 

essa manifestação cultural é caracterizada por ser um elemento artístico que vai 

além da contemplação, trazendo à tona a realidade cotidiana e dando forma material 

às experiências da vida no subúrbio das grandes metrópoles brasileiras (SILVA, 

2011). 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ele trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994a, p. 
21-22). 

 
Procuramos assim, avaliar questões relativas ao desenvolvimento 

sociocultural que se manifestam através destes produtos culturais.  

Para associar as pesquisas, quantitativa e qualitativa, realizamos o 

procedimento de análise das composições poético-musicais, buscando relações 

ligadas aos temas abordados nos conceitos socioeconômicos e culturais 
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pesquisados, como educação, trabalho e renda; crescimento econômico; valores 

sociais, espirituais e culturais. 

Outro procedimento, referente à análise das composições, foi identificar 

os grupos de assuntos mais importantes, que surgem na comunicação artística 

destas manifestações poético-musicais. Aqui não adotamos com categorias pré-

definidas, desta forma buscamos identificar o que é considerado importante na vida 

social destas populações, sujeitas às condições subnormais de vida. 

Dessa maneira, os procedimentos metodológicos propostos nesta 

metodologia são: 
a) Ordenação de dados: [...] mapeamento de todos os dados obtidos no 
trabalho de campo [...] b) Classificação de Dados: [...] Com base no que é 
relevante nos textos, nós elaboramos as categorias específicas. Nesse 
sentido, determinamos o conjunto ou os conjuntos das informações 
presentes na comunicação. [...] c) Análise Final: Neste momento 
procuramos estabelecer articulações entre os dados e os referenciais 
teóricos da pesquisa, respondendo às questões da pesquisa com base em 
seus objetivos. Assim, promovemos relações entre o concreto e o abstrato, 
o geral e o particular, a teoria e prática (Ibid., p. 78-79). 

 
As análises foram feitas, considerando o contexto histórico-social à 

qual pertence essa parcela da população. Este procedimento se mostra importante, 

para fornecer pistas em torno do ponto de vista do indivíduo, e elucidar de que 

maneira as condições socioeconômicas e culturais, podem criar condições para a 

ocorrência de violência social, medida pelo número de homicídios. 
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6.  REGIÃO ADMINISTRATIVA DE FRANCA - SP 
 

A Região administrativa de Franca, no estado de São Paulo, 

compreende um total de 23 municípios que ocupam 4,2% da área territorial do 

estado, sendo eles: Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, 

Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, 

Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, 

Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista (GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). 

Essa seleção de municípios, que criou a Região Administrativa de 

Franca – SP, procurou identificar características básicas para dinamizar os aspectos 

governamentais e com isso promover, com maior eficácia, o desenvolvimento das 

regiões do estado. 

Segundo o Governo do Estado de São Paulo (2007, p. 2), 
A preocupação do Poder Executivo em identificar conjuntos de cidades com 
características semelhantes quanto à vocação, padrões de polarização e 
hierarquia funcional se traduz na legislação pertinente. [...] Em julho de 
1967, o Decreto Estadual no 48.162, alterado pelo Decreto no 52.576, de 
dezembro de 1970, definiu os níveis superiores de hierarquia funcional, bem 
como os territórios a ela associados, resultando em 11 Regiões e 48 Sub-
Regiões Administrativas. [...] A Lei no 6.207, de 26 de outubro de 1988, 
criou a Região Administrativa de Franca. O Decreto no 32.141, de 14 de 
agosto de 1990, alterou a redação do inciso VI do artigo 4o, do Decreto no 
26.581, de 05 de janeiro de 1987, relativo à Região Administrativa de 
Ribeirão Preto, e incorporou a esse artigo os incisos XII, XIII e XIV, 
correspondentes às Regiões Administrativas Central, Barretos e Franca, 
respectivamente.  
 

No processo histórico de ocupação do território nacional, a região de 

Franca foi um importante ponto estratégico no processo de colonização, servindo de 

passagem/hospedagem para os bandeirantes. 
O povoamento da RA de Franca começou a se desenvolver no início do 
século XVIII, como ponto de parada dos bandeirantes que buscavam as 
minas de ouro de Goiás, na rota de comércio que ligava a capital aos 
sertões de Goiás e Mato Grosso, conhecida como “Estrada dos Goyases” 
ou “estrada do sal” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, p. 
11). 
 

O desenvolvimento desta região, neste período colonial ficou a cargo 

das pessoas, que por aqui passavam e começaram a construir suas vidas, 

aproveitando os recursos naturais existentes na região. Posteriormente, com a 

configuração urbana estabelecida, as pessoas que aqui estavam, começaram a 

desenvolver atividades para sustentar suas necessidades. 
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Foi somente a partir da segunda metade do século XIX, com a expansão da 
cultura cafeeira e a instalação da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, 
que a RA de Franca passa por seu primeiro ciclo de expansão econômica. 
Com o declínio do ciclo cafeeiro, a região diversificou o uso das terras e 
expandiu a criação de gado, o que contribuiria, posteriormente, para o 
surgimento da indústria coureiro-calçadista de Franca (GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, 2012, p. 11). 
 

Dessa maneira a região de Franca acompanha as primeiras mudanças 

na economia nacional, iniciando seu processo de industrialização, antes mesmo de 

outras regiões do Brasil. Com disponibilidade de matéria-prima acessível na região, 

e aproveitando seus potenciais endógenos, associado ao capital humano vindo da 

Europa, a cidade, sede da região, se coloca no cenário de vanguarda, desde o início 

de sua formação. 
O que provavelmente condicionou o aparecimento da indústria na cidade é 
o fato de Franca estar localizada em uma região voltada para a atividade 
pecuária, o que facilitou a preparação do couro e, por conseguinte, a 
transformação da matéria-prima em produto acabado (calçados masculinos 
de couro - especialidade do referido município) (BRAGA FILHO; SOUSA, 
2006, p. 25). 
 

Essa característica do município de Franca, sede da região 

administrativa, colocou a região na rota da industrialização, até mesmo, antes desta 

ganhar força no país como um todo, após o ciclo cafeeiro. Aproveitando as 

potencialidades da região, Franca se posiciona como fonte de produtos de alta 

demanda. 
No final da década de 1920, Franca era a cidade do interior paulista com o 
maior número de estabelecimentos produtores de calçados, contando com 
mão de obra abundante de trabalhadores imigrantes, muitos de 
ascendência italiana, alemã ou espanhola qualificados no ofício de 
sapateiro. [...] O processo de industrialização do município, assim, não foi 
fruto da inversão de capitais advindos da atividade cafeeira, como ocorreu, 
no geral, com a industrialização paulista (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2012, p. 11). 
 

Reassaltamos que a industrialização da região veio a ganhar força 

após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão da demanda mundial por 

calçados. Após isso, na década de 1950, com a ampliação das malhas viárias e a 

crescente industrialização, com o consequente fortalecimento do mercado interno, a 

indústria calçadista veio a ganhar ainda mais força, conformando a criação de uma 

aglomeração industrial. 

Não obstante, a região administrativa 
desenvolveu forte tradição agrícola, principalmente no cultivo de café e na 
produção de leite e, nos últimos anos, vem apresentando grande aumento 
da área ocupada com a cana-de-açúcar, em detrimento das áreas de 
pastagens e de outras culturas, como o milho e a soja, e crescimento da 
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avicultura de corte e postura (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
2012, p. 12). 
 

Dessa maneira, o processo de desenvolvimento econômico de nossa 

região foi caracterizado pela industrialização do município sede, somado ao setor 

agrícola em desenvolvimento, formando assim, a agroindústria. A característica 

agrícola é mais percebida nos municípios que compreendem a parte sul da região: 

 
envolvendo os municípios de São Joaquim da Barra, Orlândia, Morro 
Agudo, Sales Oliveira e Batatais, desenvolveu-se uma agroindústria de 
maior porte, com predominância crescente da indústria sucroalcooleira e, 
em Orlândia, também a de processamento de soja. Já nos demais 
municípios, com exceção de Franca e de seu entorno imediato, a estrutura 
produtiva acha-se assentada em pequenas propriedades rurais, onde a 
cultura canavieira para produção de açúcar e biocombustível vem 
sobrepujando as culturas tradicionais (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2012, p. 13). 
 

 

Basicamente, estas são as características históricas do 

desenvolvimento da Região Administrativa de Franca – SP, um processo, que como 

vemos, iniciou-se com a ocupação do interior do país, sendo uma região de 

destaque, como local de passagem das expedições de colonização. Este processo, 

por sua vez, forneceu a base para o desenvolvimento da indústria na região, assim 

como das atividades agroindustriais que fazem parte das características econômicas 

de nossa história. 

Conforme observado na tabela 1, no ano de 2010 segundo dados do 

Censo Demográfico, apenas o município sede apresentava população acima de 100 

mil habitantes. Sendo que os demais podem ser agrupados em municípios com até 

10 mil habitantes – apresentando 10 municípios neste grupo; de 10 mil a 20 mil 

habitantes – apresentando 6 municípios; de 20 mil a 40 mil habitantes – 

apresentando 4 localidades; e de 40 mil a 60 mil habitantes com dois 

representantes. Conformando um percentual de 45% da população residindo no 

município sede da região, e 80% em apenas 8 municípios dos 23 da região, ou seja, 

80% do contingente populacional reside em 35% dos municípios desta região. 
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Tabela 1: População por município da R.A de Franca-SP - 2010 
Munícipio	 População	2010	
Franca	 	315.639		
Batatais	 	55.931		
São	Joaquim	da	Barra	 	46.014		
Orlândia	 	39.446		
Ituverava	 	38.499		
Morro	Agudo	 	28.701		
Igarapava	 	27.734		
Miguelópolis	 	20.308		
Guará	 	19.803		
Pedregulho	 	15.643		
Ipuã	 	13.912		
Patrocínio	Paulista	 	12.802		
Sales	Oliveira	 	10.449		
São	José	da	Bela	Vista	 	8.386		
Cristais	Paulista	 	7.496		
Nuporanga	 	6.755		
Restinga	 	6.482		
Itirapuã	 	5.870		
Aramina	 	5.081		
Ribeirão	Corrente	 	4.221		
Buritizal	 	4.021		
Rifaina	 	3.446		
Jeriquara	 	3.174		
TOTAL	R.A	Franca	 	699.813		

       Fonte: Fundação SEADE. Elaborado pelo autor. 

 

Segundo tabela 2, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o 

município sede da região, no ano de 2012 foi responsável por 40% do PIB gerado na 

região, apresentando a cifra de R$ 6.071 milhões. Neste quesito, podemos separar 

os municípios em grupos que geraram até R$ 100 milhões, apresentando 3 

localidades; com geração de R$ 100 até R$ 500 milhões, com 13 municípios; e de 

R$ 500 milhões até o valor apresentado pelo município sede, apresentando 6 

localidades. 

A consideravelmente nova Região Administrativa de Franca, nos 

últimos anos, esteve na 13ª posição no ranking estadual, num total de 15 regiões 

administrativas, representando no ano de 2012, 2,1% do total do PIB do estado, fato 

que configurou um crescimento de 82% em relação ao ano de 2005, e quase 

dobrando sua participação no PIB estadual, que no ano de 2005 era de 1,1%. 
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Tabela 2: PIB de 2012 por município da R.A. de Franca – SP 
Munícipio	 PIB	-	Milhões	R$	
Franca	 	6.071		
Batatais	 	1.183		
São	Joaquim	da	Barra	 	1.042		
Orlândia	 	1.018		
Morro	Agudo	 	854		
Igarapava	 	819		
Ituverava	 	719		
Patrocínio	Paulista	 	396		
Guará	 	389		
Pedregulho	 	378		
Miguelópolis	 	384		
Buritizal	 	161		
Ipuã	 	270		
Cristais	Paulista	 	212		
Sales	Oliveira	 	231		
Nuporanga	 	219		
São	José	da	Bela	Vista	 	141		
Ribeirão	Corrente	 	133		
Restinga	 	113		
Jeriquara	 	103		
Aramina	 	91		
Itirapuã	 	92		
Rifaina	 	57		
TOTAL	R.A	Franca	 	15.076		

       Fonte: Fundação SEADE, elaborado pelo autor. 

 

Conforme observado na tabela 3, na configuração dos setores da 

economia da região, no ano de 2012 podemos constatar um perfil multissetorial, com 

13 municípios apresentando características de agronegócio; 3 municípios com 

características industriais; e 6 municípios voltados para prestação de serviços; 

juntamente com a característica multissetorial do município sede da região 

administrativa.  

Podemos observar aqui também o peso que o setor de serviços tem 

apresentado na região, destacando-se com 67% do valor adicionado ao PIB 

regional, enquanto o valor adicionado pela indústria representou, aproximadamente, 

23% das adições. 
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Tabela 3: Tipologia do PIB e participação no valor adicionado - 2012 

	 	
Participação	no	valor	adicionado	(%)	

Municípios	 Tipologia	do	PIB	 Agropecuária	 Indústria	 Serviços	
Franca	 	multissetorial	 	0,62		 	22,52		 	76,86		
Batatais	 	agropecuário		 	11,38		 	25,18		 	63,44		
São	Joaquim	da	Barra	 	industrial	 	5,48		 	36,35		 	58,17		
Orlândia	 	serviços	 	4,23		 	32,23		 	63,54		
Morro	Agudo	 	agropecuário		 	23,98		 	26,45		 	49,57		
Igarapava	 	serviços	 	7,17		 	15,13		 	77,70		
Ituverava	 	agropecuário		 	16,67		 	13,12		 	70,21		
Patrocínio	Paulista	 	industrial	 	12,04		 	40,31		 	47,64		
Guará	 	serviços	 	13,89		 	33,27		 	52,84		
Pedregulho	 	agropecuário		 	25,43		 	10,10		 	64,47		
Miguelópolis	 	agropecuário		 	33,01		 	8,35		 	58,64		
Buritizal	 	industrial	 	17,60		 	14,80		 	67,61		
Ipuã	 	agropecuário		 	24,06		 	18,87		 	57,06		
Cristais	Paulista	 	agropecuário	 	31,96		 	7,62		 	60,43		
Sales	Oliveira	 	serviços	 	25,25		 	21,68		 	53,07		
Nuporanga	 	agropecuário	 	29,33		 	26,05		 	44,62		
São	José	da	Bela	Vista	 	agropecuário	 	25,57		 	22,19		 	52,24		
Ribeirão	Corrente	 	agropecuário	 	24,49		 	12,40		 	63,12		
Restinga	 	agropecuário	 	24,59		 	13,58		 	61,83		
Jeriquara	 	agropecuário	 	22,89		 	14,47		 	62,64		
Aramina	 	serviços	 	25,54		 	6,84		 	67,62		
Itirapuã	 	agropecuário	 	20,24		 	8,47		 	71,29		
Rifaina	 Adm.	Pública	 	16,13		 	15,97		 	67,90		
	R.A	de	Franca	 		 	9,79		 	22,92		 	67,29		

   Fonte: Fundação SEADE, elaboração do autor. 

 

Uma das características do setor calçadista, fortemente presente no 

município sede da região, é a alta intensidade de mão-de-obra e salários médios 

baixos. O setor agropecuário, por sua vez, presente em 13 municípios dos 23 da 

região, apresenta essa mesma característica, demandando grande necessidade de 

mão-de-obra, porém, com baixos salários. Essa característica do mercado de 

trabalho da região cria uma baixa dinâmica econômica, que deixa a economia 

regional sujeita às demandas externas, sejam nacionais e/ou internacionais.  

Segundo dados da Fundação SEADE, no ano 2012, a renda média dos 

empregos formais da região era de R$ 1.611,23, enquanto no estado todo era de R$ 

2.329,86, ou seja, 30% abaixo da média do estado. 
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Tabela 4: renda média dos empregos formais - 2012 

Munícipio	 Renda	média	dos	
Empregos	Formais	

Franca	 	1.507,55		
Batatais	 	1.812,04		
São	Joaquim	da	Barra	 	2.049,61		
Orlândia	 	1.871,90		
Morro	Agudo	 	1.772,71		
Igarapava	 	1.603,80		
Ituverava	 	1.434,55		
Patrocínio	Paulista	 	1.738,13		
Guará	 	1.515,82		
Pedregulho	 	1.426,79		
Miguelópolis	 	1.921,88		
Buritizal	 	2.052,09		
Ipuã	 	1.694,90		
Cristais	Paulista	 	1.194,41		
Sales	Oliveira	 	1.460,95		
Nuporanga	 	1.302,37		
São	José	da	Bela	Vista	 	1.148,38		
Ribeirão	Corrente	 	1.252,45		
Restinga	 	1.294,44		
Jeriquara	 	1.269,75		
Aramina	 	1.260,41		
Itirapuã	 	1.158,51		
Rifaina	 	1.241,70		
TOTAL	R.A	Franca	 	1.611,23		

     Fonte: Fundação SEADE, elaboração do autor. 

 

Em relação às condições sociais, no ano de 2010, os 23 municípios da 

região, encontravam-se no quarto superior do ranking nacional de exclusão social, 

apontado pelo Atlas da Exclusão Social, que é calculado pelo Índice de Exclusão 

Social (IES) (GUERRA; POCHMANN; SILVA, 2014). Este índice considera as 

variáveis: emprego; pobreza; desigualdade; alfabetização; escolaridade; juventude; 

e violência. 

Este índice, que é composto por estas variáveis, considera que quanto 

mais próximo de 1 o indicador, melhor a condição social analisada. E em sua 

composição agregada considera os aspectos apresentado na tabela 5, com seus 

respectivos pesos. 
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Tabela 5: Temas analisados pelo índice de exclusão social 

 
        Fonte: Pochmann; Amorim (2003, p. 18). 

 

 

Segundo o Mapa da Exclusão Social (GUERA; POCHMANN; SILVA, 

2014), no ano de 2010, o Brasil como um todo, apresentou o IES de 0,63. Segundo 

os dados da tabela 6, podemos observar que os 23 municípios da região 

encontravam-se acima da média nacional, sendo que o município que apresentou o 

menor IES foi à cidade de Ipuã, e o melhor colocado da região foi o município de 

São Joaquim da Barra, com um IES de 0,780, figurando na 120º colocação no 

ranking nacional. 

Em relação ao Estado de São Paulo, que apresentou para este mesmo 

ano, o IES médio de 0,72, a região figurou 11 municípios acima da média estadual, 

em que o pior desempenho, do município de Ipuã, ficou 8% abaixo da média do 

estado. Já a média apresentada para a região ficou em 0,719, ou seja, praticamente 

a mesma média do estado. 
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Tabela 6: Índice de exclusão social da R.A. de Franca - 2010 

 
         Fonte: Adaptado de GUERA; POCHMANN; SILVA, 2014 

 

 

Conforme demonstrado na tabela 7, comparativamente com o ano de 

2000, o IES de todos os municípios da região apresentaram uma melhora. A média 

do IES da região neste período cresceu em torno de 32%, saindo de um IES de 

0,543 para 0,719. 
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S. Joaquim da Barra 0,758 0,907 0,743 0,907 0,594 0,649 0,944 0,780        120

Sales Oliveira 0,664 0,900 0,702 0,911 0,588 0,656 1,000 0,765        220

Nuporanga 0,741 0,879 0,686 0,900 0,513 0,651 1,000 0,762        245

Franca 0,696 0,892 0,652 0,942 0,653 0,609 0,972 0,758        276

Orlândia 0,776 0,891 0,582 0,898 0,596 0,639 0,948 0,751        327

Aramina 0,735 0,859 0,721 0,893 0,481 0,665 0,899 0,747        377

Batatais 0,737 0,875 0,588 0,906 0,563 0,649 0,963 0,744        413

Patrocínio Paulista 0,709 0,802 0,730 0,866 0,486 0,582 1,000 0,734        542

Buritizal 0,651 0,840 0,652 0,894 0,432 0,686 1,000 0,731        594

Morro Agudo 0,825 0,809 0,661 0,840 0,380 0,571 0,982 0,725        663

Ituverava 0,654 0,884 0,538 0,880 0,599 0,655 0,933 0,722        708

Pedregulho 0,808 0,809 0,593 0,851 0,411 0,593 0,967 0,716        772

Restinga 0,758 0,728 0,794 0,797 0,391 0,518 1,000 0,715        790

Jeriquara 0,688 0,770 0,741 0,807 0,442 0,544 1,000 0,712        839

Cristais Paulista 0,674 0,830 0,618 0,848 0,506 0,597 0,931 0,707        907

Rifaina 0,587 0,785 0,681 0,885 0,525 0,657 0,849 0,698        1044

Miguelópolis 0,626 0,789 0,668 0,801 0,462 0,590 0,924 0,691        1134

Itirapuã 0,631 0,748 0,700 0,839 0,375 0,541 1,000 0,686        1204

São José da Bela Vista 0,782 0,762 0,656 0,770 0,316 0,521 0,938 0,683        1238

Ribeirão Corrente 0,517 0,810 0,737 0,797 0,387 0,540 1,000 0,682        1244

Guará 0,668 0,767 0,606 0,813 0,431 0,551 0,974 0,682        1248

Igarapava 0,767 0,866 0,255 0,832 0,496 0,646 0,963 0,679        1296

Ipuã 0,733 0,816 0,402 0,821 0,451 0,592 0,890 0,663        1542

Média da R.A. de Franca 0,704 0,827 0,639 0,856 0,482 0,604 0,960 0,719        

Cidades

Indicadores

Índice de 
Exclusão 

Social
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Neste período o maior destaque foi para o município de São Joaquim 

da Barra, que passou do 4º lugar na região, 223º no ranking nacional para 1º lugar 

dentro da região subindo 103 posições no ranking nacional, assumindo a 120º 

posição, no ano de 2010. 

O munícipio de Franca, que ocupava a 171º no ranking nacional do ano 

2000, apesar de ter melhorado seu IES, passou no ano de 2010 a ocupar a 276º 

posição, se posicionando no 4º lugar, caindo duas posições perante os municípios 

da região administrativa. 

Destaca-se também o município de Batatais, que no ano 2000 ocupava 

o 1º lugar na região e 154º no ranking nacional, passando a ser o 7º colocado da 

região e 413º no ranking nacional, no ano de 2010.  

Em relação às variáveis que compõem o IES, destaca-se na região 

uma melhora quanto aos índices de empregos, que no ano 2000 apresentaram o 

valor de 0,157, passando em 2010 para 0,704, com uma melhora de 

aproximadamente 300%.  

Outra variável que se destaca é em relação à desigualdade média da 

região, que no ano 2000 apresentou um índice de 0,124, e em 2010 0,639, com uma 

melhora aproximada de 400%. 

Com uma evolução negativa, destacamos os índices de escolaridade, 

juventude e violência. Sendo que a variável juventude foi a que sofreu maior 

retrocesso, com uma retração de aproximadamente 16%. 

Como podemos perceber, nossa região se localiza entre as melhores 

condições socioeconômicas, medidas pelo IES, tanto em relação ao cenário 

nacional como estadual, destacando a boa localização e desenvolvimento da região, 

nos colocando entre as melhores condições de desenvolvimento socioeconômico do 

país. 
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Tabela 7: Índice de exclusão social da R.A. de Franca - 2000 

 
       Fonte: Adaptado de POCHMANN; AMORIM, 2003 
 

Outro aspecto importante a ser analisado, relaciona à vulnerabilidade 

social, que pode ser observada pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

(IPVS), que considera dois pressupostos: a) as múltiplas dimensões da pobreza 

devem ser consideradas em um estudo de vulnerabilidade; b) a segregação espacial 

é um fenômeno presente nos centros urbanos paulistas e contribui decisivamente 

para a permanência dos padrões de desigualdade social (SEADE, 2015). 
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Batatais 0,225 0,804 0,208 0,887 0,603 0,781 0,992 0,611        154

Franca 0,221 0,802 0,210 0,905 0,657 0,733 0,981 0,607        171

Orlândia 0,232 0,818 0,196 0,892 0,607 0,753 0,957 0,603        191

São Joaquim da Barra 0,265 0,766 0,171 0,893 0,582 0,773 0,964 0,597        223

Sales Oliveira 0,138 0,854 0,173 0,897 0,538 0,757 1,000 0,588        289

Nuporanga 0,268 0,741 0,138 0,891 0,496 0,766 1,000 0,582        334

Ituverava 0,134 0,712 0,208 0,872 0,607 0,771 0,956 0,572        427

Igarapava 0,171 0,741 0,134 0,876 0,551 0,787 0,960 0,568        472

Buritizal 0,209 0,691 0,101 0,877 0,493 0,798 1,000 0,561        543

Ipuã 0,158 0,772 0,129 0,852 0,486 0,725 0,967 0,552        652

Cristais Paulista 0,188 0,737 0,129 0,853 0,493 0,659 1,000 0,546        736

Patrocínio Paulista 0,173 0,710 0,111 0,864 0,515 0,707 0,965 0,541        798

Morro Agudo 0,176 0,745 0,125 0,819 0,460 0,670 0,953 0,533        920

Pedregulho 0,154 0,653 0,134 0,856 0,524 0,676 1,000 0,533        931

Aramina 0,064 0,709 0,093 0,874 0,487 0,776 0,911 0,521        1146

Rifaina 0,087 0,636 0,099 0,869 0,578 0,772 0,893 0,520        1169

Miguelópolis 0,120 0,594 0,103 0,819 0,487 0,720 0,941 0,504        1465

Guará 0,087 0,611 0,088 0,829 0,487 0,700 0,980 0,502        1514

Restinga 0,167 0,658 0,045 0,813 0,457 0,620 1,000 0,501        1533

Itirapuã 0,093 0,618 0,067 0,834 0,443 0,679 1,000 0,495        1646

São José da Bela Vista 0,059 0,655 0,066 0,822 0,404 0,661 1,000 0,487        1812

Jeriquara 0,133 0,561 0,055 0,833 0,441 0,649 1,000 0,485        1875

Ribeirão Corrente 0,098 0,656 0,064 0,823 0,420 0,670 0,896 0,482        1930

Média da R.A de Franca 0,157 0,706 0,124 0,859 0,514 0,722 0,970 0,543        

Cidades

Indicadores

Índice de 
Exclusão 

Social
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O IPVS considera 7 grupos de vulnerabilidade e apresenta o índice 

referente à porcentagem da população em dada situação de vulnerabilidade, 

conforme demonstrado na tabela 8. 
 
Tabela 8: Dimensões do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

 
Fonte: Fundação SEADE, adaptado pelo autor. 
 

Conforme os dados da tabela 9, podemos perceber que não há 

ocorrência de pessoas em condições subnormais – favelas – na R.A. de Franca – 

SP. Podemos observar também, que apenas 11,9% da população da região 

encontram-se numa situação de Alta ou Muito Alta vulnerabilidade.  

Em relação à alta vulnerabilidade medida pelo IPVS, destaca-se o 

município de Guará apresentando o maior IPVS da região com 45,2% da população 

nestas condições, seguido de São José da Bela Vista com 42,9% e Ipuã com 36,2%. 

Nestas condições, os municípios de Sales Oliveira, Cristais Paulista, Itirapuã, 

Aramina, Rifaina e Jeriquara, apresentaram índice zero. O município sede da região, 

Franca, apresentou 6,4% da população nestas condições. 

Considerando a vulnerabilidade média, a região como um todo 

apresenta 26,4% da população nestas condições. Aqui destaca-se o munícipio de 
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Itirapuã com 80,5%, seguido dos municípios de Jeriquara com 65,7%, Cristais 

Paulista com 63,7%, Ribeirão Corrente com 61,2%.  

Destaca-se ainda os municípios de Ituverava, Pedregulho, Patrocínio 

Paulista, São José da Bela Vista, Cristais Paulista, Restinga e Itirapuã, 

apresentando uma alta vulnerabilidade constatada em populações rurais. Neste 

quesito o município de Restinga apresentou a maior vulnerabilidade com 13,8% da 

população nesta situação, enquanto os demais apresentaram índices abaixo de 7%. 
 
Tabela 9: IPVS 2010 – R.A. de Franca - SP 

 
Vulnerabilidade - % da população 

Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social 

B
ai

xí
ss

im
a 

(u
rb

an
a)

 

M
ui

to
 B

ai
xa

 (u
rb

an
a)

 

B
ai

xa
 (u

rb
an

a)
 

M
éd

ia
 (u

rb
an

a)
 

A
lta

 (u
rb

an
a)

 

M
ui

to
 A

lta
 (s

ub
no

rm
ai

s)
 

A
lta

 (r
ur

al
) 

Franca 2,8 52,2 22,5 16,1 6,4 - - 
Batatais 2,6 45,3 10,8 28,1 13,3 - - 
São Joaquim da Barra - 58,5 14,6 20 6,9 - - 
Orlândia 1,1 41,2 14 34 9,7 - - 
Ituverava - 39,5 12,2 40,7 4,9 - 2,8 
Morro Agudo 0,9 14,7 7,8 48 28,6 - - 
Igarapava 2,9 30,2 2,7 44,9 19,3 - - 
Miguelópolis - 22,8 6,9 38,2 32,2 - - 
Guará - 20,1 7,7 27 45,2 - - 
Pedregulho 2,3 22,2 22,5 36 13,2 - 3,8 
Ipuã - 25,3 12,3 26,2 36,2 - - 
Patrocínio Paulista - 30,7 29,9 27,2 7,1 - 5 
Sales Oliveira - 90,2 - 9,8 - - - 
São José da Bela Vista - 16,9 2,8 35,2 42,9 - 2,2 
Cristais Paulista - 15,3 14,3 63,7 - - 6,7 
Nuporanga 9,5 52,1 9,4 24,4 4,6 - - 
Restinga - - 18,6 55,4 12,3 - 13,8 
Itirapuã - 11,3 2,8 80,5 - - 5,4 
Aramina - 18,2 37,3 44,5 - - - 
Ribeirão Corrente - 10,2 10,3 61,2 18,3 - - 
Buritizal - 59,8 - 27,2 13 - - 
Rifaina - 29 11,9 59 - - - 
Jeriquara - 16,8 17,5 65,7 - - - 

        R.A. de Franca - SP 1,8 43,3 16,6 26,4 11,3 - 0,6 
Fonte: Fundação SEADE, elaborado pelo autor. 
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No aglomerado da região, podemos perceber que 61,7 % da população 

encontram-se em situação de baixa ou muito baixa vulnerabilidade, confirmando os 

bons indicadores sociais da Região Administrativa da Franca – SP. 

Em relação à violência, apesar das boas condições socioeconômicas, a 

região ainda encontra índices considerados epidêmicos, segundo critérios da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 
Para a Organização Pan-Americana de Saúde, um índice normal de 
criminalidade se situa entre zero e cinco homicídios a cada 100 mil 
habitantes por ano. [...] Quando o índice de homicídios está entre cinco e 
oito, a situação se torna delicada, mas, quando passa dos oito, estamos 
diante de um quadro de criminalidade “epidêmica” [...]. (KLIKSBERG In: 
SEN; KLIKSBERG, 2010, P. 259). 

 

Conforme tabela 10, podemos perceber que há uma grande variação 

entre municípios, no que se refere ao índice de homicídios para cada 100 mil 

habitantes. No ano de 2000 não houve mortes por homicídios em 9 municípios da 

região – Patrocínio Paulista, Pedregulho, Buritizal, Nuporanga, São José da Bela 

Vista, Ribeirão Corrente, Restinga, Jeriquara e Itirapuã. Dos que apresentaram este 

índice de criminalidade, o município de Batatais apresentou o menor índice, 3,92 

homicídios para cada 100 mil habitantes. Na outra ponta da tabela, o município de 

Rifaina, neste mesmo ano, apresentou um índice de 30,11 homicídios para cada 100 

mil habitantes. 

No agregado da região, no ano 2000 o índice de criminalidade 

apresentou uma taxa de 8,76 homicídios para cada 100 mil habitantes, índice esse 

que no ano 2012 ficou em 8,37, mantendo o status epidêmico da criminalidade na 

região, como um todo. Neste ano de 2012, o município de Batatais que havia 

apresentado em 2000 um índice abaixo do considerado epidêmico, passa a 

apresentar um índice de 6,99 homicídios para cada 100 mil habitantes, com um 

crescimento de 78%.  

Já o município de Rifaina, que apresentou o maior índice de 

criminalidade em 2000, apresentou um crescimento da criminalidade de 93%, com 

um índice de 58,12 homicídios para cada 100 mil habitantes. 

Neste mesmo ano de 2012, nove municípios apresentaram índice de 

criminalidade zero, sendo eles, Pedregulho, Buritizal, Cristais Paulista, Sales 

Oliveira, São José da Bela Vista, Ribeirão Corrente, Jeriquara, Aramina e Itirapuã. 

Destacaram-se os munícipios de Cristais Paulista, Sales Oliveira, Aramina, que 
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saíram de uma condição de criminalidade epidêmica, para zero homicídios. Em 

contra partida, o munícipio de Patrocínio Paulista, que apresentava zero homicídios 

no ano 2000, passou a apresentar um índice de 30,11 para cada 100 mil 

habitantes19. 

No município sede da região, Franca, o índice de homicídios passou no 

ano 2000, de uma taxa de 5,92 para 8,35 homicídios, para cada 100 mil habitantes 

no ano de 2012, resultando em um crescimento de 41%, configurando uma epidemia 

de crimes neste ano. 

 
Tabela 10: Índice de homicídios para cada 100 mil habitantes 

Municípios	 2000	 2012	
Variação	

%	
Franca	 	5,92		 	8,35		 41%	
Batatais	 	3,92		 	6,99		 78%	
São	Joaquim	da	Barra	 	16,86		 	10,57		 -37%	
Orlândia	 	19,47		 	12,41		 -36%	
Morro	Agudo	 	7,88		 	6,72		 -15%	
Igarapava	 	15,45		 	10,61		 -31%	
Ituverava	 	13,80		 	5,13		 -63%	
Patrocínio	Paulista	 	-		 	30,11		 	-	
Guará	 	10,59		 	4,99		 -53%	
Pedregulho	 	-		 	-		 	-	
Miguelópolis	 	15,79		 	4,84		 -69%	
Buritizal	 	-		 	-		 	-	
Ipuã	 	16,87		 	6,90		 -59%	
Cristais	Paulista	 	15,22		 	-		 -100%	
Sales	Oliveira	 	21,49		 	-		 	-	
Nuporanga	 	-		 	28,94		 	-	
São	José	da	Bela	Vista	 	-		 	-		 	-	
Ribeirão	Corrente	 	-		 	-		 	-	
Restinga	 	-		 	14,80		 	-	
Jeriquara	 	-		 	-		 	-	
Aramina	 	21,03		 	-		 -100%	
Itirapuã	 	-		 	-		 	-	
Rifaina	 	30,11		 	58,12		 93%	
	R.A	de	Franca	 8,76	 8,37	 -4%	

Fonte: Fundação SEADE, elaborado pelo autor. 

 

 

                                            
19 Segundo a Fundação SEADE, a grande variabilidade do índice de homícidios, pode decorrer do 
número reduzido de óbitos homícidios.  



91 
 

Assim, podemos perceber que apesar das boas condições 

socioeconômicas apresentadas, em relação às demais regiões do Brasil, a Região 

Administrativa de Franca – SP, ainda apresenta índices considerados epidêmicos, 

que podem comprometer as condições de desenvolvimento da região. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Conforme apresentamos na contextualização teórica de nossa 

pesquisa, o entendimento do Desenvolvimento Regional perpassa a análise dos três 

tipos de desenvolvimento – Econômico, Social e Cultural -, que compõem o sistema 

social como um todo. 

Para tanto, realizamos dois tipos de pesquisa – quantitativa e 

qualitativa – que se mostram pertinentes para a avaliação das ocorrências deste 

fenômeno social. Com relação ao desenvolvimento econômico e social, usamos a 

abordagem quantitativa, através da análise estatística. Já para o desenvolvimento 

cultural, a abordagem qualitativa se mostrou mais pertinente e esclarecedora. 

 

 

7.1. RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Analisando as estatísticas de Correlação de Pearson, para o conjunto 

de municípios pertencentes à Região Administrativa de Franca – SP percebemos 

que há uma grande variação quanto aos índices de correlação apresentados. 

Conforme tabela 11, em relação à correlação das ocorrências de 

homicídios em relação ao PIB, podemos perceber uma variação que vai de uma 

correlação negativa, considerada média, com o índice de -0,518 no município da 

Aramina, à uma correlação positiva, considerada alta, apresentando o índice de 

0,783 no município de Nuporanga. 

Em relação à correlação com o PIB per capita, podemos perceber esta 

mesma variação entre os municípios da região. Assim, em um extremo, o município 

de Aramina apresenta uma correlação negativa média, -0,523, e Nuporanga, na 

outra ponta apresenta uma correlação positiva alta, com o índice de 0,780. 

No agregado da região, a correlação dos homicídios com as variáveis 

econômicas, PIB e PIB per capita, apresentaram uma baixa correlação negativa, 

com os índices -0,300 e -0,225, respectivamente. O que nos indica que, dada a 

variação de índices encontrada, não podemos considerar que há correlação entre as 

ocorrências de homicídios e o desempenho econômico neste período. 
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Tabela 11: Correlação de Pearson homicídios / variáveis  

                            econômicas – 2000 a 2012 

Localidades	 PIB		 PIB	per	Capita	

Aramina	 -0,518		 -0,523		
Miguelópolis	 -0,442		 -0,409		
Orlândia	 -0,293		 -0,283		
Franca	 -0,258		 -0,255		
Batatais	 -0,257		 -0,248		
Morro	Agudo	 -0,225		 -0,233		
Sales	Oliveira	 -0,186		 -0,185		
Itirapuã	 -0,140		 -0,130		
Ituverava	 -0,122		 -0,120		
Guará	 -0,117		 -0,108		
Cristais	Paulista	 -0,092		 -0,060		
Ribeirão	Corrente	 0,002		 0,006		
Igarapava	 0,049		 0,051		
São	Joaquim	da	Barra	 0,159		 0,168		
Jeriquara	 0,168		 0,165		
Ipuã	 0,183		 0,207		
Buritizal	 0,244		 0,236		
Rifaina	 0,263		 0,265		
São	José	da	Bela	Vista	 0,264		 0,265		
Restinga	 0,333		 0,315		
Pedregulho	 0,344		 0,341		
Patrocínio	Paulista	 0,643		 0,626		
Nuporanga	 0,783		 0,780		
R.A.	Franca	–	SP	 -0,300		 -0,225		
 Fonte: Elaboração do autor com dados da Fundação SEADE 

 

Segundo tabela 12, para as variáveis sociais, Número de Empregos 

Formais e Renda Média, as variações dos índices de correlação se apresentaram 

inconclusivas, da mesma maneira que as variáveis econômicas. A correlação entre o 

Número de Empregos Formais apresenta uma correlação negativa média de, -0,573 

para o município de Miguelópolis, enquanto que, na outra ponta da tabela, há uma 

correlação positiva alta para o município de Patrocínio Paulista, com o índice de 

0,738. 

Da mesma maneira, em relação à Renda Média o município de 

Miguelópolis apresenta uma correlação negativa média de -0,665, enquanto o 

município de Patrocínio Paulista apresenta uma correlação positiva alta de 0,741.  
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Tabela 12: Correlação de Pearson homicídios/ 
                         variáveissociais -trabalho e renda – 2000  

                                                        a 2012 

Localidades	 Empregos	
Formais	

Rendimento	
Médio		

Miguelópolis	 -0,573		 -0,665		
Aramina	 -0,547		 -0,497		
Sales	Oliveira	 -0,481		 -0,287		
Orlândia	 -0,418		 -0,336		
Guará	 -0,364		 -0,177		
Batatais	 -0,364		 -0,308		
Cristais	Paulista	 -0,337		 -0,300		
Itirapuã	 -0,336		 -0,158		
Franca	 -0,090		 -0,274		
Morro	Agudo	 -0,078		 0,138		
Igarapava	 -0,073		 0,132		
Ribeirão	Corrente	 -0,048		 -0,029		
Ituverava	 0,007		 -0,110		
Ipuã	 0,073		 0,130		
Jeriquara	 0,091		 0,070		
São	José	da	Bela	Vista	 0,195		 0,263		
Rifaina	 0,231		 0,051		
São	Joaquim	da	Barra	 0,274		 -0,007		
Buritizal	 0,278		 0,178		
Nuporanga	 0,330		 0,729		
Pedregulho	 0,373		 0,514		
Restinga	 0,465		 0,407		
Patrocínio	Paulista	 0,738		 0,741		
R.A.	Franca	–	SP	 -0,323		 -0,401		
Fonte: Elaboração do autor com dados da Fundação SEADE 

 

Com relação ao agregado da região, a correlação das variáveis sociais, 

Empregos Formais e Renda Média, com o número de homicídios, apresenta uma 

baixa correlação negativa para as mesmas, com índices -0,323 e -0,401, 

respectivamente. O que nos indica que não houve correlação significativa entre 

estas variáveis neste período. 

A análise de correlação de homicídios com a Taxa de Cobertura 

Escolar para o ensino superior, por município se mostra ineficiente, pois, a ausência 

de matrículas neste nível de ensino em municípios em que não há instituições de 

ensino superior impossibilita a análise neste nível de abertura. Já a Taxa de 

Cobertura Escolar para o ensino médio, apresenta, assim como as demais 

correlações apresentadas, uma grande variação entre os municípios da região. 



95 
 

Conforme tabela 13, podemos perceber em um dos extremos, o 

município de Cristais Paulista apresentando uma correlação negativa média de -

0,495, enquanto no outro extremo da tabela temos o município de Franca, 

apresentando uma correlação positiva média de 0,593. Neste quesito, o agregado 

da região apresenta uma correlação positiva média de 0,522. Isto inviabiliza 

qualquer conclusão a respeito da correlação entre estas variáveis e o número de 

homicídios. 

 
                      Tabela 13:  Correlação de Pearson homicídios/variáveis sociais taxa de  
                                         cobertura escolar – 2000 a 2012 

Localidades	 Taxa	Cob.	Escolar																	
(E.	Médio	)	

Taxa	Cob.	Escolar										
(E.	Superior)	

Cristais	Paulista	 -0,495		 -	
São	José	da	Bela	Vista	 -0,474		 -	
Patrocínio	Paulista	 -0,353		 -	
Itirapuã	 -0,275		 -	
Ituverava	 -0,242		 -0,275		
Sales	Oliveira	 -0,174		 -	
Nuporanga	 -0,162		 -	
Morro	Agudo	 -0,140		 -	
Ipuã	 -0,128		 -	
Buritizal	 -0,101		 -	
Restinga	 -0,074		 -	
Igarapava	 -0,062		 -	
Batatais	 -0,038		 0,063		
Ribeirão	Corrente	 0,012		 -	
São	Joaquim	da	Barra	 0,036		 0,171		
Rifaina	 0,076		 -	
Orlândia	 0,133		 -0,370		
Jeriquara	 0,133		 -	
Aramina	 0,336		 -	
Guará	 0,403		 -	
Miguelópolis	 0,403		 -	
Pedregulho	 0,423		 -	
Franca	 0,593		 -0,074		
R.A.	Franca	–	SP	 0,522		 -0,040		

Fonte: Elaboração do autor com dados da Fundação SEADE 

 

Como podemos observar, na maioria dos casos, as correlações 

atingiram níveis considerados médios, tanto para o lado positivo, como negativo. E, 



96 
 

com esses resultados, não poderíamos considerar que haja correlação entre 

nenhuma das variáveis testadas em relação às ocorrências de homicídios. 

Dentre todos os testes de correlação realizados – entre variáveis e 

municípios – ocorreram alguns casos de correlação alta, como por exemplo, nos 

municípios de Patrocínio Paulista e Nuporanga, em relação às variáveis econômicas 

de PIB e PIB per capita, apresentando os índices 0,643 e 0,626; e 0,783 e 0,780, 

respectivamente. Isso indicaria uma correlação positiva, porém, com uma análise 

minuciosa, podemos perceber que esta correlação alta se dá pela baixa ocorrência 

de homicídios nestes municípios, pois, nestas situações a taxa de crescimento tende 

a apresentar índice alto, a exemplo do crescimento de 01 ocorrência para 02 mortes, 

em que a taxa de crescimento é de 100%.  

Esse viés, também pode ser percebido na correlação com o Número de 

Empregos Formais e Renda Média, para o município de Patrocínio Paulista, que 

apresentou uma alta correlação, com índices 0,738 e 0,741, respectivamente. 

Cabe destacar aqui, uma observação que fizemos durante nossa 

pesquisa. Percebemos que no período que compreende os anos de 2004 a 2011, os 

testes estatísticos apresentaram maior aderência, quanto aos índices de Correlação 

de Pearson, para o agregado da região. Destacando uma forte correlação negativa 

para as variáveis, Número de Empregos Formais e Renda Média, apresentado -

0,682 e -0,708, respectivamente. Conforme apresentado no tabela 14. 

 
Tabela 14: Correlação de Pearson com número de 

                                         homicídios – R.A. de Franca – SP – 2004 - 2011 

Variáveis	
	

Correlação		
		 		

PIB	-	Milhões	R$	 -0,526		
PIB	per	Capita		 -0,442		

Empregos	Formais	 -0,682		
Rendimento	Médio		 -0,708		

Taxa	Cob.	Escolar	(	E.	Médio	)	 	0,516		
	Taxa	Cob.	Escolar	(E.	Superior)		 -0,233		

Fonte: Elaboração do autor com dados da Fundação SEADE 

 

Assim, podemos concluir que, conforme os pressupostos estatísticos, 

esse tipo de pesquisa deve buscar séries históricas maiores para melhor avaliar os 

fenômenos em análise. Como nossa pesquisa se limita à disponibilidade de dados 
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oficiais, essa amostra de 13 períodos, entre os anos 2000 e 2012, foi incapaz de nos 

fornecer dados conclusivos sobre a correlação do número de homicídios com as 

variáveis analisadas. Dessa maneira, a presença de um intervalo entre os anos de 

2004 e 2011, apresentando maiores correlações entre as variáveis, indica a 

necessidade de se avaliar intervalos históricos mais longos. 

 

 

7.2. RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

Em nossa pesquisa qualitativa destacamos o grupo de RAP nacional, 

Racionais MC’s. Tendo surgido na cidade de São Paulo, no ano de 1988, este grupo 

ficou conhecido por sua capacidade de demonstrar a realidade das favelas da maior 

metrópole brasileira. E desde então, tem sido considerado um dos principais 

expoentes brasileiro deste estilo musical.  

Segundo Oliveira, Segreto e Cabral (2013, p. 113) 
Nas letras dos Racionais MC’s, verifica-se um permanente diálogo com a 
realidade social sobre a qual discorre. Novas vozes e perspectivas 
aparecem conforme se complexificam tanto o ambiente no qual e com o 
qual as letras dialogam, quanto a consciência social e existencial dos 
integrantes e da percepção que têm de seus interlocutores. [...] O drama 
vivido pelo grupo é apresentado como o drama experimentado pelo cidadão 
típico da periferia e que se cristaliza na palavra, no discurso [...]. 
 

 Para nossa análise utilizaremos três composições do grupo, sendo: A 

fórmula mágica da paz de 1998, A vida é desafio e Negro Drama de 2002, 

considerando serem estas suficientes para nossos objetivos. 

O primeiro grupo, que gostaríamos de destacar, refere-se à realidade 

cotidiana desta parcela da população. Pelo que pudemos analisar, esta categoria de 

assunto é a mais presente nas composições do grupo. Analisando primeiramente a 

composição A fórmula mágica da paz, em que, o grupo inicia a canção nos dando 

uma panorama da realidade das favelas brasileiras. 
Essa pôrra e um campo minado 
Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, 
Mas, aí, minha área é tudo o que eu tenho 
A minha vida é aqui e eu não preciso sair 
É muito fácil fugir mas eu não vou, 
Não vou trair quem eu fui, quem eu sou 
Eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim,  
ensinamento da favela foi muito bom pra mim 
Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, 
cada lei uma razão e eu sempre respeitei 
(RACIONAIS MC’S, 1998). 
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O que nos dá a ideia de um campo de guerra, onde tudo é arriscado, 

em que as circunstâncias determinam a lei, um lugar onde prevalece o mais forte. 

Esse fato é complementado mais adiante em outro trecho – destacado abaixo – 

cujos autores, demonstram como as condições em que vivem condicionam seus 

pensamentos e suas atitudes. 
Eu sei como é que é, é foda parceiro,  
eh, a maldade na cabeça o dia inteiro  
nada de roupa, nada de carro, sem emprego,  
não tem ibope, não tem rolê, sem dinheiro  
Sendo assim, sem chance, [...] 
(Ibid.). 
 

Neste trecho, além de nos trazer o modo como vivem estes cidadãos, 

revela também a importância do trabalho e da renda no mundo em que vivemos, 

onde além da necessidade dos bens materiais, o desejo de participação social 

aparece, com certa mágoa, pois “sem emprego [...] não tem ibope [...] sem dinheiro 

[...] sem chance”, sendo essa a realidade do paradigma capitalista. 

Na composição A vida é desafio (Id., 2002a), em relação ao cotidiano 

desta parcela da população, podemos destacar o trecho: 
Várias famílias, vários barracos 
Uma mina grávida 
E o mano tá lá trancafiado 
Ele sonha na direta com a liberdade 
Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade 
Na cidade grande é assim 
Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim 
 

Assim, podemos perceber a realidade das favelas, onde as estruturas 

de moradia e condições, para que se possa almejar uma mudança de vida é 

precária. O grupo ainda destaca as dificuldades inerentes às grandes cidades, onde 

estas condições subnormais de vida ocorrem com maior intensidade. 

Ainda sobre as condições encontradas no cotidiano destas famílias, 

encontramos na composição Negro Drama (Id., 2002b), alguns trechos que nos 

fornecem uma fotografia desta realidade. 
Passageiro do Brasil 
São Paulo 
Agonia dos que sobrevivem 
Em meio às honras e covardias 
Periferias, vielas e cortiços 
Você deve tá pensando 
O que você tem a ver com isso 
Desde o início 
Por ouro e prata 
Olha quem morre 
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Então veja você quem mata 
Recebe o mérito, a farda 
Que pratica o mal 
Meu ver 
Pobre, preso ou morto 
Já é cultural 
 

Fica claro aqui o uso da violência como uma ferramenta do Estado, 

condicionando o comportamento social, desta parcela vulnerável da população. 

Demonstra ainda o conhecimento que estes cidadãos tem das origens de suas más 

condições de vida. Um fato importante é observado neste trecho, em que os 

compositores enfatizam o uso da violência como uma ferramenta do Estado, contra 

estes deserdados. Constatam ainda o viés cultural da “meritocracia”, em que, 

aqueles considerados “pobres” têm apenas duas opções, “preso ou morto”. 

Em relação ao sistema educacional - fonte de condições libertadoras, e 

de promoção da condição de agente, no desenvolvimento regional -, identificamos 

algumas questões presentes nas composições analisadas. Na composição A vida é 

desafio (Id., 2002a), podemos observar o descaso em que se encontram estes 

cidadãos, no trecho 
Alguém sonhando com uma medalha o seu lugar ao sol, porém 
Fazer o que se o maluco não estudou 
500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou 
"desesperô aí, cena do louco 
Invadiu o mercado farinhado armado e mais um pouco" 
Isso é reflexo da nossa atualidade 
Esse é o espelho derradeiro da realidade 
Não é areia, conversa, xaveco 
Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco 
Ser empresário não dá, estudar nem pensar 
Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar 
 

Demonstrando assim, que as péssimas condições socioeconômicas 

em que se encontram, impedem até mesmo que estes possam buscar uma via de 

acesso a melhores condições de vida. Exemplo disso seria a busca por uma melhor 

condição educacional, que em ultima instância, poderia abrir portas no mercado de 

trabalho, com melhores salários, mas que, paradoxalmente, a necessidade de 

trabalhar impede que se busque. 

Em Negro Drama, podemos perceber estas condições no trecho em 

que os compositores destacam seu atraso, em relação aos demais, como também 

suas dificuldades encontradas. 
Atrasado 
Eu tô um pouco sim 
Tô, eu acho 
Só que tem que 
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Seu jogo é sujo 
E eu não me encaixo 
Eu sô problema de montão 
De carnaval a carnaval 
Eu vim da selva 
Sou leão 
Sou demais pro seu quintal 
Problema com escola 
Eu tenho mil, mil fitas 
(Id., 2002b). 
 

Verificamos assim o entendimento que esta população tem, em relação 

às suas condições de vida, pois, no jogo em que se encontram, sabem 

perfeitamente quem dita as regras. Em um trecho, anterior a esse, destacam como 

se encontram as crianças, nesta realidade proporcionada pelas condições em que 

se encontram. 
Essa estrada é venenosa 
E cheia de morteiro 
Pesadelo 
É um elogio 
Pra quem vive na guerra 
A paz nunca existiu 
Num clima quente 
A minha gente sua frio 
Vi um pretinho 
Seu caderno era um fuzil 
Um fuzil 
(Ibid.). 
 

É evidenciada a ineficiência do sistema educacional disponível para 

estes cidadãos, pois, crianças são colocadas num clima e numa condição 

inapropriadas para seu desenvolvimento humano e social. Este trecho 

complementa-se com o observado em A fórmula mágica da paz (Id., 1998) 
Eu era só um moleque, só pensava em dançar,  
cabelo black e tênis All Star 
Na roda da função "mó zoeira"  
tomando vinho seco em volta da fogueira, a noite inteira,  
só contando história, sobre o crime, sobre as treta na escola 
Eu não tava nem aí, nem levava nada a sério,  
admirava os ladrão e os malandro mais velho 
 

Logo, na falta de melhores exemplos, ou até mesmo por verem as 

dificuldades enfrentadas pelos que buscam uma vida correta, as crianças tem sido 

condicionadas pelos exemplos que estão à sua disposição.  

Em relação às condições de trabalho e renda, que como vimos, 

exercem um papel fundamental nas sociedades contemporâneas, sendo fonte de 

recursos necessários, tanto para a sobrevivência biológica, como para a realização 
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de desejos relacionados a uma vida desejável. Localizamos no trecho de A vida é 

desafio (Id., 2002a), a saída encontrada para que possam aferir maiores rendas. 
Ser criminoso aqui é bem mais prático 
Rápido, sádico, ou simplesmente esquema tático 
Será instinto ou consciência 
Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência 
 

Há, como vemos, um contraste com as oportunidades que são 

oferecidas para estes cidadãos, que como vimos, condicionam o comportamento 

individual na busca de melhores oportunidades. Dessa maneira, vemos a ambição 

perpetrada pelos valores da superestrutura cultural, dentro do paradigma de livre 

mercado e da meritocracia, colocando uns contra os outros, a exemplo do trecho 

abaixo. 
É incontável, inaceitável, implacável, inevitável 
Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores 
Se esquivando entre noite de medo e horrores 
Qual é a fita, a treta, a cena? 
A gente reza, foge, continua sempre os mesmo problema 
Mulher e dinheiro tá sempre envolvido 
Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo 
(Ibid.). 
 

Podemos perceber aqui, que a opção enxergada para melhorarem 

suas vidas, ou seja, se tornarem empresários – sendo esta a opção que o 

paradigma capitalista coloca à disposição –, entra em contraste com as dificuldades 

para que se possa realizar este sonho, pois, numa economia de mercado, 

monetizada, a opção que se tem para realizar esta façanha, está ligada à poupança 

que a família/indivíduo consegue realizar, para posteriormente investir em um 

negócio. Entretanto, como estes cidadãos geralmente conseguem rendas inferiores 

às suas necessidades, que mal dão para o sustento da vida biológica, esta opção 

parece inviável. Esse viés pode ser verificado também na introdução desta 

composição, no seguinte trecho, 
Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso 
Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido 
Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico 
Em busca do meu sonho de consumo 
Procurei dar uma solução rápida e fácil pros meus problemas: 
O crime, mas é um dinheiro amaldiçoado 
Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava 
Logo fui cobrado pela lei da natureza, vish 
14 anos de reclusão 
(Id., 2002a). 

Isso nos leva a perceber que as dificuldades encontradas para 

modificarem suas vidas, buscando melhores condições socioeconômicas, 
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condicionam o comportamento, fazendo com que busquem opções que estão ao seu 

alcance. Neste trecho, constatamos também, como percebem o sistema político e 

social em que vivemos, sendo assim, um condicionante de seu comportamento, em 

que as exigências da sociedade os obrigam a terem sucesso, segundo padrões 

deste paradigma econômico. 

Em relação às questões econômicas, podemos perceber que há uma 

grande consciência em relação aos valores perpetrados pelo paradigma vigente. Em 

Negro Drama (Id., 2002b),  na primeira estrofe da música podemos perceber como 

estes cidadãos estão inseridos nesta realidade. 
Negro drama 
Entre o sucesso e a lama 
Dinheiro, problemas 
Inveja, luxo, fama 
 

Esse trecho é complementado, mais à frente, quando os compositores 

destacam como se veem inseridos na história da sociedade. 
Entre o gatilho e a tempestade 
Sempre a provar 
Que sou homem e não covarde 
Que Deus me guarde 
Pois eu sei 
Que ele não é neutro 
Vigia os rico 
Mas ama os que vem do gueto 
Eu visto preto 
Por dentro e por fora 
Guerreiro 
Poeta entre o tempo e a memória 
Hora 
Nessa história 
Vejo o dólar 
E vários quilates 
Falo pro mano 
Que não morra, e também não mate 
(Ibid.). 
 

Vemos aqui também uma forte presença de valores espirituais, em que 

esta parcela da população deposita suas esperanças de mudança de vida. Podemos 

perceber o contraste em que são colocados estes cidadãos, colocados numa 

espécie de campo de batalha, sendo condicionados a decidir entre o uso da 

violência e à aceitação de suas condições precárias de vida. 

Em relação à Família, instituição social, fonte de valores morais e 

espirituais, podemos perceber que esta parcela da população sofre com sua 

desintegração. 
Daria um filme 
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Uma negra 
E uma criança nos braços 
Solitária na floresta 
De concreto e aço 
Veja 
Olha outra vez 
O rosto na multidão 
A multidão é um monstro 
Sem rosto e coração 
Ei, São Paulo 
Terra de arranha-céu 
A garoa rasga a carne 
É a Torre de Babel 
Família brasileira 
Dois contra o mundo 
Mãe solteira 
De um promissor 
Vagabundo 
(Ibid.). 
 

Observamos aqui presentes na sociedade como um todo, os valores 

morais e espirituais, evidenciados pelos compositores, por meio do uso da metáfora, 

comparando a população – multidão – com um monstro, pois esta não se importa 

com os demais com que convive. E mais uma vez, vemos como os valores 

perpetrados pela sociedade em geral, condicionam o comportamento social, 

exemplificado na metáfora do vagabundo, fruto da realidade da família nestas 

condições. 

Ainda, sobre a formação dos valores culturais – superestrutura cultural 

–, em A vida é Desafio (Id., 2002a), os compositores destacam a esperança por uma 

condição melhor de vida, baseada no amor da família, contrastando com a busca 

pela acumulação de riqueza.  
É necessário sempre acreditar que o sonho é possível 
Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível 
Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase 
E o sofrimento alimenta mais a sua coragem 
Que a sua família precisa de você 
Lado a lado se ganhar pra te apoiar se perder 
Falo do amor entre homem, filho e mulher 
A única verdade universal que mantém a fé 
Olho as crianças que é o futuro e a esperança 
Que ainda não conhecem, não sentem o que é ódio e ganância 
Eu vejo o rico que teme perder a fortuna 
Enquanto o mano desempregado, viciado, se afunda 
 

Enquanto aquela parcela da população, com condições 

socioeconômicas desejáveis busca acumular cada vez mais, os que não conseguem 

este mérito, estando sujeitos a uma maior vulnerabilidade social, acabam por piorar 

ainda mais suas condições, dadas as opções que têm à disposição. 
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No trecho abaixo, destacam também, como esta parcela da população 

enxerga os valores morais presentes na sociedade, 
Mundo moderno, as pessoas não se falam 
Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam 
Embaralho as cartas da inveja e da traição 
Copa, ouro e uma espada na mão 
O que é bom é pra si e o que sobra é do outro 
Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto 
É muito louco olhar as pessoas 
A atitude do mal influencia a minoria boa 
Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? 
Ser preso à toa , sonhando com uma fita boa 
(Ibid.). 
 

E, apesar da situação em que se encontram, das condições que são 

impostas, o desejo de se viver uma vida correta, com base em valores espirituais e 

morais mais elevados, como os valores familiares, amor entre os que convive, paz, 

entre outros valores que podem levar a sociedade à uma vida mais justa, estão 

sempre presentes nas composições do grupo, podendo ser percebidas no seguinte 

trecho de A vida é desafio (Ibid.), 
Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém 
Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém 
O certo é certo na guerra ou na paz 
Se for um sonho não me acorde nunca mais 
Roleta russa, quanto custa engatilhar? 
Eu pago o dobro pra você em mim acreditar 
 

Demonstrando assim, a vontade que tem de participar de uma vida 

justa, com base nestes valores sociais - de amor, fraternidade e igualdade. Fato, que 

pode ser complementado pelo trecho de A formula mágica da paz (Id., 1998), 
Eu vou procurar, sei que vou encontrar 
Eu vou procurar, eu vou procurar 
Você não bota mó fé..., mas eu vou atrás... 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Da fórmula mágica da paz 
 

Ou seja, todos querem viver uma vida em paz, viver uma vida boa, não 

ser explorado, ter condições de realizar seus desejos, participar ativamente da vida 

social, não serem relegados apenas à condição de “escravos da vida moderna”20, 

sendo apenas fornecedores de trabalho para os que podem comprar esta condição. 

Com isso, podemos perceber como as condições encontradas por esta 

parcela da população condicionam seu comportamento diante da sociedade. 

  

                                            
20 Em referência à condição dos trabalhadores que conseguem apenas o necessário para a 
manutenção da vida biológica, exemplificado por Hannah Arendet (2004) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como pudemos perceber, ainda encontramos algumas contradições 

em relação às teorias que versam sobre o desenvolvimento. Vemos que pela 

perspectiva do Desenvolvimento Regional, pesquisas empíricas apontam para o 

aproveitamento dos potenciais endógenos, como o Capital Social, sendo as 

melhores estratégias para o desenvolvimento de uma dada região. Fato que, 

contrapõem os pressupostos do capitalismo de livre mercado e, seu viés 

competitivo. 

Vimos que o desenvolvimento, em si, é um processo, que, seja na 

perspectiva local, regional, ou nacional, compreende os processos de 

desenvolvimento econômico, social e cultural. Essa observação se faz importante, 

pelo fato, de que um desequilíbrio em qualquer das três perspectivas, pode dificultar 

o desenvolvimento criando barreiras que devem ser superadas. 

Em relação à Região Administrativa de Franca – SP,  vemos que, esta 

se encontra entre as melhores condições socioeconômicas e culturais do país. Em 

seu processo de desenvolvimento, foi importante região na colonização do país, 

sendo ponto estratégico para a exploração do interior brasileiro. Esse fato colocou o 

munícipio sede, na vanguarda da industrialização nacional, com o aproveitamento 

dos recursos nela encontrados. 

Essa característica histórica facilitou o desenvolvimento econômico da 

região, gerando empregos e atraindo investimentos. Com isso a região de Franca, 

destacou-se apresentando bons índices econômicos, sociais e culturais em 

comparação com todo brasileiro, que se caracteriza pela grande desigualdade. 

Apesar da boas condições socioeconômicas e culturais, a região, 

ainda, apresenta índices epidêmicos de criminalidade, medidos pelo número de 

homicídios. Esse fato, em certa medida, deve-se a realidade de nosso 

desenvolvimento cultural, perpetrado nos valores que permeiam a superestrutura de 

nossa cultura, quais sejam, a competição e a meritocracia. 

Como pudemos observar, na pesquisa empírica, realizada através da 

Correlação linear de Pearson, a disponibilidade de séries históricas com intervalos 

capazes de fornecer evidências concretas, dificulta as análises em bases 

estatísticas, fazendo com que haja a necessidade de utilizarmos métodos de análise 
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complementares. Como observado, as correlações apresentaram grande variedade 

entre o conjunto de municípios selecionados, indo do extremo da correlação positiva 

até à correlação negativa para a mesma variável, nos municípios da região. 

Cabe destacar aqui, que não observamos, até mesmo no município 

sede da região, a presença de domicílios particulares permanentes localizados em 

aglomerações subnormais, ou seja, não registramos a presença de favelas em 

nossa região. E talvez, em função das boas condições socioeconômicas da região, 

as correlações estatísticas não tenham apresentado correlações que indiquem a 

possibilidade de explicar a ocorrência de homicídios pelas variáveis analisadas. Fato 

que deve ser avaliado também, com séries históricas maiores. 

Apesar destas boas condições socioeconômicas, vemos que o índice 

de desigualdade, contemplado no IES (Índice de Exclusão Social) apresenta-se 

ainda distante do ideal21, apresentando o índice de 0,63 na média da região. Essa 

situação demonstra a desigualdade presente em nossa sociedade, fato que, quando 

chocado com os fatos auferidos em nossa pesquisa qualitativa, confirmam a 

presença de situações que podem condicionar o comportamento social, para a 

violência. 

Como vimos, a violência pode ser utilizada como uma ferramenta, 

assim como fora no passado. Ao que pudemos perceber, a população em condições 

subnormais de vida, tendem a usá-la como tal. Ou seja, como uma ferramenta para 

conseguir aquilo que se quer. Dessa maneira, vemos um ponto importante nas 

sociedades contemporâneas que, tem colocado as diversas camadas da população 

em contato e permuta de valores. 

Esse contato proporcionado pelo avanço dos meios de comunicação, 

exacerba ainda mais as diferenças sociais. Assim como fora argumentado por 

importantes pensadores, todos buscam fazer parte deste grande banquete que é a 

vida moderna, porém, nem todos o conseguem fazê-lo, segundo as regras do jogo. 

Assim, como constatado em nossa pesquisa qualitativa, estes 

membros da sociedade, quando não encontram as condições adequadas para se 

realizar aquilo que se deseja, tendem a buscar caminhos alternativos, como o crime 

por exemplo. Ao que pudemos perceber, buscam essa via de acesso sempre que o 

resultado compensa o risco. Como vimos, todos querem ter uma vida boa, procuram 

                                            
21 Considereando ser ideal a situação de plena igualdade, que apresentaria o índice 1, conforme 
metodologia do IES. 
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a paz, a felicidade, porém, quando sujeitos à condições subnormais, tendem a 

extraviar seu comportamento. 

Como vimos, esse fenômeno social tanto é gerado pelas más 

condições de desenvolvimento, como paradoxalmente reduz ainda mais, as 

condições que podem promover desenvolvimento real e qualidade de vida. Ou seja, 

nas comunidades onde se verifica altos índices de criminalidade, há uma tendência 

ao medo generalizado, que por sua vez minimiza as condições do Capital Social, 

diminuindo a capacidade de confiança e associatividade da localidade. 

Importante destacar também a limpeza ideológica22, observada no 

contexto histórico cultural de nosso país, realizada durante o período que estivemos 

sob o regime militar, onde foram implantados valores culturais referentes à ideologia 

neoliberal já comentados, quais sejam, a cultura competitiva individualista. Estes 

dois fatos associados – dificuldade de ascensão social e cultura individualista –, 

diminui as possibilidades de desenvolvimento da região, incapacitando a promoção 

do Capital Social. 

Ocorre que, ao verificarmos esses valores na superestrutura cultural, 

temos um contraponto com as estratégias de desenvolvimento regional que tiveram 

sucesso, pois, traduzem-se em barreiras para a promoção de melhores condições 

para que determinada região possa desenvolver-se. Desse ponto de vista, temos um 

importante aspecto fundamentado na condição do agente/ator social, que em ultima 

instância, é tanto objeto, como promotor do desenvolvimento. 

Esse fato corrobora com a teoria do Desenvolvimento como Liberdade, 

que coloca no agente social – indivíduo – a responsabilidade pelo desenvolvimento 

e, quando plenamente capacitado tem condições de promover qualidade de vida, 

seja para si mesmo, como contribuindo para todos. 

Assim, chegamos a conclusão que, em certa medida, as condições 

socioeconômicas e culturais tem condicionado o comportamento social, provocando 

situações que podem induzir o indivíduo ao uso da violência. Conforme exposto no 

trabalho, esse viés pode estar sendo causado pelo paradigma econômico que 

vivemos, pois este é, em ultima instância, o fomentador de valores da superestrutura 

cultural que condiciona o comportamento em sociedade. 

  

                                            
22 Em referência ao exposto por Naomi Klein em: A doutrina do choque: a ascenção do capitalismo de 
desastre (2008) 
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ANEXO 1: Dados estatísticos utilizados 
 
 

Localidades Perío
dos 

PIB (Em 
milhões 
de reais 

correntes
) 

PIB per 
Capita 
(Em 
reais 

correntes
) 

Emprego
s 

Formais 

Rendime
nto 

Médio do 
Total de 
Emprego

s 
Formais 

(Em 
reais 

correntes
) 

Taxa 
Cob. 

Escolar 
E. Médio 

 Taxa 
Cob. 

Escolar 
E. 

Superior  

 
Homicídi

os  

Aramina 2000  30,60   6.433,90   257   380,23   0,68   -     1,00  

Batatais 2000  401,19   7.860,18   9.594   546,59   0,96   0,19   2,00  

Buritizal 2000  35,63   9.695,43   646   560,30   0,73   -     -    

Cristais Paulista 2000  38,90   5.920,28   1.009   356,37   0,74   -     1,00  

Franca 2000  1.845,11   6.425,32   51.975   591,36   0,93   0,29   17,00  

Guará 2000  109,36   5.789,43   1.331   500,53   0,63   -     2,00  

Igarapava 2000  174,71   6.748,81   3.722   582,55   1,05   -     4,00  

Ipuã 2000  96,15   8.110,16   1.548   574,90   0,71   -     2,00  

Itirapuã 2000  20,23   3.739,81   404   317,39   0,85   -     -    

Ituverava 2000  238,77   6.589,34   4.073   515,21   0,91   0,18   5,00  

Jeriquara 2000  24,49   7.466,59   351   347,79   0,66   -     -    

Miguelópolis 2000  128,97   6.787,04   1.866   466,94   0,97   -     3,00  

Morro Agudo 2000  279,10  

 
10.994,1

7   3.621   890,66   0,68   -     2,00  

Nuporanga 2000  68,39  

 
10.848,9

0   1.412   486,18   0,64   -     -    

Orlândia 2000  394,73  

 
10.978,1

2   6.940   677,23   0,81   -     7,00  
Patrocínio 
Paulista 2000  70,42   6.177,69   1.600   526,37   0,85   -     -    

Pedregulho 2000  81,88   5.464,95   1.893   489,20   0,74   -     -    

Restinga 2000  28,79   5.166,86   743   373,79   0,76   -     -    

Ribeirão Corrente 2000  22,88   5.906,79   307   401,31   0,85   -     -    

Rifaina 2000  12,85   3.870,17   246   432,14   1,08   -     1,00  

Sales Oliveira 2000  68,44   7.352,97   1.066   539,15   0,67   -     2,00  
São Joaquim da 
Barra 2000  302,59   7.286,15   9.237   583,42   0,85   -     7,00  
São José da Bela 
Vista 2000  44,92   5.569,18   374   426,51   0,75   -     -    

Aramina 2001  28,62   5.955,93   355   467,94   0,78   -     1,00  

Batatais 2001  396,40   7.674,50   9.350   611,13   0,91   0,23   2,00  

Buritizal 2001  36,42   9.813,25   846   629,39   0,67   -     -    

Cristais Paulista 2001  48,66   7.285,18   822   383,15   0,84   -     -    

Franca 2001  1.931,69   6.640,81   52.783   638,35   0,92   0,29   24,00  
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Guará 2001  128,57   6.764,19   1.692   492,79   0,68   -     2,00  

Igarapava 2001  218,54   8.381,41   4.076   545,29   0,91   -     1,00  

Ipuã 2001  103,94   8.611,70   1.708   563,43   0,75   -     -    

Itirapuã 2001  19,96   3.645,04   617   362,88   0,88   -     -    

Ituverava 2001  258,00   7.063,97   3.980   516,82   0,91   0,24   5,00  

Jeriquara 2001  26,12   7.974,10   325   423,04   0,61   -     -    

Miguelópolis 2001  150,64   7.853,39   2.345   496,58   0,96   -     5,00  

Morro Agudo 2001  304,45  

 
11.823,6

3   4.025   975,99   0,80   -     6,00  

Nuporanga 2001  65,05  

 
10.226,5

5   1.672   508,14   0,73   -     -    

Orlândia 2001  411,71  

 
11.320,1

1   7.489   769,60   0,81   -     5,00  
Patrocínio 
Paulista 2001  93,35   8.082,06   1.714   609,35   0,75   -     -    

Pedregulho 2001  84,55   5.604,57   2.314   490,87   0,74   -     -    

Restinga 2001  37,58   6.639,28   698   416,39   0,78   -     -    

Ribeirão Corrente 2001  31,52   8.049,21   323   389,15   0,96   -     -    

Rifaina 2001  14,90   4.476,59   297   554,54   1,00   -     1,00  

Sales Oliveira 2001  75,45   8.003,91   1.387   564,42   0,72   -     -    
São Joaquim da 
Barra 2001  341,96   8.133,59   10.102   613,39   0,90   -     4,00  
São José da Bela 
Vista 2001  51,24   6.322,84   572   439,75   0,66   -     -    

Aramina 2002  37,17   7.672,18   336   622,20   0,89   -     1,00  

Batatais 2002  494,86   9.478,98   9.971   684,89   0,87   0,28   15,00  

Buritizal 2002  54,71  

 
14.597,0

9   783   746,89   0,69   -     -    

Cristais Paulista 2002  69,93  

 
10.306,0

5   831   449,52   0,71   -     2,00  

Franca 2002  2.189,43   7.438,54   55.419   676,28   0,95   0,31   23,00  

Guará 2002  157,24   8.234,13   1.852   548,48   0,72   -     3,00  

Igarapava 2002  261,88   9.966,20   3.978   723,83   0,97   -     3,00  

Ipuã 2002  136,87  

 
11.127,9

0   1.651   684,40   0,77   -     1,00  

Itirapuã 2002  28,13   5.084,38   774   403,13   0,92   -     -    

Ituverava 2002  312,32   8.480,83   4.368   559,57   0,91   0,30   2,00  

Jeriquara 2002  42,49  

 
12.989,6

2   363   501,63   0,59   -     1,00  

Miguelópolis 2002  205,05  

 
10.607,2

5   3.155   523,15   0,91   -     9,00  

Morro Agudo 2002  434,31  

 
16.629,2

2   6.206   885,88   0,77   -     2,00  

Nuporanga 2002  88,40  

 
13.773,6

5   1.584   570,71   0,81   -     -    

Orlândia 2002  510,73  
 

13.877,1  7.931   840,73   0,87   0,02   11,00  
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Patrocínio 
Paulista 2002  111,27   9.510,53   1.939   623,62   0,69   -     1,00  

Pedregulho 2002  122,63   8.074,70   2.581   482,61   0,72   -     1,00  

Restinga 2002  50,23   8.706,46   835   421,74   0,93   -     1,00  

Ribeirão Corrente 2002  49,15  

 
12.418,4

3   378   553,07   0,95   -     -    

Rifaina 2002  16,54   4.940,74   310   549,17   1,10   -     -    

Sales Oliveira 2002  93,56   9.808,91   1.451   592,94   0,79   -     1,00  
São Joaquim da 
Barra 2002  408,25   9.595,49   8.451   694,17   0,93   -     4,00  
São José da Bela 
Vista 2002  67,56   8.277,56   500   512,54   0,78   -     -    

Aramina 2003  44,12   9.049,65   344   717,06   0,92   -     2,00  

Batatais 2003  634,20  

 
12.028,2

5   10.733   783,46   0,86   0,35   4,00  

Buritizal 2003  117,36  

 
31.048,2

8   867   882,06   0,66   -     -    

Cristais Paulista 2003  64,26   9.328,42   1.001   474,40   0,81   -     -    

Franca 2003  2.379,50   7.996,75   58.798   764,12   0,96   0,36   25,00  

Guará 2003  182,66   9.519,65   1.971   620,78   0,79   -     5,00  

Igarapava 2003  270,04  

 
10.190,7

0   4.103   743,23   0,93   -     3,00  

Ipuã 2003  158,93  

 
12.675,7

1   1.914   776,66   0,90   -     1,00  

Itirapuã 2003  29,18   5.223,80   819   446,14   0,85   -     -    

Ituverava 2003  346,12   9.328,91   4.895   666,13   0,81   0,18   13,00  

Jeriquara 2003  41,31  

 
12.646,1

5   395   556,87   0,78   -     -    

Miguelópolis 2003  236,48  

 
12.151,7

3   2.765   686,28   0,89   -     6,00  

Morro Agudo 2003  434,69  

 
16.414,6

9   6.895   946,43   0,79   -     4,00  

Nuporanga 2003  87,22  

 
13.480,2

6   1.763   637,34   0,93   -     -    

Orlândia 2003  616,88  

 
16.566,3

2   7.926   926,48   0,92   -     2,00  

Patrocínio 
Paulista 2003  138,47  

 
11.684,9

6   1.966   778,38   0,83   -     1,00  

Pedregulho 2003  107,87   7.067,73   3.010   509,51   0,72   -     -    

Restinga 2003  50,97   8.653,43   854   492,71   1,06   -     -    

Ribeirão Corrente 2003  51,93  

 
13.001,0

3   370   597,95   1,05   -     2,00  

Rifaina 2003  19,38   5.743,14   335   602,51   1,01   -     -    

Sales Oliveira 2003  101,10  

 
10.470,1

1   1.658   639,76   0,88   -     -    
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São Joaquim da 
Barra 2003  455,11  

 
10.565,1

0   9.620   793,29   0,98   -     3,00  

São José da Bela 
Vista 2003  86,20  

 
10.494,3

9   523   560,17   0,85   -     1,00  

Aramina 2004  42,72   8.706,94   366   790,82   0,95   -     -    

Batatais 2004  638,45  

 
11.979,7

6   10.903   887,31   0,83   0,40   9,00  

Buritizal 2004  158,11  

 
41.444,7

4   1.067   902,64   0,78   -     -    

Cristais Paulista 2004  92,12  

 
13.177,3

9   846   516,59   0,78   -     2,00  

Franca 2004  2.692,48   8.954,17   67.562   794,88   0,96   0,34   42,00  

Guará 2004  208,76  

 
10.823,2

5   1.794   735,40   0,85   -     2,00  

Igarapava 2004  394,79  

 
14.770,6

1   3.757   682,32   0,87   0,01   1,00  

Ipuã 2004  160,64  

 
12.556,2

1   2.244   788,29   0,94   -     2,00  

Itirapuã 2004  39,55   7.008,23   613   484,24   0,75   -     1,00  

Ituverava 2004  399,44  

 
10.690,6

6   5.259   845,92   0,89   0,38   7,00  

Jeriquara 2004  51,67  

 
15.883,6

8   401   710,51   0,78   -     -    

Miguelópolis 2004  267,74  

 
13.662,2

6   2.798   676,08   1,00   -     4,00  

Morro Agudo 2004  445,86  

 
16.608,8

0   7.193   1.164,38   0,77   -     1,00  

Nuporanga 2004  112,96  

 
17.322,8

4   1.903   674,77   0,86   -     -    

Orlândia 2004  710,69  

 
18.879,7

4   8.025   1.005,89   0,93   0,04   9,00  

Patrocínio 
Paulista 2004  161,79  

 
13.472,4

6   2.047   697,87   0,82   -     -    

Pedregulho 2004  141,38   9.226,67   3.021   539,16   0,76   -     1,00  

Restinga 2004  61,20  

 
10.213,0

6   978   522,33   0,93   -     1,00  

Ribeirão Corrente 2004  69,73  

 
17.293,2

5   424   716,90   0,82   -     -    

Rifaina 2004  21,28   6.277,80   309   644,13   0,96   -     1,00  

Sales Oliveira 2004  100,99  

 
10.318,6

1   1.612   701,26   0,80   -     -    

São Joaquim da 
Barra 2004  468,65  

 
10.753,7

6   9.631   918,01   0,86   -     3,00  
São José da Bela 
Vista 2004  82,75  

 
10.039,4  518   587,13   0,78   -     1,00  
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Aramina 2005  44,40   8.979,81   459   830,59   0,77   -     -    

Batatais 2005  688,46  

 
12.783,0

7   11.179   990,96   0,79   0,38   9,00  

Buritizal 2005  227,53  

 
58.944,3

2   1.274   980,60   0,59   -     -    

Cristais Paulista 2005  101,41  

 
14.303,0

7   1.002   565,33   0,73   -     2,00  

Franca 2005  3.048,95  

 
10.033,3

7   67.341   853,55   0,96   0,35   29,00  

Guará 2005  189,59   9.766,50   2.378   665,56   0,74   -     2,00  

Igarapava 2005  488,26  

 
18.126,1

6   4.093   876,23   0,84   0,01   5,00  

Ipuã 2005  147,98  

 
11.339,5

7   2.164   813,91   0,88   -     -    

Itirapuã 2005  43,71   7.674,84   575   579,18   0,73   -     2,00  

Ituverava 2005  385,88  

 
10.250,4

2   5.629   781,66   0,75   0,42   7,00  

Jeriquara 2005  54,21  

 
16.742,6

7   453   657,17   0,80   -     1,00  

Miguelópolis 2005  205,68  

 
10.414,1

3   3.097   807,18   1,00   -     3,00  

Morro Agudo 2005  465,35  

 
17.097,2

3   4.114   1.083,66   0,71   -     3,00  

Nuporanga 2005  109,04  

 
16.591,4

5   2.316   740,16   1,01   -     -    

Orlândia 2005  754,58  

 
19.844,7

1   8.705   1.073,87   0,90   0,05   1,00  

Patrocínio 
Paulista 2005  198,06  

 
16.266,1

2   2.535   820,42   0,82   -     -    

Pedregulho 2005  160,84  

 
10.459,5

2   3.831   580,42   0,72   -     -    

Restinga 2005  61,23  

 
10.062,6

0   846   529,28   0,71   -     1,00  

Ribeirão Corrente 2005  73,40  

 
18.017,1

3   475   710,16   0,80   -     -    

Rifaina 2005  23,87   7.007,23   352   766,96   0,97   -     -    

Sales Oliveira 2005  114,81  

 
11.576,9

0   1.537   799,49   0,75   -     1,00  

São Joaquim da 
Barra 2005  600,94  

 
13.631,1

6   13.319   1.136,87   0,82   -     6,00  

São José da Bela 
Vista 2005  87,01  

 
10.521,5

2   648   620,56   0,71   -     -    

Aramina 2006  70,41  
 

14.139,4  472   792,68   0,65   -     -    
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Batatais 2006  808,29  

 
14.871,7

5   12.147   1.044,26   0,77   0,40   4,00  

Buritizal 2006  104,34  

 
26.700,1

1   1.422   1.084,02   0,67   -     1,00  

Cristais Paulista 2006  118,07  

 
16.423,5

9   1.045   638,30   0,72   -     2,00  

Franca 2006  3.314,45  

 
10.796,3

4   68.447   952,47   0,93   0,37   24,00  

Guará 2006  231,32  

 
11.848,1

1   2.079   965,10   0,74   -     4,00  

Igarapava 2006  394,39  

 
14.535,3

4   4.423   1.000,47   0,85   -     5,00  

Ipuã 2006  197,88  

 
14.899,4

5   2.566   989,74   0,76   -     4,00  

Itirapuã 2006  46,68   8.138,75   571   704,40   0,75   -     2,00  

Ituverava 2006  394,47  

 
10.400,1

7   5.565   882,64   0,74   0,41   2,00  

Jeriquara 2006  66,99  

 
20.759,3

8   460   765,19   0,65   -     1,00  

Miguelópolis 2006  227,29  

 
11.412,9

0   4.350   841,63   0,87   -     1,00  

Morro Agudo 2006  647,00  

 
23.451,5

4   4.424   1.321,86   0,66   -     3,00  

Nuporanga 2006  126,25  

 
19.079,7

2   2.353   824,66   0,79   -     -    

Orlândia 2006  869,55  

 
22.651,7

3   8.833   1.169,42   0,85   0,05   6,00  

Patrocínio 
Paulista 2006  232,19  

 
18.810,3

3   2.414   862,49   0,82   -     -    

Pedregulho 2006  204,78  

 
13.258,6

9   3.861   734,48   0,70   -     -    

Restinga 2006  82,86  

 
13.397,7

0   981   688,11   0,76   -     -    

Ribeirão Corrente 2006  87,33  

 
21.232,2

4   479   758,25   0,72   -     -    

Rifaina 2006  26,99   7.893,12   405   742,34   0,91   -     1,00  

Sales Oliveira 2006  120,65  

 
12.000,6

4   1.885   941,26   0,69   -     -    

São Joaquim da 
Barra 2006  741,86  

 
16.636,1

9   14.070   1.250,98   0,75   -     8,00  

São José da Bela 
Vista 2006  101,23  

 
12.195,4

3   645   731,68   0,71   -     1,00  

Aramina 2007  67,43  
 

13.454,1  491   880,53   0,79   -     -    
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Batatais 2007  766,09  

 
13.962,6

0   13.373   1.146,18   0,75   0,44   2,00  

Buritizal 2007  101,55  

 
25.702,5

5   1.628   1.223,72   0,52   -     -    

Cristais Paulista 2007  116,16  

 
15.938,9

3   1.295   714,38   0,71   -     2,00  

Franca 2007  3.519,19  

 
11.352,3

8   69.841   1.040,42   0,91   0,37   19,00  

Guará 2007  213,34  

 
10.868,2

9   2.303   969,01   0,56   -     2,00  

Igarapava 2007  447,59  

 
16.378,8

8   5.062   955,92   0,82   -     2,00  

Ipuã 2007  183,21  

 
13.561,2

0   3.219   1.033,71   0,71   -     2,00  

Itirapuã 2007  58,88  

 
10.177,7

9   579   800,91   0,71   -     -    

Ituverava 2007  434,54  

 
11.382,7

3   5.660   936,46   0,79   0,41   2,00  

Jeriquara 2007  79,03  

 
24.635,2

4   491   805,21   0,65   -     -    

Miguelópolis 2007  251,68  

 
12.551,8

4   4.180   1.065,66   0,83   -     4,00  

Morro Agudo 2007  553,63  

 
19.802,3

8   4.853   1.387,34   0,65   -     6,00  

Nuporanga 2007  113,88  

 
17.086,1

5   2.907   836,03   0,93   -     -    

Orlândia 2007  690,11  

 
17.804,8

0   10.591   1.264,74   0,82   0,05   3,00  

Patrocínio 
Paulista 2007  237,38  

 
18.975,3

9   2.325   1.069,45   0,83   -     1,00  

Pedregulho 2007  211,71  

 
13.649,8

3   3.877   856,75   0,62   -     -    

Restinga 2007  76,40  

 
12.159,6

4   872   786,49   0,79   -     -    

Ribeirão Corrente 2007  86,27  

 
20.771,9

5   475   721,05   0,78   -     2,00  

Rifaina 2007  30,08   8.777,37   424   871,81   0,90   -     1,00  

Sales Oliveira 2007  122,29  

 
12.002,3

4   2.174   1.046,83   0,69   -     -    

São Joaquim da 
Barra 2007  653,41  

 
14.496,3

8   13.072   1.487,68   0,75   -     1,00  

São José da Bela 
Vista 2007  95,44  

 
11.458,6

1   655   772,71   0,61   -     3,00  
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Aramina 2008  71,50  

 
14.169,7

8   629   960,16   0,78   -     -    

Batatais 2008  783,29  

 
14.135,6

8   13.595   1.342,81   0,77   0,40   2,00  

Buritizal 2008  120,52  

 
30.221,0

6   1.598   1.378,77   0,52   -     -    

Cristais Paulista 2008  138,08  

 
18.667,5

2   1.159   816,96   0,69   -     -    

Franca 2008  3.777,45  

 
12.072,3

8   69.705   1.127,63   0,89   0,38   17,00  

Guará 2008  212,56  

 
10.770,8

0   2.997   981,82   0,60   -     -    

Igarapava 2008  488,96  

 
17.756,4

8   5.015   1.128,47   0,85   -     2,00  

Ipuã 2008  157,84  

 
11.497,4

3   3.061   1.210,60   0,76   -     1,00  

Itirapuã 2008  62,13  

 
10.652,0

0   641   818,56   0,77   -     -    

Ituverava 2008  442,52  

 
11.538,6

0   6.216   1.041,78   0,78   0,38   9,00  

Jeriquara 2008  68,40  

 
21.489,3

7   537   909,44   0,78   -     -    

Miguelópolis 2008  230,80  

 
11.440,9

5   4.007   1.231,88   0,87   -     1,00  

Morro Agudo 2008  537,11  

 
18.952,9

1   8.265   2.712,87   0,68   -     4,00  

Nuporanga 2008  126,43  

 
18.845,2

7   3.777   894,22   0,79   -     -    

Orlândia 2008  737,01  

 
18.829,0

1   10.116   1.365,04   0,79   0,06   1,00  

Patrocínio 
Paulista 2008  242,52  

 
19.161,0

1   2.338   1.218,68   0,78   -     1,00  

Pedregulho 2008  231,30  

 
14.852,7

0   3.895   1.000,42   0,72   -     1,00  

Restinga 2008  77,79  

 
12.184,9

7   997   830,95   0,86   -     -    

Ribeirão Corrente 2008  87,20  

 
20.836,9

2   534   785,58   0,75   -     1,00  

Rifaina 2008  31,66   9.214,67   392   1.058,05   0,77   -     -    

Sales Oliveira 2008  130,13  

 
12.603,6

5   2.140   1.268,92   0,70   -     -    

São Joaquim da 
Barra 2008  722,77  

 
15.866,6

6   10.488   1.502,11   0,77   -     3,00  
São José da Bela 
Vista 2008  101,99  

 
12.196,3  559   797,37   0,68   -     2,00  
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Aramina 2009  72,30  

 
14.229,2

3   641   1.031,95   0,76   -     -    

Batatais 2009  895,35  

 
16.008,1

6   13.964   1.424,81   0,84   0,33   2,00  

Buritizal 2009  245,30  

 
61.004,0

5   1.652   1.486,45   0,45   -     -    

Cristais Paulista 2009  136,08  

 
18.153,9

1   1.231   909,97   0,74   -     -    

Franca 2009  4.220,40  

 
13.370,9

8   72.326   1.172,27   0,88   0,34   21,00  

Guará 2009  250,50  

 
12.649,3

7   2.431   1.095,10   0,63   -     4,00  

Igarapava 2009  544,12  

 
19.619,3

6   5.084   1.239,25   0,78   -     4,00  

Ipuã 2009  204,75  

 
14.717,6

1   2.496   1.283,57   0,77   -     3,00  

Itirapuã 2009  58,46   9.959,27   597   843,42   0,68   -     -    

Ituverava 2009  515,35  

 
13.386,1

1   6.388   1.063,82   0,80   0,40   12,00  

Jeriquara 2009  75,41  

 
23.758,3

0   568   896,56   0,88   -     2,00  

Miguelópolis 2009  271,27  

 
13.357,7

6   4.173   1.303,74   0,83   -     1,00  

Morro Agudo 2009  644,69  

 
22.462,3

1   7.346   1.675,15   0,65   -     6,00  

Nuporanga 2009  139,95  

 
20.717,8

5   3.833   924,03   0,79   -     -    

Orlândia 2009  787,50  

 
19.964,0

9   10.038   1.420,30   0,81   0,04   4,00  

Patrocínio 
Paulista 2009  281,14  

 
21.960,2

8   2.590   1.216,86   0,77   -     2,00  

Pedregulho 2009  243,61  

 
15.573,1

2   3.903   1.102,03   0,75   -     3,00  

Restinga 2009  77,97  

 
12.027,9

6   1.286   878,23   0,83   -     2,00  

Ribeirão Corrente 2009  87,87  

 
20.817,8

2   506   860,40   0,91   -     -    

Rifaina 2009  35,50  

 
10.302,3

4   428   1.035,92   0,80   -     -    

Sales Oliveira 2009  155,97  

 
14.926,7

3   1.816   1.089,52   0,64   -     1,00  

São Joaquim da 
Barra 2009  902,32  

 
19.609,6

0   10.533   1.605,74   0,80   0,00   4,00  
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São José da Bela 
Vista 2009  121,23  

 
14.456,5

7   796   855,97   0,64   -     1,00  

Aramina 2010  79,94  

 
15.524,6

4   626   1.152,13   0,71   -     1,00  

Batatais 2010  1.125,70  

 
19.949,0

0   14.573   1.532,27   0,88   0,33   4,00  

Buritizal 2010  273,19  

 
67.454,8

5   1.715   1.678,30   0,50   -     1,00  

Cristais Paulista 2010  194,28  

 
25.634,3

8   1.267   982,63   0,79   -     2,00  

Franca 2010  5.040,23  

 
15.831,4

0   80.816   1.270,68   0,90   0,35   16,00  

Guará 2010  311,27  

 
15.680,8

9   2.749   1.259,22   0,65   -     2,00  

Igarapava 2010  606,93  

 
21.727,1

1   5.408   1.279,85   0,81   -     5,00  

Ipuã 2010  211,39  

 
14.963,6

7   3.101   1.356,34   0,87   -     3,00  

Itirapuã 2010  77,25  

 
13.071,3

3   769   982,64   0,75   -     -    

Ituverava 2010  567,57  

 
14.675,7

5   6.500   1.198,66   0,83   0,43   4,00  

Jeriquara 2010  92,71  

 
29.328,5

6   550   1.080,12   0,89   -     1,00  

Miguelópolis 2010  281,94  

 
13.794,1

2   4.304   1.324,70   0,95   -     3,00  

Morro Agudo 2010  716,17  

 
24.625,0

5   4.295   1.318,32   0,71   -     1,00  

Nuporanga 2010  164,56  

 
24.153,5

9   3.883   1.054,06   0,71   -     -    

Orlândia 2010  924,46  

 
23.257,9

7   11.067   1.601,38   0,88   0,04   3,00  

Patrocínio 
Paulista 2010  338,79  

 
26.089,0

2   2.780   1.384,18   0,71   -     -    

Pedregulho 2010  294,09  

 
18.738,8

4   3.830   1.214,35   0,82   -     1,00  

Restinga 2010  97,02  

 
14.749,0

5   1.405   994,11   0,82   -     -    

Ribeirão Corrente 2010  116,70  

 
27.329,5

0   708   1.269,04   1,02   -     -    

Rifaina 2010  45,56  

 
13.264,4

2   409   1.205,50   1,06   -     1,00  

Sales Oliveira 2010  186,25  

 
17.641,9

4   2.131   1.143,36   0,67   -     -    
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São Joaquim da 
Barra 2010  1.079,43  

 
23.229,1

2   11.310   1.695,69   0,93   0,01   6,00  

São José da Bela 
Vista 2010  155,31  

 
18.483,1

9   839   943,82   0,73   -     1,00  

Aramina 2011  93,38  

 
18.006,4

7   565   1.273,36   0,70   -     -    

Batatais 2011  1.143,96  

 
20.128,8

3   15.504   1.596,17   0,88   0,28   3,00  

Buritizal 2011  237,96  

 
58.365,5

4   1.744   1.872,22   0,52   -     -    

Cristais Paulista 2011  150,77  

 
19.665,3

9   1.456   1.084,60   0,92   -     -    

Franca 2011  5.600,62  

 
17.452,4

6   83.729   1.364,75   0,93   0,36   16,00  

Guará 2011  344,80  

 
17.289,3

3   2.752   1.400,85   0,63   -     3,00  

Igarapava 2011  682,42  

 
24.287,0

4   5.986   1.397,12   0,83   -     1,00  

Ipuã 2011  246,53  

 
17.233,9

9   3.573   1.446,84   0,82   -     -    

Itirapuã 2011  72,92  

 
12.262,1

9   765   1.114,45   0,75   -     -    

Ituverava 2011  657,08  

 
16.914,1

0   6.986   1.278,67   0,88   0,41   5,00  

Jeriquara 2011  85,31  

 
27.004,8

1   625   1.131,22   0,98   -     -    

Miguelópolis 2011  348,15  

 
16.945,9

3   4.695   1.460,09   0,80   -     1,00  

Morro Agudo 2011  840,21  

 
28.567,0

5   8.007   1.629,62   0,73   -     2,00  

Nuporanga 2011  208,42  

 
30.377,1

2   3.774   1.136,04   0,75   -     1,00  

Orlândia 2011  977,68  

 
24.431,5

6   11.186   1.709,20   0,97   0,04   5,00  

Patrocínio 
Paulista 2011  354,23  

 
26.968,0

7   3.345   1.494,04   0,70   -     2,00  

Pedregulho 2011  274,57  

 
17.427,5

8   4.135   1.330,24   0,77   -     4,00  

Restinga 2011  98,28  

 
14.738,4

2   1.293   1.219,14   0,78   -     2,00  

Ribeirão Corrente 2011  94,73  

 
21.979,6

7   574   1.219,85   0,98   -     1,00  

Rifaina 2011  50,19  

 
14.598,3

2   378   1.366,84   1,01   -     -    
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Sales Oliveira 2011  215,48  

 
20.213,6

6   2.409   1.311,56   0,65   -     1,00  

São Joaquim da 
Barra 2011  1.129,94  

 
24.105,9

0   11.719   1.841,99   0,99   0,02   5,00  

São José da Bela 
Vista 2011  141,42  

 
16.770,2

5   946   1.034,57   0,75   -     1,00  

Aramina 2012  90,81  

 
17.379,3

9   590   1.260,41   0,69   -     -    

Batatais 2012  1.183,15  

 
20.670,6

5   16.073   1.812,04   0,87   0,28   4,00  

Buritizal 2012  160,94  

 
39.205,6

1   1.772   2.052,09   0,63   -     -    

Cristais Paulista 2012  212,26  

 
27.363,4

2   1.584   1.194,41   0,84   -     -    

Franca 2012  6.071,13  

 
18.769,1

2   89.472   1.507,55   0,98   0,36   27,00  

Guará 2012  389,11  

 
19.419,4

0   3.073   1.515,82   0,63   -     1,00  

Igarapava 2012  819,49  

 
28.996,3

0   5.936   1.603,80   0,83   -     3,00  

Ipuã 2012  269,94  

 
18.637,1

1   3.554   1.694,90   0,81   -     1,00  

Itirapuã 2012  91,66  

 
15.319,3

0   828   1.158,51   0,71   -     -    

Ituverava 2012  718,54  

 
18.413,6

0   7.036   1.434,55   0,88   0,41   2,00  

Jeriquara 2012  102,88  

 
32.598,9

9   717   1.269,75   0,84   -     -    

Miguelópolis 2012  384,23  

 
18.605,7

6   4.735   1.921,88   0,81   -     1,00  

Morro Agudo 2012  853,76  

 
28.702,4

8   8.190   1.772,71   0,66   -     2,00  

Nuporanga 2012  218,86  

 
31.673,5

7   3.220   1.302,37   0,78   -     2,00  

Orlândia 2012  1.017,93  

 
25.265,7

4   10.950   1.871,90   0,96   0,03   5,00  

Patrocínio 
Paulista 2012  395,84  

 
29.793,4

4   3.731   1.738,13   0,75   -     4,00  

Pedregulho 2012  378,13  

 
23.908,3

3   3.968   1.426,79   0,74   -     -    

Restinga 2012  112,99  

 
16.717,4

5   1.565   1.294,44   0,80   -     1,00  

Ribeirão Corrente 2012  133,12  

 
30.602,7

7   622   1.252,45   1,03   -     -    
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Rifaina 2012  57,42  

 
16.686,4

8   480   1.241,70   0,91   -     2,00  

Sales Oliveira 2012  231,03  

 
21.461,2

6   2.377   1.460,95   0,61   -     -    

São Joaquim da 
Barra 2012  1.041,79  

 
22.033,1

7   12.033   2.049,61   0,97   0,02   5,00  

São José da Bela 
Vista 2012  141,40  

 
16.705,8

1   722   1.148,38   0,79   -     -    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Correlação de Pearson: Saídas SPSS 19. 

 
Correlations 

São José da Bela Vista 

(2000 – 2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,264 ,265 ,195 ,263 -,474 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,384 ,382 ,523 ,384 ,101 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,264 1 1,000** ,874** ,947** ,023 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,384  ,000 ,000 ,000 ,942 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,265 1,000** 1 ,874** ,943** ,026 .a 
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Sig. (2-

tailed) 

,382 ,000  ,000 ,000 ,932 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,195 ,874** ,874** 1 ,824** -,210 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,523 ,000 ,000  ,001 ,492 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,263 ,947** ,943** ,824** 1 -,042 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,384 ,000 ,000 ,001  ,893 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,474 ,023 ,026 -,210 -,042 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,101 ,942 ,932 ,492 ,893  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

São Joaquim da Barra 

(2000 – 2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,159 ,168 ,274 -,007 ,036 ,171 

Sig. (2-

tailed) 
 ,604 ,584 ,365 ,983 ,907 ,576 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,159 1 1,000** ,493 ,955** ,167 ,791** 

Sig. (2-

tailed) 

,604  ,000 ,087 ,000 ,585 ,001 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,168 1,000** 1 ,504 ,951** ,156 ,777** 

Sig. (2-

tailed) 

,584 ,000  ,079 ,000 ,611 ,002 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,274 ,493 ,504 1 ,548 -,401 ,219 

Sig. (2-

tailed) 

,365 ,087 ,079  ,052 ,174 ,473 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,007 ,955** ,951** ,548 1 ,029 ,759** 

Sig. (2-

tailed) 

,983 ,000 ,000 ,052  ,924 ,003 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,036 ,167 ,156 -,401 ,029 1 ,585* 

Sig. (2-

tailed) 

,907 ,585 ,611 ,174 ,924  ,036 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

,171 ,791** ,777** ,219 ,759** ,585* 1 

Sig. (2-

tailed) 

,576 ,001 ,002 ,473 ,003 ,036  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Sales Oliveira (2000 – 

2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,186 -,185 -,481 -,287 -,174 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,543 ,544 ,096 ,342 ,570 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,186 1 1,000** ,868** ,907** -,605* .a 
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Sig. (2-

tailed) 

,543  ,000 ,000 ,000 ,029 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,185 1,000** 1 ,865** ,898** -,588* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,544 ,000  ,000 ,000 ,034 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,481 ,868** ,865** 1 ,934** -,470 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,096 ,000 ,000  ,000 ,105 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,287 ,907** ,898** ,934** 1 -,675* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,342 ,000 ,000 ,000  ,011 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,174 -,605* -,588* -,470 -,675* 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,570 ,029 ,034 ,105 ,011  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Rifaina (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,263 ,265 ,231 ,051 ,076 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,386 ,381 ,447 ,869 ,804 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,263 1 1,000** ,824** ,960** -,299 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,386  ,000 ,001 ,000 ,320 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,265 1,000** 1 ,822** ,959** -,294 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,381 ,000  ,001 ,000 ,330 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,231 ,824** ,822** 1 ,793** -,607* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,447 ,001 ,001  ,001 ,028 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,051 ,960** ,959** ,793** 1 -,392 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,869 ,000 ,000 ,001  ,185 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,076 -,299 -,294 -,607* -,392 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,804 ,320 ,330 ,028 ,185  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Ribeirão Corrente (2000 – 

2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,002 ,006 -,048 -,029 ,012 .a 
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Sig. (2-

tailed) 
 ,995 ,984 ,877 ,925 ,969 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,002 1 ,999** ,947** ,926** ,116 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,995  ,000 ,000 ,000 ,705 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,006 ,999** 1 ,942** ,914** ,090 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,984 ,000  ,000 ,000 ,770 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,048 ,947** ,942** 1 ,953** ,183 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,877 ,000 ,000  ,000 ,550 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,029 ,926** ,914** ,953** 1 ,342 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,925 ,000 ,000 ,000  ,253 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,012 ,116 ,090 ,183 ,342 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,969 ,705 ,770 ,550 ,253  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Restinga (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 
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Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,333 ,315 ,465 ,407 -,074 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,266 ,294 ,110 ,167 ,809 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,333 1 ,997** ,898** ,946** -,202 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,266  ,000 ,000 ,000 ,507 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,315 ,997** 1 ,874** ,921** -,183 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,294 ,000  ,000 ,000 ,549 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,465 ,898** ,874** 1 ,914** -,106 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,110 ,000 ,000  ,000 ,731 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,407 ,946** ,921** ,914** 1 -,245 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,167 ,000 ,000 ,000  ,420 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,074 -,202 -,183 -,106 -,245 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,809 ,507 ,549 ,731 ,420  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

Correlations 
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Pedregulho (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,344 ,341 ,373 ,514 ,423 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,250 ,254 ,210 ,073 ,150 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,344 1 1,000** ,818** ,959** ,232 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,250  ,000 ,001 ,000 ,445 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,341 1,000** 1 ,821** ,957** ,228 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,254 ,000  ,001 ,000 ,454 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,373 ,818** ,821** 1 ,757** -,025 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,210 ,001 ,001  ,003 ,936 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,514 ,959** ,957** ,757** 1 ,323 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,073 ,000 ,000 ,003  ,281 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,423 ,232 ,228 -,025 ,323 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,150 ,445 ,454 ,936 ,281  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 



134 
 

 

Correlations 

Patrocínio Paulista (2000 

– 2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,643* ,626* ,738** ,741** -,353 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,018 ,022 ,004 ,004 ,237 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,643* 1 ,999** ,952** ,972** -,430 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,018  ,000 ,000 ,000 ,143 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,626* ,999** 1 ,948** ,965** -,415 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,022 ,000  ,000 ,000 ,158 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,738** ,952** ,948** 1 ,932** -,445 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,004 ,000 ,000  ,000 ,128 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,741** ,972** ,965** ,932** 1 -,462 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,004 ,000 ,000 ,000  ,112 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,353 -,430 -,415 -,445 -,462 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,237 ,143 ,158 ,128 ,112  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  
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N 13 13 13 13 13 13 13 

 

 
Correlations 

Orlândia (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,293 -,283 -,418 -,336 ,133 -,370 

Sig. (2-

tailed) 
 ,331 ,349 ,156 ,262 ,665 ,213 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,293 1 ,998** ,844** ,924** ,551 ,662* 

Sig. (2-

tailed) 

,331  ,000 ,000 ,000 ,051 ,014 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,283 ,998** 1 ,815** ,898** ,568* ,666* 

Sig. (2-

tailed) 

,349 ,000  ,001 ,000 ,043 ,013 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,418 ,844** ,815** 1 ,952** ,256 ,676* 

Sig. (2-

tailed) 

,156 ,000 ,001  ,000 ,399 ,011 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,336 ,924** ,898** ,952** 1 ,420 ,584* 

Sig. (2-

tailed) 

,262 ,000 ,000 ,000  ,153 ,036 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,133 ,551 ,568* ,256 ,420 1 -,058 

Sig. (2-

tailed) 

,665 ,051 ,043 ,399 ,153  ,851 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

-,370 ,662* ,666* ,676* ,584* -,058 1 

Sig. (2-

tailed) 

,213 ,014 ,013 ,011 ,036 ,851  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Nuporanga (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,783** ,780** ,330 ,729** -,162 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,002 ,002 ,270 ,005 ,596 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,783** 1 1,000** ,775** ,975** -,131 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,002  ,000 ,002 ,000 ,670 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,780** 1,000** 1 ,769** ,972** -,126 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,002 ,000  ,002 ,000 ,682 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,330 ,775** ,769** 1 ,847** -,122 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,270 ,002 ,002  ,000 ,691 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,729** ,975** ,972** ,847** 1 -,078 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,005 ,000 ,000 ,000  ,801 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Pearson 

Correlation 

-,162 -,131 -,126 -,122 -,078 1 .a 
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Médio ) Sig. (2-

tailed) 

,596 ,670 ,682 ,691 ,801  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Morro Agudo (2000 – 

2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,225 -,233 -,078 ,138 -,140 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,461 ,444 ,801 ,653 ,649 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,225 1 ,998** ,499 ,518 -,463 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,461  ,000 ,083 ,070 ,111 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,233 ,998** 1 ,492 ,495 -,454 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,444 ,000  ,088 ,086 ,119 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,078 ,499 ,492 1 ,626* -,019 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,801 ,083 ,088  ,022 ,950 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,138 ,518 ,495 ,626* 1 -,507 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,653 ,070 ,086 ,022  ,077 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,140 -,463 -,454 -,019 -,507 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,649 ,111 ,119 ,950 ,077  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Miguelópolis (2000 – 

2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,442 -,409 -,573* -,665* ,403 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,130 ,165 ,041 ,013 ,172 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,442 1 ,999** ,810** ,881** -,639* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,130  ,000 ,001 ,000 ,019 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,409 ,999** 1 ,789** ,857** -,625* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,165 ,000  ,001 ,000 ,022 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,573* ,810** ,789** 1 ,866** -,756** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,041 ,001 ,001  ,000 ,003 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

Pearson 

Correlation 

-,665* ,881** ,857** ,866** 1 -,700** .a 
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correntes) Sig. (2-

tailed) 

,013 ,000 ,000 ,000  ,008 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,403 -,639* -,625* -,756** -,700** 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,172 ,019 ,022 ,003 ,008  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Jeriquara (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,168 ,165 ,091 ,070 ,133 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,584 ,589 ,767 ,819 ,665 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,168 1 1,000** ,935** ,970** ,635* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,584  ,000 ,000 ,000 ,020 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,165 1,000** 1 ,939** ,973** ,641* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,589 ,000  ,000 ,000 ,018 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,091 ,935** ,939** 1 ,964** ,727** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,767 ,000 ,000  ,000 ,005 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,070 ,970** ,973** ,964** 1 ,738** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,819 ,000 ,000 ,000  ,004 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,133 ,635* ,641* ,727** ,738** 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,665 ,020 ,018 ,005 ,004  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Ituverava (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,122 -,120 ,007 -,110 -,242 -,275 

Sig. (2-

tailed) 
 ,690 ,697 ,982 ,720 ,426 ,363 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,122 1 1,000** ,952** ,980** -,098 ,703** 

Sig. (2-

tailed) 

,690  ,000 ,000 ,000 ,749 ,007 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,120 1,000** 1 ,950** ,978** -,092 ,700** 

Sig. (2-

tailed) 

,697 ,000  ,000 ,000 ,764 ,008 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,007 ,952** ,950** 1 ,976** -,352 ,799** 
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Sig. (2-

tailed) 

,982 ,000 ,000  ,000 ,239 ,001 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,110 ,980** ,978** ,976** 1 -,206 ,758** 

Sig. (2-

tailed) 

,720 ,000 ,000 ,000  ,500 ,003 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,242 -,098 -,092 -,352 -,206 1 -,462 

Sig. (2-

tailed) 

,426 ,749 ,764 ,239 ,500  ,112 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

-,275 ,703** ,700** ,799** ,758** -,462 1 

Sig. (2-

tailed) 

,363 ,007 ,008 ,001 ,003 ,112  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Itirapuã (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,140 -,130 -,336 -,158 -,275 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,649 ,671 ,262 ,606 ,363 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,140 1 1,000** ,454 ,980** -,737** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,649  ,000 ,119 ,000 ,004 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,130 1,000** 1 ,449 ,978** -,742** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,671 ,000  ,124 ,000 ,004 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,336 ,454 ,449 1 ,446 ,065 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,262 ,119 ,124  ,126 ,833 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,158 ,980** ,978** ,446 1 -,718** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,606 ,000 ,000 ,126  ,006 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,275 -,737** -,742** ,065 -,718** 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,363 ,004 ,004 ,833 ,006  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 

 
Correlations 

Ipuã (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,183 ,207 ,073 ,130 -,128 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,549 ,498 ,813 ,672 ,677 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,183 1 ,994** ,868** ,934** ,214 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,549  ,000 ,000 ,000 ,484 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,207 ,994** 1 ,828** ,894** ,253 .a 
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Sig. (2-

tailed) 

,498 ,000  ,000 ,000 ,405 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,073 ,868** ,828** 1 ,915** ,020 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,813 ,000 ,000  ,000 ,948 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,130 ,934** ,894** ,915** 1 ,077 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,672 ,000 ,000 ,000  ,804 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,128 ,214 ,253 ,020 ,077 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,677 ,484 ,405 ,948 ,804  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Igarapava (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,049 ,051 -,073 ,132 -,062 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,874 ,867 ,813 ,667 ,841 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,049 1 1,000** ,892** ,955** -,770** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,874  ,000 ,000 ,000 ,002 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,051 1,000** 1 ,883** ,949** -,777** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,867 ,000  ,000 ,000 ,002 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,073 ,892** ,883** 1 ,945** -,685** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,813 ,000 ,000  ,000 ,010 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,132 ,955** ,949** ,945** 1 -,715** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,667 ,000 ,000 ,000  ,006 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,062 -,770** -,777** -,685** -,715** 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,841 ,002 ,002 ,010 ,006  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Guará (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,117 -,108 -,364 -,177 ,403 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,704 ,725 ,221 ,564 ,172 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,117 1 1,000** ,828** ,970** -,286 .a 
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Sig. (2-

tailed) 

,704  ,000 ,000 ,000 ,343 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,108 1,000** 1 ,823** ,967** -,271 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,725 ,000  ,001 ,000 ,371 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,364 ,828** ,823** 1 ,855** -,458 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,221 ,000 ,001  ,000 ,115 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,177 ,970** ,967** ,855** 1 -,468 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,564 ,000 ,000 ,000  ,107 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,403 -,286 -,271 -,458 -,468 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,172 ,343 ,371 ,115 ,107  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Franca (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,258 -,255 -,090 -,274 ,593* -,074 

Sig. (2-

tailed) 
 ,396 ,400 ,770 ,364 ,033 ,810 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,258 1 1,000** ,977** ,989** -,088 ,584* 

Sig. (2-

tailed) 

,396  ,000 ,000 ,000 ,776 ,036 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,255 1,000** 1 ,978** ,989** -,087 ,587* 

Sig. (2-

tailed) 

,400 ,000  ,000 ,000 ,779 ,035 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,090 ,977** ,978** 1 ,968** -,008 ,660* 

Sig. (2-

tailed) 

,770 ,000 ,000  ,000 ,979 ,014 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,274 ,989** ,989** ,968** 1 -,157 ,649* 

Sig. (2-

tailed) 

,364 ,000 ,000 ,000  ,607 ,016 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,593* -,088 -,087 -,008 -,157 1 -,056 

Sig. (2-

tailed) 

,033 ,776 ,779 ,979 ,607  ,856 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

-,074 ,584* ,587* ,660* ,649* -,056 1 

Sig. (2-

tailed) 

,810 ,036 ,035 ,014 ,016 ,856  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Cristais Paulista (2000 – 

2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,092 -,060 -,337 -,300 -,495 .a 
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Sig. (2-

tailed) 
 ,766 ,846 ,261 ,319 ,085 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,092 1 ,999** ,838** ,953** ,230 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,766  ,000 ,000 ,000 ,450 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,060 ,999** 1 ,819** ,942** ,202 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,846 ,000  ,001 ,000 ,508 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,337 ,838** ,819** 1 ,923** ,370 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,261 ,000 ,001  ,000 ,213 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,300 ,953** ,942** ,923** 1 ,368 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,319 ,000 ,000 ,000  ,216 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,495 ,230 ,202 ,370 ,368 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,085 ,450 ,508 ,213 ,216  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

Buritizal (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 
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Homicídios Pearson 

Correlation 

1 ,244 ,236 ,278 ,178 -,101 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,422 ,437 ,359 ,561 ,744 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

,244 1 ,999** ,704** ,701** -,632* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,422  ,000 ,007 ,008 ,020 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

,236 ,999** 1 ,679* ,671* -,611* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,437 ,000  ,011 ,012 ,027 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

,278 ,704** ,679* 1 ,917** -,779** .a 

Sig. (2-

tailed) 

,359 ,007 ,011  ,000 ,002 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

,178 ,701** ,671* ,917** 1 -,656* .a 

Sig. (2-

tailed) 

,561 ,008 ,012 ,000  ,015 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,101 -,632* -,611* -,779** -,656* 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,744 ,020 ,027 ,002 ,015  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 
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Batatais (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,257 -,248 -,364 -,308 -,038 ,063 

Sig. (2-

tailed) 
 ,397 ,415 ,222 ,306 ,901 ,838 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,257 1 1,000** ,965** ,969** -,185 ,224 

Sig. (2-

tailed) 

,397  ,000 ,000 ,000 ,545 ,461 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,248 1,000** 1 ,959** ,963** -,198 ,242 

Sig. (2-

tailed) 

,415 ,000  ,000 ,000 ,517 ,425 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,364 ,965** ,959** 1 ,988** -,238 ,235 

Sig. (2-

tailed) 

,222 ,000 ,000  ,000 ,434 ,440 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,308 ,969** ,963** ,988** 1 -,225 ,224 

Sig. (2-

tailed) 

,306 ,000 ,000 ,000  ,459 ,462 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

-,038 -,185 -,198 -,238 -,225 1 -,946** 

Sig. (2-

tailed) 

,901 ,545 ,517 ,434 ,459  ,000 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

,063 ,224 ,242 ,235 ,224 -,946** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,838 ,461 ,425 ,440 ,462 ,000  

N 13 13 13 13 13 13 13 
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Correlations 

Aramina (2000 – 2012) 

Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,518 -,523 -,547 -,497 ,336 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,069 ,067 ,053 ,084 ,261 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,518 1 ,999** ,877** ,939** -,511 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,069  ,000 ,000 ,000 ,074 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,523 ,999** 1 ,876** ,932** -,509 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,067 ,000  ,000 ,000 ,075 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,547 ,877** ,876** 1 ,877** -,417 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,053 ,000 ,000  ,000 ,156 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,497 ,939** ,932** ,877** 1 -,297 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,084 ,000 ,000 ,000  ,325 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,336 -,511 -,509 -,417 -,297 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,261 ,074 ,075 ,156 ,325  . 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a 
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Superior) Sig. (2-

tailed) 

. . . . . .  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

R.A. de Franca – SP 

(2000 – 2012) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,300 -,225 -,323 -,401 ,522 -,040 

Sig. (2-

tailed) 
 ,320 ,459 ,282 ,174 ,067 ,898 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,300 1 ,992** ,986** ,983** -,268 ,620* 

Sig. (2-

tailed) 

,320  ,000 ,000 ,000 ,376 ,024 

N 13 13 13 13 13 13 13 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,225 ,992** 1 ,983** ,966** -,256 ,685** 

Sig. (2-

tailed) 

,459 ,000  ,000 ,000 ,399 ,010 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,323 ,986** ,983** 1 ,986** -,345 ,717** 

Sig. (2-

tailed) 

,282 ,000 ,000  ,000 ,249 ,006 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,401 ,983** ,966** ,986** 1 -,364 ,624* 

Sig. (2-

tailed) 

,174 ,000 ,000 ,000  ,221 ,023 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Médio ) 

Pearson 

Correlation 

,522 -,268 -,256 -,345 -,364 1 -,487 

Sig. (2-

tailed) 

,067 ,376 ,399 ,249 ,221  ,092 

N 13 13 13 13 13 13 13 
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Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

-,040 ,620* ,685** ,717** ,624* -,487 1 

Sig. (2-

tailed) 

,898 ,024 ,010 ,006 ,023 ,092  

N 13 13 13 13 13 13 13 

 
Correlations 

R.A. de Franca – SP 

(2004-2011) 
Homicí

dios 

PIB - 

Milhões 

R$ 

PIB per 

Capita 

(R$ 

corrente

s) 

Empreg

os 

Formais 

Rendime

nto 

Médio 

(R$ 

corrente

s) 

Taxa 

Cob. 

Escolar ( 

E. Médio 

) 

Taxa 

Cob. 

Escolar 

(E. 

Superior

) 

Homicídios Pearson 

Correlation 

1 -,526 -,442 -,682 -,708* ,516 -,284 

Sig. (2-

tailed) 
 ,181 ,273 ,063 ,049 ,191 ,495 

N 8 8 8 8 8 8 8 

PIB - Milhões 

R$ 

Pearson 

Correlation 

-,526 1 ,988** ,971** ,939** ,031 -,544 

Sig. (2-

tailed) 

,181  ,000 ,000 ,001 ,942 ,164 

N 8 8 8 8 8 8 8 

PIB per Capita 

(R$ correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,442 ,988** 1 ,930** ,897** ,099 -,579 

Sig. (2-

tailed) 

,273 ,000  ,001 ,003 ,815 ,133 

N 8 8 8 8 8 8 8 

Empregos 

Formais 

Pearson 

Correlation 

-,682 ,971** ,930** 1 ,976** -,101 -,420 

Sig. (2-

tailed) 

,063 ,000 ,001  ,000 ,811 ,300 

N 8 8 8 8 8 8 8 

Rendimento 

Médio (R$ 

correntes) 

Pearson 

Correlation 

-,708* ,939** ,897** ,976** 1 -,188 -,435 

Sig. (2-

tailed) 

,049 ,001 ,003 ,000  ,655 ,282 

N 8 8 8 8 8 8 8 

Taxa Cob. 

Escolar ( E. 

Pearson 

Correlation 

,516 ,031 ,099 -,101 -,188 1 -,530 
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Médio ) Sig. (2-

tailed) 

,191 ,942 ,815 ,811 ,655  ,177 

N 8 8 8 8 8 8 8 

Taxa Cob. 

Escolar (E. 

Superior) 

Pearson 

Correlation 

-,284 -,544 -,579 -,420 -,435 -,530 1 

Sig. (2-

tailed) 

,495 ,164 ,133 ,300 ,282 ,177  

N 8 8 8 8 8 8 8 
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ANEXO 3: Composições Poético Musicais utilizadas 
RACIONAIS MC’S 

 
1) FORMULA MAGICA DA PAZ 
 
Essa pôrra e um campo minado 
Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, 
Mas, aí, minha área é tudo o que eu tenho 
A minha vida é aqui e eu não preciso sair 
É muito fácil fugir mas eu não vou, 
Não vou trair quem eu fui, quem eu sou 
Eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim, ensinamento da favela foi muito bom pra 
mim 
Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão e eu 
sempre respeitei 
Qualquer Jurisdição, qualquer área, Jd. Santo Eduardo, Grajaú, Missionária, 
Funchal, Pedreira e tal, Joaniza 
Eu tento advinhar o que você mais precisa 
Levantar sua "goma" ou comprar uns "pano",um advogado pra tirar seu mano 
No dia da visita você diz, que eu vou mandar cigarro pros maluco lá 
no x. 
Então, como eu tava dizendo, sangue bom, isso não é sermão, ouve aí tenho o dom 
Eu sei como é que é, é foda parceiro, eh, a maldade na cabeça o dia inteiro nada de 
roupa, nada de carro, sem emprego, não tem ibope, não tem rolê, sem dinheiro 
Sendo assim, sem chance, sem mulher, você sabe muito bem o que ela quer (eh....). 
encontre uma de caráter se você puder, 
É embaçado ou não é? 
Ninguém é mais que ninguém, absolutamente, aqui quem fala é mais um 
sobrevivente 
Eu era só um moleque, só pensava em dançar, cabelo black e tênis All 
Star 
Na roda da função "mó zoeira" tomando vinho seco em volta da 
fogueira, a noite inteira, só contando história, sobre o crime, sobre as 
treta na escola 
Eu não tava nem aí, nem levava nada a sério, admirava os ladrão e os malandro 
mais velho 
Mas se liga, olhe ao seu redor e me diga: 
O que melhorou? da função quem sobrou? sei lá, muito velório rolou de lá pra cá, 
qual a próxima mãe que vai chorar? 
Há, demorou mas hoje eu posso compreender, que malandragem de verdade é viver 
Agradeço a Deus e aos Orixás, parei no meio do caminho e nem olhei pra trás meus 
outros manos todos foram longe demais, Cemitério São luis, aqui jaz 
Mas que merda, meu oitão tá até a boca, que vida louca! por que é que tem que ser 
assim? 
Ontem eu sonhei que um fulano aproximou de mim,"agora eu quero ver ladrão, pá! 
pá! pá! pá!", Fim. 
É... sonho é sonho, deixa quieto 
Sexto sentido é um dom, eu tô esperto, morrer é um fator, mas conforme for, tem no 
bolso e na agulha e mais 5 no tambor 
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Joga o jogo, vamo lá, caiu a 8 eu mato a par 
Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz de encontrar a 
Fórmula Mágica da Paz. 
 
Eu vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar, 
Eu vou procurar, você não bota mó fé, mas eu vou atrás 
( Eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Da minha fórmula mágica da paz. 
Eu vou procurar, sei que vou encontrar 
Procure a sua(eu vou procurar, eu vou procurar, 
Você não bota uma fé... 
Eu vou atrás da minha(você não bota uma fé) 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
 
Caralho, que calor, que horas são agora? 
Dá pra ouvir a pivetada gritando lá fora 
Hoje, acordei cedo pra ver, sentir a brisa de manhã e o sol nascer 
É época de pipa, o céu tá cheio, 15 anos atrás eu tava ali no meio 
Lembrei de quando era pequeno, eu e os cara... faz tempo, faz tempo, 
e o tempo não para 
Hoje tá da hora o esquema pra sair, é... vamo, não demora, mano,chega aí! 
''Cê viu onti''? os tiro ouvi de monte! então, diz que tem uma pá de 
Sangue no campão." 
Ih, mano toda mão é sempre a mesma idéia junto: Treta, tiro, sangue, aí, muda de 
assunto 
Traz a fita pra eu ouvir que eu tô sem, principalmente aquela lá do Jorge Ben 
Uma pá de mano preso chora a solidão, uma pá de mano solto sem disposição 
Empenhorando por aí, rádio, tênis, calça, acende num cachimbo... virou fumaça! 
Não é por nada não, mas aí, nem me ligo ô, a minha liberdade eu curto 
bem melhor, eu não tô nem aí pra o que os outros fala 4, 5, 6, preto num Opala, 
pode vir gambé, paga pau, tô na minha na moral na maior,sem goró, sem pacau, 
sem pó 
Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra, não sou pedreiro, não fumo pedra Um rolê com 
os aliados já me faz feliz, respeito mútuo é a chave é o que eu sempre quis(diz...) 
procure a sua, a minha eu vou atrás, até mais, da fórmula mágica da paz. 
 
Eu vou procurar, sei que vou encontrar 
Eu vou procurar, eu vou procurar 
Você não bota mó fé..., mas eu vou atrás.... 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Da fórmula mágica da paz 
 
Eu vou procurar, sei que vou encontrar 
Eu vou procurar, eu vou procurar 
Você não bota mó fé..., mas eu vou atrás.... 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
 
Choro e correria no saguão do hospital 
Dia das criança, feriado e luto final 
Sangue e agonia entra pelo corredor, ele tá vivo pelo amor de 
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Deus doutor 
4 tiros do pescoço pra cima, puta que pariu a chance é mínima 
Aqui fora, revolta e dor, lá dentro estado desesperador 
Eu percebi quem eu sou realmente, quando eu ouvi o meu sub-consciente: 
"e aí mano brown cuzão? cadê você? seu mano tá morrendo o que você 
Vai fazer?" 
Pode crê, eu me senti inútil, eu me senti pequeno, mais um cuzão vingativo 
Puta desespero, não dá pra acreditar, que pesadelo, eu quero acordar 
Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum, o Derley era só mais um rapaz comum, 
dali a poucos minutos, mais uma Dona Maria de luto 
Na parede o sinal da cruz, que porra é essa?Que mundo é esse? Onde tá Jesus? 
Mais uma vez um emissário, não incluiu Capão Redondo em seu itinerário Pôrra, eu 
tô confuso, preciso pensar, me dá um tempo pra eu raciocinar Eu já não sei 
distinguir quem tá errado, sei lá, minha ideologia enfraqueceu: Preto, branco, polícia, 
ladrão ou eu, quem é mais filha da puta, eu não sei! aí fudeu, fudeu, decepção essas 
hora... a depressão quer me pegar vou sair fora. 
2 de novembro era finados, eu parei em frente ao São Luís do outro lado 
E durante uma meia hora olhei um por um e o que todas as senhoras tinham em 
comum: a roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela 
vida dura 
Colocando flores sobre a sepultura("podia ser a minha mãe")Que loucura 
Cada lugar uma lei, eu tô ligado, no extremo sul da Zona Sul tá tudo 
errado, aqui vale muito pouco a sua vida, a nossa lei é falha, violenta e suicida 
Se diz que, me diz que, não se revela: parágrafo primeiro na lei da favela 
Legal, assustador é quando se descobre que tudo dá em nada e que só morre o 
pobre 
A gente vive se matando irmão, por quê? não me olhe assim, eu sou igual a você 
Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho, que no trem da malandragem, o 
meu rap é o trilho. 
 
Vou dizer.... 
 
Procure a sua paz.... 
Pra todas a famílias ai que perderam pessoas importante morô meu!!!! 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Procure a sua paz(paz....) 
Não se acostume com esse cotidiano violento, 
Que essa não é a sua vida, essa não é a minha vida morô mano!!!! 
Procure a sua paz.... 
Aí derlei, descanse em paz! 
Aí carlinhos procure a sua paz! 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Aí quico, você deixou saudade morô mano! 
Agradeço à Deus e aos Orixás.... 
Eu tenho muito a agradecer por tudo 
Agradeço à Deus e aos Orixás.... 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Cheguei aos 27, sou um vencedor, tá ligado mano!!!! 
Agradeço à Deus e aos Orixás.... 
Aí procure a sua, eu vou atrás da minha fórmula mágica da paz! 
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Você não bota mó fé.... 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Aí, manda um toque na quebrada lá, cohab, adventista e pá rapaziada!!!! 
Malandragem de verdade é viver.... 
Se liga!!!! 
Procure a sua paz!!!! 
Você não bota mó fé.... 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Que tu fala é mano brown mais um sobrevivente 
Agradeço á deus, agradeço á deus.... 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
27 anos, contrariando a estatística morô meu!!!! 
Agradeço á Deus, agradeço á Deus.... 
Procure a sua paz.... 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
Eu vou procurar.... 
Procure a sua paz... 
Procure a sua!!!! 
Eu vou encontrar 
Você pode encontrar a sua paz, o seu paraíso!!!! 
Eu vou procurar 
Você pode encontrar o seu inferno!!!! 
A fórmula mágica da paz........! 
(eu vou procurar e sei que vou encontrar) 
 
Eu prefiro a 
P a z ! ! ! ! !  
 
2) VIDA É DESAFIO 
 
Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo 
Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo 
Mas o sistema limita nossa vida de tal forma 
Que tive que faze minha escolha, sonhar ou sobreviver 
Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso 
Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido 
Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico 
Em busca do meu sonho de consumo 
Procurei dar uma solução rápida e fácil pros meus problemas: 
O crime, mas é um dinheiro amaldiçoado 
Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava 
Logo fui cobrado pela lei da natureza, vish 
14 anos de reclusão 
Barato é loco, barato é loco 
 
É necessário sempre acreditar que o sonho é possível 
Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível 
Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase 
E o sofrimento alimenta mais a sua coragem 
Que a sua família precisa de você 
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Lado a lado se ganhar pra te apoiar se perder 
Falo do amor entre homem, filho e mulher 
A única verdade universal que mantém a fé 
Olho as crianças que é o futuro e a esperança 
Que ainda não conhecem, não sentem o que é ódio e ganância 
Eu vejo o rico que teme perder a fortuna 
Enquanto o mano desempregado, viciado, se afunda 
Falo do enfermo, irmão, falo do são, então 
Falo da rua que pra esse louco mundão 
Que o caminho da cura pode ser a doença 
Que o caminho do perdão às vezes é a sentença 
Desavença, treta e falsa união 
A ambição é como um véu que cega os irmão 
Que nem um carro guiado na estrada da vida 
Sem farol no deserto das trevas perdidas 
Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio 
Guardo o revólver quando você me fala em ódio 
Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito 
Ouço o repente e o que diz lá no canto lírico 
Falo do cérebro e do coração 
Vejo egoísmo, preconceito de irmão pra irmão 
A vida não é o problema, é batalha, desafio 
Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio 
 
É isso aí, você não pode parar 
Esperar o tempo ruim vir te abraçar 
Acreditar que sonhar sempre é preciso 
É o que mantém os irmãos vivos 
 
Várias famílias, vários barracos 
Uma mina grávida 
E o mano tá lá trancafiado 
Ele sonha na direta com a liberdade 
Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade 
Na cidade grande é assim 
Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim 
No esporte, no boxe ou no futebol 
Alguém sonhando com uma medalha o seu lugar ao sol, porém 
Fazer o que se o maluco não estudou 
500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou 
"desesperô aí, cena do louco 
Invadiu o mercado farinhado armado e mais um pouco" 
Isso é reflexo da nossa atualidade 
Esse é o espelho derradeiro da realidade 
Não é areia, conversa, xaveco 
Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco 
Ser empresário não dá, estudar nem pensar 
Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar 
Ser criminoso aqui é bem mais prático 
Rápido, sádico, ou simplesmente esquema tático 
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Será instinto ou consciência 
Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência 
 
"O aprendizado foi duro 
E mesmo diante desse revés não parei de sonhar 
Fui persistente, porque o fraco não alcança a meta 
Através do rap corri atrás do preju 
E pude realizar meu sonho 
Por isso que eu, Afro-X, nunca deixo de sonhar" 
 
Conheci o paraíso e eu conheço o inferno 
Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno 
Mundo moderno, as pessoas não se falam 
Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam 
Embaralho as cartas da inveja e da traição 
Copa, ouro e uma espada na mão 
O que é bom é pra si e o que sobra é do outro 
Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto 
É muito louco olhar as pessoas 
A atitude do mal influencia a minoria boa 
Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? 
Ser presa à toa , sonhando com uma fita boa 
A vida voa e o futuro pega 
Quem se firmô, falô 
Quem não ganhou, o jogo entrega 
Mais um queda em 15 milhões 
Na mais rica metrópole, suas várias contradições 
É incontável, inaceitável, implacável, inevitável 
Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores 
Se esquivando entre noite de medo e horrores 
Qual é a fita, a treta, a cena? 
A gente reza, foge, continua sempre os mesmo problema 
Mulher e dinheiro tá sempre envolvido 
Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo 
Desde o povo antigo foi sempre assim 
Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim 
Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém 
Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém 
O certo é certo na guerra ou na paz 
Se for um sonho não me acorde nunca mais 
Roleta russa, quanto custa engatilhar? 
Eu pago o dobro pra você em mim acreditar 
 
É isso ai você não pode parar 
Esperar o tempo ruim vir te abraçar 
Acreditar que sonhar sempre é preciso 
É o que mantém os irmãos vivos 
 
Geralmente quando os problemas aparecem 
A gente está desprevenido né, não? 
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Errado! 
É você que perdeu o controle da situação 
Perdeu a capacidade de controlar os desafios 
Principalmente quando a gente foge das lição 
Que a vida coloca na nossa frente assim, tá ligado? 
Você se acha sempre incapaz de resolver 
Se acovarda, morô? 
O pensamento é a força criadora 
O amanha é ilusório 
Porque ainda não existe 
O hoje é real 
É a realidade que você pode interferir 
As oportunidades de mudança 
Tá no presente 
Não espere o futuro mudar sua vida 
Porque o futuro será a consequência do presente 
Parasita hoje, um coitado amanhã 
Corrida hoje, vitória amanhã 
Nunca esqueça disso, irmão 
 
3) NEGRO DRAMA 
 
Negro drama 
Entre o sucesso e a lama 
Dinheiro, problemas 
Inveja, luxo, fama 
 
Negro drama 
Cabelo crespo 
E a pele escura 
A ferida, a chaga 
À procura da cura 
 
Negro drama 
Tenta ver 
E não vê nada 
A não ser uma estrela 
Longe, meio ofuscada 
 
Sente o drama 
O preço, a cobrança 
No amor, no ódio 
A insana vingança 
 
Negro drama 
Eu sei quem trama 
E quem tá comigo 
O trauma que eu carrego 
Pra não ser mais um preto fodido 
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O drama da cadeia e favela 
Túmulo, sangue 
Sirene, choros e vela 
 
Passageiro do Brasil 
São Paulo 
Agonia que sobrevivem 
Em meia às honras e covardias 
Periferias, vielas e cortiços 
 
Você deve tá pensando 
O que você tem a ver com isso 
Desde o início 
Por ouro e prata 
 
Olha quem morre 
Então veja você quem mata 
Recebe o mérito, a farda 
Que pratica o mal 
 
Me ver 
Pobre, preso ou morto 
Já é cultural 
 
Histórias, registros 
Escritos 
Não é conto 
Nem fábula 
Lenda ou mito 
 
Não foi sempre dito 
Que preto não tem vez 
Então olha o castelo irmão 
Foi você quem fez cuzão 
 
Eu sou irmão 
Dos meus trutas de batalha 
Eu era a carne 
Agora sou a própria navalha 
 
Tin, tin 
Um brinde pra mim 
Sou exemplo de vitórias 
Trajetos e glórias, glorias 
 
O dinheiro tira um homem da miséria 
Mas não pode arrancar 
De dentro dele 
A favela 
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São poucos 
Que entram em campo pra vencer 
A alma guarda 
O que a mente tenta esquecer 
 
Olho pra trás 
Vejo a estrada que eu trilhei 
Mó cota 
Quem teve lado a lado 
E quem só fico na bota 
Entre as frases 
Fases e várias etapas 
Do quem é quem 
Dos mano e das mina fraca 
 
Negro drama de estilo 
Pra ser 
E se for 
Tem que ser 
Se temer é milho 
 
Entre o gatilho e a tempestade 
Sempre a provar 
Que sou homem e não covarde 
 
Que Deus me guarde 
Pois eu sei 
Que ele não é neutro 
Vigia os rico 
Mas ama os que vem do gueto 
 
Eu visto preto 
Por dentro e por fora 
Guerreiro 
Poeta entre o tempo e a memória 
 
Hora 
Nessa história 
Vejo o dólar 
E vários quilates 
Falo pro mano 
Que não morra, e também não mate 
 
O tic-tac 
Não espera veja o ponteiro 
Essa estrada é venenosa 
E cheia de morteiro 
Pesadelo 
 
É um elogio 
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Pra quem vive na guerra 
A paz nunca existiu 
Num clima quente 
A minha gente sua frio 
Vi um pretinho 
Seu caderno era um fuzil 
Um fuzil 
 
Negro drama 
Crime, futebol, música, caraio 
Eu também não consegui fugir disso aí 
Eu só mais um 
Forrest Gump é mato 
Eu prefiro conta uma história real 
Vô conta a minha 
 
Daria um filme 
Uma negra 
E uma criança nos braços 
Solitária na floresta 
De concreto e aço 
 
Veja 
Olha outra vez 
O rosto na multidão 
A multidão é um monstro 
 
Sem rosto e coração 
 
Ei, São Paulo 
Terra de arranha-céu 
A garoa rasga a carne 
É a Torre de Babel 
 
Família brasileira 
Dois contra o mundo 
Mãe solteira 
De um promissor 
Vagabundo 
 
Luz, câmera e ação 
 
Gravando a cena vai 
Um bastardo 
Mais um filho pardo 
Sem pai 
 
Ei, Senhor de engenho 
Eu sei 
Bem quem você é 
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Sozinho, cê num guenta sozinho 
Cê num entra a pé 
 
Cê disse que era bom 
E as favela ouviu, lá 
Também tem 
Whisky, Red Bull 
Tênis Nike e fuzil 
 
Admito 
Seus carro é bonito 
É, eu não sei fazê 
Internet, videocassete 
Os carro loco 
 
Atrasado 
Eu tô um pouco sim 
Tô, eu acho 
 
Só que tem que 
 
Seu jogo é sujo 
E eu não me encaixo 
Eu sô problema de montão 
De carnaval a carnaval 
Eu vim da selva 
Sou leão 
Sou demais pro seu quintal 
 
Problema com escola 
Eu tenho mil, mil fitas 
Inacreditável, mas seu filho me imita 
No meio de vocês 
Ele é o mais esperto 
Ginga e fala gíria 
Gíria não, dialeto 
 
Esse não é mais seu 
Ó, subiu 
Entrei pelo seu rádio 
Tomei, cê nem viu 
Nós é isso ou aquilo 
 
O quê? 
Cê não dizia? 
Seu filho quer ser preto 
Rááá 
Que ironia 
 
Cola o pôster do 2Pac aí 
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Que tal? 
Que cê diz? 
Sente o negro drama 
Vai 
Tenta ser feliz 
 
Ei bacana 
Quem te fez tão bom assim? 
O que cê deu 
O que cê faz, 
O que cê fez por mim? 
 
Eu recebi seu tic 
Quer dizer kit 
De esgoto a céu aberto 
E parede madeirite 
 
De vergonha eu não morri 
To firmão 
Eis-me aqui 
 
Você, não 
Cê não passa 
Quando o mar vermelho abrir 
 
Eu sou o mano 
Homem duro 
Do gueto, Brown 
 
Obá 
 
Aquele louco 
Que não pode errar 
Aquele que você odeia 
Amar nesse instante 
Pele parda 
Ouço funk 
 
E de onde vem 
Os diamantes 
Da lama 
 
Valeu mãe 
 
Negro drama 
Drama, drama, drama... 
 
Aê, na época dos barracos de pau lá na Pedreira, onde vocês tavam? 
O que vocês deram por mim? 
O que vocês fizeram por mim? 
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Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho 
Agora tá de olho no carro que eu dirijo 
Demorou, eu quero é mais 
Eu quero até sua alma 
Aí, o rap fez eu ser o que sou 
 
Ice Blue, Edy Rock e KL Jay e toda a família 
E toda geração que faz o rap 
A geração que revolucionou 
A geração que vai revolucionar 
Anos 90, século 21 
É desse jeito 
Aê, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, morou irmão? 
Você tá dirigindo um carro 
O mundo todo tá de olho em você, morou? 
Sabe por quê? 
Pela sua origem, morou irmão? 
É desse jeito que você vive 
É o negro drama 
Eu não li, eu não assisti 
Eu vivo o negro drama, eu sou o negro drama 
Eu sou o fruto do negro drama 
Aí dona Ana, sem palavras, a senhora é uma rainha, rainha 
Mas aê, se tiver que voltar pra favela 
Eu vou voltar de cabeça erguida 
Porque assim é que é 
Renascendo das cinzas 
Firme e forte, guerreiro de fé 
Vagabundo nato! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


