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RESUMO: O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador socioeconômico 
que busca medir o nível de qualidade de vida de determinada sociedade. Por outro lado, 
a violência é uma realidade no Brasil o que causa um certo descontrole social. Segundo 
Fórum de Segurança Pública (2019) as informações sobre mortalidade do Ministério da 
Saúde, houve no Brasil 65.602 homicídios em 2017, o equivalente a aproximadamente 
31,6 mortes para cada cem mil habitantes. Nesse sentido, o projeto busca relacionar os 
indicadores sociais do estado do Piauí bem como suas taxas de homicídios e analisar a 
possibilidade do aumento do IDH como alternativa ao combate da violência. 
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INTRODUÇÃO  

Segundo dados publicados pelo Atlas da Violência (2020) o homicídio é a 

principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. “Foram 30.873 jovens vítimas 

de homicídios no ano de 2018, o que significa uma taxa de 60,4 homicídios a cada 100 

mil jovens, e 53,3% do total de homicídios do país” (p. 20).  

O contraponto para a violência passa a ser os investimentos públicos, assim o 

“[...] o desenvolvimento humano se dá por um complexo de liberdades (civis, políticas e 

sociais) fundamental para o indivíduo em sociedade” (SEN apud NÓBREGA JÚNIOR, 

2016). Diante disso, segundo dados publicados pelo Programa das Nações para o 

Desenvolvimento Humano (PNUD), o Brasil e suas unidades federativas avançaram de 

forma significativa nos últimos 20 anos, dentre eles o estado do Piauí. Porém, os 



 

 

melhores índices socioeconômicos não foram acompanhados de uma melhora na 

violência: ao contrário, se tornaram ainda mais violentas.  

Ainda segundo Nóbrega Júnior (2016), os estados nordestinos possuíam em 1991 

um IDH muito baixo com indicadores em torno de 0,499. A partir de 2010 passaram a 

contar com indicadores acima de 0,600, demonstrando uma melhora na qualidade de 

vida do povo da região nordestina. Porém, os homicídios também cresceram 

significativamente, permitindo questionar se de fato o aumento dos indicadores 

econômicos e sociais representam uma alternativa para combater a violência intrínseca 

nas sociedades, sobretudo os homicídios.  

OBJETIVO  

Objetivo geral: relacionar as taxas de homicídios e o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do estado do Piauí.  

Objetivos específicos: Refletir se o aumento dos indicadores socioeconômicos 

representam uma alternativa para o combate à violência, sobretudo os homicídios. 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Segundo Santos (2004), para o sociólogo Durkheim, o crime é um fenômeno 

social normal por existir em todas as sociedades. Nesse sentido, o tema foi escolhido 

por uma preocupação com o próprio funcionamento social. Verificamos que no Piauí os 

índices de criminalidade continuam altos, interferindo na segurança pública. Além disso, 

a desigualdade social nos impede de ter uma sociedade mais justa e segura, pois parte 

dessa violência é resultado dessa grande exclusão social. É comumente discutido sobre 

a desigualdade nos estados brasileiros, e como isso está ligado a grande taxa de 

violência apresentada por eles, essa pesquisa relaciona o índice de desenvolvimento 

humano com as taxas de criminalidade do estado e Piauí. Assim, o problema desta 

pesquisa visa relacionar as taxas de criminalidade divulgadas pelo Atlas da Violência 

publicado pelo Fórum de Segurança com o Índice de Desenvolvimento Humano do 

estado Piauí divulgados pelo Atlas Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Para obter os resultados da pesquisa, utilizamos a metodologia estatístico-

descritiva, cruzando dados da plataforma do Atlas Brasil acerca dos indicadores de 

desenvolvimento humano e a plataforma do Fórum de Segurança Pública, como o Atlas 



 

 

da Violência, acerca das taxas de homicídio. Observamos que o estado do Piauí, passou 

de um IDH de 0,484 em 2000 para 0,697 em 2017. Por outro lado, entre os anos de 

2007 e 2017, as taxas de violência, de uma forma geral, também aumentaram 

significativamente, saindo de 12,5% em 2007 para 22,4% em 2014, 20,3% em 2015, 

21,8% em 2016 e 19,4% em 2017.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o aprofundamento da pesquisa foram obtidos dados necessários para a 

conclusão do projeto. Dentre eles, foi perceptível que durante o espaço de tempo entre 

2000 a 2017 o IDH do estado do Piauí apresentou melhoras significativas, passando de 

0,484 em 2000 para 0,697 em 2017. 

 

Figura 1: Índice de Desenvolvimento Humano 

Fonte: Atlas Brasil  

 

Figura 2: Índice de Desenvolvimento Humano 

Fonte: Atlas Brasil  

Entretanto, mesmo com essa evolução, o índice de violência também cresceu 

durante esse período, passando de 12,5% em 2007 para 22,4% em 2014, 20,3% em 2015, 

21,8% em 2016 e 19,4% em 2017. 



 

 

 

Figura 3: Taxa de homicídio por UF 

Fonte: Fórum de Segurança 

A razão por esse aumento está vinculado à desigualdade de renda da população 

mostrada pelo índice de Gini, instrumento para medir o grau de concentração de renda 

em determinado grupo. Ele mostra a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e 

dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). 

O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O 

valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. 

Nesse sentido, o estado do Piauí apresenta um das maiores concentrações de renda do 

país, com um índice de 0,536 segundo dados do IBGE1.  

Diante disso, a melhora nos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) devem 

ser acompanhados também por uma melhora no índice de Gini para uma 

desconcentração de renda para que a violência, bem como os homicídios, possam ser 

reduzidos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, a partir das informações fornecidas do IDH, pelo Atlas da Violência e o 

                                            
1
 Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/pesquisa/45/62590>. Acesso em 06/08/2021.  



 

 

IBGE, é possível analisar ou medir a qualidade de vida e a violência de uma cidade. No 

entanto, para o combate à criminalidade e aos homicídios uma melhora no índice de Gini 

e de desconcentração de renda pode ser um instrumento de combate à violência e aos 

homicídios.  
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