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1  INTRODUÇÃO

A situação dos jovens, nos últimos 25 anos, tem mudado fortemente. Ao mesmo
tempo em que houve expansão do acesso a serviços de educação e saúde, ocorreu
uma piora significativa nas condições do mercado de trabalho, com aumento do
desemprego e queda nos rendimentos do trabalho – reflexos da performance eco-
nômica pouco pujante do período. Somando-se a isto, mudanças socioculturais
têm alterado a transição para a fase adulta e contribuído para alterar a causa mortis
de muitos indivíduos ainda na juventude. Essa questão é o tema do presente capí-
tulo, cujo foco principal são os jovens que morreram por homicídios. Questiona-se
quais são os possíveis fatores relacionados às altas taxas de homicídio de jovens no
Brasil e seu crescimento nas duas últimas décadas do século XX.

O capítulo está dividido em três partes. Na primeira delas, tomando-se como
ponto de partida a mortalidade geral, são comparadas as evoluções das mortes por
causas naturais e por causas externas, distinguindo-se as situações por grupos etários
e por sexo. Em seguida, são analisadas as situações dos homicídios e dos acidentes
de transporte. Na segunda parte, com base em dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS), desenvolve-se uma análise comparativa da situação dos homicídios
no Brasil em relação a outros países do mundo, o que permitirá notar a importância
maior do problema em alguns países, entre os quais o Brasil. Na seção final, que
toma como ponto de partida um estudo sociológico de interpretação da violência

* Os autores agradecem a Rute Imanishi Rodrigues, Sergei Soares, Camillo de Moraes Bassi e Ana Amélia Camarano a leitura da versão
preliminar e a Joelmir Rodrigues da Silva o processamento das informações aqui apresentadas.
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urbana na América Latina, são discutidos alguns fatores que, segundo a literatura
internacional, estão relacionados à violência urbana e, em particular, às altas taxas
de homicídio.

2  A MORTALIDADE NO BRASIL NO FINAL DO SÉCULO XX

2.1  Metodologia

Para verificar quais as tendências de mortalidade nos anos 1980 e 1990, foram
utilizados dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério
da Saúde, e dos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000 do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na análise da tendência no período só
foram considerados os anos censitários. No entanto, para minimizar as possíveis
oscilações anuais, optou-se por fazer três médias dos óbitos, a partir dos triênios
1979/1981, 1990/1992 e 1999/2001. Com isso, para se chegar à taxa de óbitos
por mil habitantes, dividiu-se essa média pela população e multiplicou-se por mil.

Como o foco do trabalho se restringe às mortes que acometem os indivíduos
antes que cheguem à fase adulta, os óbitos do SIM foram divididos em seis grupos
etários: recém-nascidos (até 1 ano de idade), crianças (1 a 14 anos), jovens (15 a
29 anos) e três fases para os adultos (30 a 44 anos, 45 a 59 anos e 60 ou mais
anos). A partir da literatura sobre mortes por violências, efetuou-se também a
divisão por sexo, extremamente relevante.

Cabe ressaltar que a utilização dos dados do SIM deve levar em consideração
dois problemas básicos: a) notificação incompleta das mortes; e b) mortes não-
classificadas. O primeiro não foi tratado, porque a variação das estimativas de
cobertura do SIM1 não chega a afetar as tendências no período. O segundo foi
equacionado somando-se todos os óbitos por causas mal definidas (mortes não-
classificadas) aos de causas naturais (doenças em geral) e não alterando os dados
de causas externas, devido à melhor qualidade da classificação das causas externas,
segundo o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (Datasus).

Há ainda um terceiro problema. Há homicídios e suicídios que são classifi-
cados como mortes por intenção indeterminada e como acidente. Para enfrentar
esse obstáculo, seguimos as recomendações de Cano e Ferreira (2003) e aos homi-
cídios notificados2 somamos: a) óbitos classificados como “intervenção legal” (por
armas brancas ou de fogo) e “operações de guerra”; b) 10% dos óbitos classificados

1. A título de exemplo, a razão entre óbitos informados e estimados era de 71,4% em 1991 e de 81,8% em 1998 (RIPSA, 2002).

2. Classificação Internacional de Doenças – 9ª Revisão (CID-9), códigos 9600-9689, e CID-10, códigos X85-Y09.

Cap10.pmd 24/11/2006, 15:07292



293Transições negadas: homicídios entre os jovens brasileiros

como “mortes por intenção desconhecida” com a utilização de outros meios, exceto
armas de fogo e instrumentos cortantes; e c) uma proporção dos “acidentes por
arma de fogo”, “acidentes por arma branca”, “mortes de intenção desconhecida
por arma de fogo”, “mortes de intenção desconhecida por instrumento cortante”.
Essa proporção de homicídios dentro das mortes intencionais (homicídio mais
suicídio) foi calculada para cada subgrupo formado pelo cruzamento das variáveis
sexo e grupo etário.

2.2  A mortalidade geral

Os gráficos 1 e 2 mostram as taxas de mortalidade total para homens e mulheres,
respectivamente, nos três pontos do tempo. Com relação ao nível de mortalidade,
chama a atenção a elevada taxa de mortalidade entre crianças menores de um ano
de vida. Sabe-se que todos os seres são mais frágeis quando novos, mas muitos
países já reduziram essa mortalidade a níveis próximos dos adultos de 45 a 59
anos. Ainda há, portanto, espaço para intensificar as políticas públicas a fim de
poupar vidas nesse grupo etário.

A evolução temporal foi, por outro lado, muito favorável no período. Quase
todos os grupos etários, inclusive o grupo de 60 ou mais anos,3 apresentaram
queda nas taxas de mortalidade total.4 Dois fenômenos merecem destaque. Pri-
meiro, a grande redução da mortalidade infantil, tanto para homens como para
mulheres. As taxas dos grupos com menos de 15 anos são cerca de 60% inferiores

3. Como se trata de grupo aberto, sem idade-limite superior, é de se esperar que a mortalidade aumente, uma vez que há envelhecimento
dentro do grupo.

4. Pode-se considerar que essa queda tenha sido ainda mais acentuada, pois, no período, houve uma melhora na taxa de cobertura de
informação sobre mortalidade.

GRÁFICO 1

Brasil: taxas de mortalidade da população masculina, segundo grupos etários e
por anos selecionados
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000;
e Ministério da Saúde/Sistema de Informações (SIM). Elaboração: Ipea.

1980 1991 2000

60

10

0

50

40

30

20

Menor que 1 ano

30 a 44

15 a 29

60 ou +

1 a 14

45 a 59

57,00

43,75

4,43
1,26 1,98

11,32

43,48

30,99

41,67

22,73

9,75
4,10

2,34 0,56

10,95

Cap10.pmd 24/11/2006, 15:07293



294 Helder Ferreira – Herton Ellery Araújo

em 2000 se comparadas com o começo da década de 1980. Embora a velocidade
da queda tenha sido menor na década de 1990 com relação à década anterior, a
tendência ainda é nitidamente de queda. Outro destaque é o aumento da taxa de
mortalidade masculina entre 15 e 29 anos, e cujo valor no começo do século XX
(2,34 óbitos por 1.000) era cerca de 18% superior ao apresentado no início dos
anos 1980 (1,98).

Todos os grupos etários apresentam taxas de mortalidade maiores para ho-
mens, inclusive os menores de um ano de idade, o que sugere o masculino como
sexo frágil. No grupo jovem de 15 a 29 anos, há o maior diferencial, com a taxa de
mortalidade masculina (2,34) cerca de 3,7 vezes superior à feminina (0,63) em
2000. Além disso, a sobremortalidade masculina nesse grupo aumentou nas duas
décadas estudadas.

Um exercício simples pode mostrar o significado, em termos de vidas salvas
ou perdidas, dessas mudanças nas taxas de mortalidade: vamos calcular quantas
pessoas teriam morrido em 2000, se as taxas de mortalidade fossem as mesmas
observadas em 1980, e depois fazer a diferença do número de óbitos observados
em 2000. Obviamente esses valores são influenciados pela divisão arbitrária dos
grupos etários, o que não invalida a argumentação. A tabela 1 mostra os números
por grupo etário e sexo.

Segundo essa estimativa, a sociedade brasileira teria conseguido evitar só em
2000 cerca de 215 mil mortes. Os grupos etários relativos à infância foram res-
ponsáveis por mais da metade desse valor. A má notícia se refere ao aumento de
8,5 mil mortes entre os homens jovens de 15 a 29 anos.

GRÁFICO 2

Brasil: taxas de mortalidade da população feminina, segundo grupos etários e
por anos selecionados
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991
e 2000; e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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2.3  A mortalidade por causas naturais e por causas externas no Brasil

Os gráficos 3 e 4 mostram as taxas de mortalidade por causas naturais (doenças
em geral) para homens e mulheres respectivamente nos três pontos do tempo.
Como se pode constatar, o comportamento é muito semelhante ao da mortalidade
total em termos de nível. A análise intertemporal, por outro lado, mostra uma
queda generalizada das taxas de mortalidade para todos os grupos etários e ambos
os sexos. O Brasil tem melhorado a situação da saúde ou pelo menos diminuído a
letalidade das doenças, nas duas décadas estudadas.

GRÁFICO 3

Brasil: taxas de mortalidade por causas naturais da população masculina,
segundo grupos etários
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991
e 2000; e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.

1980 1991 2000

Menor que 1 ano

30 a 44

15 a 29

60 ou +

1 a 14

45 a 59

60

10

0

50

40

30

20

56,70

42,25

9,97
2,96

0,771,02

42,01

30,60

9,54

40,26

22,31

8,43
2,48
0,60 0,36

TABELA 1

Brasil: diferença entre o número de mortes observadas em 2000 e o número que teria
ocorrido em 2000 se as taxas fossem as observadas em 1980, por grupo etário e sexo

Diferencial de mortes 2000 (taxa de 1980) e 2000
Faixa etária

Homens Mulheres Total

Menor 1 ano (56.067) (42.101) (98.169)

1 a 14 (16.909) (15.220) (32.129)

15 a 29 8.525 (6.603) 1.922

30 a 44 (5.759) (13.461) (19.220)

45 a 59 (16.120) (12.610) (28.729)

60 ou mais (13.567) (25.856) (39.423)

Total (99.897) (115.851) (215.748)

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000.

Ministério da Saúde/Sistema de Informações (SIM). Elaboração IPEA.
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Com relação aos diferenciais por sexo, vale a mesma análise da mortalidade
total, mas a sobremortalidade masculina por causas naturais é bem mais modesta
do que na mortalidade geral. O grupo etário com maior sobremortalidade masculina
deixa de ser o de jovens (40% em 2000) e passa a ser o de adultos de 30 a 44 anos
(71% em 2000). Na década de 1980, houve um aumento generalizado da
sobremortalidade masculina por causas naturais, passando de 26% em 1980 para
29% em 1991. Contudo, ocorreu uma diminuição expressiva na década de 1990,
atingindo 24% em 2000.

A mortalidade por causas externas, que engloba os homicídios, os suicídios e
os acidentes em geral, representa um percentual relativamente baixo dos totais de
óbitos no Brasil. Em 2000, cerca de 5% das mortes femininas foram por causas
externas, enquanto para os homens, cuja exposição aos fatores de risco é maior,
esse percentual ficou em torno de 8%. Sob esse prisma poder-se-ia argumentar ser
esse um problema menor que não mereceria grande atenção. No entanto, quando
se faz a análise por idade, o problema ganha feições dramáticas.

Os gráficos 5 e 6 mostram as taxas de mortalidade por causas externas para
homens e mulheres respectivamente, nos três pontos do tempo. Os valores são
expressivamente menores do que os das taxas de causas naturais, razão pela qual os
valores máximos de escala dos gráficos caem de 60 para 2 entre os homens e de 60
para 0,8 para as mulheres. Se focarmos o grupo etário jovem de 15 a 29 anos,
constatamos que a taxa de mortalidade por causas externas para os homens é
maior do que a de causas naturais. Enquanto na população total apenas 8% dos
homens morrem de causas externas, entre os jovens, esse percentual sobe para 74%,
em 2000, ou seja, de cada 100 mortes de homens jovens, 74 são por causas externas.

GRÁFICO 4

Brasil: taxas de mortalidade por causas naturais da população feminina, segundo
grupos etários
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991
e 2000; e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.

1980 1991 2000

Menor que 1 ano

30 a 44

15 a 29

60 ou +

1 a 14

45 a 59

60

10

0

50

40

30

20

44,74

34,05

6,08
2,140,94 0,68

32,43

24,12

5,53

30,89

17,96

5,00
1,45 0,43 0,32

Cap10.pmd 24/11/2006, 15:07296



297Transições negadas: homicídios entre os jovens brasileiros

No caso dos homens, a variação no tempo mostra aumento para três grupos
etários (menor de 1 ano, 15 a 29 anos e 30 a 44 anos) e diminuição para os outros
três, bem diferente do que ocorre no caso das mortes por causas naturais, que
diminuem para todas as idades e para ambos os sexos.5 O Brasil tem regredido no
que tange às causas externas. De quarto colocado em risco de morte em 1980
(1,22 óbito por 1.000), o grupo jovem se torna o primeiro colocado em 2000
(1,74 óbito por 1.000), seguido de perto pelos homens de 30 a 44 anos.

5. O corte feito neste artigo foi apenas causas naturais, mas é possível que dentre elas possa estar havendo uma piora também nas taxas
por alguns tipos de doenças, como, por exemplo, as não-transmissíveis, o que estaria sendo compensado por melhoras mais significativas
nas outras.

GRÁFICO 5

Brasil: taxas de mortalidade por causas externas da população masculina,
segundo grupos etários
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991
e 2000; e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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GRÁFICO 6

Brasil: taxas de mortalidade por causas externas da população feminina,
segundo  grupos etários
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991
e 2000; e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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No caso feminino a situação é bem mais favorável. Em primeiro lugar, as
taxas são bem mais baixas inclusive para os grupos da infância. Além disso, todos
os grupos, exceto as meninas menores de um ano, apresentaram quedas das taxas
nos dois períodos estudados.6  Quanto aos diferenciais entre homens e mulheres,
muito mais pronunciados para as mortes por causas externas, o gráfico 7 mostra
esses diferenciais para o ano de 2000.

Novamente os jovens de 15 a 29 anos apresentam a maior sobremortalidade
masculina, com taxa cerca de 8,5 vezes mais alta que a feminina. Entre os jovens, ser
homem representa 8,5 vezes mais risco de morrer por causa externa do que ser mulher.

6. O aumento das taxas para esse grupo de crianças deve servir de alerta aos pais, pois sugere um certo descuido em relação às crianças
devido à forte relação com outros acidentes que não os de transporte.

2.4  Análise das causas externas no Brasil

Tudo que foi visto até aqui sugere a necessidade de uma análise mais detalhada das
causas externas. O que de fato está privando os jovens de completarem a transição
para a vida adulta?

Com relação à intencionalidade, as causas externas podem ser divididas em
dois casos: os acidentes, sem intencionalidade, e os homicídios e suicídios, cuja
intenção é de ceifar a vida. A análise dos dados para os jovens de 15 a 29 anos
demonstra que os acidentes de transporte respondem por mais de 50% dos aci-
dentes nessa faixa etária, por isso, esse tipo de ocorrência merece destaque neste
estudo. Nos casos de intenção determinada, as taxas de homicídios chegam a 15
vezes a de suicídios entre os jovens do sexo masculino. Por essas razões, resolvemos

GRÁFICO 7

Brasil: taxas de mortalidade por causas
externas por grupos etários e sexo – 2000
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991
e 2000; e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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juntar os suicídios com os outros acidentes em outras causas externas, para melhor
análise das principais causas de mortalidade entre os jovens. Os gráficos 8 e 9
mostram simultaneamente a composição e as taxas de mortalidade por grupo de
causas externas e grupos etários, para homens e mulheres, respectivamente, em 2000.

O homicídio é  a principal causa de óbitos entre os jovens de 15 a 29 anos,
com cerca de 60% das mortes por causas externas nesse grupo. Os acidentes de
transporte e as outras causas externas (inclusive suicídio)7 vêm praticamente em-
patados em segundo lugar, cada um com cerca de 20% do total dessas causas. A
importância das mortes por acidentes e de outras causas entre os homens jovens

7. As taxas brasileiras por suicídios são bem inferiores às dos países europeus de maneira geral (WAISELFISZ, 2004). Representam cerca de
4% dos óbitos por causas externas para homens jovens e 10% para mulheres jovens.
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mostra-se inferior à questão dos homicídios, mesmo porque as taxas entre os jovens
são inferiores às dos adultos, ou seja, os jovens estão menos sujeitos a serem vítimas
de acidentes do que os adultos. Embora a taxa de homicídio seja também muito
alta para os adultos entre 30 e 44 anos, não supera os 50% da taxa por causas
externas, como no caso dos jovens. Já a partir dos 45 anos, as outras causas externas
tornam-se preponderantes e as taxas de homicídio caem.8

As mulheres apresentam maior equilíbrio entre as taxas, as quais são, como
mencionado para a mortalidade total, sempre inferiores às dos homens. No caso
dos homicídios, as jovens de 15 a 29 anos morrem 15 vezes menos do que os
homens da mesma idade. Cabe ressaltar que, mesmo entre as mulheres, as maiores
taxas de homicídios se encontram nessa faixa etária.

Dada a importância dos homicídios, principalmente entre os jovens, foco
deste capítulo, é importante ressaltar a evolução temporal das taxas de mortalidade
nos dois períodos considerados. Os gráficos 10 e 11 mostram as taxas por homi-
cídios para homens e mulheres, respectivamente.

Houve um aumento generalizado das taxas, para todos os grupos etários,
nos dois períodos analisados e para ambos os sexos. A situação é bem diferente em
relação aos acidentes de transporte e às outras causas externas. Quanto aos primeiros,
os dados demonstram estabilidade na década de 1980 e diminuição generalizada

8. Outra informação que chama a atenção é a taxa de mortalidade por outras causas externas das crianças menores de 1 ano. Ela é a
mesma dos jovens de 15 a 29 anos, mas estes estão, teoricamente, muito mais expostos a esses acidentes por levarem uma vida muito
mais ativa do que as crianças com menos de 1 ano. Os censos trazem uma subcontagem nessa idade, mas mesmo que se corrigisse em
10% ou 15% a população desse grupo, o argumento ainda valeria. Além disso, não há suicídios nessa faixa. Novamente chama a
atenção o descuido dos pais com relação aos filhos pequenos.

GRÁFICO 10

Brasil: taxas de mortalidade por homicídio da população masculina, segundo
grupos etários e anos selecionados
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991
e 2000; e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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na década de 1990. Quanto às outras causas externas, há uma redução generalizada,
com exceção do grupo das crianças menores de 1 ano de idade, conforme comen-
tado anteriormente.

2.5  Síntese dos resultados

Em resumo, os resultados são:

a) a mortalidade infantil ainda é elevada no Brasil, embora tenha caído muito
no período;

b) a mortalidade apresentou queda em todas as faixas etárias, exceto entre os
homens de 15 a 29 anos;

c) a mortalidade por causas naturais diminuiu muito para todos os grupos
etários e para ambos os sexos, porque o Brasil vem obtendo êxito no combate às
doenças;

d) a mortalidade por causas externas aumentou entre as crianças de menos
de 1 ano, os homens jovens e os adultos de 30 a 44 anos;

e) a mortalidade por homicídios aumentou muito nestes anos para todos os
grupos etários e ambos os sexos;

f ) a mortalidade por acidentes de transporte se mantém sob razoável controle,
pois as taxas estão em declínio, embora tenha se verificado aumento na década de
1980; e

g) as crianças de menos de 1 ano estão sofrendo mais acidentes em geral.

GRÁFICO 11

Brasil: taxas de mortalidade por homicídio da população feminina, segundo
grupos etários e anos selecionados
(Taxas por mil habitantes)

Fontes dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980, 1991
e 2000; e Ministério da Saúde/SIM. Elaboração: Ipea.
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Em síntese, pode-se dizer que vivemos hoje em um país mais violento do
que nos últimos 20 anos do século XX. É inequívoco o retrocesso da sociedade
brasileira nesse campo. Mas essa situação se dá só no Brasil ou constitui um fenô-
meno mundial? É essa questão que se tentará responder na seção a seguir.

3  COMPARAÇÃO INTERNACIONAL DAS TAXAS DE HOMICÍDIO

As comparações internacionais se, por um lado, colocam em um mesmo plano
realidades muito distintas, por outro, são importantes para estabelecer parâmetros
das situações nos países. Em termos de homicídio, as comparações são prejudicadas
pela falta de dados de inúmeros países. No entanto, a OMS possui um banco de
dados sobre homicídios de quase 100 países. Além das diferenças próprias a cada
um deles, as informações são de anos diferentes. Assim, para reduzir os problemas
comparativos, primeiro foram excluídos aqueles para os quais não havia dados de
homicídios recentes, ou seja, para, pelo menos, o ano de 1999. Em seguida, foram
selecionados apenas os países com populações com mais de 1 milhão de habitantes,
num total de 68, mais de 1/3 dos quase 200 existentes no mundo. A maioria das
informações se refere a países da Europa e América, mas há dados de algumas
nações da África, Ásia e Oceania. Cabe acrescentar que, conforme a apresentação
dos dados pela OMS, são considerados homicídios apenas os óbitos por agressão,9

excluindo os causados por intervenção legal e operações de guerra.10

A partir dos dados gerais, nota-se que as mais altas taxas de homicídio regis-
tradas concentram-se na América Latina e Caribe e em países que formavam a
ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) – ver tabela 2. De um
lado, temos Colômbia (62,4 homicídios por 100 mil habitantes), El Salvador
(37,7), Brasil (26,4), Venezuela (26,2), Guatemala (17,8), Porto Rico (17,7), Equador
(16,8), Paraguai (12,3) e México (10,1). De outro, a Rússia (31,0), Cazaquistão
(13,2), Ucrânia (11,9), Estônia (11,7), Letônia (11,4), Bielo-Rússia (11,2) e
Moldávia (10,3). O Brasil encontra-se muito distante dos países da América do
Norte, como Estados Unidos (5,9) e Canadá (1,5), da Europa, como França (0,9)
e Alemanha (0,7), e da Ásia, como Japão (0,6) e Coréia do Sul (1,7). Mesmo no
Cone Sul, a situação brasileira é muito pior que a do Paraguai (12,3), da Argentina
(6,9) e do Uruguai (5,5).

Esses números mostram também que, não só no Brasil, os homicídios afetam
principalmente os homens. É sintomático que em apenas dois países, Suíça e
Áustria, as taxas de homicídio de homens sejam inferiores às das mulheres. Apenas

9. CID – 10ª Revisão: X85 a Y09.

10. Tampouco se trabalhou com estimativas, tal como na seção anterior.
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TABELA 2

Taxas de vítimas de homicídios da população de um grupo de países selecionados, por
sexo – 1999, 2000, 2001, 2002 ou 2003
(Por 100 mil habitantes)

Países Total Homem Mulher Países Total Homem Mulher

Colômbia (1999) 62,4 117 9,1 Finlândia (2002) 2,6 3,5 1,7

El Salvador (1999) 37,7 70 6,6 Hungria (2002) 2,4 2,8 1,9

Rússia (2002) 31,0 50,2 14,1 Escócia (2002) 2,3 4 0,8

Brasil (2000) 26,4 49 4,3 Eslováquia (2000) 2,2 3,4 1

Venezuela (2000) 26,2 48,7 3,4 Armênia (2002) 2,2 3,6 0,9

Guatemala (1999) 17,8 32,1 3,2 Israel (1999) 2,1 3,5 0,6

Porto Rico (2000) 17,7 33,2 3,5 Polônia (2002) 1,8 2,6 1

Equador (2000) 16,8 30,8 2,7 Portugal (2002) 1,8 2,5 1,1

Cazaquistão (2002) 13,2 20 6,9 Coréia do Sul (2002) 1,7 1,8 1,6

Paraguai (2000) 12,3 22,2 2,2 Irlanda do Norte (2002) 1,6 2,5 0,7

Ucrânia (2002) 11,9 17,8 6,8 Austrália (2001) 1,6 2,1 1,1

Estônia (2002) 11,7 19,6 4,9 Croácia (2002) 1,5 1,8 1,3

Letônia (2002) 11,4 16,8 6,7 Canadá (2000) 1,5 2,2 0,8

Bielo-Rússia (2001) 11,2 15,7 7,3 Nova Zelândia (2000) 1,4 1,7 1,1

Moldávia (2002) 10,3 14,7 6,2 Eslovênia (2002) 1,4 1,9 0,9

México (2001) 10,1 18 2,5 República Tcheca (2002) 1,3 1,6 1

Panamá (2000) 9,8 17,5 1,9 Holanda (2003) 1,2 1,6 0,9

Albânia (2001) 7,2 11,8 2,5 Kuwait (2002) 1,1 1,1 1,1

Lituânia (2002) 7,1 11,7 3,2 Dinamarca (1999) 1,1 1,1 1

Argentina (2001) 6,9 12,1 1,9 Grécia (2001) 1,1 1,6 0,6

Quirguistão (2002) 6,7 9,6 3,9 Irlanda (2001) 1,0 1,8 0,3

Estados Unidos (2001) 5,9 9,2 2,7 Espanha (2001) 1,0 1,6 0,5

Costa Rica (2002) 5,8 9,8 1,5 Itália (2001) 1,0 1,5 0,5

Tailândia (2000) 5,6 11,9 2,3 Suécia (2001) 1,0 1,3 0,6

Uruguai (2000) 5,5 8,6 2,6 Reino Unido (2002) 0,9 1,2 0,5

Chile (2001) 5,4 9,8 1,1 Áustria (2002) 0,9 0,7 1

Cuba (2001) 5,4 7,9 2,8 França (2000) 0,9 1,1 0,6

Geórgia (2001) 3,9 6,9 1,2 Suíça (2000) 0,8 0,7 0,9

Romênia (2002) 3,7 5,2 2,3 Cingapura (2001) 0,8 0,8 0,7

Uzbequistão (2000) 3,1 4,4 1,9 Noruega (2001) 0,7 0,9 0,6

Macedônia (2000) 3,0 4,5 1,5 Inglaterra e País de Gales (2002) 0,7 0,9 0,5

Bulgária (2002) 2,9 4,6 1,2 Alemanha (2001) 0,7 0,8 0,6

Mauritânia (2000) 2,8 3,2 2,4 Japão (2002) 0,6 0,7 0,4

Azerbaijão (2002) 2,6 4,4 0,9 Egito (2000) 0,1 0,1 0

Fonte: OMS/ World Health Organization Statistical Information System (WHOSIS)/ Weighted Mean Difference (WMD).
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em outros 11, as taxas de homicídios de homens não são mais de 50% superiores
às das mulheres (Alemanha, Croácia, Dinamarca, Hungria, Noruega, Mauritânia,
Egito, Cingapura, Coréia do Sul, Kuwait e Nova Zelândia). Nos demais 53 países,
as taxas masculinas são mais de 50% superiores às femininas. No entanto, a maior
desproporção parece estar na América Latina e Caribe, pois os 13 países com as
maiores sobremortalidades masculinas são latino-americanos (Venezuela, Colômbia,
Equador, Brasil, El Salvador, Paraguai, Guatemala, Porto Rico, Panamá, Chile,
México, Costa Rica e Argentina). Entre eles, as taxas de homicídios dos homens
são mais de seis vezes superiores às das mulheres.

Como o problema é maior entre os homens e em alguns países, selecionaram-se
os 16 países em que a taxa de homicídios de homens é superior a 15 óbitos por
100 mil habitantes para verificar a situação em diferentes faixas etárias, e ver o que

TABELA 3

Taxas de vítimas de homicídios de homens de uma seleção de países do mundo –  1999,
2000, 2001, 2002 ou 2003
(Por 100 mil habitantes)

Países 15-24 25-34 35-44 45-54 Total

Colômbia (1999) 199,6 216,2 169,6 121,7 117,0

El Salvador (1999) 113,1 127,3 99,6 95,3 70,0

Rússia (2002) 32,9 67,5 75,7 77,2 50,2

Brasil (2000) 94,3 89,1 55,7 38,0 49,0

Venezuela (2000) 106,5 95,5 53,8 35,3 48,7

Porto Rico (2000) 77,5 71,1 33,5 21,8 33,2

Guatemala (1999) 47,8 64,2 70,3 59,6 32,1

Equador (2000) 44,6 56,8 49,3 37,7 30,8

Paraguai (2000) 33,7 44,6 36,2 34,3 22,2

Cazaquistão (2002) 15,6 31,4 35,7 31,7 20,0

Estônia (2002) 8,7 20,5 39,5 39,6 19,6

México (2001) 21,4 30,6 30,7 26,5 18,0

Ucrânia (2002) 11,5 23,6 28,6 27,8 17,8

Panamá (2000) 36,8 31,5 22,3 8,6 17,5

Letônia (2002) 12,9 19,2 24,1 30,2 16,8

Bielo-Rússia (2001) 7,7 24,3 25,2 22,2 15,7

Fonte: OMS/WHOSIS/WMD.
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acontece entre os jovens. Assim, é possível notar que há dois tipos básicos de
países. Nos seis países da ex-URSS considerados, as taxas de homicídios são maiores
entre os adultos e a taxa entre os jovens de 15 a 24 anos é sempre inferior à geral.
Já entre os países da América Latina, parece haver uma concentração maior do
problema entre os jovens. A taxa de homicídios dos jovens de 15 a 24 anos é
sempre superior à geral. Em quatro países (Brasil, Venezuela, Porto Rico e Panamá),
a taxa de homicídios nessa faixa etária é maior do que em qualquer outra.

Assim, entre alguns países da América Latina e Caribe, dentre os quais o
Brasil, os homicídios de jovens se tornam uma grande tragédia nacional. Diante
disso, para que a sociedade e o Estado brasileiros atuem, é preciso conhecer as
causas desse fenômeno, o que será discutido na próxima seção.

4  DISCUTINDO ALGUMAS CAUSAS DE HOMICÍDIO E DA VIOLÊNCIA EM
GERAL

As causas para essa alta mortalidade por homicídio em vários países na América
Latina têm sido estudadas por pesquisadores de diferentes ciências: antropologia,
sociologia, economia, psicologia, criminologia etc. No Brasil, há vários balanços
da literatura sobre violência, criminalidade e homicídios, como Zaluar (1999) e
Kant de Lima, Misse e Miranda (2000) nas ciências sociais, Minayo (2003) na
área de saúde e Cerqueira e Lobão (2003a) nas ciências sociais e econômicas.

Para a discussão desse tema neste livro, propõe-se aqui estabelecer um diálogo
com um artigo recente de Briceño-León (2005a), que procura construir uma es-
trutura de interpretação sociológica sobre a violência urbana na América Latina.
O debate com este artigo é relevante porque Briceño-León, em vez de demarcar as
causas elencadas pelas diferentes teorias do campo das ciências sociais e econômicas,
separou uma série de fatores existentes na literatura teórica a respeito da violência.
Isso viabilizou a discussão sobre as possíveis influências de cada fator no cresci-
mento dos homicídios, principalmente entre jovens no Brasil, nos últimos 20
anos do século XX. Não se vai aqui, como também não o fez o autor, realizar
testes estatísticos para medir a influência de um ou outro fator sobre a taxa de
homicídios – mesmo porque em muitos casos não há dados empíricos – e nem
esgotar todos os possíveis fatores. Além disso, baseando-se em alguns pesquisadores,
quase todos brasileiros, se tentará contestar alguns dos argumentos utilizados na
apresentação da estrutura e indicar algumas omissões.

A proposta de Briceño-León é composta por três tipos de fatores. Os fatores
estruturais referem-se a processos sociais persistentes ao longo do tempo que afetam
a sociedade como um todo. Segundo o autor, é mais difícil identificar correlações
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entre esses fatores e as variáveis da violência. Embora não determinem,  criam as
bases para que o comportamento violento ocorra: o aumento da desigualdade
urbana, o paradoxo entre a maior escolaridade dos jovens e a redução das oportu-
nidades de emprego, o aumento das aspirações sociais dos jovens ao lado das
maiores dificuldades de alcançá-las, o menor controle social das famílias sobre os
jovens e a redução da capacidade das religiões de influenciar o comportamento
individual e conter os atos violentos.

O segundo tipo de fatores, menos ligado a raízes estruturais, representa o
efeito mais imediato da situação e da cultura sobre o comportamento,  que incen-
tiva a violência: maior densidade em áreas pobres e segregação urbana, a cultura
da masculinidade e as mudanças no mercado de drogas local.

O terceiro tipo não é considerado causa da violência, pois atua mais na di-
mensão individual, como facilitador do comportamento violento e reforço à ca-
pacidade de causar danos: o aumento das armas de fogo entre a população, o
consumo de álcool e a inabilidade de expressar sentimentos verbalmente.

Embora pese a falta de comprovações da correlação ou associação entre cada
um desses fatores e a violência, e mesmo da importância deles  para a explicação
das crescentes taxas de mortalidade por homicídio, é possível compor um quadro
bem abrangente do cenário em que se deu o crescimento da violência interpessoal
no Brasil, a partir dos anos 1980, com essas relações. Conforme as estimativas
realizadas neste trabalho, o crescimento das taxas de homicídio se deu em todas as
faixas etárias, mas entre os jovens do sexo masculino, ela passou de 0,41 homicídio
por 1.000 em 1980 para 1,05 homicídio por 1.000 em 2000.

4.1  Os fatores macrossociais

O primeiro fator, o crescimento da desigualdade urbana, precisa ser analisado de
um ponto de vista mais amplo, abarcando o crescimento da urbanização e a situação
econômica no Brasil. A população urbana passou de 67,6% em 1980 para 81,3%
em 2000. Em termos absolutos, em 20 anos as áreas urbanas passaram a abrigar
um contingente populacional maior em 57.527.896 pessoas, ou seja, 71,5% a
mais do que em 1980.11

Por sua vez, a situação econômica no Brasil nesse período se tornou mais
difícil com o baixo crescimento econômico e o aumento do desemprego.  Após
oscilações, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita (preços de 2005) passou de

11. Ver <www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm>.
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US$ 3.966 em 1980 para US$ 4.169 em 2000.12  Se admitirmos que o crescimento
populacional por si só já geraria um crescimento do PIB na mesma proporção, o
crescimento econômico “líquido” foi de apenas 5%. A renda média do brasileiro
também cresceu pouco, a renda domiciliar per capita passou de R$ 316,79 em
1979 (preços de 2001) para R$ 326,34 em 1999, uma elevação de apenas 3%.
Devido a esses e outros fatores, o desemprego aumentou no período. Na região
metropolitana de São Paulo (RMSP), o desemprego total,13 embora oscilante,
estava num patamar de 12,0% em setembro de 1985, caiu para 7,9% em setembro
de 1989 e cresceu irregularmente até atingir 19,7% em dezembro de 1999.

Com essa estagnação econômica e o maior desemprego, a desigualdade cresceu.
Se comparados os anos extremos do período, não houve grande variação do índice
de Gini, que passou de 0,593 em 1979 para 0,594 em 1999. Porém a concentração
aumentou: a renda domiciliar dos 10% mais ricos decresceu de 47,45% da renda
nacional em 1979 para 47,27% em 1999 e a dos 20% mais pobres caiu 9,7%,
passando de 2,67% em 1979 para 2,41% em 1999. Por fim, a renda da população
mais pobre em termos absolutos também caiu. A renda média per capita dos 10%
mais pobres oscilou muito também: saindo de R$ 26,69 em 1979 (preços de
2001), subiu a R$ 37,33 em 1986, caiu a R$ 17,23 em 1992 e chegou a R$ 24,15
em 1999 (9,5% inferior a 1979).  Enquanto isso, a renda média domiciliar per
capita dos 10% mais ricos passou de R$ 1.368,98 em 1979 (preços de 2001) para
R$ 1.546,30 em 1999 (13,0% superior a 1979). Em resumo, nesses 20 anos, o
crescimento do país foi baixo, o desemprego aumentou e a riqueza se concentrou
ainda mais. Tudo isso acarretou maiores perdas  para a população mais pobre em
termos relativos e absolutos.

Estudos estatísticos elencados por Cano e Santos (2001) e Cerqueira e Lobão
(2003a) apresentam resultados opostos acerca da influência da desigualdade social,
da pobreza e do desemprego sobre a violência. Os próprios autores realizaram
testes estatísticos e chegaram a resultados divergentes: uns comprovaram a corre-
lação entre desigualdade e violência em geral (CERQUEIRA; LOBÃO, 2003b) e outros
não (CANO; SANTOS, 2001). Dessa forma, levanta-se a suspeita de que ainda não
estão dadas as condições para a garantia da comprovação empírica. A divergência
dos resultados pode se relacionar à união de três fatores: a) as diferenças
metodológicas das pesquisas, ou seja, a escolha dos métodos e técnicas estatísticas ou
a definição de uma análise temporal ou espacial; b) a seleção dos períodos de análise
(quais anos ou meses), das áreas geográficas (quais países, estados, municípios ou

12. Os dados deste e do próximo parágrafo foram extraídos de <www.ipedata.gov.br>.

13.  Nesse conceito de desemprego total, inclui-se o desemprego aberto – pessoas desocupadas que procuraram emprego no último mês
– e o desemprego oculto – quem não tem procurado emprego recentemente ou está exercendo uma atividade irregular (“bico”).
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áreas de município) ou dos crimes (crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio);
e c) a própria qualidade dos dados disponíveis, que pode influir nos resultados. No
caso brasileiro, por exemplo, mesmo os dados de homicídio do SIM, os mais
confiáveis segundo os pesquisadores sofrem problemas de subnotificação e falhas na
classificação,14 que variam de ano a ano e conforme os estados e municípios.

Sobretudo, no caso dos homicídios vários estudos apontaram forte correlação
no nível intramunicipal, entre homicídios e os bairros/distritos pobres. Diante
disso, Cano e Santos (2001) propõem uma perspectiva teórica que, centrada na
vítima, considera a renda como fator de proteção contra a violência. Os indivíduos
de renda mais alta poderiam comprar bens e serviços de segurança (grades, alarmes,
agentes e empresas de segurança privada) e morar em locais com menos ocorrências
de homicídio. Além disso, ao se matar uma pessoa rica, o risco de represálias
(pública ou privada, legal ou ilegal) é muito maior, dado o impacto público, as
relações pessoais e os recursos econômicos da família. Cardia, Adorno e Poleto
(2003) enumeram uma série de elementos e compõem um cenário que permite
relacionar esses bairros pobres à violência: desigualdade de oportunidades, con-
centração de famílias em dificuldades com rede de proteção social (saúde, educação,
segurança etc.) falha ou inexistente, elevada competição entre os habitantes, perfil
demográfico com menor proporção de adultos em relação a jovens, reduzindo o
supervisionamento destes, falta de exemplos de sucesso para os jovens. As altas
taxas de homicídio retroalimentariam a violência ao deteriorar ainda mais a situação
nesses locais: aumentam a desconfiança mútua entre moradores e servidores pú-
blicos, prejudicam a qualidade do serviço e o atendimento da população, assim
como expõem os moradores à violência (inclusive policial).

O segundo fator considerado por Briceño-León é o crescimento da escolari-
dade versus a redução das oportunidades de emprego. De fato, no Brasil, entre os
jovens de 15 a 24 anos, a escolaridade média passou de 5,3 anos em 1982 para 7,6
anos em 2002. Nesse mesmo período, o analfabetismo nessa faixa etária caiu de
12,6% para 3,7% (REZENDE; TAFNER, 2005). No entanto, entre 1995 e 2003, o
desemprego aberto (excluído o desemprego por desalento e por trabalho precário)
na faixa de 15 a 19 anos passou de 13% para 23% e na faixa de 20 a 24 anos saltou
de 10% para 16% (IPEA, 2005). Esse mesmo estudo reconhece que as taxas de de-
semprego são menores entre os jovens com baixa escolaridade (sem a 4ª série do
ensino fundamental completa). Isso não significa que a escolaridade não seja im-
portante para a obtenção de um posto de trabalho num mercado cada vez mais

14. Entre os estudos, destaca-se uma pesquisa de Mello Jorge (2002), que verifica falhas na classificação das declarações de óbito por
causas externas em municípios de Sergipe, São Paulo e Mato Grosso.
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exigente, mas que aqueles que aspiram a um emprego melhor com um nível mé-
dio de estudo enfrentam grande dificuldade. Assim, a ascensão social pelo trabalho
parece mais restrita para as classes mais baixas, o que tende a enfraquecer o valor
moral do trabalho na sociedade, principalmente para as novas gerações. Aqui corre-
se o risco de criminalizar um grupo social, o jovem de média escolaridade e
desempregado. De qualquer forma, há que se reconhecer que as maiores vítimas de
homicídio são os jovens do sexo masculino, grupo que sofre pressões externas e
internas para se inserir no mercado de trabalho e auferir renda (com exceção daqueles
que recebem recursos razoáveis de familiares) num contexto bem mais difícil do
que aquele existente nos anos 1970.

O terceiro fator corresponde ao crescimento das aspirações dos jovens e a
menor capacidade em alcançá-las. Esse fator está fortemente atrelado ao anterior.
A hipótese aqui é a de que os jovens atualmente estariam vivendo em uma socie-
dade de consumo, na qual determinados bens (carro, motocicleta, tênis, celulares
etc.) se tornam marcas de distinção social altamente desejáveis, em um período
conturbado de início da vida sexual e de definição de identidade. Dessa forma, a
impossibilidade de alcançar determinados bens pela provisão dos pais ou pelo
trabalho tornaria a via criminosa potencialmente atrativa para alguns desses jovens,
que escapam das amarras do controle social. No entanto, ao descrever esse fator, o
autor afirma não haver diferenças entre as aspirações de jovens pobres e aqueles de
classe média ou alta. Claro que a concentração da população nas cidades e a ação
dos meios de comunicação tendem a divulgar o padrão de consumo das classes
mais altas, inclusive a qualidade superior de certos produtos e serviços, assim
como o conforto e o status que proporcionam, mas não se pode reduzir todos os
jovens às mesmas aspirações, nem condenar os mais pobres à frustração por não
alcançarem altos padrões de consumo. Além disso, sabe-se que os jovens das classes
média e alta também têm aspirações a bens de consumo que não são satisfeitas por
pais ou responsáveis, não ficando, assim, livres da atração que a via criminosa
pode representar.

O quarto e quinto fatores se relacionam ao controle social. O autor afirma
que tem ocorrido uma perda de poder da família no exercício de controle sobre o
comportamento violento. Historicamente, é no ambiente familiar que as crianças
começam a aprender os limites e as normas para o convívio social e são iniciadas
no sistema social de sanções (punições e recompensas pelos atos condenáveis ou
premiáveis). Essa perda de poder se daria com o aumento do tempo em que as
crianças são deixadas sozinhas devido ao crescimento da proporção de mães inseridas
no mercado de trabalho (não só pela busca de autonomia em relação aos homens,
mas principalmente pela necessidade de compor a renda familiar), à redução da
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presença constante dos parentes na vida urbana e ao aumento das famílias
monoparentais. Com essa menor proteção familiar, as crianças iriam para as ruas
cedo e ficariam mais vulneráveis à influência de infratores ou grupos violentos.
Como aponta o capítulo 2 deste livro, realmente houve um aumento da participação
das cônjuges femininas no mercado de trabalho. Se em 1980 as mulheres passavam
menos de 15 anos em atividade econômica, em 2000, essa média alcança 25 anos.
Além disso, o pico de participação feminina passa de 40% nos anos 1980, para
64% em 2000, em ambos os casos em torno dos 35 anos de idade. Tomando
como referência as mulheres de 30 anos, em 1980, por volta de 80% eram mães e
apenas 35% estavam no mercado de trabalho. Em 2000, quase 80% são mães,
porém mais de 60% estão no mercado de trabalho. No entanto, o argumento de
que as crianças são deixadas sozinhas perde força pela falta de informações sobre
os arranjos familiares para o cuidado dos filhos, quando os pais estão no trabalho,
seja por meio de algum parente, vizinho, filho mais velho ou mesmo de creches
públicas ou privadas. Além disso, com altas taxas de desemprego, amigos ou parentes
desempregados (inclusive pais e mães) podem estar ajudando nessa tarefa.

O quinto fator é a perda de força da religião. Em termos percentuais,  ocorreu
uma queda no número de pessoas que se declaram religiosas: em 1980, apenas
1,7% não se declarava ou não tinha religião. Em 1991, a proporção chega a 5,1%
e, em 2000, a 7,6%. Mas não vai por aí o argumento do autor de que os céticos
estariam mais propícios a comportamentos violentos. A hipótese, não comprovada,
é de que os meios de controle moral das religiões sobre os fiéis perderam poder de
coerção dos atos de violência. Nesse sentido, a religião, principalmente a católica,
professada pela maioria da população, estaria exercendo menos influência na vida
das pessoas. Aqui também faltam dados para verificar se isso está realmente acon-
tecendo, pois se há aumento do número de pessoas que se declaram sem religião e
daquelas que se dizem católicas, mas não seguem rotineiramente os sacramentos e
obrigações do  catolicismo, como no passado, há também o crescimento no Brasil
das igrejas evangélicas e da renovação carismática católica, as quais têm grande
preocupação em estabelecer limites e regras para o comportamento dos fiéis, como,
por exemplo, em relação ao uso de álcool e drogas.

4.2  Os fatores mesossociais

O segundo grupo de fatores se refere a situações específicas que aumentariam a
violência ao fomentar um tipo de comportamento exacerbado. Os três mais im-
portantes seriam: a segregação urbana e maior densidade em áreas pobres, a cultura
da masculinidade e o mercado de drogas local.
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O sexto fator surgiu com o crescimento da periferia das grandes cidades em
um período de crise econômica. Segundo o autor, até os anos 1980, o crescimento
da população urbana foi acompanhado pela consolidação das moradias e dos bairros.
As moradias com materiais provisórios foram substituídas por casas de alvenaria,
com água e instalações elétricas, em ruas e calçadas pavimentadas. Então, três
impactos da crise econômica podem ser vistos como subfatores para a violência.

A partir dos anos 1980, os recursos para a manutenção dessas casas na peri-
feria se tornaram escassos com a contração da renda dos moradores, deteriorando
o sentimento de progresso vivido por essas pessoas. Outro impacto seria o fato de
que o aumento da densidade populacional  nessas áreas  obrigou muitas famílias a
redividir seus lotes ou a aumentar os cômodos das casas para abrigar os novos
membros, que já não conseguiam novas áreas para construção das próprias casas.
A convivência em um espaço cada vez menor pode gerar mais conflitos entre
familiares e vizinhos e como o uso da violência é um instrumento culturalmente
legítimo, podem ocorrer agressões físicas graves. O terceiro é que a falta de plane-
jamento urbano e o aumento da densidade nessas áreas produziriam territórios
mais facilmente controláveis por grupos criminosos e difíceis para a ação segura e
eficiente da polícia.

Nesse caso, Briceño-León define um fator que carrega elementos de outros
já construídos: a crise econômica dos anos 1980 e 1990, as expectativas de melhora
frustradas e a pobreza urbana. Reúne também, em um mesmo fator, conseqüências
psicológicas e ambientais. Numa dimensão, consideram-se as frustrações dos indi-
víduos que não conseguem repetir a melhoria de vida alcançada pela geração an-
terior, noutra, a partir de uma perspectiva ecológica, pressupõe-se o aumento
da conflitualidade pelo aumento da densidade populacional nos espaços de con-
vivência e, numa terceira, de natureza urbanística, destaca a redução do controle
social em áreas onde os meios de circulação se encontram prejudicados.

Já o sétimo fator, a cultura da masculinidade, favoreceria ações violentas e a
exposição ao risco. Não evitar o conflito, lutar, arriscar-se, não demonstrar medo
aos pares seriam atitudes próprias da masculinidade em contraposição à feminili-
dade. A violência e a disposição para usá-la seriam instrumentos eficientes na
defesa desse “respeito” à virilidade, principalmente na adolescência, período de
construção da identidade.  Os dados apresentados na primeira parte deste capítulo
evidenciam bem a sobremortalidade dos homens jovens em relação aos demais
grupos populacionais.

O oitavo fator é o mercado local de drogas e a impunidade. O autor defende
que nos anos 1980 houve uma mudança nesse mercado. Os varejistas saíram da
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situação de empregados para a de homens de negócios e passaram a assumir eles
mesmos os riscos e os lucros pelas vendas aos consumidores. Essa terceirização
levou a uma ampliação dos competidores e o aumento ou manutenção das vendas
passou a depender da capacidade do vendedor de controlar áreas. Logo a violência
torna-se instrumento essencial na conquista e defesa desses territórios.

No Brasil, faltam comprovações sobre essa mudança na forma de pagamento
e relacionamento entre atacadistas e varejistas, mas nota-se claramente que nos
últimos anos quadrilhas exercem domínio armado sobre territórios e populações,
onde possuem “bocas” para vender drogas. Zaluar (1999) trata do “crime-negócio”
ou “crime organizado”, com estruturas complexas e internacionais, lógica capita-
lista de acumulação de capital, poder despótico exercido por traficantes armados,
aliciamento de jovens com “disposição para matar”, execução sumária de traidores,
suspeitos de delação e oponentes, pagamento de extorsões praticadas por policiais
e relacionamento com o mundo legal dos setores privado e público. Soares (2000)
afirma que o tráfico oferece ao adolescente a oportunidade de romper com a ex-
clusão social em que está inserido, pois o acesso a armas e a dinheiro proporciona-lhe
reconhecimento, respeito e o fim da “invisibilidade social”. Além disso, o tráfico
de drogas traz sérias conseqüências para o sistema de justiça criminal: o cresci-
mento dos homicídios aumenta a demanda sobre o sistema; os chefes do tráfico,
por meio de subornos, extorsões ou ameaças conseguem se defender das ações da
polícia e do Judiciário, e mesmo abrir brechas no sistema disciplinar das prisões; e
a alta impunidade, os altos rendimentos da atividade e o poder dos membros das
quadrilhas exercem forte atração sobre alguns indivíduos, principalmente adoles-
centes. Tudo isso acaba por deteriorar o sistema de justiça criminal como um todo.

4.3  Os fatores microssociais

O último grupo é formado pelos fatores que criam facilidades para o comporta-
mento violento ou o torna mais danoso ou letal. O autor indica três: o aumento
do número de armas de fogo entre a população, o consumo de álcool e a falta de
habilidade para expressar sentimentos.

A maior presença de armas de fogo (nono fator) aumenta o risco de que
conflitos interpessoais possam ter desfechos fatais ou graves. A própria possibili-
dade de o oponente ou a vítima possuir a arma reforça a necessidade de o agressor
se armar. No Brasil, segundo dados preliminares do SIM, 70,9% das mortes por
homicídio, em 2004, ocorreram com o uso de armas de fogo. Essa é uma das
proporções mais altas no mundo, se não a maior (WAISELFISZ, 2004).
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O décimo fator, consumo excessivo de álcool, costuma-se associar a com-
portamentos violentos. Nos casos de violência entre casais e contra crianças, a
presença dessa droga é freqüente. Em alguns casos, o efeito do álcool reduz a força
das normas de comportamento internalizadas pelo indivíduo, as repressões internas
e a capacidade de antever as conseqüências dos próprios atos, liberando a agressividade.

O décimo primeiro fator considerado corresponde à inabilidade para ex-
pressar verbalmente os sentimentos. Segundo o autor, a dificuldade de algumas
pessoas de expressar a raiva em palavras levaria ao uso da violência física, o que
não deixa de ser uma forma de comunicar-se. Embora as palavras possam causar
danos, são menos prejudiciais ao corpo da vítima e à vida. Além disso, as habilidades
para expressar sentimentos e administrar conflitos, por meio de negociação e acordo,
precisam ser aprendidas socialmente.

Todos esses fatores, em maior ou menor grau, podem ser usados como ele-
mentos para se compor hipóteses a fim de tentar explicar as altas taxas de homi-
cídio encontradas no Brasil atualmente. Um último fator, lembrado por vários
pesquisadores que debateram o artigo de Briceño-León (RAMOS-JIMENEZ, 2005;
COSTA, 2005; GIRALDO; GARCÍA, 2005; STANLEY, 2005), que não poderia ser classi-
ficado em nenhum dos tipos, porque apresenta várias ramificações é a ausência e
a fraqueza do Estado.

Em primeiro lugar, o Estado não garante à população em geral e aos mora-
dores pobres das periferias urbanas, em particular, o mínimo indispensável na
área de segurança alimentar, educação, lazer, moradia, segurança pública, trabalho e
acesso a bens de consumo, como apontam vários trabalhos, entre eles Cardia,
Adorno e Poleto (2003) e Rodrigues (2006). Por isso, a influência de vários fatores
elencados anteriormente, não se reduz.

Em segundo lugar, o Estado de Direito está combalido. A alta impunidade
impede que a ameaça de sanção atue como um eficiente mecanismo dissuasor de
infrações e estimula, ao lado da exposição à violência e da sensação de insegurança,
a população a apoiar ações de grupos de extermínio, linchamentos, vigilantismo
policial e controle da ação criminosa em bairros e favelas por quadrilhas (FERREIRA,
2002). Por outro lado, o próprio Estado desrespeita a lei e estimula a proliferação
da violência, quando policiais agem com arbitrariedade e excesso de violência15

contra suspeitos, infratores e testemunhas de violência policial e quando o Estado
descumpre a Lei de Execuções Penais e não garante as mínimas condições de
sobrevivência, proteção e socioeducação aos detidos e condenados.

15. Não respeitando os limites impostos pelos princípios da necessidade, proporcionalidade e legalidade.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transições negadas pela violência são um dos mais trágicos acontecimentos que
acometem a sociedade brasileira. Nesse período de 20 anos, os homicídios cresceram
intensamente e se tornaram um fenômeno mais concentrado entre os jovens do
sexo masculino. Nos últimos anos a taxa de homicídios parece estar se estabilizando
no país e chegou a cair em alguns estados nos primeiros anos do terceiro milênio
(IPEA, 2006). Possivelmente, isso se deu como resultado da queda da desigualdade
social (CERQUEIRA; LOBÃO, 2003b) em conjunto com a agregação de benefícios do
crescimento econômico dos últimos anos (redução de desemprego, aumento da
renda) e das políticas públicas, como a expansão do acesso aos programas de trans-
ferência de renda e dos benefícios de prestação continuada; a aprovação do Esta-
tuto do Desarmamento e recolhimento de mais de 464 mil armas pela Campanha
Nacional de Desarmamento; a urbanização de áreas com altas taxas de homicídio
etc. No entanto, ainda há muito o que fazer, mesmo porque as atuais taxas repre-
sentam um grave problema de saúde e a falta de garantia ao direito à vida.

Partindo-se dos fatores aqui abordados, podem ser discutidas diferentes ações
a serem empreendidas no sentido de contribuir para a redução dessa mortalidade
violenta, desde uma ação mais objetiva das igrejas pelo controle do comporta-
mento violento dos seus fiéis até uma supervisão maior de pais e responsáveis
sobre os jovens, valorizando a comunicação, expurgando a violência como forma
de punição e buscando evitar a naturalização do comportamento violento na for-
mação da identidade masculina. No entanto, para efeito dessas considerações finais,
cabe concentrar-se em duas principais estratégias, mais vinculadas às ações do
Estado: o crescimento econômico e as políticas públicas.

O  crescimento econômico pode contribuir para o aumento das oportunidades
de emprego e da renda para jovens e famílias com baixíssima renda per capita e, ao
mesmo tempo, permitir um crescimento dos gastos públicos em prol da mudança
dessa situação. Já as políticas públicas, muitas delas já desenvolvidas em algum
grau, podem favorecer a assistência econômica às famílias pobres, a inserção de
seus integrantes no mercado de trabalho e garantir uma vida em condições acima
da indigência. Além disso, podem influenciar na redução dos homicídios a urba-
nização das áreas que concentram moradias precárias, com acesso aos serviços
básicos de saúde, educação, cultura, esportes, lazer, saneamento, transporte público,
pavimentação de vias públicas, regularização fundiária, policiamento e repressão
ao tráfico de armas e à posse e porte ilegais. A educação é de especial importância
por exercer influência fundamental sobre o crescimento econômico e a mobilidade
social, além de contribuir para a prevenção do uso e abuso de álcool e demais drogas,
educar as crianças para enfrentarem conflitos de forma negociada e não-violenta e
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para o combate da   naturalização do uso da violência física na formação da iden-
tidade masculina. Por fim, cabe ao Estado reformar a ação contra a criminalidade,
coordenando os esforços municipais, estaduais e federais, reforçando as políticas
preventivas, estabelecendo o policiamento comunitário, reprimindo a violência
policial e a corrupção e sanando os problemas do sistema penal.

Na área da justiça criminal e sistema penal, o Estado precisa priorizar a apli-
cação das penas alternativas, mais eficiente na recuperação do preso e em maior
conformidade com a quantidade de recursos públicos que podem ser destinados a
essa área; bem como garantir às prisões condições para aplicação de medidas
socioeducativas, como a formação profissional e educacional.

No caso do crime organizado, em particular, é preciso rever a política de segu-
rança pública na repressão ao tráfico de drogas. De um lado, o princípio repressivo
já abre brechas quando não proíbe a comercialização de drogas que podem facilitar
a ocorrência de crimes e acidentes (como o álcool). De outro, a política repressiva no
Brasil não parece capaz de reduzir o consumo e a demanda de drogas ilegais (como
maconha e cocaína) e tampouco obtém grandes resultados na redução da oferta.16

Em relação à crise do Sistema Prisional Brasileiro, há dúvidas sobre a eficiência
de se criar normas disciplinares mais rígidas para os presos para evitar que crimes
sejam cometidos a partir da prisão. Se as atuais regras, em muitos casos, não são
respeitadas – ou pela falta de fiscalização ou pela corrupção –, nada garante que
um aparato legal mais repressivo vá suprimir essas falhas. Além disso, a prisão, na
sua concepção moderna, foi pensada para restringir o direito de ir e vir e conseguir
por meio da disciplina, do trabalho e da educação, reformar o infrator. Quando a
disciplina se torna opressiva, ela favorece a revolta, a rebelião e o motim, os quais
geram altos custos para a manutenção do sistema prisional e, inviabilizam as ações
socioeducativas. Por fim, quando as prisões não garantem condições básicas aos
presos – separação por tipo de infrator, segurança contra violência de agentes
penitenciários e de outros presos, condições mínimas de saúde, higiene, alimentação e
abrigo – as grandes organizações criminosas, pela força e pela proteção oferecida,
exercem uma forte atração aos presos que não pertencem a nenhuma rede criminosa.

Assim, ou se adota no Brasil uma política estratégica em prol da segurança
pública e da garantia dos direitos sociais ou a matança de jovens, na maioria homens,
pobres e negros (IPEA, 2005), não terá fim, sejam eles traficantes de drogas, vítimas
de bala perdida ou de um conflito interpessoal, membros de quadrilhas criminosas,
policiais ou agentes penitenciários.

16. Não é à toa que as Polícias Militares no país têm investido recursos em programas educionais de “resistência às drogas e à violência”.
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