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Proporção é a mais alta da década, segundo estudo do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança
divulgado nesta quarta. Assassinato é causa de metade das mortes de jovens

75% das vítimas de homicídio no País
são negras, aponta Atlas da Violência

Marco Antônio Carvalho, O Estado de S.Paulo
05 de junho de 2019 | 11h26

SÃO PAULO - O Atlas da Violência, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra em sua mais nova edição que 75,5% das
vítimas de homicídio no País são negras, maior proporção da última década. O crescimento nos
registros de assassinatos no Brasil, que alcançou patamar recorde em 2017, atinge
principalmente essa parcela da população, para quem a taxa de mortes chega a 43,1 por 100 mil
habitantes - para não negros, a taxa é de 16.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 5, e tem como base registros do Ministério da Saúde
nas cidades brasileiras ao longo de 2017, ano em que aconteceram 65,6 mil homicídios, o equivalente a
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179 casos por dia. Com o Atlas, agora é possível entender os números de forma mais aprofundada, com
informações das vítimas como cor, idade e escolaridade.

Apesar de as vítimas negras corriqueiramente serem maioria nos registros, o dado de 2017 mostra que
essa prevalência tem crescido. Em 2007, por exemplo, os negros eram 63,3% dos assassinados,
proporção que aumentou continuamente até atingir os 75,5% em 2017 - foram 49,5 mil homicídios
contra negros naquele ano e 16 mil de não negros.
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Violência
Estudo mostra discrepância na violência letal contra negros e contra brancos no País
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O estudo usa a definição do IBGE para definir pessoas negras como as que se classificam como pretas
ou pardas. Os não negros são os brancos, amarelos ou indígenas. “Proporcionalmente às respectivas
populações, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017, aproximadamente 2,7 negros
foram mortos”, apontam os pesquisadores.

O documento mostra que no período de uma década (2007 a 2017), a taxa de negros assassinados
cresceu 33,1%, já a de não negros apresentou um pequeno crescimento de 3,3%. “Analisando apenas a
variação no último ano, enquanto a taxa de mortes de não negros apresentou relativa estabilidade, com
redução de 0,3%, a de negros cresceu 7,2%”, descreve o estudo.

A discrepância faz com que em alguns Estados a diferença entre as vítimas seja ainda mais acentuada. O
Atlas destaca o caso de Alagoas, onde a taxa de mortes de negros é de 67,9 por 100 mil habitantes, a
quinta mais elevada do País. O mesmo Estado tem uma taxa de morte de não negros de 3,7, a mais
baixa de todas.  

Atlas da Violência

“De fato, é estarrecedor notar que a terra de Zumbi dos Palmares é um dos locais mais perigosos do
país para indivíduos negros, ao mesmo tempo que ostenta o título do estado mais seguro para
indivíduos não negros (em termos das chances de letalidade violenta intencional). Em termos de
vulnerabilidade à violência, é como se negros e não negros vivessem em países completamente
distintos”, dizem os pesquisadores.

Os cinco estados com maiores taxas de homicídios de negros estão localizados na região Nordeste. Em
2017, o Rio Grande do Norte apresentou a taxa mais alta, com 87 mortos a cada 100 mil habitantes
negros, mais do que o dobro da taxa nacional, seguido por Ceará (75,6), Pernambuco (73,2), Sergipe
(68,8) e Alagoas (67,9).

Já os Estados que possuem menores taxas de homicídio de negros foram São Paulo, com 12,6 negros a
cada 100 mil habitantes deste segmento; Paraná, com 19; e Piauí, com 21,5.

Douglas Belchior, membro da União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe
Trabalhadora (Uneafro) e ativista, classifica os números como a expressão do “genocídio do negro
brasileiro”. “É muito triste que ano após ano os números mostrem a óbvia permanência da violência e
que isso não comova a sociedade, que isso não pare tudo e force uma discussão sobre o problema”. diz.

Belchior entende o número como consequência da negação de direitos sociais à população negra. “Não
vemos políticas no sentido de dar acesso à educação, trabalho e renda para a população negra”, diz.
“Por outro lado, há também uma política de segurança onde a polícia mata negros, levando ainda a um
efeito indireto, o de que se o Estado pode ser violento contra a população negra, a população civil
também pode”, acrescenta.

O historiador Eduardo Ribeiro é coordenador da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas,
movimento que “identifica na retórica da guerra às drogas a principal justificativa política
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contemporânea para a manutenção de práticas sofisticadas de perpetuação de opressão racial sob a
população negra”, segundo descreve o site oficial.

“Se os brancos fossem a maioria dos afetados pela guerra às drogas, veríamos outra política em
execução”, pontua Ribeiro. Ele explica que desde a sua constituição, essa forma de atuação contra as
drogas, em que a punição e a prisão são privilegiadas, historicamente se mostrou como uma maneira de
criminalizar a população negra. “A orientação punitivista na segurança pública e a orientação racista no
Judiciário são dois componentes que impulsionam mortes.”

O Atlas destaca que a guerra desencadeada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) e pelo
Comando Vermelho (CV) a partir de 2016, mas com grandes consequências em 2017, teve um papel
relevante no aumento dos homicídios. As maiores facções brasileiras e seus respectivos aliados
regionais passaram a se confrontar pelo domínio de novos mercados de drogas em um embate cuja
expressão mais visível foram os massacres em cadeias em janeiro de 2017, que deixaram 138 presos
mortos, mas que também se espalhou pelas ruas das grandes cidades.

Metade das mortes de jovens de 15 a 19 anos é causada por assassinatos

O Atlas da Violência mostra que, entre todas as causas de mortes de jovens - como doenças e acidentes
de trânsito, por exemplo -, a que aparece com mais frequência é o assassinato. Em 2017, 35.783 jovens
foram assassinados no Brasil. Esse número representa uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil
jovens no país, taxa recorde nos últimos dez anos, aponta a pesquisa.

"Homicídios foram a causa de 51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% para pessoas de 20
a 24; e de 38,6% das mortes de jovens de 25 a 29 anos”, descrevem os pesquisadores.

O coordenador da pesquisa, o economista Daniel Cerqueira, disse ao Estado que os dados
apresentados deveriam guiar a implementação de políticas públicas no setor. “Qualquer planejamento
tem como primeiro ponto o diagnóstico para que se possa oferecer o remédio e entender quais
resultados são esperados. Não há como pensar em pacote de segurança pública levando em
consideração ações cujas consequências não são conhecidas”, diz. “O Atlas indica quem são as vítimas:
negros, moradores de comunidades vulneráveis, com pouca escolaridade. Isso deveria implicar uma
ação focalizada nesses territórios.”

Observando especificamente o grupo dos homens jovens, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes
chega a 130,4 em 2017. “Dos 35.783 jovens assassinados em 2017, 94,4% (33.772) eram do sexo
masculino.”

Os autores destacam que os dados apresentados explicitam a necessidade de “investimentos na
juventude, por meio de políticas focalizadas nos territórios mais vulneráveis socioeconomicamente, de
modo a garantir condições de desenvolvimento infanto-juvenil, acesso à educação, cultura e esportes,
além de mecanismos para facilitar o ingresso do jovem no mercado de trabalho”.

Leia aqui a íntegra do Atlas da Violência 2019.

Mais conteúdo sobre: PCC [Primeiro Comando da Capital] CV [Comando Vermelho]

IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] homicídio racismo segurança pública

Atlas da Violência
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Estudo do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança volta a defender restrições de acesso a armas.
Presidente Bolsonaro facilitou acesso por decreto e está sendo questionado na Justiça

Por que a difusão de armas de fogo
pode aumentar a insegurança? Atlas
da Violência responde

Marco Antônio Carvalho, O Estado de S.Paulo
05 de junho de 2019 | 11h25

SÃO PAULO - O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública divulgaram nesta quarta-feira, 5, o Atlas da Violência 2019, um estudo sobre os
dados de homicídios no País e as características de quem foi vitimado. O estudo, que é considerado um
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dos mais importantes da área da segurança pública, traz uma seção específica em que discute o uso de
armas de fogo nesses crimes.

Primeiramente, os pesquisadores lembram que “os dados sobre violência armada no Brasil mostram a
escalada de homicídios no rastro de uma verdadeira corrida armamentista que varreu as décadas de
1980 e 1990 até 2003”. O estudo defende que o Estatuto do Desarmamento, associado a outros
fatores, teve o poder de desacelerar o aumento dos homicídios a partir de 2003, ano em que foi
promulgado. A violência continuou a crescer, mas em um ritmo menor se comparado com os patamares
da década de 1990, por exemplo.

“Enquanto nos 14 anos após o Estatuto do Desarmamento, entre 2003 e 2017, o crescimento médio
anual da taxa de homicídios por arma de fogo no país foi de 0,85%. Nos 14 anos antes do ED, a taxa
média anual havia sido de 5,44%, ou mais de seis vezes maior”, aponta a pesquisa.

O Atlas faz um compilado de estudos, chegando à conclusão de que uma maior circulação de armas na
sociedade tem o efeito de levar a mais crimes. “Existe um consenso na literatura científica sobre o
malefícios da circulação de armas de fogo na sociedade. O Estatuto cumpriu um bom papel ao frear o
crescimento dos homicídios. Importante entender que existem outras variáveis, como a atuação das
facções, questões demográficas e socioeconômicas”, diz ao Estado Daniel Cerqueira, coordenador da
pesquisa.

“Fica a dúvida, para o futuro da nação, se a guerra das facções penais somadas à possibilidade de
crescente armamento da população e à adesão a uma retórica de embrutecimento policial e da licença
para matar sobrepujará ou não uma tendência de queda de homicídios para os próximos anos”,
acrescenta os pesquisadores na conclusão do Atlas.

Armas
Estudo mostra que a partir de 2003 houve desaceleração da violência letal praticada com arma de fogo

Homicídios praticados com arma de fogo
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A discussão ocorre poucas semanas depois de o presidente Jair Bolsonaro baixar novo decreto em
que confirma a tendência de facilitação para posse e porte de arma de fogo para cidadãos. A
medida é questionada no Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Ministério Público
Federal na Justiça Federal.  O governo federal sustenta que a medida é legal e visa a atender o
direito de legítima defesa do cidadão. A gestão Bolsonaro pondera também que o Estatuto do
Desarmamento não teve êxito no controle da violência, já que a quantidade de homicídios continuaram
crescendo ano a ano. 

O estudo reúne quatro pontos em que resume os efeitos da circulação de armas no aumento da
insegurança pública. Veja:

Suicídios e feminicídios

Uma arma de fogo dentro do lar faz aumentar as mortes violentas dos moradores, seja por questões que
envolvem crimes passionais e feminicídios, seja porque aumenta barbaramente as chances de suicídio,
ou ainda porque aumentam as chances de acidentes fatais, inclusive envolvendo crianças. Por exemplo,
Dahlberg et al. (2004), mostraram que o risco de um homem cometer suicídio em casas onde há armas
aumenta 10,4 vezes. Segundo Fowler et al. (2017), em função de acidentes domésticos envolvendo
armas de fogo, a cada ano 1.300 crianças são mortas nos EUA e 5.790 são internadas a cada ano.

Brigas interpessoais

Uma parte significativa dos crimes violentos letais intencionais é perpetrada por razões interpessoais.
No Brasil, cerca de 4% dessas mortes ocorrem por latrocínio. Por outro lado, alguns trabalhos, como o
de Dirk e Moura (2017), com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mostraram
que, no total dos casos de crimes letais intencionais conhecidos, mais de 20% das mortes ocorrem por
questões interpessoais, como brigas de vizinho, crimes passionais, brigas de bar, etc. Portanto, o
indivíduo com uma arma de fogo na mão que se envolve em um conflito aumenta as chances de
ocorrência de uma tragédia.

Roubo e extravio

Significativa parcela das armas legais são extraviadas ou roubadas e terminam em algum momento
caindo na ilegalidade, fazendo com que o preço da arma no mercado ilegal diminua e facilitando o
acesso à arma aos criminosos contumazes. A CPI das Armas realizada pela Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro, mostrou dados robustos sobre a questão. Em 10 anos no estado do Rio de
Janeiro, foram extraviadas ou roubadas 17.662 armas das empresas de vigilância ou segurança privada.
Nessa mesma CPI mostrou-se que das armas ilegais apreendidas, 68% tinham sido armas legais num
primeiro momento vendidas no território nacional e 18% tinham sido armas desviadas das Forças
Armadas ou polícias. Ou seja, 86% das armas ilegais foram em algum momento legais e depois
desviadas para o crime.

Fator surpresa

A arma de fogo no ambiente urbano é um bom instrumento de ataque, mas um péssimo instrumento de
defesa, em vista do fator surpresa. Aliás, as mortes de inúmeros policiais nos dias de folga atestam esse
ponto. De outra forma, uma pesquisa do IBCCRIM mostrou que uma vítima de um assalto quando
armada possui 56% a mais de chances de ser morta do que a vítima desarmada.
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