
ESTUDO

Número de homicídios cresce
na Região Metropolitana de BH
A análise da incidência de homicídios na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de 1980
a 1995, mostra que esse tipo de mortalidade vem crescendo com regularidade desde a
década de 80 e que os adolescentes são mais vulneráveis aos crimes com arma de fogo
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ste artigo preten-
de descrevera si-
tuação de mor-
tesporhomiczdio
na Região Metro-

politana de Belo Horizonte
(RMBH). A RMBHé hoje com-
posta por 24 municípios. Du-
rante o período analisado
(1980/95), houve várias mu-
danças incluindo emancipa-
ção de municípios (até 1990
eram 18, quese desdobraram
em 20 a partir de 1991 e, em
24, a partir de 1996). Neste
sentido, optamos por empre-
ender a análise consideran-
do a situação que era efetiva
entre os anos de 1991 e 1996.
Os dados de população fo-
ram extrapolados pelo Cen-
tro de Estatística e Infor-
mações da Fundação João
Pinheiro(CEI/FJP)1 , respei-
tando-se a área geográfica
dos municípios criados a
partir de 1991, tomando-se

por base os dados dos censos
demográficosde 1980, 1991 e
1996.

A análise se efetivará a
partir dos dados do Sistema
de Informações sobre Morta-
lidade do Ministério da Saú-
de, selecionando-se do grupo
"Causas E,cternas" (que reú-
nedàdos de acidentes de trân-
sito, suicídios, homicídios,
acidentes de trabalho e aci-
dentes em geral) da Classifi-
cação Internacional de Do-
enças (CID), 92 revisão, os
dados sobre Homicídio e Le-
sões Intencionais (E960.0 -
E9 69.9). Dentro deste grupo,
serão feitas comparações re-
lativas às lesões provocadas
por arma de fogo (E965.0 -
E965.4).

O objetivo é descrever o
comportamento deste conjun-
to de óbitos para a série his-
tórica compreendida entre
os anos de 1980e 1995.
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Gráfico 1
Proporção de óbitos por Homicídio em relação aos

óbitos por Causas Externas - RMBH

Os dados se reterem a todas as ocorrências classificadas entre as causas E960 a E969.

Gráfico 2
Taxa de Mortalidade por Causas Externas
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Mortalidade por
Causas Externas e
Homicídios

Uma boa maneira de analisar a
magnitude da mortalidade por homi-
cídios na RMBH é dimensioná-la
junto à magnitude do total de mortes
por causas externas.

Observa-se que, na média, a
mortalidade por homicídios na RMBH
representa 17,4% do total de mortes
do grupo causas externas. Percebe-
se, através do gráfico 1, que esta
proporção vem apresentando uma
tendência de crescimento mais ou
menos regular a partir da metade da
década de 80.

Por outro lado, quando se analisa
o desenvolvimento relativo do total
de mortes por Causas Externas na
RMBH, observa-se uma ligeira ten-
dência de queda na taxa apurada,
considerando-se todo o período (grá-
fico 2). Esse fato reforça a intensida-
de e a importância do fenômeno do
homicídio dentro da análise da vio-
lência na RMBH.

Mortalidade por
Causas Ignoradas e
Homicídios

As chamadas "Causas Ignoradas",
ou "Lesões que se ignora se acidental
ou intencionalmente mugidas" (E980
- E989), são aqueles casos associa-
dos a óbitos em que não se conse-
guiu determinar a natureza da morte,
se acidental, homicídio ou suicídio.

Freqüentemente se associa essa
classificação a um possível sub-re-
gistro do grupo homicídios (SOUZA,
1996), principalmente quando há
envolvimento de armas de fogo
(E985.0 a E985.4).

Com relação ao total do grupo de
causas externas, as causas ignoradas
representam, na RMBH, uma média
de 12% dos óbitos, alcançando um
pico de 20,1% em 1997 e regredindo,
consistentemente a partir de então,
até alcançar 2,9% em 1995. No que

Número de óbitos por 100 mil habitantes

se refere às causas ignoradas em que
houve uso de arma de fogo, estas
representam, em média, 6,11% do
total de óbitos por homicídio (gráfico
3) e 11,35% do total de homicídios
onde houve uso de armas de fogo
(E965.0 - E965.4).

Considerando-se o desenvolvi-
mento pelo período de análise, ape-
sar das variações apresentadas, per-
cebe-se uma tendência para a esta-
bilidade em torno da média, o que
demonstra a manutenção da propor-
ção entre 6 e 8% do total de óbitos
por homicídio.

Esse patamar indica um bom ín-
dice de confiabilidade dos dados,
frente a um possível sub-registro dos
homicídios, por meio de seu mas-
caramento como mortalidade por
causas ignoradas.

Mortalidade por
Homicídios

Analisando o desenvolvimento
do número absoluto de óbitos por
homicídios para o Estado de Minas
Gerais, observa-se uma tendência
que aponta para um crescimento
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Tabela 1
Número de óbitos por homicídio segundo sexo

Minas Gerais

Masculino
1019
926
939
869
948
856
880
873
866

1.030
1.009
1.053

940
1.008

917
1.028

15.161

Sexo
Feminino

134
161
158
136
175
158
144
140
143
166
142
153
152
179
168
145

2.454

Ignorado
4
2
o
2
4
1
2
3
1
1
1
2
5
2
6

12
48

Total

1.157
1.089
1.097
1.007
1.127
1.015
1.026
1.016
1,010
1.197
1.152
1.208
1.097
1.189
1.091
1.185

17,663

Ano

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Total

Fonte: SIM/MS
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Gráfico 3
Proporção de óbitos por Causas Ignoradas em relação

ao total de óbitos por Homicídio - RMBH

lento e progressivo. A série se inicia
num padrão comparativamente ele-
vado, sofre uma queda significativa
até 1988, voltando a subir no final do
período, conforme se depreende
dos dados da tabela 1.

Em termos relativos, entretanto,
observa-se, considerando-se todo o
período, uma ligeira tendência à
queda na taxa de homicídios, que
oscila entre 8,65 e 6,7 homicídios
por 100 mil habitantes, atingindo
uma média de 7,42 como se vê no
gráfico 4.

A população masculina aparece
como vítima em 85,8% dos casos, em
média, contra apenas 13,9% de
vitimização para o sexo feminino,
em média, confirmando a grande
diferenciação entre os gêneros nes-
se tipo de mortalidade.

Para a RMBH, por outro lado,
observa-se uma tendência bastante
clara para o crescimento das ocor-
rências de mortalidade por homicí-
dio tanto em termos absolutos, como
em termos relativos (tabela 2 e grá-
fico 5).

A taxa de mortalidade por homi-
cídio é, na RMBH, bem superior
àquela apresentada para o Estado. A
série começa num patamar bastante
elevado (17,17 homicídios por 100
mil habitantes), apresentando queda
significativa e regular até 1985, vol-
tando a subir no restante do período,
atingindo 15,68 em 1995.

Na RMBH, conforme se observa,
a diferença de vitimização entre
homens e mulheres é ainda maior,
atingindo, na média, a proporção de
87,61% dos óbitos por homicídios
para osexo masculino, contra 12,29%
para o sexo feminino, o que confir-
ma e reforça a tendência apresenta-
da para o Estado como um todo.

Comparando-se a mortalidade por
homicídio entre a cidade de Belo
Horizonte e a área metropolitana
(isto é, a soma dos outros municípios
da RMBH), observam-se, aproxima-
damente, as mesmas tendências
apontadas para a RMBH como um
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todo. Apenas a cidade de Belo Ho-
rizonte contribui com 64,3% do total
da mortalidade por homicídio da
RMBH, em média, para o período
analisado, sendo 64,2% dos óbitos
para o sexo masculino e 65,1% do
total para o sexo feminino.

Para a cidade de Belo Horizonte,
a distribuição da mortalidade por
homicídios entre os sexos alcança
87,54% para o sexo masculino, con-
tra apenas 12,46% para o sexo femi-
nino, em média. Para a área metro-
politana, a tendência permanece,
mostrando 87,61% para a mortalida-
de entre homens contra 12,29 0/6 para
as mulheres.

A taxa de homicídios para a
cidade de Belo Horizonte é sempre
maior do que a verificada para a área
metropolitana, com exceção de 1980,
1983 e 1990, atingindo, em seu pico
superior, 17,94 homicídios por 100
mil habitantes em 1995, conforme se
observa no gráfico 6.

Esses dados indicam a preponde-
rância absoluta da mortalidade por
homicídios para o sexo masculino e
a tendência de crescimento aponta-
do por esse tipo de violência na
cidade de Belo Horizonte, que apre-
senta taxas duas vezes maiores do
que a média observada para o Estado
como um todo.

Destaca-se, também, o progressi-
vo distanciamento entre a taxa de
Belo Horizonte e a da área metropo-
litana, a partir do início da década
de 90.

Mortalidade por
homicídio segundo
faixas etárias

Analisando-se a distribuição de
homicídios pelas faixas de idade' na
RMBH, constata-se, num primeiro
momento, que a maior parte das
vítimas concentra-se na faixa etária
compreendida entre 20 e 29 anos.
Na série histórica estudada, esse fato
somente não é válido para 1981,
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Gráfico 4
Taxa de Mortalidade por Homicídio

Minas Gerais

Número de Óbitos por 100 mil habitantes

Tabela 2
Número de óbitos por homicídio segundo sexo

RMBH

	

Ano	 Sexo	 Total
Masculino	Feminino	Ignorado

	1980	412	 36	 o	448
	1981

	298	 32
	 o	330

	1982	270	 50	 o	320
	1983

	254	 39
	 1	294

	1984	257	 54
	 312

	1985	229
	 35	 o	264

	1986	24.0	 45	 280
	1987	275	 38

	 314
	1988	270	 52	 o	 322
	1989	360	 47	 o	407
	1990	351	 44	 o	 395
	1991	426	 45	 o	471
	1992	381	 56	 O	437
	1993	409	 56	 o	 465
	1994	368	 51	 420
	1995	517	 66	 584

	

Total	5.317	746	 6	6.069

Fonte: SIM/MS
Os dados se reterem a todas as ocorrências classificadas entre as causas E960 a E969
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Gráfico 5
Taxa de Mortalidade por Homicídio
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Gráfico 6
Taxa de Mortalidade por Homicídio

Belo Horizonte - Área Metropolitana
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com algumas oscilações pontuais.
Essa diferença de vitimização não

tem substrato na configuração etária
da população. Já no censo de 1980,
a RMBH apresentava uma propor-
ção maior de adultos de 30-49 anos
(21,5%), se comparada aos jovens de
20-29 anos (20,86%). Essa diferença
favorável ao grupo 30-49 anos se
acentuou no censo de 1991, quando
passou a representar 26,06% da

6	-	 -
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1983 e 1992, quando os homicídios
na faixa de 30 a 49 anos adquirem
maior proeminência. Analisando-se
mais detidamente o gráfico 7, pode-
mos observar que os homicídios
entre jovens adultos de 20-29 anos
oscila ao redor de 40% dos casos ao
longo da série histórica delimitada.
Os homicídios entre os adultos (30-
49 anos), por sua vez, mantêm-se no
período em torno de 35% dos casos,
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Número de óbitos por 100 mil habitantes

população contra 19,5% do grupo
20-29 anos.

Por sua vez, entre 1980/95, a
vitimização de adolescentes (15-19
anos) oscilou entre 10% e 15% do
total de homicídios. Nesse sentido,
podemos afirmar, de forma mais
contundente, que as principais víti-
mas desse crime na RMBH são basi-
camente jovens', compreendendo
mais da metade dos homicídios no
período estudado.

Em termos da manifestação do
fenômeno na cidade de Belo Hori-
zonte e na área metropolitana, há
algumas diferenças que merecem
maiores considerações. No que se
refere à maior vitimização de jovens
na faixa etária de 20 a 29 anos, o
padrão da RMBH repete-se na Capi-
tal e na área metropolitana, respec-
tivamente 39,6% (DP = 2,913) e 39%
(DP = 3,004) de participações mé-
dias4.

Entretanto, há diferenças quanto
à proporção de homicídios em certas
faixas etárias. Na Capital, por exem-
plo, a proporção média de homicí-
dios entre jovens de 15 a 19 anos, no
período, foi de 12,7% (DP= 1,676)
enquanto que na área metropolitana
limitou-se a 10,7% (DP = 2,723). O
inverso ocorre nas vítimas entre 30
e 49 anos, de modo que, na área
metropolitana, a proporção média
foi de 38,7% (DP = 3,411) e, na
Capital, essa média foi inferior, em
tomo de 35% (DP = 3,014), conforme
evidencia o gráfico 8.

Estes dados sugerem que o homi-
cídio vitimiza proporcionalmente
mais jovens na Capital do que na área
metropolitana. Nesta última há uma
maior participação dos adultos entre
as vítimas. É importante salientar que
o fato fica muito mais evidente se
compararmos os dados de Belo
Horizonte com os dados dos peque-
nos municípios da área metropo-
litana.

Os 13 municípios da área metro-
politana que apresentavam popula-
ção inferior a 60 mil habitantes no
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GRÁFICO 7
Proporção de Homicídios segundo Faixa Etária
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início da década de 90 manifestam,
juntos, uma especificidade em rela-
ção à Capital. A maior proporção de
vítimas de homicídios nesse grupo
de municípios apresenta idade su-
perior a 30 anos, sendo que a média
do período alcança 56%. Por seu
turno, os jovens entre 15 e 29 anos
apresentam uma proporção média
de apenas 40%, bem inferior à da
Capital.

Esse fato não pode ser explicado,
a princípio, pela estrutura etária dos
municípios da área metropolitana.
Conforme evidenciam os censos
demográficos do IBGE de 1980 e de
1991, as participações proporcio-
nais dos grupos etários no total da
população em Belo Horizonte são
semelhantes àquelas observadas na
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área metropolitana «5

Os dados apontam, assim, para
especificidades nas situações sociais
geradoras dos homicídios em Belo
Horizonte e nos municípios da área
metropolitana. Pesquisas posterio-
res poderão esclarecer melhor o
fenômeno.

Outro aspecto a ser ressaltado é
a relativa estabilidade da distribuição
dos homicídios entre as faixas etárias
ao longo do tempo, na RMBH. A
despeito de algumas oscilações,
pode-se perceber (gráfico 7) que a
cota de cada faixa de idade no total
de homicídios ao longo da década de
80 não se alterou muito como tam-
bém manteve-se na primeira metade
da década de 90.

Para se diagnosticar, entretanto,

se ao longo desse período há uma
tendência de crescimento ou não de
vitimização de algum grupo etário, é
necessário trabalhar com taxas de
homicídio. Tal empreendimento foi
prejudicado porque não dispúnha-
mos das projeções populacionais da
RMBH, por faixa etária, para os
períodos de 1981 a 1990 e de 1992
a 1995. Tínhamos à nossa disposição
apenas dados dos censos de 1980 e
1991 e uma projeção para 1985.
Resolvemos, então, fazer também
uma projeção para 19956, de modo
a permitir um pequeno exercício
analítico utilizando quatro taxas de
homicídio, englobando toda a série
histórica.

A análise da tabela nos permite
destacar, em primeiro lugar, que, em
quase todas as faixas etárias, com
exceção de 0-14 anos, ocorre uma
queda das taxas na primeira metade
da década de 80, com conseqüente
retomada do crescimento no
qüinqüênio posterior e afirmação no
início da década de 90. É a mesma
tendência observada na taxa de ho-
micídio agregada, conforme
gráfico 5.

O crescimento na vitimização dos
diversos grupos etários que se deu a
partir de 1985 foi mais acentuado
entre os jovens de 15-19 anos,
sendo o único grupo que superou o
patamar da taxa de 1980. Também os
jovens de 20-29 anos incrementaram,
de forma considerável, o nível de
vitimização na RMBH.

As taxas de homicídios entre
crianças, conforme se observa, apre-
sentam crescimento contínuo, tendo
mais que duplicado no período de-
limitado.

Mortalidade por
homicídio segundo
faixa etária e sexo

Incluindo-se a variável "sexo" na
análise da distribuição etária dos
homicídios, pode-se perceber algu-

o
1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994

--- 0-14
—a— 15-19
—*--- 20-29
---30-49
-*-- 50+

TABELA 3
Taxas de Mortalidade por Homicídio

segundo Faixa Etária 7 - RMBH

Faixa Etária	1980	1985	1991	1995

0-14	 0,55	1,19	1,26	1,41

15-19	 17,69	9,57	13,3	21,28
20-29	 33,20	16,98	28,82	30,86
30-49	 30,20	12,22	19,19	21,68

50+	 16,80	6,66	11,33	12,16

Fonte: Cálculo dos pesquisadores baseado nos censos demográficos de 1980 e 91 Anuário
Estatístico de Minas Gerais 1987 e dados do SIM/MS.



GRÁFICO 9
Proporção de Homicídios segundo Faixa Etária
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GRÁFICO 8
Proporção de Homicídios na Faixa Etária

30 a 49 anos

45

40

35

30

25

20

15

10

5

45

40

35

30

25

20

mas variações importantes em rela-
ção à realidade anteriormente
delineada. Há padrões distintos de
vitimização entre homens e mulhe-
res considerando-se as faixas de
idade.

Na análise do grupo etário mais
sujeito à vitimização, as mulheres
apresentam uma especificidade em
relação aos homens. Nestes, preva-
lece o padrão geral da RMBH, de
modo que os jovens com idade entre
15 e 29 anos compõem o grupo
etário com maior participação
percentual no total das mortes ao
longo de todo o período delimitado.

Em praticamente todos os anos, com
exceção de 1983, mais de 50% dos
homicídios entre os homens concen-
traram-se na faixa de idade indicada.

Já entre as mulheres, o grupo
etário de 30 a 49 anos adquire uma
relevância destacada. Em dez anos
da série histórica, constituiu-se no
grupo de maior vitimização, supe-
rando inclusive em vários anos o
somatório das vítimas entre 15 e 29
anos. Em termos da média do perío-
do, correspondeu a 37,5% das víti-
mas (DP = 6,904), contra 31,5% (DP

= 6,488) do grupo 20-29 anos e 12%
(DP = 4,518) do grupo 15-19 anos.

Conclui-se assim que, na RMBH,
as vítimas masculinas de homicídios
são basicamente jovens, enquanto
que as vítimas femininas apresentam
idade mais avançada. Essa diferença
no perfil da vitimização dos sexos na
RMBH não se deve à estrutura etária.
Assim, o censo de 1991 revelou que,
na RMBH, 19,9% dos homens tinham
idade entre 20 e 29 anos, e 26,01%
idade de 30 a 49 anos. Entre as
mulheres, as proporções são, res-
pectivamente, 19,73% e 26,95%,
muito semelhantes às dos homens.

Outro aspecto a ser mencionado
refere-se às diferenças em relação à
vitimização de crianças (0-14 anos).
Entre os homens, essa faixa de idade
manteve, ao longo da série histórica,
participação proporcional com rela-
tiva regularidade, nunca superando
4% do total. Contudo, entre as mulhe-
res, as crianças vítimas de homicí-
dios têm uma participação conside-
rável. Em termos da série histórica,
esse grupo etário apresenta uma
grande irregularidade, oscilando de
0% em 1991 a 17,1% em 1985. No
que refere à média do período, as
mulheres entre 0-14 anos vítimas de
homicídios situam-se em torno de
7,4% do total (DP = 4 ,693)8 , sendo
superior em mais de três vezes à
média masculina.

Se compararmos os dados da área
metropolitana com os da Capital é
possível identificar singularidades
na vitimização de homens e mulhe-
res nas diversas faixas etárias. Entre
os homens, por exemplo, a área
metropolitana se distingue da Capi-
tal na maior proporção de homicí-
dios no grupo de adultos (30-49
anos), representando na média do
período 38% (DP = 3,398) dos homi-
cídios contra 34% da Capital (DP =

3,775). Essa diferença favorável à
área metropolitana na faixa etária
dos adultos é compensada pela maior
proporção de homens adolescentes
(15-19 anos) que são vitimizados na
Capital, cuja média foi de 12,6% (DP

= 1,793) contra 10,8% (DP = 3,109)

o
1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994

—$-- AMetr

-- BHZ

o
1980	1982	1984	1986	1988	1990	1992	1994
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na área metropolitana. Entre os jo-
vens adultos (20-29 anos), as dife-
renças entre a Capital e a área
metropolitana são insignificantes.

No caso das mulheres, a Capital
também se destaca em relação aos
homicídios das adolescentes. A des-
peito da extrema irregularidade no
período estudado, oscilando de 3,7%
do total de homicídios em 1993 a
28,6% em 1981, as mulheres adoles-
centes representaram, na média,
13,6% do total de mulheres assassi-
nadas na capital entre 1980 e 1995
(DP = 5,970). Na área metropolitana,
esse número foi menor, por volta de
8,3% (DP = 5,603). Esta última des-
taca-se da Capital na maior propor-
ção de homicídios entre mulheres de
20-29 anos e de 30-49 anos.

Em termos da performance das
diversas faixas etárias masculinas e
femininas ao longo da série histórica
na RMBH, merece destaque o fato de
que não há uma tendência nítida se
delineando entre as vítimas mascu-
linas de homicídio. As oscilações ao
longo do tempo são pequenas, não
ultrapassando 10 pontos percentuais,
o que sugere uma certa estabilidade
da participação das faixas etárias no
total de homicídios.

No caso das faixas etárias femini-
nas, a irregularidade é a marca regis-
trada. As oscilações de um ano para
o outro são constantes e marcantes,

como ocorre entre 1984 e 1990 nos
grupos de 20-29 anos e 30-49
anos'. Nesse sentido, as tendências
históricas não são facilmente
visualizadas. Entretanto, adotando-
se o recurso do cálculo das médias
móveis, é possível identificar mais
facilmente as tendências eventual-
mente existentes10.

Assim é possível afirmar que, no
período 1980/95, na RMBH, há uma
crescimento da participação
percentual das vítimas femininas entre
30-49 anos no total de homicídios
entre as mulheres. As médias, a
partir do final da década de 80,
passam a girar em torno de 40%,
sendo que, nos anos anteriores, as
médias estavam no patamar de 35%.
Esta tendência é muito mais destaca-
da na área metropolitana do que na
Capital.

Por outro lado, é possível consta-
tar um decréscimo da proporção de
homicídios femininos entre as ado-
lescentes. Enquanto que, no início da
década de 80, as médias ficavam por
volta de 15%, na década de 90, as
médias caem para algo em tomo de
10%. Belo Horizonte, nesse caso,
apresenta a queda mais brusca nos
níveis de homicídios de adolescen-
tes em relação às demais faixas
etárias.

A princípio, esses dados não
permitem concluir que os homens

não apresentam mudanças nos ní-
veis de vitimização de suas faixas
etárias e nem que as mulheres adul-
tas estão se tomando mais vulnerá-
veis aos homicídios na RMBH. Para
embasar tal diagnóstico, seria neces-
sário o cálculo das taxas de homicí-
dios na faixas etárias de cada um dos
sexos ao longo de toda a série
histórica. Como dispomos de dados
apenas para quatro anos da série, as
análises seguintes devem ser
relativizadas.

Os dados revelam, por um lado,
que, em praticamente todas as faixas
etárias masculinas e femininas, ocor-
re uma queda das taxas no início da
década de 80, com posterior defini-
ção de tendência de crescimento.

Entre os homens, por exemplo,
vale registrar que o grupo de 15-19
anos apresentou os maiores níveis
de crescimento das taxas de homicí-
dio a partir de 1985, algo em tomo
de 130%. O grupo de 20-29 anos
também teve crescimento conside-
rável, 87,9%. As faixas etárias acima
de 30 anos, por sua vez, apresenta-
ram níveis mais modestos de cresci-
mento das taxas de homicídio. Foram
também aquelas que sofreram a queda
mais abrupta das taxas entre 1980 e
1985.

Repetindo o padrão geral da
RMBH, as crianças do sexo masculi-
no (0-14 anos) constituíram-se no
único grupo com tendência de cres-
cimento continuo das taxas entre
1980 e 1995. A taxa de homicídios
entre crianças quase que triplicou no
período delimitado.

Entre as mulheres, por sua vez,
merece destaque o crescimento
percentual das taxas de homicídio
nos grupos etários de 30-49 anos e
acima de 50 anos. São os únicos
grupos cujas taxas em 1995 supera-
ram aquelas existentes no ano de
1980. Em outras palavras, o cresci-
mento das taxas de homicídio entre
as mulheres na RMBH tem vitimizado
principalmente as mulheres adultas.

Tabela 4
Taxas de Mortalidade por Homicídio segundo

Faixa Etária e Sexo - RMBH

IDADE	1980	 1985	 1991	1995
HOM MUL HOM MUL HOM MUL HOM MUL

0-14	0,88	0,22	1,24	1,12	2,49	0,00	2,30	0,50
15-19	32,75	3,84	16,97	2,49	25,50	1,72	40,35	3,19

20-29	64,14	4,03	31,93 3,64	55,14	4,32 60,00	3,74

30-49	57,97	4,24	23,12	2,09	35,55 4,31	38,76	5,96

50+	33,18	3,99	12,04	2,39	22,31	2,86	21,59	4,91

Fonte: Cálculo dos pesquisadores baseado nos censos demográficos de 1980 - 91 Anuário
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Gráfico 10
Proporção de Homicídios por Arma de Fogo
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Tabela 5
Número de Homicídio por Arma de Fogo segundo sexo

RMBH

Ano	 Sexo	 Total
Masculino	Feminino	Ignorado

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Total

258
166
131
125
143
127
139
157
133
180
192
245
201
239
219
331

2.986

19
12
16
16
15
15
14
14
23
15
20
11
21
23
22
26

282

o
o
o
o
1

o
o
1

O

o
o
o
o
o
o
o
2

277
187
147
141
159
142
153
172
156
195
212
256
222
262
241
367

3.270

Fonte: SIM/MS
Os dados se referem a todas as ocorrências classificadas entre as causas E960 a E969

NÚMERO DE HOMICÍDIOS CRESCE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BH

Os dados se referem a todas as ocorrências classificadas entre as causas E965.0 a E965.4

Mortalidade por
Homicídios com
Arma de Fogo

Nesta seção, pretende-se analisar
a incidência de óbitos por homicí-
dios em que houve uso de arma de
fogo (E965.0—E965.4).

No caso de Minas Gerais, a ten-
dência de aumento, já verificada
para os homicídios, é bem mais
pronunciada e definida. Em números
absolutos, a série novamente se ini-
cia em um patamar elevado, apre-
sentando queda no início da década
de 80, subindo progressivamente,
com algumas variações, até o final do
período analisado.

É interessante observar que os
homicídios por arma de fogo
correspondem, para o Estado de
Minas Gerais como um todo, em
média, a 38,6% do total de homicí-
dios. A década de 90, entretanto,
concorre com proporções bem mais
elevadas, culminando, em 1995, com
49,7% do total de homicídios sendo
cometidos através do uso de arma de
fogo, o que demonstra a intensifica-
ção desse tipo de violência no Estado
(gráfico 10).

Em termos relativos, a taxa de
homicídios por arma de fogo apre-
senta uma ligeira tendência de au-
mento, mas a variação é muito pe-
quena, atingindo o patamar médio
de três homicídios por arma de fogo
para 100 mil habitantes.

Com relação à proporção de ho-
micídios por arma de fogo em rela-
ção à sua incidência entre os sexos,
percebe-se que os homens são mui-
to mais atingidos por esse tipo de
violência, chegando a 40% do total
de homicídios, em média, contra
27,5% para as mulheres. Novamente
percebe-se, na década de 90, um
aumento significativo nestas propor-
ções, atingindo 52,4% do total de
homicídios para o sexo masculino,
em 1995.

Para a RMBH, a proporção de
homicídios por arma de fogo, diante
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Gráfico 11
Taxa de Homicídios por Arma de Fogo
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Gráfico 12
Proporção de Homicídios por Arma de Fogo segundo sexo
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do total de homicídios, é bem maior,
atingindo 53,9%, na média, com
picos de mais de 61% no início e final
da série. Após a queda verificada em
meados dos anos 80, o início da
década de 90 mostra, novamente,
uma aceleração da proporção desse
tipo de violência (tabela 5).

A taxa de homicídios por arma de
fogo para a RMBH é bem superior
àquela verificada no Estado como
um todo, atingindo 10,61 mortes por
100 mil habitantes em 1980 e 9,59
em 1995 (gráfico 11).

Em referência à vitimização des-

se tipo de violência diante do total de
homicídios, para o sexo masculino,
observa-se um patamar de 56,1% do
total de ocorrências de mortalidade
por homicídio, em média, sendo
que, para o ano de 1995, atingiu-se
64% do total de ocorrências. Para o
sexo feminino, observou-se uma
proporção média de 37,8% do total.
Note-se a significativa elevação no
que se refere ao observado para o
Estado de Minas Gerais como um
todo (gráfico 12).

Além disso, o uso de arma de fogo é
primordialmente voltado para vítimas do

sexo masculino. Em média, 92,7% das
vítimas é do sexo masculino.

Na comparação entre a cidade de
Belo Horizonte e a área metropoli-
tana, percebe-se que Belo Horizon-
te responde por 65,7% do total
de ocorrências de homicídio, onde
houve uso de arma de fogo, em
média.

Como no caso anterior, a taxa
para a cidade de Belo Horizonte é
sempre maior do que aquela
verificada para a área metropolitana,
com exceção dos anos de 1980 e
1986, apresentando uma tendência
de crescimento reforçado no final do
período analisado, conforme se ob-
serva no gráfico 13.

Com relação à incidência deste
tipo de violência entre os sexos, para
Belo Horizonte, em média, em
91,38% dos casos as vítimas são do
sexo masculino, sendo que a propor-
ção é praticamente a mesma para a
área metropolitana. Isso indica que
esse tipo de violência é, praticamen-
te, exclusivamente impingida aos
homens.

Por outro lado, observa-se que,
em média, os homicídios por arma
de fogo correspondem, em Belo
Horizonte, a 55,04% do total de
homicídios. Na área Metropolitana,
este índice chega a 51,71%. A
visualização durante todo o período
pode ser observada no gráfico 14.

Homicídios por arma
de fogo segundo
faixa etária

Os dados da RMBH mostram que
os homicídios perpetrados pelo uso
de armas de fogo vitimizam diferen-
cialmente em cada faixa etária. Para
corroborar tal perfil comparativo,
procuramos verificar a proporção de
homicídios ocorridos em cada grupo
de idade que foi causada pelas armas
de fogo.

Nesse sentido, verificamos, no
gráfico 15, que os adolescentes en-
tre 15-19 anos constituem o grupo
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de maior vulnerabilidade às mortes
provocadas pelo uso de armas de
fogo. Dos homicídios ocorridos nes-
se grupo etário no período de 1980
a 1995, aproximadamente 2/3, em
média, foram efetivados por esse
tipo de armas, o que indica sua
importância na vitimização de jo-
vens adolescentes.

Entre as vítimas de 20 a 29 anos,
o uso de armas de fogo não é menos
determinante. Também nesse grupo
de jovens, mais da metade dos casos
se enquadra nesta situação, mais

precisamente 57% dos homicídios
em média (DP=6,513).

À medida que consideramos as
faixas de idade mais velhas, é pos-
sível identificar um decréscimo da
participação das armas de fogo nos
homicídios, na RMBH. Entre 30-49
anos, por exemplo, a média dos
assassinatos motivados por esta cau-
sa cai para 49% do total de cada ano
(DP=5,416). Já entre as vítimas com
idade superior a 50 anos, os números
são ainda menores: 42% dos casos
(DP=8, 108).

No que se refere às crianças,
constata-se uma grande irregularida-
de das proporções ao longo do
período estudado. As oscilações são
grandes, apresentando desde 16,7%
dos casos em 1983 até 76,9% em
1993. De qualquer maneira, a média
dos homicídios por arma de fogo no
período foi de 44% (DP17,450).

Se compararmos, por seu turno, a
Capital com a área metropolitana
percebemos de imediato a impor-
tância maior que as armas de fogo
adquirem nos homicídios das diver-
sas faixas de idade na Capital. Com
exceção das vítimas acima de 50
anos, todas as demais apresentam
proporções superiores na Capital, se
comparada à área metropolitana.

Constata-se, por exemplo, que as
vítimas adolescentes (15-19 anos)
da Capital foram alvejadas por armas
de fogo numa proporção média (69%),
bem superior à da área metropolita-
na (58%). As diferenças entre as
outras faixas etárias não são tão
significativas como a observada en-
tre os adolescentes. Esse dado suge-
re que o uso de armas de fogo é
muito mais disseminado entre os
jovens de Belo Horizonte compara-
tivamente aos jovens dos demais
municípios da região metropolitana.

Além disso, pode-se afirmar que
há, no período 1980/95, uma pro-
porção crescente dos homicídios de
adolescentes na RMBH determinada
pelas armas de fogo. Essa tendência
está presente tanto em Belo Hori-
zonte quanto nos demais municípios
da área metropolitana. Utilizando-se
do cálculo das médias móveis, é
possível constatar que houve um
acréscimo de 5 pontos percentuais
nas proporções médias de homicí-
dios por arma de fogo na faixa etária
15-19 anos, comparando-se a pri-
meira metade dos anos 90 com a
década de 80, na RMBH como um
todo.

Também no grupo 20-29 anos, a
tendência de crescimento da parti-

Gráfico 13
Taxa de Homicídios por Arma de Fogo
Belo Horizonte - Área Metropolitana
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Gráfico 14
Proporção de Homicídio por Arma de Fogo
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GRÁFICO 15
Proporção de Homicídios por armas de fogo

segundo Faixa Etária - RMBH
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cipação das armas de fogo nos homi-
cídios se faz presente. O início da
década de 90 marca a consolidação
de um novo patamar de influência
das armas de fogo nesse grupo
etário, aproximando-se de 60% do
total de homicídios contra os 53%

que prevaleceram ao longo da déca-
da de 80.

Nas faixas etárias acima dos 30
anos, por sua vez, o cálculo das
médias móveis indica uma certa
estabilidade nas proporções médias
ao longo do tempo, contrastando

com os grupos etários mais jovens.
Sendo assim, não se pode afirmar a
existência de qualquer tendência
crescente ou decrescente na propor-
ção de homicídios por arma de fogo
nesse segmento da população da
RMBH.

Entre as crianças vítimas de homi-
cídio, os dados indicam também que
a arma de fogo tem sido um instru-
mento utilizado cada vez mais com
freqüência. Ao longo da década de
80, as proporções médias oscilavam
entre 34% e 40%, sendo que, entre
1990 e 1995, essas proporções
médias passaram a superar o pata-
mar de 43%.

Homicídios por
armas de fogo
segundo faixa etária
e sexo

A evidência mais imediata que
resulta da comparação entre os ho-
micídios de homens e de mulheres
na RMBH é a preponderância pro-
porcional das armas de fogo em
todas as faixas etárias masculinas. As
diferenças são muito significativas,
como é  caso dos adolescentes (15-
19 anos). Entre os homens, a
vitimização por armas de fogo nesse
grupo de idade correspondeu, em
média, a 67,9% dos homicídios
(13P=7,3), contra 53,9% (DP=26,936)
entre as mulheres. Já nos grupos de
homens jovens e de adultos, as
proporções médias foram 58,1%
(DP6,546) e 51,7% (DP=5,283),
respectivamente. No caso dos homi-
cídios femininos, estas médias se
limitaram a 39,2% (DP= 10,89) no
grupo 20-29 anos e 38,8%
(DP=15,050) no grupo 30-49 anos.

O que há de semelhante em
ambos os sexos é o fato de que a
vitimização por armas de fogo pre-
valece proporcionalmente entre os
adolescentes. Outro aspecto que
chama a atenção é a pequena parti-
cipação das armas de fogo nos homi-
cídios das mulheres acima de 50

o
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Proporção de Homicídios por armas de fogo na
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anos, constituindo-se o grupo que
apresenta as menores médias do
período (24,5%). No caso masculino,
as armas de fogo provocam menos
da metade das mortes tanto entre as
crianças quanto entre os idosos, em
termos médios.

Avaliando, por sua vez, as ten-
dências do período histórico, é pos-
sível observar, num primeiro mo-
mento, que as faixas etárias mascu-
linas mantêm relativa estabilidade ao
longo das décadas de 80 e início de
90. Tendência destacada de cresci-
mento da participação das armas de
fogo no total de homicídios encon-
tra-se apenas na faixa de idade de
0-14 anos. As médias, a partir da
segunda metade da década de 80,
passam a oscilar em torno de 42%,
contrastando com a média de 35%
que prevalecia nos anos anteriores.
O grupo de idade de 20-29 anos
também está em processo ascenden-
te de vitimização por armas de fogo,

porém num ritmo de crescimento
bem moderado. A partir da década
de 90, os homicídios causados por
armas de fogo entre jovens passam a
representar, em média, 60% dos ca-
sos, contra a média de 56% que
prevaleceram durante a década de 80.

No caso das mulheres, as armas
de fogo estão provocando os homi-
cídios de muito mais adolescentes,
em termos proporcionais, do que
ocorria no início da década de 80. As
médias móveis apresentam cresci-
mento substantivo a partir da segun-
da metade da década, atingindo pa-
tamares próximos a 70%, com uma
queda subseqüente. Este valores são
bem superiores às médias que pre-
valeciam no início da década, em
tomo de 40%. Também estão se
tomado mais vulneráveis às armas
de fogo os grupos etários de 0-14
anos e de 20-29 anos, mas num
ritmo muito mais moderado (tabelas
6 e7).

Considerações Finais
A partir da análise delineada an-

teriormente, podemos ratificar algu-
mas evidências relevantes no que
tange à incidência de homicídios na
RMBH.

Inicialmente, podemos inferir que
os dados de homicídio para a RMBT-I
possuem alto grau de confiabilidade.
Conforme visto anteriormente, a
proporção das mortes por causas
ignoradas, onde houve uso de arma
de fogo, frente ao número total de
homicídios é muito pequena, ao
contrário das evidências apresentadas
por SOUZA (1996), para as cidades de
Recife e do Rio de Janeiro.

Observamos, num segundo mo-
mento, que a taxa de homicídios na
RMBH vem apresentando tendência
de crescimento desde meados da
década de 80. Em 1995, a taxa
alcançou um patamar superior a 15
óbitos por 100 mil habitantes. Com-
parativamente aos padrões nacio-

Tabela 6
Proporção de Homicídios por armas de fogo em cada faixa etária

Sexo Masculino - RMBH

IDADE 11980 11981 11982 11983 11984 11985 11986 119871198819891199011991 1199211993 11994 1995

0-14

15-19

20-29

30-49

50+

50,0 50,0 40,0	0,0 33,3 57,1 33,3 50,0 40,0 50,0 50,0 35,7 25,0 70,0 40,0 64,3

70,2 72,5 48,0 70,8 71,4 73,1 60,0 73,7 70,6 63,6 70,0 66,7 62,5 61,8 78,7 72,2

64,2 60,6 54,1 48,9 57,9 50,0 63,6 59,3 53,1 47,9 54,2 64,6 54,5 64,9 61,6 69,4

59,5 47,1 44,1 54,2 51,1 54,9 56,1 50,5 38,9 50,4 53,0 50,7 52,3 49,3 56,1 58,8

59,0 47,4 44,7 22,6 48,4 60,0 39,1 47,8 45,5 36,4 46,9 50,0 44,7 57,1 30,0 45,5

Fonte: Cálculo dos pesquisadores a partir de dados do SIM/MS

Tabela 7
Proporção de Homicídios por armas de fogo em cada faixa etária

Sexo Feminino - RMBH

IDADE 1 19801 1981 1 1982 11983 11984 11985 119861 19871 19881 19891 19901 19911 19921 19931 19941 1995

0-14

15-19

20-29

30-49

50+

	

0,0	0,0 66,7 50,0 20,0 83,3 20,0	0,0 42,9	0,0 75,0	0,0 33,3 100,0 50,0 33,3

66,7 50,0 20,0 50,0 66,7	0,0 28,6 100,0 66,7 75,0 50,0 100,0 62,5 33,3 60,0 33,3

54,5 33,3 31,6 41,7 30,8 33,3 33,3 18,8 42,1 41,7 35,3 26,7 43,8 56,3 47,4 57,1

58,3 45,5 26,3 46,2 16,7 62,5 40,0 61,5 43,8 27,3 53,3 15,0 29,2 32,0 29,4 33,3

	

33,3	0,0 50,0 16,7 33,3 20,0	0,0	0,0 25,0 50,0 25,0 14,3 20,0 16,7 50,0 38,5

Fonte: Cálculo dos pesquisadores a partir de dados do SIM/MS
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nais, é uma taxa reduzida, conforme
se depreende dos dados das demais
regiões metropolitanas brasileiras,
apresentados por ZALUAR (1994).

É importante destacar que a inci-
dência de homicídios é maior na
Capital do que na área metropolita-
na, o que parece sugerir um padrão
diferenciado em relação às regiões
metropolitanas do Rio de Janeiro e
de São Paulo (ZALUAR, 1994). Esse
dado é interessante, tendo em vista
o fato de que Belo Horizonte apre-
senta o melhor índice de qualidade
de vida entre todos os municípios da
RMBH, conforme indica recente
estudo da Fundação João Pinheiro e
do IPEA 11 . Em outras palavras, não
há uma correspondência ecológica
entre as maiores taxas de homicídio
e os piores indicadores sociais na
RMBH.

O homicídio na RMBH vitimiza
basicamente homens e, principal-
mente, aqueles que se encontram na
faixa etária entre 15 e 29 anos. Esse
dado confirma as várias pesquisas
realizadas no País, apontando os
jovens do sexo masculino como ví-
timas preferenciais da violência ur-
bana (SOARES, 1996; ZALUAR, 1996;
SOUZA & MINAYO, 1995).

É possível, entretanto, identificar
importantes diferenças no perfil da
vitimização nas diversas faixas etárias,
quando se compara a capital com a
área metropolitana. Nesta última, o
que sobressai, são as vítimas adultas,
principalmente entre 30 e 49 anos.

Entre as mulheres, por sua vez,

constatou-se que as vítimas prefe-
renciais de homicídio têm um perfil
etário distinto do masculino, sendo
que prevalecem as mortes na faixa
etária entre 30 e 49 anos. Em termos
das tendências históricas, a década
de 90 parece indicar o crescimento
na vitimização de crianças e de
adolescentes do sexo masculino. Já
entre as mulheres, a vitimização
tem-se acentuado no grupo acima de
30 anos.

No que diz respeito aos homicí-
dios onde houve uso de arma de
fogo, obtivemos a evidência de que
esse tipo de causa é responsável por
mais da metade dos homicídios na
RMBH, ao longo da série histórica
analisada. Cabe destacar que mais de
90% das vítimas são do sexo mascu-
lino, atingindo principalmente as
faixas etárias mais jovens.

Vale ressaltar, ainda, que Belo
Horizonte apresenta incidência
maior de homicídios por arma de
fogo, se comparada aos outros mu-
nicípios da área metropolitana.

Percebe-se que a ocorrência des-
se tipo de homicídio vem-se inten-
sificando a partir do início da década
de 90, e que essa intensificação vem
ocorrendo majoritariamente entre os
homens na faixa etária de 15 a 29
anos.

Notas
10 CEI - FJP é o órgão oficial de estatís-

ticas do Estado de Minas Gerais.
2 Optamos por trabalhar com 5 faixas de

idade, quais sejam: crianças (0-14 anos);

adolescentes (15-19 anos); jovens adul-
tos(20-29 anos); adultos(30-49 anos) e
(50 + anos).

3 A categoria JOVENS, conforme utiliza-
da neste trabalho, abrange até os 29
anos de idade, aproveitando sugestão
de ZALUAR, 1996.

4 Como forma de atestar a
representatividade das médias calcula-
das, apresentamos os respectivos des-
vios-padrão(DP) por amostragem.

5 Em 1991, por exemplo, tínhamos a se-
guinte estrutura etária:

BH ÁREA METROP.
O - 14 a - 29,91% 35,74%
15-19 a - 9,61% 10,17%
20-29 a - 19,81% 19,01%
30-49 a - 26,50% 24,71%
50 + a - 14,17% 10,35%

6 Para efetuar a projeção da população da
RMBH pelas faixas etárias no ano de
1995, utilizamos como referência a es-
trutura etária presente no Censo de
1991. Sabemos que este procedimento
desconsidera o processo de envelheci-
mento da população em curso na so-
ciedade brasileira. Assim que tiver-
mos acesso aos resultados do Censo
de 1996, as projeções poderão ser re-
feitas.

7 As taxas de homicídio por faixa de idade
revelam o número de óbitos por homicí-
dios por 100 mil habitantes situados nas
respectivas faixas de idade.

8 O valor do Desvio-Padrão, como se ob-
serva, indica a pouca representativi-
dade da média obtida. A despeito desse
fato, resolvemos mesmo assim con-
siderá-la na análise de modo a termos
algum parâmetro comparativo para
com as demais faixas etárias.

9 Isso ocorre devido ao fato de que o
número absoluto de mulheres vítimas
de homicídios é baixo. Assim, qualquer
acréscimo ou decréscimo de uma uni-
dade implica significativas variações
percentuais.

10 O cálculo das médias móveis foi feito
para grupos de 4 anos, assim definidos:
1980/83,1981/84,1982/85,1983186, assim
por diante.

11 Ver Condições de vidanosmunici»iosde
Minas Gerais. 1970/1980/1991
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ESPECIALISTAS PROPÕEM INTEGRAÇÃO DAS POLÍCIAS COM A COMUNIDADE

inserção de matérias relacionadas
aos direitos humanos e à cidadania
na formação dos policiais.

A advogada citou a carta-propos-
ta da Associação Nacional das Enti-
dades Representativas de Cabos e
Sargentos das Polícias Militares e
Bombeiros Militares do Brasil, ela-
borada em Brasília, em 25 de agosto
último. Ela destacou, entre as pro-
postas, a de criação de uma lei
específica abrangendo todas as po-
lícias do Brasil; de um regulamento
ético e disciplinar, em consonância
com a Constituição Federal de 1988;
e de um plano nacional de cargos e
salários.

Democratização - Nessa mesma
linha, o representante da Associação
dos Servidores da Polícia Civil de
Minas Gerais, Otávio José Lima
Toledo, falou que a questão da
segurança pública só será resolvida
quando houver uma participação
maior da sociedade. Disse que é
preciso que as polícias se abram
para que todos conheçam as suas
dificuldades e pregou a democrati-
zação dessas instituições, garantindo
mesmo o direito de organização da
categoria.

O presidente do Sindicato dos
Policiais Federais no Estado de Mi-
nas Gerais, Juvercino Guerra Filho,
disse que é preciso acabar com o
mito de que o sindicato policial está
vinculado às centrais sindicais ou a
qualquer partido político de esquer-
da ou direita. Juvercino defendeu a
independência do sindicato como
forma de garantir o direito de cida-
dania e de expressão dos policiais.
Condenou a participação de poli-
ciais armados em manifestações, mas
disse que a organização da categoria
é pressuposto da democracia.

Essa abertura permitiria ainda o
maior entrosamento das corporações
com a comunidade e o comprome-
timento do cidadão com a questão da
segurança pública. O juiz coronel
PM Laurentino de Andrade Filocre,

Unificação ou
apenas maior
integração das

polícias?
Estas posições

acirraram os
debates e
levaram à

formulação de
diversas

propostas de
solução para o

problema

do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais, defendeu
essa participação para garantir maior
eficiência da ação policial. "Se não
estimularmos o cidadão de bem para
que se comprometa com o projeto de
segurança pública, dificilmente te-
remos sucesso em nossas ações",
alertou.

Outras variáveis - Durante os de-
bates, ficou evidente que existe uma
ampla consciência de que a solução
dos problemas de segurança pública
extrapola o seu próprio universo. O
presidente da Associação dos
Subtenentes e Sargentos da PM,
Welinton Eustáquio de Jesus, denun-
ciou a visão elitista dos governantes
sobre essa questão. Observou que a
segurança pública ganhou espaço na
agenda dos governos só depois de a
crise das polícias chegar às ruas e
começar a incomodar as elites. Disse
que é preciso que as pessoas que
estão discutindo o assunto conheçam
a realidade dos quartéis e denunciou

o modelo de polícia existente hoje,
feito para dar segurança aos mais
ricos, negligenciando os bairros po-
bres, "onde há desejo de segurança".

O próprio secretário Santos
Moreira admitiu que o sistema de
segurança pública está falido, supe-
rado, e que precisa ser reformulado.
O secretário destacou que faltam às
organizações nacionais "uma identi-
dade nacional, uma identidade dou-
trinária e uma identidade tática
operacional". Mas ele frisou que
falta, principalmente, horizontalidade
de procedimentos entre os diversos
segmentos envolvidos direta e indi-
retamente com segurança pública.

"Como poderemos fazer segu-
rança pública com as prefeituras
municipais autorizando a ação de
camelôs e, conseqüentemente, le-
galizando o comércio de produtos
contrabandeados? Com as prefeitu-
ras autorizando a ação dos
'flanelinhas', que estão extorquindo
cidadãos? Com crianças abandona-
das?", questionou, advertindo que é
preciso um conjunto de medidas
para fazer segurança pública, e não
só uma reforma de polícias.

A representante da Associação
das Famílias e Amigos das Vítimas de
Violência, Jocélia Maria de Castro
Leão Brandão, destacou que é pre-
ciso, antes de mais nada, combater as
causas da violência, como a fome, o
desemprego, a questão ambiental e
a questão agrária. Jocélia Brandão
propôs, ainda, a adoção de uma
política de segurança pública que
tenha, como elementos básicos, a
educação e o combate à impunida-
de. Lamentou que a violência seja a
única coisa democratizada no País,
pois atinge a todos sem distinção de
sexo, cor e classe social.

*Participaram da cobertura do Ci-
cio deDebates sobre Segurança Pública
e Democracia osjornalistasEustáquio
Marques, Francisco deMoraisMendes,
Patrícia Duarte eRodrigo Lucena
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