
s chances de um jovem negro ser assassi-
nado no Brasil é quatro vezes maior que 
a de um branco. Reverter este quadro 
exige coragem para encarar preconceitos, 
investimentos em educação e um debate 

crítico e profundo para que os meios de comunicação 
e a sociedade reconheçam esses adolescentes como 
iguais. A previsão faz parte do estudo Homicídios 
na Adolescência no Brasil, realizado pela Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH), Observatório de Favelas e Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (Unicef ), em colabora-
ção com o Laboratório de Análise de Violência da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 
Juntas, as instituições implementaram o Programa de 
Redução da Violência Letal com o objetivo de mobi-
lizar a sociedade sobre o tema, difundir metodologias 
de prevenção à violência e monitorar os índices de 
homicídios contra adolescentes nas regiões metro-
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MOVIMENTO
Foto: N

aldinho Lourenço/Im
agens do Povo

vão morrer
A violência letal será 
responsável pela morte de 
mais de 32 mil adolescentes em 
municípios brasileiros com mais 
de 100 mil habitantes no período 
entre 2008 e 2014, caso não haja 
uma mudança nas condições de 
vida dessa população

Por Clarinha Glock, do Rio de Janeiro
extraclasse@sinprors.org.br

A

32 mil adolescentes

politanas mais vulneráveis. Para medir o número de 
mortes foi criado o Índice de Homicídios na Ado-
lescência (IHA), que expressa o número de jovens 
entre 12 e 18 anos assassinados para cada grupo de 
mil indivíduos nesta fase. O estudo a partir de dados 
de 2008 calculou os riscos por sexo, idade, cor e ins-
trumento que causou a morte. A cidade de Serra, no 
Espírito Santo, apareceu em primeiro lugar entre as 
cidades com mais de 200 mil habitantes - são 7,31 
mortes para cada mil adolescentes. Depois vieram 
Maceió, Alagoas, com 7,29, e Marabá, no Pará, com 
7,10.  Entre as capitais, Porto Alegre encontra-se em 
13ª posição, com um IHA 2008 de 2,69, e uma ex-
pectativa de 465 mortes.

MÍDIA − Mudar a forma como os meios de 
comunicação retratam a realidade dos jovens em 
conflito com a lei é um passo importante para trans-
formar a visão da sociedade, acredita Raquel Willa-
dino, pesquisadora e coordenadora de Direitos Hu-
manos do Observatório de Favelas, organização da 
sociedade civil de interesse público criada em 2001, 

com sede na Maré, Rio de Janeiro, cujo objetivo é 
contribuir com a formulação e avaliação de políticas 
públicas destinadas a superar as desigualdades sociais. 
“É preciso substituir a metáfora da “guerra” na área de 
segurança pública por políticas pautadas nos direi-
tos humanos e na valorização da vida”, disse Raquel, 
durante sua palestra no seminário Direitos em Pauta: 
Imprensa, Agenda Social e Adolescente em Conflito com a 
Lei, realizado pela AndiI − Direitos e Comunicação 
e SDH em maio deste ano, em Brasília. 

Na visão de Raquel, para que ocorra realmente 
uma transformação é urgente levar o debate sobre 
o uso de drogas para o campo da saúde, apostando 
em programas de Redução de Danos, por exemplo;  
aumentar o controle da venda de armas e sobretudo 
investir na criação de alternativas sustentáveis para 
os meninos que querem sair das atividades ilícitas. O 
aumento da participação social, chamando os mora-
dores para formular juntos as políticas públicas, vai 
permitir mudar a representação destes jovens no es-
paço em que vivem.

Matheus, 8 anos, morto com um tiro de fuzil no portão de casa quando saia para comprar pão. A polícia alegou que ele estava no meio de um tiroteio. 
Naldinho Lourenço, morador da favela, registrou a cena e ajudou a denunciar o crime e a revolta da população
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Reverter os índices de jovens assassinados no 
Brasil passa necessariamente por uma transforma-
ção do olhar sobre as favelas e as cidades, defendeu 
Jailson de Souza e Silva, coordenador do Obser-
vatório de Favelas, durante o seminário da Andi 
e SDH. “Não existe preparação para ser cidadão, 
a gente nasce cidadão. Portanto, não há educação 
para cidadania − por ser cidadão é que eu me edu-
co”, explica. Não se trata apenas de um truque de 
palavras. Para Silva, quando a sociedade enxergar 
o pobre e o morador de favela da mesma forma 
que os demais jovens, será possível encarar os me-
ninos infratores com outros olhos. “Não se pode 
confundir pobreza com criminalidade”, reforça. “O 
menino não vai para o tráfico porque é pobre, mas 
porque está sendo pressionado pela sociedade ca-
pitalista − para ser mais respeitado, ele precisa ter 
o tênis da moda”.

A reeducação dos olhos e da linguagem exige 
também sensibilidade e entendimento do que está 
por trás dos estereótipos que acabam condenando 
os jovens mais vulneráveis à violência e à morte 
mesmo antes de seu assassinato físico. O advogado 
e consultor em Direitos Humanos Renato Roseno 
explicou que o primeiro mito a ser desfeito é o de 
que estes são jovens “excluídos” da sociedade. “To-
dos são parte da sociedade”, disse. É a desigualda-
de que gera negações de vida e de direitos. Logo, 
exclusão social não explica a violência, alertou. 

Roseno descreveu a experiência que viveu em 
um Centro de Triagem de Adolescentes em Con-
flito com a Lei. Ao conversar com um jovem acu-
sado de homicídio, ouviu-o dizer: “Pra mim, não 
tem mais jeito”. E concluiu: a incorporação da re-
presentação que a sociedade faz dos meninos que 
cometem uma infração faz com que o extermínio 
seja simbólico, muito antes do físico. Há várias 
formas de se concretizar isso. E exemplificou: um 
adolescente foi baleado e morreu num posto de 
gasolina. O vigilante afirmou que o garoto estava 
armado e ia cometer um assalto. As rádios repro-
duziram a versão do policial, que indicou antece-
dentes criminais para o morto. A família buscou 
ajuda de organizações de direitos humanos para 
explicar que o filho tinha ido comprar cerveja de-
pois de uma balada. Seu crime: ser favelado. 

“A lógica do extermínio faz com que tenha-
mos uma aceitação tácita do suspeito ideal: jovem 
da periferia e negro. A sociedade assume como 
natural o estereótipo de perigoso”, advertiu Ro-
seno. Além disso, há uma criminalização perma-
nente: adolescentes que cometeram algum erro 
e foram apreendidos têm que ser exterminados. 
“O investimento é no castigo, não no sujeito e 
em sua humanidade”, disse o advogado. Para os 
jovens de periferia, o primeiro − e às vezes único 
− representante do Estado que chega no seu local 
de moradia é o camburão. A violência é abaste-
cida pelo medo. Muitas vezes, e durante muito 
tempo, o Estado vendeu essa como a única forma 
de resolução do conflito.

A favela faz parte da cidade

A Lei 12.594 que instituiu o Sistema Nacio-
nal de Atendimento Socioeducativo (Sinase), san-
cionada em 18 de janeiro de 2012 pela presidenta 
Dilma Rousseff e em vigor desde abril, é uma ten-
tativa do governo federal de mudar o caráter pu-
nitivo das unidades de atendimento a adolescentes 
em conflito com a lei. A lei propõe que estados 
e municípios, com o cofinanciamento da União, 
implantem uma política integrada de ações de res-
ponsabilização, educação, saúde e assistência social 
dos adolescentes em conflito com a lei. Para me-
lhorar o desempenho dos programas, está prevista 
a criação de um sistema de avaliação e monitora-
mento da gestão e do atendimento. Um dos gran-

des desafios é garantir aos jovens infratores opções 
de reinserção social. 

Em 2006, a Associação Nacional dos Cen-
tros de Defesa da Criança e do Adolescente e 
o Fórum dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente denunciaram à ONU que o princípio da 
excepcionalidade da medida de internação de 
jovens que cometeram infrações estava sendo 
aplicado indiscriminadamente no Brasil. Se-
gundo o relatório, cerca de 30% a 40% dos ado-
lescentes internos poderiam estar em liberdade 
assistida no estado de São Paulo. Essa situação, 
que se repete em outros estados, pode ser rever-
tida com base na Lei do Sinase.

Desafios para a implantação do Sinase

Foto: Clarinha G
lock

‘‘ Vivemos em uma sociedade de consumo, onde somos 
bombardeados a todo momento por novidades, dando a 

impressão que o que já consumimos está obsoleto. Nesse  
processo, as crianças e os jovens são os principais alvos. E 
isso se reflete onde moro:  alguns jovens saem para roubar, 
meninas se prostituem e outros entram para boca de fumo; 
outros morrem e muitos vão presos. O Rio acaba de realizar 
o Rio+20, porém onde moro o lixo ainda é jogado na rua, e o 
policial ainda mete o pé na porta do morador. Pelo menos há 
37 anos eu vejo isso com meus olhos. As conquistas que aqui 
ocorreram foram nos momentos de organização popular dos 

próprios moradores ’’ (Bira Carvalho)



MOVIMENTO

inte anos se passaram desde a Rio 92, 
primeiro grande evento promovido 
pelas Nações Unidas para discutir e 
formular soluções para os graves pro-
blemas que afligem a humanidade, as 

desigualdades sociais, a crescente miséria humana 
(fome, alta mortalidade etc.) e a exploração preda-
tória do meio ambiente. 
Naquela oportunidade 
foram acordados alguns 
compromissos, segundo 
os quais os países ricos 
(maiores predadores) 
destinariam 0,7% de seu 
PIB à cooperação inter-
nacional, o que não vem 
sendo cumprido. Isso 
significa que, do ponto 
de vista material, o pro-
gresso neste campo foi 
muito modesto. Talvez, 
o maior avanço tenha 
sido a realização de um 
novo evento (Rio+20) 
de expressão mundial 
para continuar insistin-
do em socorrer o meio 
ambiente e as multidões de famintos e doentes 
ainda remanescentes no mundo.
 O tema da sustentabilidade, hoje no cen-
tro dos debates, abrange vários aspectos econô-
micos na medida em que é uma contraposição ao  
modelo industrial, consumista e predatório, que 
do ponto de vista ambiental tem dado sinais de 
esgotamento. A transição para uma organização 
econômica cujo crescimento não comprometa o 
futuro das novas gerações passa por inúmeras mu-

danças. Talvez, a mudança de menor custo seja a 
revisão do “culto” ao PIB (Produto Interno Bruto) 
e todos os seus derivados como principal medida 
de crescimento econômico. Essa discussão não é 
nova entre os economistas, muitos dos quais tra-
balham no sentido de adaptar à nova realidade o 
Sistema de Contabilidade Social usado em todos 

os países. Grosso modo, o 
PIB é igual ao VBP (Va-
lor Bruto da Produção) 
menos o CI (Consumo 
Intermediário). No siste-
ma de cálculo vigente não 
são imputados os custos 
ambientais incorridos na 
extração e uso de recur-
sos naturais, renováveis 
ou não. Portanto, a me-
dida que usamos para 
expressar o progresso das 
nações é insuficiente para 
dar conta de todos os as-
pectos que envolvem o 
desenvolvimento sócio-
-econômico de um país.
 Com efeito, os cus-
tos ambientais e sociais 

incorridos na produção em geral, ficam enco-
bertos nesse sistema contábil que, segundo al-
guns, revela apenas o que se ganha e não o que 
a sociedade perde. Um aperfeiçoamento desse 
sistema de contas nacionais foi anunciado nesta 
Rio+20 com a denominação de PIB Verde que 
mediria o patrimônio ambiental, padronizado 
internacionalmente, aprovado pela ONU em 
fevereiro de 2012. Talvez, seja o início de novos 
tempos nesse campo do conhecimento.
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Pedro A
lice

Rio+20 : notas sobre alguns
aspectos econômicos da agenda

JOSÉ ANTÔNIO ALONSO/ECONOMIA

V

Para mudar a realidade 
Em 4 de dezembro de 2008, o fotógrafo Nal-

dinho Lourenço − formado na primeira turma de 
fotógrafos populares da Escola de Comunicação 
implantada dentro da Favela da Maré − ouviu que 
uma criança havia sido baleada perto da instituição 
em que trabalhava e foi verificar.  A versão dos poli-
ciais é de que durante uma operação da polícia houve 
um tiroteio em que o garoto foi atingido. Matheus, 
de oito anos de idade, morreu na porta de casa por 
volta das 8h com um tiro de fuzil. Estava saindo para 
comprar pão. 

Não fosse a revolta da população e as fotos fei-
tas por Naldinho naquele dia, talvez a morte de Ma-
theus tivesse sido mais um caso esquecido na lista dos 
jovens assassinados no Brasil, sob a alegação de que 
era um traficante de drogas. “Pelo que sei, corre um 
processo, mas em vão”, disse Lourenço. “Uma mãe 
que tem o filho morto como um marginal numa fa-
vela perde o filho duas vezes”, descreveu Bira Car-
valho, ex-aluno e agora instrutor da Escola de Co-
municadores Populares da Maré. Foram três casos de 
assassinatos de jovens em circunstâncias parecidas: 
Renan, em 2006, Matheus, em 2008, e Felipe, em 
2009. A mãe de Felipe leu nos jornais que seu filho 
era bandido. Até hoje não conseguiu que fizessem a 
perícia da arma que o matou, nem que corrigissem a 
informação de que era um criminoso. 

A trajetória de Bira Carvalho mudou quando era 
maior de idade, mas lhe custou a mobilidade nas per-
nas aos 22 anos, depois de participar de um assalto. Já 
como cadeirante, ao participar de um projeto espor-
tivo, descobriu que tinha o dom de ouvir os jovens da 
favela Nova Holanda, em que vive no Rio. Ouvindo, 
sem julgamento moral, ajuda a pensar com eles cami-
nhos alternativos ao tráfico de drogas e outros crimes. 
Leitor voraz, Carvalho voltou a estudar e prestou ves-
tibular para Direito. É um exemplo valorizado e se-
guido pelas crianças. Sua ferramenta de mudança foi 
a fotografia, com a qual se permite contar sua própria 
história e a de outros moradores nas fotos divulgadas 
pela agência Imagens do Povo. “Tenho a ambição de 
ver uma outra favela”, segredou. A mãe de Carvalho 
disse que ele fotografa a alma das pessoas. 


