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UMA REFLEXÃO SOBRE LETALIDADE JUVENIL NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

BELÉM 
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RESUMO 
 
 
O presente artigo apresenta os dados dos óbitos de jovens e 
adolescentes a partir das variáveis: sexo, causa morte, cor, 
idade, bairro (onde os óbitos foram localizados) e escolaridade 
no período de agosto de 2013 a Abril de 2014, com o intuito de 
mapear o quantitativo das vítimas de baleamento e 
esfaqueamento periciadas no IML-Belém, relacionando-o com 
os índices nacionais do Mapa da Violência 2013. Além de fazer 
um estudo bibliográfico sobre letalidade juvenil e seus 
rebatimentos no Brasil. Adotou-se como procedimento 
metodológico a pesquisa documental e a pesquisa 
bibliográfica.  
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ABSTRACT 
 
 
This article presents the data of youth deaths and adolescents 
from the variables : sex, cause death , color, age , 
neighborhood (where the deaths were located) and education 
from August 2013 to April 2014, in order to map the amount of 
victims of gunshots and periciadas stabbing in the IML - 
Bethlehem, relating it to the national indices map of Violence 
2013. in addition to making a bibliographic study of juvenile 
mortality and its repercussions in Brazil. It was adopted as 
methodological procedure documentary research and literature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho faz uma análise do perfil dos óbitos de jovens e adolescentes 

periciados no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, utilizando das variáveis: idade, 

sexo, gênero e bairro. No intuito de problematizar a temática da violência letal e sua relação 

com estes dados. Acumulando discussões sobre as políticas de proteção para jovens e 

adolescentes, de forma a trazer para o debate a questão da violação de direitos 

fundamentais e fortalecendo a efetividade do combate a letalidade juvenil. 

 O objeto a ser investigado foi comparado com os dados do Mapa da Violência 2013, 

a partir dos indicadores nacionais e regionais da violência letal e sua relação com o perfil 

dos óbitos de jovens e adolescentes periciados no CPC.  

 O estudo se deu através da pesquisa bibliográfica de publicações existentes que 

abordam o conceito de letalidade juvenil, onde foram analisados livros para embasar e 

relacionar as temática citada acima. A pesquisa documental através da autorização de parecer 

favorável respaldado pela comissão jurídica do Instituto Médico Legal para obtenção dos dados 

dos óbitos e posterior liberação do banco de dados do setor de informática.  

 Nesse sentido o artigo encontra-se estruturado em 4 tópicos, quais sejam: 1) 

Introdução; 2) Uma análise da letalidade juvenil: do Brasil ao IML- Belém onde é exposto os 

resultados obtidos a partir do perfil dos óbitos de jovens e adolescentes periciados. 4) 

considerações finais; e 5) referências. 

 

  

2 UMA ANÁLISE DA LETALIDADE JUVENIL: DO BRASIL AO IML- BELÉM 

 

 

A violência letal é aquela capaz de provocar a morte de um indivíduo, ou como 

denomina Waiselfisz (2013) a “violência no seu grau extremo”, demonstra a violência 

estrutural, quando violentamente ataca direitos e necessidades básicas como saúde, 

educação, moradia, etc. Resultando consequentemente na violência contra a vida. Apesar 

dessa conceituação ‘rasa’ feita por Waiselfisz (2013) se tem muita dificuldade em conceituar 

a violência letal, devido entre outras coisas, às limitações dos esquemas causais simples e 

lineares, como uma causa e um efeito (MELO e CANO, 2012). Assim, é mais produtivo 

pensar em “um conjunto de fatores que desencadeiam um conjunto de dispositivos com uma 
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cadeia de efeitos que se cruzam entre si”. (ZALUAR, 2001 apud MELO e CANO, 2012). 

Mesmo que haja diversas conceituações, deve-se levar em consideração alguns elementos 

que se repetem, como uso da força seja como instrumento de conquista ou como 

ferramenta de disputa entre grupos e a concentração de homicídios no espaço urbano. 

(DUBET, 1995 apud MELO e CANO, 2012). 

Como estudo da violência letal se faz necessário analisar o mapa da violência 2013, 

um importante instrumento de investigação que aborda as especificidades e evolução da 

mortalidade violenta da juventude brasileira , pretende-se embasar a discussão da violência 

no Brasil e também políticas e estratégias que permitam a reversão do quadro observado. 

Para Waiselfisz (2013), entre os anos de 1981 a 2010 as causas externas vitimaram 

608.462 crianças e adolescentes, tendo um acentuado aumento durante a década de 80, 

como comentado anteriormente, representando numericamente esse aumento em 22,4% 

da população nesse período, já na década de 1990 o aumento das taxas de óbito por 

causas externas foi consideravelmente menor, tendo um crescimento de 4,3%. 

Waiselfisz (2013) chama atenção para a comparação das taxas de mortes por 

causas naturais e por mortes de causas externas, apresentando dados que mostram um 

decréscimo nas taxas de mortes por causas naturais entre a faixa de 1-19 anos que de 387, 

1 óbito por 100 mil habitantes em 1980, cai para 88,5 em 2010, representando uma queda 

de 77,1%. Já as causas externas passam no mesmo período de 27,9 para 31,9, 

apresentando um crescimento de 14,3%. Onde a mortalidade que mais cresceu foi na 

categoria homicídios que passam de 0,7% para 11,5% e nos acidentes de transporte que 

passam de 2% para 11,5% do total de mortes nessa faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 : Taxas de mortes de jovens por Causas Naturais 



 

 

4 

 

                  

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Gráfico 2 : Taxas de mortes de jovens por Causas Externas 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

 

  Segundo os dados divulgados pelo mapa da violência 2013, o estado do Pará tem 

se destacado pelos altos índices na taxa de homicídios na população em geral, resultante 

do baixo IDH da região, carregando um dos maiores índices de analfabetismo da Amazônia 

com 12% de analfabetos segundo a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, 

sendo que a média nacional é de 8%. Com relação a saneamento básico, o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS/2011 divulga que Belém, Santarém e 

Ananindeua (última posição) são uma das piores cidades do país com péssimos 
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investimentos e manutenção nesta área e um dos piores na qualidade da saúde segundo o 

Índice de Desempenho do SUS - IDSUS. 

 Todos esses dados se casam com o nível bastante alarmante de homicídios na 

região metropolitana de Belém, dando destaque ao município de Ananindeua que ocupa o 

3º lugar no ranking da marca de 100 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2011, 

seguido de Marituba em 10º e Marabá 11º lugar. Quando se faz um recorte sobre a 

população jovem, ou seja, um público menor que a população total do município, 

Ananindeua fica em 4º lugar com um aumento assustador de 80% de homicídios entre 2009 

e 2010, com uma população de 93.704 jovens. Marituba aparece em 7º lugar com 21.886. 

 

     Tabela 1 – Posição dos municípios paraenses no ranking nacional de violência letal 

POSIÇÃO 
NACIONAL CIDADE ESTADO 

POPULAÇÃO 
2011 

Nº DE HOMICÍDIOS 
2011 TAXA 

POSIÇÃO 
NO ESTADO 

3º ANANINDEUA PA 477.999 568 118,8 1º 

1Oº MARITUBA PA 110.842 119 107,4 2º 

11º MARABÁ PA 238.708 256 107,2 3º 

Fonte: Mapa da Violência 2013 

 

Gráfico 3 : Taxas de Violência Letal da população jovem nos municípios paraenses 

(Ananindeua e marituba). 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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A única região do país a apresentar quedas e bem significativas no mapa da 

violência 2013 é a Sudeste, com índice negativo de 63,9%. Salvo Belo Horizonte, onde o 

número de homicídios cresce 21,5%, nas restantes capitais os números declinam, 

principalmente em São Paulo capital, com queda de quase 80%; Rio de Janeiro, 55,2%; e, 

em menor escala, Vitória, com queda de 25,8%. (FONTE: MAPA DA VIOLÊNCIA, 2013). 

 

 

Gráfico 4 – Taxas de violência letal na região Sudeste em 2013 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Os dados apresentados relacionam-se com os resultados do objeto central deste 

estudo, onde foi utilizado os parâmetro internacionais e da PEC da juventude aprovada pelo 

congresso em 2010, como a faixa etária de 15 a 29 anos, para traçar o perfil dos óbitos de 

jovens e adolescentes apartir do Centro de Perícias Científicas - Renato Chaves, 

especificamente as vítimas de homicídio por arma de fogo e arma branca. 

 No quantitativo dos dados apurados durante 9 meses, tempo habil para a 

organização de todos os dados desde a observação da pesquisa que foi realizada entre 

agosto de 2013 e abril de 2014, obteve-se um total de 3485 mortes entre homens e 

mulheres de todas as faixas etárias. Dentre eles o importante a ser destacado foram as 

mortes externas, ou seja, mortes que não estejam ligadas à causas naturais. Foram 

encontradas 354 crianças de 0 a 14 anos (10%), 184 idosos a partir de 62 anos (5%), 1296 

adultos de 30 a 61 anos (37%) e 1651 óbitos de jovens e adolescentes de 15 a 29 anos 

(47%), independente de sexo, cujas mortes também deram-se por causas externas.  

 

Gráfico 5  – Mortes de Jovens e Adolescentes por faixa etária     
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Fonte: Produção do próprio autor 

           Gráfico 6 – Morte de Homens e Mulheres por cor da pele. 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

O recorte dos óbitos pertinentes ao tema, envolveram as especificidades das mortes 

de causas externas ligadas a baleamento(arma de fogo) e esfaqueamento (arma branca), 

além da cor da pele (segundo o Mapa da violência 2013), grau de escolaridade, sexo e 

bairro onde o cadáver foi encontrado. O número de jovens e adolescentes, independente de 

sexo, de 15 a 29 anos, onde a causa da morte envolveu arma de fogo, totaliza 764 

cadáveres, já as vítimas de arma branca ficam em 137 pessoas. Isso corresponde a 46% 

de baleados, 8% de esfaqueados e 46% de mortes ligadas a outras causas externas 

(acidente de trânsito, acidente de trabalho, queda, envenenamento, etc). 

 

Gráfico 7 – Morte de Jovens e Adolescentes por arma de fogo, arma branca e 

mortes diversas. 

 



 

 

8 

 

                  

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Classificando-os por sexo, os vitimados por arma de fogo, correspondem a 737 

homens, diante de 27 mulheres, ou seja, 96% são homens e 4% mulheres. Já no recorte 

por arma branca são 127 homens que em porcentagem é igual a 93% e 10 mulheres 

representando 7% em um universo de 137 esfaqueados. 

 

Gráfico 8 – Morte de Homens e Mulheres por arma de fogo e arma 

branca.

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 Sobre o grau de escolaridade, envolvendo ambos os sexos e vítimas de arma de 

fogo ou arma branca, são 15 analfabetos (1%), 489 que estavam no ensino fundamental 

(30%), 86 cursando ou com ensino médio concluído (5%) e 3 pessoas na graduação ou 

graduadas (0,2%). 
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Gráfico 9 – Morte de Jovens e Adolescentes por 

escolaridade.

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

É possível comprovar que a maioria destes jovens são negros ou pardos, 

correspondendo a 848 pessoas do sexo masculino (51%) e 34 pessoas do sexo feminino 

(2%), enquanto foi encontrado 14 homens identificados como brancos (0,8%) e 3 mulheres 

(0,2%). É importante esclarecer que o restante dos óbitos que não entraram nos cálculos, 

não tiveram suas informações fornecidas ou preenchidas no banco de dados. 

Frequência dos bairros onde foram encontrados os corpos dos jovens e 

adolescentes, independente de sexo: Zona Rural [2] (52), Guamá (30), Coqueiro (27), 

Distrito Industrial (15), Icoaraci (14), Centro(15), Terra firme (13), Benguí (10), Tapanã (13), 

Aguas Lindas (12).  

 

.Gráfico 10 – Morte de Jovens e Adolescentes por bairros. 

                                                           
[2] Ilhas da região Metropolitana de Belém. 
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                           Fonte: Produção do próprio autor 

 

  

 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise dos indicadores sociais obtidos de fontes secundárias buscaram 

problematizar a violência urbana e a violência letal existentes em nossa região. Evidenciam-

se as disparidades regionais na política social brasileira a partir dos dados do Mapa da 

Violência 2013, mostrando que na região sudeste os indicadores sociais de violência urbana 

e letalidade juvenil se reduziram nos últimos anos, já nas cidades da região norte os índices 

de violência só aumentam. 

Através da relevância teórica somada aos resultados dos dados coletados, é 

possível inferir que a demanda da letalidade juvenil periciada no CPC – Renato Chaves 
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atinge de forma desigual e desproporcional os jovens, adolescentes, negros e pardos, que 

são as principais vítimas da letalidade no Brasil, assim como em bairros periféricos da 

região metropolitana de Belém. 

É necessário que os profissionais do serviço social e demais defensores dos direitos 

humanos, aprofundem seu contato com a realidade a partir do desenvolvimento teórico 

metodológico, na superação de uma intervenção ético-política que construa efetivamente 

novas políticas públicas de maneira a garantir direitos, tendo como horizonte estratégico a 

desconstrução da raiz da produção das expressões da questão social, desmistificando a 

visão reducionista que acaba por banalizar vidas, ou seja, produzir mais adolescentes e 

jovens vítimas da ausência de direitos e que culminam para as estatísticas de crescimento 

da violência urbana e da letalidade juvenil. 

 Para efeito de reflexão é possível inferir que estamos convivendo com uma das 

violações mais brutais contra o ser humano, uma espécie de genocídio de origem racista e 

classista produzida pelo próprio Estado, o mesmo que viola os direitos humanos em favor 

de prioridades individuais.  
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