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RESUMO 

 

A vida da população negra ainda é marcada por discriminação e preconceito no Brasil. Até então, 

o discurso nacional de “harmonia racial” não passou de mito e não alcançou a realidade de sua 

população. Ao mesmo tempo, na sociedade brasileira atual, o aumento nas taxas da violência ho-

micida colabora para o incremento do sentimento do medo e da insegurança da população em ge-

ral. Mas esse aumento não se faz de forma homogênea, ele incide com maior profundidade sobre a 

população negra, especialmente jovem. O presente trabalho debruça-se sobre essa realidade dos 

homicídios contra a juventude negra e o racismo, com recorte na Região Metropolitana de Goiânia 

(RMG). O objetivo central é buscar compreender o que leva a concentração de homicídios sobre a 

população negra e jovem em comparação com a branca. Tal concentração é crescente, como reve-

lam os dados entre 2006 e 2016, em que mesmo com os avanços econômicos e sociais, os jovens 

negros são de longe os principais vitimados pelos homicídios na RMG e no Brasil de modo geral. 

Com intuito de analisar essa realidade deve-se atentar para a vida dos negros, que revelam a persis-

tência de desigualdades sociais, com consequências sociais dramáticas, evidenciadas por dispari-

dades raciais vistas em dados estatísticos, nas reflexões do campo de estudo das relações raciais e 

nas análises sobre a violência no Brasil. A taxa de homicídio e o número de homicídios de jovens, 

negros do sexo masculino na RMG pode ser entendida como a manifestação e reprodução do ra-

cismo, que se transfigura como mecanismos que geram e naturalizam desigualdades. Ao lado de 

outras vulnerabilidades que envolvem o contexto da população negra, como disparidades na distri-

buição de renda, educação e trabalho, o racismo contribui para que esses cidadãos estejam mais 

vulneráveis a violência, também por suas identidades e territórios, bem como, por reprodução de 

práticas institucionalizadas da discriminação racial contra jovens negros e consequentemente ten-

dem a ser sejam mais acometidos por homicídios.  

 

 

Palavras-chave: Juventude Negra, Racismo, Homicídios, Região Metropolitana de Goiânia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The reality of a black person in Brazil is still full of discrimination and prejudice. So far, the 

national discourse of "Racial Harmony" is a myth and it hasn't been part of the population's 

reality. Nowadays, the increase of homicidal violence spreads the feeling of insecurity and 

fear on the population in general. But that increase is not the same for all and it has its effects 

more on young black people. This work discuss about racial relationships, homicides of black 

youth and racism on Região Metropolitana de Goiânia (RMG). The main goal is to try to 

understand why does this homicides focus more on black youth than white youth. Despite 

social and economic progress, between 2006 and 2016 the numbers has increased and in gene- 

ral, black youth is the greatest victim of the homicides that happens on RMG and in Brazil. In 

fact, the contemporary context of black lives indicates the persistence of social inequality that 

really affects black lives, leading to dramatic social consequences such as racial disparities 

seen on statistical data, on observations of racial relationships from the field of study and in 

the analysis about violence in Brazil. The numbers of homicides of young, black male on 

RMG can be considered as the reflex and reproduction of racism that leads to inequality and 

make them appear natural. By the side of other vulnerabilities from the black population such 

as disparity of income distribution, education and work, racism contributes to the 

vulnerability- lity of this people to violence, the lack of identity and territory and also to the 

reproduction of institutionalized practices of racial discrimination against young black people 

who are more targeted by homicides. 

 

Keywords: Black Youth, Racism, Homicides, Metropolitan Region of Goiânia
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INTRODUÇÃO  

 

 

No Brasil, o aumento da violência letal se expressa pelas altas taxas de homicídios, 

além da forte sensação de insegurança. Chama à atenção, o fato de que esse aumento não é 

distribuído de forma homogênea por toda a população. Mais diretamente se verifica que de 

forma acentuada acomete a população negra, principalmente os jovens. Diante do quadro, o 

objetivo principal desta dissertação é buscar compreender os processos sociais que permitem 

a concentração dos homicídios sobre a população jovem negra no Brasil, tendo como recorte 

os registros de homicídios entre 2006 a 2016 na Região Metropolitana de Goiânia (RMG).  

Assim é objetivo específico proceder a uma revisão bibliográfica do campo de estudo 

das relações raciais no Brasil, para delinear possíveis eixos analíticos e interpretativos que 

consideram o racismo como elemento ativo da produção da violência homicida, e também dos 

estudos e análises sobre a produção da violência em geral no País.  

Outro objetivo específico é ordenar os dados de homicídios contra a juventude negra 

na RMG, para que se possa catalogar e verificar variações ou oscilações de pessoas vitimadas 

entre os distintos perfis raciais e etários. Até aqui inexistem trabalhos anteriores que tenham 

calculado o número e as taxas de homicídios com cruzamento de dados por cor, faixa etária e 

sexo na RMG. Essa tarefa é fundamental para buscar identificar a existência de uma concen-

tração da vitimização homicida na juventude negra em Goiânia e região.  

Com intenção de chegar a tais dados exige-se percorrer um trajeto de pesquisa que 

caracterize entre as populações municipais singularidades da RMG, a composição racial e o 

perfil dos vitimados por homicídios.    

 Como último objetivo específico coloca-se a necessidade de postular ou testar algu-

mas hipóteses com base em dados estatísticos, para verificar se, em contextos e cenários soci-

ais singulares, o racismo revela-se elemento ativo na produção das vitimizações em Goiânia. 

Os estudos sobre o racismo partem de um quadro conceitual comum, que são essenci-

ais para compreender o fenômeno racial em meio a distintas concepções teóricas. O conceito 

de raça é comumente negado, devido à crença de que a existência de várias raças, além da 

humana, seria impensável. Inclusive, nessa linha de argumento a ciência já negou diferenças 

biológicas entre os seres humanos.  

Na prática, por mais que não se concorde com o teor biológico ao se usar o termo, raça 

passou a ser relevante, pois foi largamente aplicado para legitimar estruturas de dominação e 
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dinâmicas violentas nas sociedades modernas, como o racismo. A princípio distinguem-se as 

noções de racismo, discriminação e preconceito.  

O preconceito é compreendido como uma concepção ou opinião individualizada com 

base em um julgamento social prévio negativo, que estigmatiza e cria estereótipos de pessoas 

ou grupos determinados (Santos, 1999). Estereótipos raciais estão associados diretamente aos 

preconceitos, pois são representações construídas com base em simplificações e generaliza-

ções grosseiras (Gomes, 2005).  

Assim é produto de uma comparação social referenciada na raça em que um indivíduo 

ou grupo é visto como tendo um comportamento positivo ou superior, em detrimento de outro 

grupo, objeto de preconceito, que é percebido em desvantagem ou como inferior. Já a discri-

minação é praticada tanto por indivíduos quanto por segmentos sociais, pois são ações que 

ferem direitos de outros indivíduos ou grupos com classificações superficiais e injustas. As 

discriminações são manifestações de preconceitos, porém abrangem a produção de processos 

sociais de modo estrutural, para além das consciências imediatas (Gomes, 2005).  

Manifesta-se de duas formas, direta e indireta, a primeira é àquela advinda de atos 

concretos de discriminação, já a segunda se caracteriza por práticas discriminatórias com a 

aparência de neutras, em que estão presentes em atitudes administrativas, políticas públicas ou 

institucionais. Esse tipo de discriminação é notório, por exemplo, quando índices socioeco-

nômicos são permanentemente desiguais para certo grupo social.  

No caso do racismo contra negros, pode ser entendido como uma prática criada no sé-

culo XVI, com objetivo de facilitar a dominação, a colonização e o tráfico de escravos africa-

nos pelos povos europeus. No século XIX e início dos XX, no bojo no neocolonialismo, uma 

ideologia racista desenvolveu-se pelo mundo com pretensões cientificistas (Guimarães, 1999). 

Por trás dessa ideologia, sempre estava à tentativa de provar a suposta inferioridade dos povos 

negros em relação aos brancos. 

 Inclusive, com base em características fenotípicas, sociais e culturais, verdadeiras ou 

atribuídas, em que os negros são vistos como uma raça ou grupo étnico menos humano e infe-

rior (Azevedo, 1987). Desse modo é que afirma-se, se não há distinção entre raça do ponto de 

vista biológico, há raça do ponto de vista social e cultural. Quando se fala raça ou relações 

raciais ou racismo aqui limita-se, portanto, ao mundo social. 

A noção de raça como produto social e o combate aos comportamentos que se ensejam 

são impossíveis de serem travados sem o reconhecimento do racismo, já que expressam uma 

forma de classificação social baseada numa atitude negativa frente a certos grupos específicos 



 

  

 

 

    17 

 

 

 

pela cor da pele, ascendência, ações e práticas culturais.  

A ideologia racista procura construir fundamentos lógicos, para fomentar processos 

excludentes no acesso a recursos materiais e simbólicos, por parte de membros de outros gru-

pos raciais. Assim, também pode envolver conflitos entre os grupos dominantes e os domina-

dos, por meio de coerções coletivas e individuais, com expressão nos comportamentos justifi-

cados pelo ódio ou pela aversão às pessoas que possuem características raciais observáveis. 

Por exemplo, estigmas em razão da cor da pele, do tipo de cabelo, do formato do nariz, da 

boca, do estilo de roupa, etc. 

No Brasil, a vida da população negra é marcada pelo racismo, tanto que, a população 

brasileira reconhece haver preconceito contra negros (91%). Ainda que, apenas 3% da popu-

lação admita ser racista (FSP, 2008). Essa percepção ambígua advém do reconhecimento tar-

dio por parte das instituições, de desigualdades sociais associadas à raça no país. Já que o 

“mito da democracia racial”, como fenômeno de orgulho nacional, dá o “status de povo civili-

zado” ao brasileiro perante as demais nações. 

Na lógica do “mito da democracia racial” no país, todos os grupos sociais estariam na 

mesma condição de igualdade e oportunidade na sociedade brasileira, e se ainda as desigual-

dades insistem em privilegiar aqueles tidos como negros devem-se às incapacidades inerentes 

dos indivíduos. O que se revela uma ideologia com objetivo de manter as hierarquias predo-

minantes na qual domina o branco e encobrir desigualdades entre os diferentes grupos raciais 

(Guimarães, 1999; Silvério, 2004). Tal interpretação “mítica” reafirma uma noção errônea de 

que, com o fim da escravidão, as desigualdades entre os vários grupos étnico-raciais também 

terminaram, ou se existem, não são por conta da raça. 

Ao contrário do que expressa o “mito da democracia racial”, as desigualdades sociais 

diversas dão forma a um cenário de continuidade histórica no tocante às relações raciais. Sen-

do que, se em 1888 ocorreu à abolição da escravidão, momento formal que asseguraria aos 

negros a liberdade para praticar sua fé, suas tradições, culturas entre outros direitos que lhes 

foram negados desde quando chegaram escravizados no período colonial, na prática, a aboli-

ção não significou uma construção efetiva de autonomia material e simbólica, ao contrário, as 

desigualdades sociais típicas da vida dos escravos se reproduzem na vida do negro liberto. 

Essa realidade é palpável ao se observar o lugar destinado ao negro na sociedade brasileira, 

sempre às margens. 

Muitas das vezes, a particularidade da formação do racismo no Brasil, permite que ati-

tudes preconceituosas e discriminatórias sejam mantidas e renovadas, pois não se expressam 
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como tais. Anúncios de trabalho com a expressão “boa aparência” é um exemplo da sutileza e 

dissimulação com que o racismo se manifesta. Já que não diz diretamente que negros não são 

bem-vindos, mas sabe-se que na construção social do que é entendido como “boa aparência” 

no Brasil esses são excluídos.  

No espaço no meio urbano, o negro é segregado em determinados territórios, muitas 

vezes carentes de estruturas básicas de sobrevivência, em que grupos sociais distintos racial-

mente usufruem desigualmente o direito de ser e estar na cidade. Há deficiências no acesso à 

educação, ao trabalho e à segurança, dentre outras discrepâncias que recaem sobre a popula-

ção negra brasileira. Nunca é demais lembrar que sobre o negro recai a construção negativa de 

uma identidade marcada pelo “preconceito de cor”, com preconceito de classe e assimilando-

os as suas formas de sobrevivência (Fernandes, 1989; Guimaraes, 1999).  

Tanto que quase sempre a vida do negro acompanha os cenários de profundas desi-

gualdades sociais, que atinge de várias formas os negros no âmbito da economia e da cultura 

com a forma de um racismo institucional (Cerqueira e Coelho, 2017; Santos, 1999; Gomes, 

2005). Essa situação impacta sobre os jovens negros, como retratam os índices de vitimização 

de homicídios no Brasil de maneira generalizada. 

 O que exige considerações e pesquisas sociológicas sobre o tema, tal qual se propõe a 

construção da pesquisa e das análises presentes nessa dissertação. Para dar conta do trabalho, 

o percurso metodológico e a abordagem de análise são divididos em três procedimentos de 

pesquisa, que coincidem com a distribuição dos três capítulos apresentados a seguir.  

O primeiro capítulo expõe uma discussão teórica, com fim de construir uma aborda-

gem de análise para os dados estatísticos sobre os homicídios contra jovens negros no Brasil e 

fornecer pistas de interpretação para o caso específico da RMG. Para essa tarefa foi realizada 

uma revisão bibliográfica na grande área das Ciências Sociais de dados das séries Mapa da 

Violência e Atlas da Violência, além de incursionar na literatura do campo de estudos sobre 

violência e principalmente dos estudos das relações raciais no Brasil.  

Na sequência, o segundo capítulo busca catalogar os homicídios contra jovens negros 

na RMG entre 2006 a 2016, com base nas informações do SIM (Sistema de Informação sobre 

Mortalidade), do DATASUS (Departamento de Informática do SUS). Os números de homicí-

dios foram contabilizados a partir da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), como 

eventos que estão tipificados como agressões e óbitos provocados por intervenção legal (có-

digos X85-Y09 e Y35-Y36).  
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A Classificação Internacional de Doenças é publicada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e padroniza a codificação de doenças e mortalidade por causas externas em 

todo o mundo desde 1993. Os dados divulgados consideram as informações mais recentes 

tabuladas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) divulgadas no site do Depar-

tamento de Informática do SUS – DATASUS. O cálculo da taxa de homicídios foi feito por 

meio do quociente entre o número total de casos ocorridos no ano, dividido pela população 

registrada no mesmo ano pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), multipli-

cado por 100 mil habitantes. 

O terceiro e último capítulo busca verificar possíveis hipóteses de análise, para afuni-

lar ainda mais a identificação do perfil dos vitimados por homicídios na RMG. Em que são 

consideradas as distintas ocupações dos espaços goianienses em relação à raça, as maiores 

incidências de casos de homicídios em Goiânia por bairro e região, além de caracterizar as 

condições à renda-escolaridade da população negra na capital de Goiás e elencar indicativos 

de processos institucionais racistas que conduzem a vitimização da juventude negra na Região 

Metropolitana de Goiânia. 

  

  



 

  

 

 

    20 

 

 

 

1. RACISMO E HOMICÍDIOS CONTRA A JUVENTUDE NEGRA NO BRASIL 

 

Os principais resultados de pesquisas e relatórios de estudos sobre homicídios no Brasil 

constatam que a cor predominante das vítimas é preta ou parda. Ao considerar que pretos e 

pardos formam a população negra do país, podemos afirmar que os homicídios acometem 

mais negros do que brancos, em especial os homens mais jovens.  

A série “Mapa da Violência” demonstra à elevação do número de homicídios desde 

1998 e, de acordo com os documentos, preferencialmente as vítimas são pessoas negras, mais 

notadamente os jovens. Ainda que ocorram leves variações nas taxas, às vezes até a diminui-

ção, como a vista em 2003 em decorrência da criação das medidas propostas pelo Estatuto do 

Desarmamento, a alta concentração de homicídios entre os jovens negros é uma realidade que 

não foi abalada nos últimos 20 anos de acordo com a série estatística. 

No Mapa da Violência de 2014, dedicado e denominado “Os Jovens do Brasil”, a ju-

ventude negra entre 2002 a 2012 contabilizou 215.660 dos casos de homicídio (Mapa da Vio-

lência, 2014). Em um universo de 303.202 ocorrências de jovens vitimados, o que significa 

71% dos casos de homicídios. No período, a média da taxa de homicídios por 100 mil habi-

tantes entre jovens do sexo masculino brancos foi de 33,7 vítimas, já para os jovens negros 

alcançou 75,7 vitimados, ou seja, 2,25 vezes (Cf. Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Homicídios, taxas por 100 mil e vitimização segundo Raça/Cor. Jovem. Brasil. 2002/2012. 

Fonte: Mapa da Violência, 2014  *soma das categorias preta e parda. 

Ano Branca Preta Parda Negra* Amarela Indígena Total 
Taxas 

 Branca     Negra 
Vitimiza-

ção 

2002 10.072 2.598 14.902 17.499 46 34 27.652 42,1 75,8 79,9 

2003 10.067 2.977 15.326 18.303 96 33 28.499 42,3 77,4 82,9 

2004 8.869 2.656 15.382 18.038 65 33 27.006 37,5 74,5 98,8 

2005 7.984 2.418 15.845 18.263 34 51 26.332 33,9 73,7 117,5 

2006 7.884 2.439 16.405 18.844 41 47 26.815 33,6 74,4 121,1 

2007 7.165 2.443 16.409 18.852 13 74 26.104 30,7 72,8 136,8 

2008 7.184 2.391 17.795 20.185 23 76 27.469 31 76,3 146,3 

2009 7.216 2.299 18.215 20.514 18 54 27.803 31,3 75,9 142,7 

2010 6.746 2.365 18.785 21.150 29 53 27.978 29,4 76,7 160,9 

2011 6.540 2.349 18.503 20.852 26 54 27.472 28,7 74,1 158,6 

2012 6.823 2.524 20.636 23.160 24 65 30.072 30,1 80,7 168,6 

Total 86.550 27.459 188.203 215.660 415 574 303.202    
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Também de acordo com o Mapa da Violência 2014, em 2002, a taxa de homicídios 

por 100 mil habitantes, independente da variável faixa etária e cor/raça, foi de 54,2 para ho-

mens (Cf. Tabela 2). Em 2012, essa taxa apresenta mínima redução com 53,8 homicídios. No 

ano de 2002, 38,8 homens brancos sofreram homicídios por 100 mil habitantes, já em 2012, 

esse índice foi de 29,8 homicídios. Para os homens negros a taxa foi de 63,1 vítimas registra-

das em 2002 e 67,9 casos de homicídios por 100 mil habitantes em 2012.  

O crescimento da vitimização de negros contribuiu decisivamente para o aumento to-

tal de ocorrências contra a população brasileira em geral (Waiselfisz, 2014). Chama a atenção 

que, ao contrário da elevação dos casos para a população negra, o número de brancos vitima-

dos por homicídios caiu no período, mesmo entre os homens. 

 

Tabela 2 – Taxa de homicídios por 100 mil segundo os grupos de cor ou raça e sexo – Brasil, 2002 e 2012. 

Sexo Cor/Raça 2002  2012 

 

 

Homens 

 

Pretos & Pardos 63,1 67,9 

Brancos 38,8 29,8 

Total 54,2 53,8 

 

 

Mulheres 

 

Pretas & Pardas 4,4 5,6 

Brancas 3,6 3,2 

Total 4,4 4,7 

 

 

Total 

Pretos & Pardos 33,7 36,7 

Brancos 20,4 15,8 

Total 28,7 28,6 

Fonte: Mapa da Violência, 2014. 

 

 

A variação na taxa de homicídios entre 2002 a 2012 foi negativa em -23,8% para a 

população branca em geral e positiva em 7,1% para a população negra total (Cf. Tabela 3).         

Em relação aos jovens, - 28,8% dos casos foram registrados no período para brancos, enquan-

to para os jovens negros houve acréscimo de 6,0%.   
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Tabela 3 – Homicídios, taxas (por 100 mil) e vitimização segundo Raça/Cor. População Total e Jovens. Brasil. 

2002-2012. 

Fonte: Mapa da Violência 2014 

 

Por que sujeitos negros em geral e especialmente jovens do sexo masculino sofrem 

mais homicídios do que pessoas brancas? O que leva a concentração crescente de homicídios 

entre os jovens negros em detrimento da diminuição entre outros perfis raciais e etários? Co-

mo o jovem negro vira “alvo” dos homicídios no Brasil? Essas questões dão base para a for-

mulação de uma problemática de pesquisa, que deve levar em conta os dados e análises mais 

atualizadas sobre violência homicida e relações raciais nas Ciências Sociais. 

Se considerados os dados mais recentes sobre os homicídios no Brasil, do Atlas da Vi-

olência 2018 (Atlas, 2018), um incremento geral no número e nas taxas de casos é verificado 

entre 2006 e 2016 (Cf. Gráfico 1). Os dados agregados por faixa etária apontam um aumento 

de 23,3% de homicídios contra jovens de 15 a 29 anos no período (Atlas, 2018). Sendo que só 

em 2016 a taxa média do país foi de 65,5 por grupo de 100 mil jovens, em um total de 33.590 

vítimas juvenis de homicídios (Cf. Tabela 4). 

Como no Atlas da Violência 2018 não existe o cruzamento dos dados de homicídio 

por faixa etária, sexo e cor-raça, com base nos dados fornecidos somente é possível calcular 

uma taxa de homicídios aproximada para os vitimados com base na raça e idade. Para o cálcu-

lo foi utilizado o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (IVJV, 2015) (Cf. Tabela 5).  

O índice projeta um Risco Relativo de 2,7 maiores chances de um jovem negro inde-

pendente do sexo sofrer homicídio em relação a um branco. Desse modo, em 2016 a taxa de 

homicídios foi de aproximadamente 86,3 vítimas jovens e negras no Brasil para cada 100 mil 

habitantes ou 23.850 pessoas vitimadas.  

 

Taxas Pop. Total 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆% 

Branca Total 21,7 21,5 19,6 17,9 18,0 16,4 16,8 16,9 16,1 15,9 16,5 -23,8 

Negra Total 38,6 39,3 37,2 37,1 37,8 37,0 38,3 38,7 39,4 38,6 41,4 7,1 

Taxas Pop. Jovem 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ∆% 

Branca Jovem 41,9 42,1 37,3 33,7 33,5 30,6 30,8 31,1 29,2 28,5 29,9 -28,6 

Negra Jovem 77,7 79,3 76,3 75,4 76,1 74,4 78,0 77,6 78,3 75,6 82,3 6,0 



 

  

 

 

    23 

 

 

 

Gráfico 1 – Brasil: número e taxa de homicídio (2006 -2016) 

 

 

Fonte: IBGE/, MS/SVS/CGIAE/SIM. O número de homicídios na UF de residência da vítima foi obtido pela 

soma das seguintes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36. Elaboração Diest/Ipea e FBSP. 

 

 

 

Tabela 4 – Homicídios por número absoluto e taxa por faixa etária (Jovens-Negros), 2006/2016. 

 

Fonte: IBGE e MS/SVS/CGIAE/SIM. Observação: Os números de Negros foram obtidos somando pardos e pretos, enquanto 

os Não-negros se deu pela soma dos brancos, amarelos e indígenas, todos os ignorados não entraram nas contas. Elaboração: 

Diest/Ipea e FBSP. 

 

  

Ano 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número 27251 26489 27880 28267 28562 27930 30609 30689 32436 31264 33590 

Taxa 52,5 50,8 53,3 54 54,6 53,5 58,9 59,3 62,9 60,9 65,5 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Tabela 5 – Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência – Homicídio e Risco Relativo de morte de jovens 

negros e brancos, regiões, 2015. 

 

Fonte: IVJ – Violência e Desigualdade Racial 2017, Ano base 2015; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

   

Se considerada essa taxa aproximada de homicídios de 86,3 vitimados negros e negras jo-

vens no ano de 2016, a realidade no Brasil é alarmante mesmo internacionalmente. No Rela-

tório “World Health Statistics 2018” da OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil está 

entre os 10 países onde se mais comete homicídios no mundo, com uma taxa de 31,3 vitima-

dos por 100mil habitantes (OMS, 2018) (Cf. Tabela 6). De acordo com as expectativas da 

OMS, a taxa média de homicídios deveria ser de no máximo 10 casos por 100 mil habitantes. 

 

Tabela 6 – As 15 maiores taxas de homicídios do mundo, por países.  OMS.  2016. 

País Taxa de Homicídio 

1. Republica Dominicana 16,8 

2. México 16,9 

3. Guiana 18,8 

4. Panamá 20,5 

5. Guatemala 25,8 

6. Haiti 28,0 

7. Belize 29,4 

8. Bahamas 29,7 

9. Brasil 31,3 

10. Jamaica 39,1 

11. Trinidad e Tobago 42,2 

12. Colômbia 43,1 

13. El Salvador 46,0 

14. Venezuela 49,2 

15.    Honduras 55,5 

Fonte: World Health Statistics 2018, OMS 

Regiões 
Taxas de Homicídios (100 mil) Jovem 2015 

Risco Relativo 
Brancos Negros Total 

Brasil 31,9 86,3 62,8 2,7 

Centro-Oeste 40,8 95,2 74,3 2,3 

Norte 26,8 92 77,2 3,4 

Nordeste 27,1 115,7 93 4,3 

Sul 48,1 53,5 49 1,1 

Sudeste 22,8 57,9 40,2 2,5 
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Se fossem a população de um único país a juventude negra brasileira sofreria com as 

maiores taxas de homicídio do mundo, acima de Honduras, o primeiro da lista com 55,5 ho-

micídios por 100 habitantes. Para a população jovem e branca brasileira a realidade foi dife-

rente, no ano de 2016, a taxa de homicídios foi de 16 vítimas por 100 mil habitantes, ou ainda, 

16,5 casos por 100mil hab. contra pessoas brancas e jovens. Embora as taxas de homicídios 

sejam altas para toda a população brasileira, os jovens negros são alvos mais acometidos do 

que vítimas de países em guerra ou conflitos civis.  

Diante do número de vítimas de homicídios serem discrepantes em desfavor da juven-

tude negra, uma vasta bibliografia acadêmica demonstra que o racismo é elemento estruturan-

te e dinamizador da violência no Brasil. Uma adequada problematização de pesquisa acerca 

dos homicídios contra a parcela jovem da população negra, em primeiro momento deve pro-

ceder a uma revisão bibliográfica de teorias e catalogar os principais resultados de pesquisa 

no campo de estudo denominado de relações raciais.  

O campo de estudo das relações raciais possui vários pontos de partida, que reconhe-

cem de modo comum o racismo como estruturante da sociedade brasileira. Com base nas pes-

quisas do campo de estudo das relações raciais, algumas questões relacionadas ao racismo 

podem fornecer possíveis entendimentos sobre a concentração crescente de homicídios contra 

os jovens negros. A maior vitimização da juventude negra no Brasil seria resultado principal 

das desigualdades socioeconômicas e educacionais da população negra? Ou se dá em razão de 

estigmas negativos associados à identidade negra? Ou ainda, a vitimização por homicídios é 

produto ativo de práticas institucionais discriminatórias contra os negros? 

Essas questões orientam hipóteses para a compreensão do racismo no Brasil. Em que é 

necessário entender as relações culturais e identitárias, socioeconômicas e ideológicas, políti-

co-institucionais, que produzem as relações raciais em seus conteúdos ideológicos e materiais. 

Com base em diferentes questionamentos, posições e entendimentos de uma situação de di-

versidade racial no Brasil, que ainda variam a depender dos contextos, dos agentes sociais e 

dos conhecimentos.  

Nos tópicos a seguir serão considerados os processos sociais racistas, que são cami-

nhos para constituição de eixos de análise sobre a concentração crescente de homicídios con-

tra os jovens negros no país e em contextos específicos, como no recorte espaço-temporal 

desta pesquisa a Região Metropolitana de Goiânia (RMG) entre 2006 e 2016. 
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1.1 Raça, Racismo e Homicídios   

 

Para tentar responder aos questionamentos expressos na sessão anterior há a necessi-

dade de identificar os componentes sociais que produzem e reproduzem o racismo no Brasil. 

Referenciados pelo campo de estudo das relações raciais, os subitens abaixo caracterizarão 

três dimensões sociais do racismo e que também são eixos de análise para buscar compreen-

der a concentração de homicídios na juventude negra e o crescimento de vítimas de violência 

homicida em anos recentes. Com essa revisão busca-se dialogar com as compreensões das 

relações raciais na sociedade brasileira, com suas diferenças e desigualdades, que também 

fornecem hipóteses ou pistas para pesquisas empíricas.  

 

1.1.1 A formação da identidade negra: “sujeição criminal”, “preconceito de cor” e homicídios. 

 

Uma primeira dimensão do racismo e eixo de análise no campo de estudo das rela-

ções raciais sinaliza que, a discriminação da identidade negra está na raiz da violência a qual 

os homens jovens e negros estão sujeitos. Como a identidade cultural negra muitas vezes é 

marginalizada reafirma-se uma ordem de ações orientadas pela discriminação racial, de acor-

do com fenótipos e modos de agir dos sujeitos negros. Os jovens negros seriam alvos por por-

tarem e expressarem no corpo estigmas raciais socialmente percebidos como negativos.  

No intuito de entender as relações entre a formação da identidade cultural negra bra-

sileira e como uma construção estigmatizada incide na concentração de homicídios é necessá-

rio proceder a uma incursão na história das relações entre as raças, no tocante aos valores, as 

teorias e as ideologias raciais. 

 Marco fundante dessa história é Abolição da Escravidão. Em 13 de maio de 1888, os 

antigos escravos negros foram libertos e a igualdade formal foi reconhecida como direito co-

mum a todos os brasileiros. No entanto, a ausência de políticas efetivas impossibilitou o exer-

cício da cidadania dos negros recém-libertos. Ao povo negro restou à própria sorte e nenhum 

amparo de política social após séculos de escravidão.  

Concomitante à Abolição, já nos primeiros anos do período republicano, também sur-

ge pretensas interpretações da formação da cultura, do Estado e das relações interpessoais no 

país. Segundo Lilia Schwarcz (1993), pós-Abolição ainda era preponderante no cotidiano 

definir as pessoas por caracterizações morais associadas às noções de cor fenotípica e não 
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social ou cultural. Assim, o Brasil foi terreno fértil para a introdução de perspectivas evoluci-

onistas e racialistas da criminologia marcadas principalmente pelas teorias lombrosianas, que 

desfrutavam de prestígio no mundo em fins do século XIX e início do XX.  

A antropologia criminal de Lombroso (1835) defendia que com base no tamanho do 

crânio era possível descobrir o criminoso antes mesmo de cometer o crime. Para Adorno 

(1996), nessa perspectiva o crime seria um problema de natureza médica e não moral. Existi-

riam assim disposições “inatas” para o crime e caberia à ciência desenvolver-se para corrigir a 

natureza delinquente de alguns seres humanos.  

Tese defendida por médicos e juristas da época, entre eles Nina Rodrigues (1862-

1906) e Oliveira Viana (1883-1951), que faziam coro com as percepções racistas e defendiam 

que os negros passavam por uma “crise de ajustamento” (Adorno, 1996). Essa ideologia, ins-

pirada na biologia evolucionista e sem condições de compreender a realidade social, entendeu 

com o estigma da “inferioridade” ou por ser formada por cultura e indivíduos vistos como 

“atrasados”, a permanência de precárias condições de vida da população negra herdadas no 

primeiro período da República. 

Tal concepção imputa aos negros o estigma da culpa pela condição de “desumaniza-

ção” e em seguida, um pensamento fantasioso perverso afirma que há propensão para o com-

portamento criminoso da população negra. É criada a “sujeição criminal” dos negros no Bra-

sil. Segundo Misse (2008), quando há uma criminalização prévia aceita socialmente, há a na-

turalização do caráter do sujeito, para depois esse sujeito ser enquadrado como um tipo social 

negativo. Essa condição pode-se denominar “sujeição criminal”. 

 Como argumenta o autor são “o estoque ancestral de imagens lombrosianas que a 

polícia acumulou ao longo dos anos: os sujeitos “manjados” (e sua generalização para outros 

tipos sociais), que a polícia pensa que conhece e que, portanto, pode incriminar por ‘antecipa-

ção’.” (Misse, 2008: p. 24). 

Obviamente, não há nenhuma comprovação de que a população negra seja mais in-

clinada a cometer crimes em comparação à branca. Como argumenta Sérgio Adorno (1996): 

 
Nenhum estudo contemporâneo, contudo, comprova maior inclinação dos negros pa-

ra o cometimento de crimes, comparativamente aos brancos. Ao contrário, desde os 

fins da década de 1920, alguns estudos americanos já haviam demonstrado o quanto 

os preconceitos sociais e culturais, em particular o racismo, comprometiam a neutra-

lidade dos julgamentos e a universalidade da aplicação das leis penais. (Adorno, 

1996, p.1). 
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Ainda assim, como já destacou Harris (1967), a maioria dos brasileiros subjetivamente 

considera que os negros são inferiores, seja em aspectos intelectuais, seja no que tange a valo-

res morais ou comportamentos psicológicos (Harris, 1967 apud Santos, 2009, p. 62). Há in-

clusive práticas e opiniões comuns que percebem o negro sempre como provável criminoso, 

ou um “sujeito criminal” distinto do tido “cidadão de bem” (Adorno, 1996). 

Para compreender essa “sujeição criminal” imposta como estigma à construção da 

identidade negra é central a questão do “branqueamento”, política herdeira das concepções 

racistas presentes no país desde o século XIX. Segundo Thomas Skidmore (1993), 

 

o pressuposto da superioridade branca — algumas vezes implícita, pois deixava em 

aberto à questão de saber quão "inata" era a inferioridade negra, e usava os eufe-

mismos "raças mais avançadas” e "menos avançadas". Mas a esse pressuposto jun-

tavam-se dois outros. Primeiro, que a população negra estava se tornando progressi-

vamente menos numerosa que a branca por razões que incluíam uma taxa de natali-

dade supostamente menor, uma maior incidência de doenças e sua desorganização 

social. Segundo, a miscigenação estaria "naturalmente" produzindo uma população 

mais clara, em parte porque o gene branco seria mais resistente e em parte porque as 

pessoas escolhiam parceiros sexuais mais claros. (SKIDMORE, 1993, pp. 64-5 apud 

GUIMARÃES, 1999, p. 29). 

 

O racismo se configura como uma forma de “naturalizar” diferenças sociais pela dico-

tomia branco/negro, mas é específica de como se define "branco" e não “negro”, a partir de 

desigualdades tidas naturais, ao contrário do mundo anglo-saxônico. O “branqueamento” é 

 

o caráter inato das diferenças raciais e a degenerescência proveniente da mistura ra-

cial — de modo a formular uma solução própria para o 'problema negro'. A ideia de 

que o sangue branco limpava e diluía o negro, abria possibilidade para que os mesti-

ços se elevassem ao estágio civilizado. (GUIMARÃES, 1999, p.53).  

  

No Brasil, o "branco" não se formou pela exclusiva mistura étnica de povos europeus, 

como ocorreu nos Estados Unidos (Guimaraes, 1999). Ao contrário, "brancos" no Brasil tam-

bém podem ser classificar mestiços e mulatos claros, que exibem algum símbolo da europei-

dade (“cor”, “religião”, “profissão”, etc.).  

O polo "negro" a depender separa ou aproxima mestiços de pretos. O significado de 

"negro", portanto, cristalizou a diferença absoluta do não-europeu e “somente aqueles com 

pele realmente escura sofrem inteiramente a discriminação e o preconceito antes reservados 

ao negro africano” (GUIMARÃES, 2005, p. 36). 

A noção de superioridade branca em alguma medida fica no imaginário brasileiro, que 

carrega até hoje a naturalização do indivíduo negro como polo oposto, “inferior”, para con-

firmar determinada desigualdade e na sequência ser definido como provável criminoso. A 
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“sujeição criminal” dos negros aí se alarga para outros âmbitos da vida social. Como aponta 

Misse (2008), a “sujeição criminal” possui extensões sociais “que compreendam famílias in-

teiras, ruas, favelas, bairros ou uma parte inteira da cidade, bem como todos os traços sociais 

distintivos de classe, de gênero, de idade e de raça.” (MISSE, 2008: p. 23).  

Os negros, por exemplo, em regra ocupam territórios diferentes e desiguais em relação 

à população branca. Segundo Raquel Rolnik (2007), a composição de bairros em metrópoles 

como São Paulo ou Rio de Janeiro, e no Brasil em geral, revelam que negros e pobres com-

partilham “o espaço das vilas e favelas... sustentada pelo laço comum da miséria e da opres-

são econômica” (Rolnik, 2007, p.1). Os espaços ou “território negros” muitas vezes remetem 

a estigmas que reforçam a segregação socioespacial. Rolnik (2007) afirma que, 

 
A história da comunidade negra é marcada pela estigmatização de seus territórios na 

cidade: se, no mundo escravocrata, devir negro era sinônimo de subumanidade e 

barbárie, na República do trabalho livre, negro virou marca de marginalidade. O es-

tigma foi formulado a partir de um discurso etnocêntrico e de uma prática repressi-

va; do olhar vigilante do senhor na senzala ao pânico do sanitarista em visita ao cor-

tiço; do registro esquadrinhador do planejador urbano à violência das viaturas poli-

ciais nas vilas e favelas. (ROLNIK, 2007, p.15) 

 

Pode-se afirmar que aos negros recai uma “sujeição criminal”, que de alguma manei-

ra também incide nos tipos de ações públicas nos territórios e tudo o que isso implica no con-

trole de Estado. Não é rara a reverberação no senso comum de ideias que associam o negro a 

um sujeito “perigoso” e seriam também perigosos os territórios que ocupam. 

 “Assim se institui uma espécie de apartheid velado que, se, por um lado, confina a 

comunidade à posição estigmatizada de marginal, por outro, nem reconhece a existência de 

seu território, espaço-quilombo singular”. (ROLNIK, 2007 p. 16).  

De maneira que o indivíduo negro tende a viver em espaços sociais separados, segre-

gados, e lugares específicos de ir, vir e existir. A construção da identidade negra sofre com a 

difusão de estigmas pseudocientíficos até 1930. Com bases declaradamente racistas, as resso-

nâncias dessas ideologias de algum modo ainda permanecem no imaginário brasileiro con-

temporâneo, como demonstram os estudos de Misse (2008), Adorno (1996), Schwarcz (1993) 

e Harris (1967). A associação do corpo negro com o crime são consequências dos estigmas, 

que advém desde esse período e encontram rescalda nas justificativas comuns de homicídios 

contra jovens negros na atualidade (Oliveira, Lima e Santos, 1998). 

Como crítica às ideologias racialistas houve uma interpretação culturalista das rela-

ções raciais no Brasil, que pode ser denominada de “mito da democracia racial”. O “mito” é 

um marco da modernização dos anos 1930 e perdurou como narrativa oficial até a década de 
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1990. Ainda hoje possui grande difusão, a qual é reivindicada por parte dos brasileiros. 

 O “mito” foi uma alternativa ao racialismo racista, mas não criticou o fundamental, 

que as desigualdades sociais entre as raças, vistas não só no plano formal e sim na vida social, 

eram produto decorrente de como a escravidão foi tratada pós-Abolição, com o consequente 

racismo. O conteúdo do “mito da democracia racial” sinaliza que no passado colonial, a cons-

tituição da população brasileira se deu pela miscigenação harmoniosa de diferentes raças.  

Assim não existiriam demarcações raciais explícitas, o que explicaria uma estrutura 

racial harmônica no Brasil moderno, como se pode observar nas interpretações de Gilberto 

Freyre (1933). Ao contrário das concepções racialistas que atribuíam a miscigenação como 

elemento dinamizador do atraso no país, no imaginário do “mito” habitava a noção de que a 

“mistura” entre “raças” dotava o “povo brasileiro” de qualidades superiores, inclusive para ser 

modelo de “país do futuro”.  

Tal otimismo inclusive aceita a noção de que, a miscigenação poderia corrigir distân-

cias sociais entre “casa-grande e senzala”, rumo a uma “democratização social”, como nas 

ideias do próprio Gilberto Freyre (1933). O “mito da democracia racial” tornara-se um dos 

principais alicerces da “ideologia de integração racial” e desenvolvimento do país no século 

XX. No entanto, ao se difundir revelou-se “um conjunto de dados sistematizados sobre a exis-

tência do preconceito e da discriminação racial no Brasil” (Maio, 1999, p.151).  

Vale destacar o papel importante desempenhado pelo “Projeto UNESCO”, que apoiou 

pesquisas sobre relações raciais no Brasil na década de 1950. Além de contribuir para o cres-

cimento e desenvolvimento das Ciências Sociais, o projeto foi fundamental para leituras mais 

atualizadas e científicas sobre as relações raciais na sociedade brasileira em acelerada moder-

nização (Maio, 1999). 

A escolha do Brasil pelo “Projeto UNESCO" esteve intimamente ligada à fama inter-

nacional do “mito da democracia racial”. Segundo Maio (1999), o país foi escolhido com o 

sentido de compreender os contextos que influenciariam a existência de uma suposta harmo-

nia entre os grupos étnico-raciais.  

Os organismos internacionais esperavam demonstrar ao mundo uma nova consciência 

política, que primava pela harmonia entre as diferenças. Ainda mais se considerada a abolição 

tardia da escravidão, praticamente com a fundação da República, e diante das consequências 

da II Guerra Mundial, da persistência do racismo formal nos EUA e na África do Sul, além da 

descolonização europeia da África e da Ásia (Maio, 1999). 



 

  

 

 

    31 

 

 

 

A expectativa do “Projeto UNESCO” não foi correspondida, em vez de uma sociedade 

harmônica, com as pesquisas percebeu-se a persistência de nítidas desigualdades sociais entre 

brancos e negros. Roger Bastide, Florestan Fernandes, dentre outros sociólogos, e as ciências 

sociais como um todo, foram essenciais na tarefa de revelar ao mundo a realidade brasileira. 

Ao criticar o “mito da democracia racial”, a primeira geração de sociólogos, inclusive Flores-

tan Fernandes (1965), sugere que a ordem hierárquica escravocrata não foi completamente 

rompida, nem com a Abolição tampouco com o advento do Estado moderno. 

A crítica de Florestan Fernandes (1965) direciona-se tanto ao “mito da democracia ra-

cial”, quanto às ideologias racialistas do século XIX e início do XX, que se uniam ao negar o 

racismo. Um pretenso ethos nacional de igualdade racial acaba por se revelar em verdade um 

“problema nacional” (Munanga, 2004). Em que o racismo já de outrora somente é velado ou 

dissimulado como não existente. Inclusive que imputa o estigma de “propensão à violência” e 

a um tipo de “sujeição criminal” contra a população negra (Adorno, 1996; Misse, 2008). 

O “mito da democracia racial” fraturado expõe novas versões das relações raciais no 

Brasil. Como Florestan Fernandes (1965) demonstrou em pesquisa, o “preconceito de cor” é 

uma “noção nativa”, uma forma particular de discriminação racial. Um tipo de discriminação 

que marginaliza e oprime os negros, ao hierarquizar a sociedade com base em características 

físicas ou fenotípicas.  

Para Fernandes (1965) o processo de "metamorfose do escravo" consiste precisamente 

em empregar "preto" ou "negro” para designar aparentemente a cor da pele, mas em verdade 

indicar a uma subclasse de brasileiros, cuja integração social na sociedade brasileira moderna 

se deu abarcada por processos excludentes. 

No que diz respeito ao racismo por “preconceito de cor” para definir a hierarquia de 

status social, Guimarães (1999) assinala que, 

 

 

Nessa discriminação, a "cor", é vista como fato objetivo e natural, e não a "raça", 

vista como conceito abstrato e científico. Só é possível conceber-se a "cor" como um 

fenômeno natural se supomos que a aparência física e os traços fenotípicos são fatos 

objetivos, biológicos e neutros com referência aos valores que orientam a nossa per-

cepção. É justamente desse modo que a "cor" no Brasil funciona como uma imagem 

figurada de "raça". Quando os estudiosos incorporam ao seu discurso a cor como 

critério para referir-se a grupos "objetivos", eles estão se recusando a perceber o ra-

cismo brasileiro. Suas conclusões não podem deixar de ser pois formais, circulares e 

superficiais: sem regras claras de descendência não haveria "raças" mas apenas gru-

pos de cor. (GUIMARÃES, 1999, p. 46). 
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Decorre daí, como afirma Silvério (2004), uma “delimitação imprecisa das fronteiras 

étnico-raciais” dos brasileiros, pois se reconhecer como negro e a complexidade dessa condi-

ção influem diretamente na hierarquia de status social e possibilidades de assegurar a repro-

dução de vida. O cenário de imprecisão, aos olhos do brasileiro, sobre a cor está claro na  

PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio) de 1976. 

 Ao não limitar as respostas às categorias tradicionais de cor/raça, o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) constatou que os brasileiros se autodeclaram em 135 

cores distintas. O que dificultou ou impossibilitou os estudos qualitativos de estratificação 

social associada à raça no país por muitos anos (Skidmore, 1993; Oliveira, Lima e Santos, 

1998). Outra pesquisa foi realizada pelo instituto Datafolha do jornal Folha de S. Paulo em 

1995, dezenove anos depois da PNAD de 1976.  

Ao deixar a variável cor/raça também em aberto, a novidade do resultado foi que 

43% dos brasileiros se autodeclaram da “cor morena”, com a negação da categoria racial 

“pardo” anteriormente proposta pelo IBGE. Essas autodeclararão apenas demonstrou as difi-

culdades da classificação racial, pois “morena” é aplicável a qualquer tipo físico, menos às 

pessoas louras ou ruivas (Oliveira, Lima e Santos, 1998; Silva 1994). 

A autoclassificação étnico-racial dos brasileiros sofre de alta indeterminação, já que a 

percepção sobre “cor” pelas pessoas também é construída por diferenciações racistas (Gomes, 

2005; Santos, 1999). Essa condição é produto do racismo e não de uma suposta harmonia das 

raças no Brasil, em que os atributos raciais negros também são marcadores de desigualdades 

como “ponto de partida”. Em razão do “preconceito de cor”, raiz do racismo no Brasil, a 

hierarquização por características fenotípicas exige um tipo de lógica assimilacionista na 

definição do perfil social dos sujeitos. 

O assimilacionismo classifica atributos raciais como análogo ao caráter da pessoa, em 

que, quanto mais branco mais prestigiado (Guimarães, 1999). O assimilacionismo é próprio 

do “preconceito de cor”, ou de “marca”, peculiar do racismo brasileiro (Guimarães, 1999). 

Esse tipo de preconceito se diferencia do preconceito de “origem”, ou da “gota de sangue”, 

típico dos EUA (Nogueira, 1985).  

Guimarães (1999) argumenta que no racismo brasileiro “há a centralidade das noções 

de cor e de embraquecimento, e sua inscrição numa ordem estamental que pressupõe 

desigualdade de tratamento, ainda quando prevaleça o princípio da igualdade no plano 

doutrinário.” (GUIMARÃES, 1999, p.14). O corpo, os costumes, os traços e os movimentos 

dos grupos raciais se tornam importantes para a prática da diferença e da exclusão social, mais 
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do que regras formais ambivalentes para brancos e negros. 

Depreende-se que, as pessoas negras frente à ambivalência da classificação racial mui-

tas vezes, a fim de não se associar com preconceitos corriqueiros no Brasil, também resistem 

em assumir uma identidade negra. Por exemplo, para evitar associações com estigmas raciais 

como a “propensão” ao crime e a violência. Assim, no dia-a-dia, muitas pessoas evitam se 

assumir “negra”, para não sofrer discriminação e preconceito. 

 Há a negação da identidade negra, em nome de uma identidade genérica ou nacional 

(“mulato”, “moreno”, “jambo”, “brasileiro”, etc.). A dita assimilação camuflaria as desigual-

dades relativas à cor das pessoas, como a não explicitação de identidades étnico-raciais.  

Sustenta Guimarães (1999) que no contexto nacional, o racismo brasileiro é heterofó-

bico, em outras palavras, um racismo que "é a negação absoluta das diferenças" e que "pres-

supõe uma avaliação negativa de toda diferença." (GUIMARÃES, 2005, p. 37). De acordo 

com o autor, aqueles que apresentam graus variados de mestiçagem podem usufruir, de acor-

do com seu grau de brancura (tanto cromática quanto cultural, dado que "branco" é um símbo-

lo de "europeidade"), alguns dos privilégios reservados somente aos “brancos”.  

As identidades sociais das raças são constantemente atualizadas por distanciamentos 

de status social. No imaginário social, a população negra estaria no lugar certo, o lugar de 

grupos sociais que são considerados “inferiores” e “natos à violência”, ainda que não se diga 

abertamente tais percepções, pois como enfatiza Guimarães (2005) 

 

Assim é o racismo brasileiro, sem cara, travestido em roupas ilustradas, universalis-

ta, tratando-se a si mesmo como anti-racismo e negando como antinacional a pre-

sença integral do afro-brasileiro ou do índio brasileiro. Para esse racismo, o racista é 

aquele que separa, não o que nega a humanidade de outrem”. (GUIMARÃES, 1999, 

p.60). 

 

A negação ideológica do racismo como “preconceito de cor” legitimou de modo dis-

simulado disparidades crescentes entre brancos e negros, com o mascaramento da integração 

social precária ou excludente da população negra no Brasil moderno. Mesmo com a moderni-

zação, o Estado e a emergente economia capitalista relegaram aos negros uma condição mar-

ginal na estrutura produtiva reafirmada com o incentivo às políticas de branqueamento, como 

o estímulo à emigração de europeus e tendo como base legitimadora ideologias racistas. 

 Ao mesmo tempo há um “mito” de que as raças possuem oportunidades equilibradas, 

o que velou ou dissimulou práticas racistas no imaginário social ao não reconhecer ou mini-

mizar a existência de raças socialmente construídas.  
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A construção social da identidade do negro na sociedade brasileira gira em torno da 

“inferiorização” e da “desumanização”, sendo considerado elemento “marginal” ou quando se 

constitui como sujeito seria “violento” ou “possível criminoso”.  

O estigma de ‘ser negro’ representa um fracasso da democracia racial no Brasil e do 

ethos baseado na interação harmoniosa entre as raças. Ao tentar dissimular a existência do 

racismo na construção da sociedade brasileira, as desvantagens sociais que acometem a maio-

ria da população são suficientes para caracterizar indivíduos e grupos raciais como mais ou 

menos propensos a violência e assim portar um tipo de “sujeito criminal”. 

 O que ajuda a entender como determinada formação da identidade negra é marcada 

pelo racismo e como a discriminação racial é um dos motivos da concentração de homicídios 

contra negros jovens no Brasil.  

 

1.1.2 Marginalização, vulnerabilidade e os homicídios contra a juventude negra 

 

Uma segunda dimensão do racismo está relacionada à “questão social brasileira”, que 

também é um eixo de análise e uma pista para a compreensão da concentração crescente de 

homicídios na juventude negra no Brasil. Como o “mito da democracia racial” não tratou da 

questão principal, o racismo, a realidade de distâncias sociais entre as raças produziu um pro-

cesso de marginalização dos negros ao longo do século XX. 

A condição de marginalização acabou por reservar aos negros, a reprodução de traços 

sociais típicos de continuidade do período escravocrata na vida moderna. Em que, a não rup-

tura com as condições objetivas de vida do período escravocrata teve implicações perversas 

para a vida social e psicológica da população negra na nascente sociedade livre (Fernandes, 

1965). Durante a Ditadura Militar nos anos 1970, a condição de marginalização dos negros no 

Brasil foi ou (1) naturalizada por distintos setores institucionais e de opinião pública ou, (2) 

no máximo, entendida como fruto da competição econômica (Guimarães, 1999). 

Os sujeitos e os pensamentos que naturalizavam as desigualdades entre as raças utili-

zavam o “mito da democracia racial”, para assim velar posicionamentos discriminatórios con-

cretos – como a persistência dissimulada do racialismo racista na linguagem ordinária.  

Já entre aqueles que reconheciam a existência de desigualdades sociais entre negros e 

brancos, o entendimento que dominava os debates oficiais era de que as discriminações ad-

viriam simplesmente pela classe, ou seja, pela renda e não por componentes associados à raça 

(Guimarães, 1999).  
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Noção proveniente de um pretenso discurso liberal, que em realidade reforça a visão 

de que os pobres eram pobres porque eram inferiores. Sobretudo tal concepção legitimou “o 

aniquilamento cultural dos costumes africanos e a condição de pobreza e de exclusão política, 

social e cultural da grande massa dos pretos e mestiços.” (GUIMARÃES, 1999, p.49). 

A compreensão de que a condição de marginalização adviria apenas de desigualdades 

socioeconômicas, o Estado autoritário e a crença comum de que não haveria racismo no Bra-

sil dificultou a percepção dos mecanismos de reprodução da marginalização racial pela massa 

da sociedade brasileira, ponto enfatizado de modo pioneiro por Florestan Fernandes (1965).  

Tanto que em 1979, também contrário às narrativas nacionais oficiais do “mito da 

democracia racial”, que prevalecerá em versão liberal e autoritária ainda no contexto da Dita-

dura Militar, Carlos Hasenbalg publica um estudo no qual demonstra que, após noventa anos 

do fim da escravidão, os negros ainda se encontravam em desvantagem na vida econômica e 

social em relação aos brancos. 

Com uso de métodos estatísticos, Hasenbalg (1979) demonstrou a existência de desi-

gualdades de renda e de escolaridade entre raças no Brasil, o que daria sentido à reprodução 

de certa “condição racial” desfavorável, com sinais de preconceito e discriminação por raça 

(racismo) contra os negros. Os estudos de Hasenbalg (1979) colocam definitivamente em xe-

que o discurso de harmonia racial no mundo e entre acadêmicos brasileiros, com reverberação 

nas rearticulações do movimento negro na luta pela redemocratização do país.  

A partir dos anos 1980, devido à pressão do Movimento Negro Unificado e também 

demais movimentos que lutava por democracia, além de intelectuais negros brasileiros como 

Clóvis Moura (1981) e Joel Rufino (1983) ou Lélia Gonzales (1987), se preocuparam em de-

monstrar a importância da luta antirracista, “inserindo-as nas lutas políticas nacionais e inter-

nacionais” (RIOS, 2009 p. 268).  

Tanto que partir dos anos 1990 há o reconhecimento da existência formal do racismo 

no Brasil, com a construção de políticas públicas de combate ao racismo em primeiro momen-

to e de promoção da igualdade racial em seguida até 2015. 

No Brasil contemporâneo a “raça” articula-se às distintas desigualdades sociais, so-

bretudo, desvantagens na posse e acesso a capitais econômicos e culturais. Essas variáveis 

determinam em larga medida as condições de reprodução da vida social e apresentam nítidas 

disparidades entre as raças (Cerqueira e Coelho, 2017).  

Mas não é somente pela simples competição econômica desfavorável aos negros, há 

uma discriminação racial que vai desde as entrevistas de emprego até ao acesso a carreiras 
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mais bem remuneradas, do sucesso escolar ao atendimento por médicos. Com esse caráter 

subjetivo, o racismo reproduzido pelas desigualdades socioeconômicas e educacionais no 

limite pode influenciar no risco de jovens negros sofrerem mais ou menos homicídios.  

Os dados sobre desigualdades econômicas da população negra são verificados, por 

exemplo, no relatório “Democracia Racial e Homicídios de Jovens Negros na Cidade Partida” 

(IPEA, 2017). Entre os estudos presentes no relatório, o de Cerqueira e Coelho (2017) de-

monstra que as desigualdades raciais de Renda-Patrimônio e a Escolaridade são consequên-

cias e, também, elementos ativos do racismo no Brasil. Assim como, esse racismo é funda-

mental na reprodução das desigualdades sociais mais amplas na sociedade brasileira. 

De acordo com a análise da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio (PNAD) de 

2014, Cerqueira e Colho (2014) constatam que entre os 10% mais pobres no Brasil, 73,1% 

são negros e 25,8% são brancos ou amarelos (Cerqueira e Coelho, 2017). No outro extremo, 

73,6% dos 10% mais ricos são brancos ou amarelos e 26,2% são negros (Cf. Figura 1).  

Como evidência a Figura 1, entre os 40% mais pobres, a população pobre e miserá-

vel do país, 62,6% são negros. Já em relação às faixas de renda médias altas e altas, que cor-

respondem a 20% da população brasileira mais rica, 62,1% são brancos e 37,7% são negros. 

Em relação ao 1% mais rico, 15% do total são pessoas negras, entre os 1% mais pobres quase 

80% são negros.  

 

Figura 1 – Renda domiciliar per capita por raça/cor, por Decis, Brasil (2014). 

 
Fonte: Cerqueira e Coelho, 2017; PNAD/IBGE 2014. Elaboração: IPEA. 
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Há uma sobre representação da população negra nas camadas de mais baixa renda 

familiar no Brasil, o que incide diretamente sobre nas possibilidades de melhores condições 

de vida para a juventude negra. Junto à renda familiar, as heranças patrimoniais são condição 

desfavorável de negros em relação aos brancos (Cerqueira e Coelho, 2017).  

Para Cerqueira e Coelho (2017) há uma “rigidez intergeracional” na transmissão de 

capitais, que afeta de modo mais drástico os negros, em razão da concentração hereditária de 

capitais econômicos e mesmo de capital cultural (escolaridade) entre brancos. 

Em relação ao capital cultural, especialmente relacionado à escolaridade, de acordo 

com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio (PNAD) de 2015, no período de 1995 a 

2014 observa-se que, metade dos jovens não-brancos (51%) sequer completaram a escolari-

dade básica (PNAD, 2015).  

Dentre esses, 21% não concluíram o ensino fundamental (Cf. Quadro 1). Para os jo-

vens brancos, a não conclusão da educação básica também é expressiva, mas menor, com 

33%. No tocante ao Ensino Superior, apesar do acréscimo dos negros – muito em razão das 

políticas de ações afirmativa e de cotas raciais –, entre a população branca 33% já estiveram 

na faculdade em detrimento de 15% para não-brancos.   

 

Quadro 1 – Escolaridade, por raça/cor, Brasil (1995 - 2014). 

 

Ano 1995 2014 

Nível de ensino Branco Não Brancos Branco Não Branco 

Não concluíram ensino fundamental  

48% 

 

69% 

 

10% 

 

21% 

Concluíram apenas ensino 

fundamental 

 

26% 

 

20% 

 

23% 

 

30% 

Concluiu o ensino médio 15% 8% 33% 33% 

Teve acesso ao ensino superior  

11% 

 

2% 

 

33% 

 

15% 

Fonte: Cerqueira e Coelho, 2017; Pnad/IBGE, 1995 e 2014. 

 

As desigualdades nas condições socioeconômicas e educacionais dos negros no Brasil, 

segundo Cerqueira e Coelho (2017), já é em si consequência do racismo, pois também 

expressam múltiplas faces das desigualdades sociais acumuladas historicamente em razão da 

marginalização da população negra. Como dito, essa marginalização vai desde a possiblidade 
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de uma vida digna e cidadã, até o próprio direito à efetivação de direitos, ou impossibilidade 

de escolher o lugar de morar ou mesmo levará a sofrer com elevadas taxas de homicídios. 

Nesse sentido, além de balizar a hierarquia de status social no Brasil, a desigualdade social 

entre ricos brancos e pobres negros também está associada à raiz da formação das classes 

sociais na sociedade brasileira. 

A articulação entre a raça e a condição desfavorável de classe reforçam desvantagens 

sociais, com a reprodução de contextos sociais negativos encrostados na vida da maioria da 

população, ao mesmo tempo negra e pobre. Segundo Walter Silvério (2002), 

 

A desigualdade entre ricos e pobres seria a principal fonte de preconceitos e atritos e 

o grande fator de atraso da sociedade brasileira. E é inconsciente. A desigualdade 

entre brancos e negros, decorrente da escravidão, seria a principal fonte de geração e 

manutenção de hierarquias sociais vinculadas ao pertencimento racial. Em síntese, a 

junção entre o desprezo pelo trabalho físico, posse de empregados e o preconceito 

contra pobre contrastaria com o prestígio intelectual embutido em nossa doutorice. 

Negando-se a ficar no plano do diagnóstico. (SILVÉRIO, 2002, p. 222) 

 

Em contextos de grandes disparidades raciais de posse e acesso aos capitais econômi-

cos ou culturais, as desigualdades sociais são acirradas entre as raças e se reafirmam proces-

sos racistas. Já que, como salienta Silvério (2002) as relações raciais e étnicas sempre foram 

vistas como expressão de estratificação e do conflito, que se dá na expectativa de receber re-

compensas do meio social, como “poder, riqueza e prestígio”.  

Nunca é demais ressaltar que a população negra representa as partes mais negativas 

nos índices sociais em geral, como concluiu Hasenbalg (1979), e como comprovam as pesqui-

sas mais atuais sobre desigualdade do IBGE (PNAD, 2015, 2014) e IPEA (Cerqueira e Coe-

lho, 2014).Notadamente a posse desvantajosa de capitais econômicos e culturais demonstra a 

desigualdade racial no Brasil.  

Segundo Adorno (1996, p. 1), “a discriminação socioeconômica é frequentemente as-

sociada e reforçada pela discriminação racial e étnica”. Ainda assim, no Brasil contemporâneo 

persistem narrativas de aceitação superficial do negro como igual, sem se comprometer com a 

questão social atinente ao povo negro.  

Entre os pobres a grande maioria é negra, sendo que a desigualdade racial surpreende, 

principalmente por não ser um fenômeno exclusivo e típico da sociedade brasileira. Como 

produto da marginalização ou integração precária, as pesquisas do campo de estudos das rela-

ções raciais apontam para a ‘pista’ de que o racismo no Brasil acarretaria uma vida com maior 

“vulnerabilidade social” dos negros. Inclusive, entre outras vulnerabilidades, a de possuir 
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mais chance de ser vítima de homicídios ou ser mais vulneráveis à violência.  Segundo Abra-

movay e Castro (2002), a produção da vulnerabilidade se dá quando, 

 

o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou 

simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de 

oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do Estado, do mercado e 

da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o de-

sempenho e mobilidade social dos atores. (ABRAMOVAY e CASTRO 2002, p. 29)  

 

A vulnerabilidade se verifica por meio do não acesso a elementos fundamentais para 

qualquer indivíduo ou grupo ascender socialmente, como educação, trabalho, saúde, lazer e 

cultura. Essa deficiência tem um impacto profundo na vida dos jovens, pois impossibilita o 

desenvolvimento pleno até chegar à maturidade.  

Por exemplo, no Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017 (IVJ, 2017) fo-

ram considerados elementos como produtores da vulnerabilidade de jovens à violência, a fre-

quência à escola, escolaridade, inserção no mercado de trabalho e taxa de mortalidade por 

homicídios. A vulnerabilidade à violência da juventude brasileira acompanha carências soci-

ais e de amparo institucional, que no limite elevam as vítimas de homicídios no perfil (FBSP, 

2017; IVJ, 2017 WAISELFISZ, 2012).  

Assim, as elevadas taxas e a concentração dos homicídios não acometem a população 

de forma homogênea. Há uma distribuição desigual da violência, com peso desfavorável aos 

grupos vulneráveis da sociedade (Oliveira, Bezerra, 2015). Em um cenário de crescente cri-

minalidade no meio urbano, o sentimento de medo e de insegurança também aumenta, e as 

taxas de homicídios demonstram bem a magnitude dessa violência. 

As vulnerabilidades sociais impõem aos negros, ao mesmo tempo, serem as maiores 

vítimas da violência letal, expressas pelas altas taxas de homicídios, e também, a população 

mais “sujeita” a conviver no cotidiano com os homicídios. Além de um contrassenso, um pro-

cesso que conduz a criminalização desses sujeitos e legitima socialmente ações violentas que 

atingem seus corpos (Oliveira, 2013). 

 A “agressividade coletiva” contra o “sempre suspeito” no decorrer da história voltou-

se para aqueles considerados “estrangeiro”, “marginais”. Ou seja, todos aqueles que não esti-

vessem “integrados” a sociedade moderna como “branco” (Bento e Beghin 2005). 

No contexto brasileiro, a marginalização do negro no período moderno reforça o medo 

“da gênese do processo de discriminação” e a negação da integração do negro de forma igua-

litária (Bento e Beghin 2005). A população negra acaba sendo tendo maior vulnerabilidade a 
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estar nos lugares sociais que de alguma forma os excluem, segregam, ou eliminam, a depen-

der do nível da violência. Os homicídios contra a juventude negra seriam o resultado limite de 

um contexto de vulnerabilidades sociais, sendo que a população negra experimenta as piores 

condições e as menores oportunidades de vida.  

Não só por desvantagens econômicas e simbólicas, mas por um tipo de manutenção, 

reprodução e renovação do racismo imbricado nas hierarquias de status e classe social no Bra-

sil. O que se reafirma nas desigualdades, inclusive ao transformar a vida de jovens pretos ou 

pardos permeadas pelo risco da violência letal. 

 

 

1.1.3 A juventude negra como “alvo preferencial” e seletivo do racismo institucional  

 

O racismo nas entranhas das instituições públicas e privadas seria um dos responsá-

veis também, pela alta concentração de homicídios contra jovens negros no Brasil. A dimen-

são do racismo institucional se dá muito em razão de anos de desigualdades sociais entre ra-

ças perpetradas no país. Dessa forma, o racismo institucional também é um terceiro eixo de 

análise derivado do campo de estudo das relações raciais e como conceito oferece pistas para 

buscar compreender os homicídios que acometem a juventude negra no Brasil. 

Com base nessa concepção, o racismo brasileiro teria sido agravado pelo mascara-

mento da realidade promovido pelo ideário do “mito da democracia racial”. 

 O dito racismo velado, ao contrário mesmo do pós-Apartheid na África do Sul, im-

pôs à população negra, pós-escravidão e ao longo do século XX, a ausência de reconhecimen-

to da discriminação racial (Guimarães, 1999).  

Com os processos de discriminação racial dos negros, as instituições não só possuem 

dificuldades em propor e executar políticas específicas direcionadas à população negra, como 

também a oferta e a distribuição de serviços, benefícios e oportunidades é desigual de acordo 

com a raça (Cerqueira e Coelho, 2017). 

O diagnóstico dessa realidade convida as instituições a se repensarem frente à “sele-

tividade racial” de indivíduos e grupos, o que delimita espaços de privilégios inacessíveis e 

prejudica o alcance de uma vida digna para a população negra brasileira. Há ainda uma visão 

formal otimista do brasileiro como mestiço, mas que na prática escamoteia uma hierarquia 

racial rígida e desfavorável para a população negra.  

Somente com a redemocratização do país essa visão institucional vai ser progressi-
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vamente descontruída com a emergência das entidades da sociedade civil, que debatiam a 

reprodução institucional do racismo no Brasil pelo menos desde os anos 1980. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, importante abertura para o de-

bate público foi dada para elucidar os conteúdos de discriminações e preconceitos institucio-

nais em razão da raça. Mas apenas em 1995, no seminário “Multiculturalismo e Racismo: 

uma comparação Brasil-Estados Unidos”, um chefe do Estado brasileiro reconhece publica-

mente a existência da discriminação racial contra os negros em pronunciamento (Oliveira, 

Lima e Santos, 1998).  

Em 1996 na edição subsequente do seminário “Multiculturalismo e Racismo”, que 

discutiu o papel das Ações Afirmativas nos Estados-Democráticos, há a admissão oficial do 

Estado de que a discriminação racial está entre as causas das desigualdades no Brasil. Essa 

admissão se deve muito às pressões externas, que denunciavam a noção errônea de “harmonia 

racial” para compreender as relações raciais no país (Skidmore, 1993, p.55).  

Mas também, por pressões internas à sociedade brasileira, como do Movimento Negro 

Unificado e das lutas antirracistas, que colaboraram com o reconhecimento da necessidade de 

elaboração de políticas públicas compensatórias para os negros no Brasil (Oliveira, Lima e 

Santos, 1998).Se nos anos de 1990 avançaram as formas de combate ao racismo, com a for-

malização de posicionamentos institucionais e campanhas públicas, entre meados dos anos 

2000 e 2010 houve um esforço dos governos em desenvolver políticas públicas para tentar 

promover maior igualdade racial (Silva, 2014).  

Na confluência de lutas sociais e em um cenário governamental favorável ao reconhe-

cimento da questão social negra, dentre as principais políticas públicas estão às ações afirma-

tivas do tipo cotas socioraciais para ingresso em universidades ou concursos públicos, além da 

promulgação do Estatuto da Igualdade Racial em 2010. 

A considerar a concentração de homicídios crescente contra a juventude negra, essas 

políticas ainda que relevantes, se mostraram insuficientes para reverter o quadro de violência 

que acomete a população negra.  

Assim, a noção de que estruturas e práticas sociais de “racismo institucional” é rele-

vante para compreender a concentração crescente de homicídios entre os jovens negros passa 

a influenciar um grande número de pesquisas acadêmicas.  

O conceito de racismo institucional surgiu na luta por direito civis do Movimento Ne-

gro nos EUA, com o livro de Stokely Carmichael e Charles V. Hamilton (1967), “Black Po-

wer: the politics of liberation” (Santos, 2015). No entanto, de acordo com Moraes (2013), 
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apenas na Inglaterra dos anos de 1990 foi retomado no contexto do assassinato do jovem ne-

gro Stephen Lawrence.  

Nesse homicídio provocado por uma gangue branca, o Relatório MacPherson, docu-

mento judicial do caso, colocou em xeque a narrativa de que seria um fato isolado, já que 

“não apenas os policiais que lidaram com o caso operaram de forma discriminatória, mas a 

própria instituição policial acionou dispositivos diversos de leniência que findou, no primeiro 

momento, com a absolvição de todos os criminosos.” (MORAES, 2013, p.12). 

Assim, a noção de racismo institucional ganha prestígio acadêmico a partir dos anos 

2000, de modo a ser incorporada na agenda de movimentos negros na América Latina, em 

especial no Brasil. A noção ajuda a compreender a situação de desigualdade e a inferiorização 

de negros por mecanismos não perceptíveis socialmente.  

Como atestam as compreensões dos grupos de ativistas e movimentos sociais, a 

exemplo do Geledés – Instituto da Mulher Negra e do CFEMEA (Centro Feminista de Estu-

dos e Assessoria), 

 

O racismo é uma ideologia que se realiza nas relações entre pessoas e grupos, no de-

senho e desenvolvimento das políticas públicas, nas estruturas de governo e nas 

formas de organização dos Estados. Ou seja, trata-se de um fenômeno de abrangên-

cia ampla e complexa que penetra e participa da cultura, da política e da ética. Para 

isso, requisita uma série de instrumentos capazes de mover os processos em favor de 

seus interesses e necessidades de continuidade, mantendo e perpetuando privilégios 

e hegemonias. Por sua ampla e complexa atuação, o racismo deve ser reconhecido 

também como um sistema, uma vez que se organiza e se desenvolve através de es-

truturas, políticas, práticas e normas capazes de definir oportunidades e valores para 

pessoas e populações a partir de sua aparência, atuando em diferentes níveis: pesso-

al, interpessoal e institucional. (GELEDÉS; CFEMEA, 2013, p. 11) 

 

 

 

Nessa lógica existiriam dois conteúdos de racismo, o individual e o institucional (Cer-

queira e Coelho, 2017; Gomes, 2005; Guimarães, 1999; Santos, 1999). O primeiro pode ser 

entendido como a ação discriminatória de cunho racial, praticada de indivíduo para indivíduo 

e que pode resultar até mesmo em violência física, como linchamentos ou assassinatos. 

 No segundo, a ação discriminatória é desenvolvida, sistematizada e reproduzida por 

instituições. Nesse tipo de racismo, a ação discriminatória ocorre independente da consciência 

dos indivíduos. Se as instituições são racistas, ainda que de forma indireta e implícita, as pes-

soas não racistas estão sujeitas a reproduzirem o racismo inconscientemente. 

No Brasil os conteúdos do racismo, individual e institucional, se articulam à forma do 

racismo dissimulado, principalmente por permitir práticas racistas sem que sejam nomeadas 
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enquanto tal. São verificados muitas vezes em ações naturalizadas,  já como efeitos decorren-

tes do acúmulo de desigualdades sociais entre brancos e negros (Cerqueira e Coelho, 2017). 

Para Gomes (2005), as práticas do racismo institucional se manifestam,  

 

 

 

sob a forma de isolamento dos negros, em determinados bairros, escolas e empregos. 

Estas práticas racistas manifestam-se, também, nos livros didáticos tanto na presen-

ça de personagens negros com imagens deturpadas e estereotipadas quanto na au-

sência da história positiva do povo negro no Brasil. Manifestam-se também na mídia 

(propagandas, publicidade, novelas,) a qual insiste retratar o negro, e outros grupos 

étnico/raciais que vivem uma história de exclusão, de maneira indevida e equivoca-

da. (GOMES, 2005, p.53). 

  

 

Atualiza-se a contração entre a cidadania formal e a possibilidade da prática cidadã pa-

ra a maioria negra. Para Guimarães (1999), observa-se por um lado,  

 

 

uma cidadania definida de modo amplo e garantida por direitos formais, mas, por 

outro lado, largamente ignorados, não cumpridos e estruturalmente limitados pela 

pobreza e pela violência policial cotidiana. É pela restrição fatual da cidadania e 

através da imposição de distâncias sociais criadas por diferenças enormes de renda, 

de educação; e pelas desigualdades sociais que separam brancos de negros, ricos de 

pobres, nordestinos de sulistas, que o racismo se perpetua. (GUIMARÃES, 

1999,p.14). 

 

 

A concentração de homicídios contra a juventude negra brasileira seria extensão das 

desigualdades raciais duradouras e que são reproduzidas institucionalmente. A qual é menos 

transparente em nível dos estatutos formais e mais percebível nas práticas racistas impregna-

das nas instituições.  

Mesmo com a redemocratização do país e a construção de algumas políticas públicas 

destinadas aos negros, práticas racistas de instituições públicas e privadas se tornam obstácu-

los à vida digna, à democracia e à efetivação dos direitos humanos. 

Os estereótipos associados à população negra, que contribuem para a banalização e a 

naturalização da violência simbólica ou física, especialmente contra a juventude negra assim 

como a “sujeição criminal” que lhe recai, então se associaria a certa seletividade institucional 

segundo a raça. Essa “seletividade” consiste em assimilar as categorias cor, classe, idade, jeito 

de falar, de se vestir, lugar de moradia como componentes que dão legitimidade social para 

conferir aos sujeitos uma “sujeição criminal” seletiva.  
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Uma vez que se determinados grupos sociais, no caso a população negra, são perce-

bidos como mais propensos ao crime, também será mais vigiada, mais punida, mais abordada 

preconceituosamente pelas instituições.  

A preocupação diferenciada com os distintos perfis raciais corrobora ao processo de-

sigual de controle da criminalidade e da violência.  

Essa realidade seria percebida, por exemplo, na atuação enviesada das instituições 

policiais em relação à raça, o que já foi constatada em diversas pesquisas no Brasil, entre as 

quais de Cerqueira et al (2014) e Nogueira (1985). Segundo Cerqueira et al (2014):  

 

 
No que se refere ao racismo institucional de organizações policiais, não houve avan-

ços significativos, que seriam possíveis apenas com a introdução de eficientes me-

canismos de controle quanto ao desvio de conduta pessoal e institucional, que per-

mitisse pôr um fim no abuso policial e no excesso de uso da força, sobretudo contra 

indivíduos de cor negra.(CERQUEIRA et al, 2014, p. 10). 

  

  

As polícias são o filtro da Segurança Pública, pois estão em contato direto com a po-

pulação, sendo que a partir das investigações dos crimes, o policial é quem vai definir a dis-

tância entre a criminalidade detectada e aquela posteriormente processada pela Justiça (Cer-

queira et al, 2014). 

 Ao estar mais próximo da população, muitas vezes com poucos recursos e como única 

instituição do Estado, principalmente no dia-a-dia de camadas pobres e negras, esses policiais 

se projetam como “heróis” no combate à criminalidade e em favor do “povo”. O que é con-

vertido em justificativa para o uso da força letal frente à opinião pública, para matar geral-

mente jovens negros e pobres. 

O relatório do “Anuário Brasileiro de Segurança Pública” de 2018 registra 2.511 mor-

tes decorrentes de intervenções de policiais militares em serviço no Brasil e 445 decorrentes 

de intervenções fora de serviço em 2017.  

As intervenções letais das polícias civis, aparece em menor número, foram responsá-

veis por 163 mortes decorrentes de intervenções em serviço e 40 mortes fora de serviço no 

mesmo ano.   

Ao todo, 6.012 mortes ocorreram por intervenção da Polícia Militar e da Civil em ser-

viço e fora de serviço entre 2016 e 2017 no Brasil (Cf. Quadro 2).  
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Quadro 2 – Homicídios intervenções policiais, corporação e situação (em ou fora de serviço) BR e UF 

2016-17 

 

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Polícia Militar do Mato Grosso do 

Sul; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

 

 

Apesar dos dados disponíveis serem imprecisos ou carentes em relação à raça dos vi-

timados por policiais, carência inclusive observada nos dados do SIM-DATASUS (códigos 

Y-35 e Y-36), ainda assim as tendências da distribuição desigual do uso da violência no cam 

  

Mortes decorrentes 

de intervenções de 

Policiais Civis em 

serviço 

Mortes decorrentes de 

intervenções de 

Policiais Militares em 

serviço 

Mortes decorrentes 

de intervenções de 

Policiais Civis fora 

de serviço 

Mortes decorrentes 

de intervenções de 

Policiais Militares 

fora de serviço 

Ns. Absolutos Ns. Absolutos Ns. Absolutos Ns. Absolutos 

UF’s e Brasil 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Alagoas 11 17 98 119 - - 3 5 

Acre 3 - 13 32 2 1 7 5 

Amapá - ... 58 ... 1 ... - ... 

Amazonas 6 5 22 25 - 2 9 7 

Bahia 43 50 412 610 - - 1 8 

Ceará 1 9 79 123 - 3 13 22 

Distrito Federal ... ... ... ... ... ... ... ... 

Espírito Santo 1 1 31 15 - 1 24 24 

Goiás 2 3 179 237 4 1 39 24 

Maranhão 3 5 122 104 - - 2 1 

Mato Grosso 8 1 7 13 - - - 4 

Mato Grosso do Sul ... ... 24 38 ... ... 2 1 

Minas Grais 4 10 90 120 4 7 21 27 

Pará ... ... ... ... ... ... ... ... 

Paraíba 6 2 16 17 - - - 11 

Paraná 10 6 210 220 2 1 43 38 

Pernambuco ... ... ... ... ... ... ... ... 

Piauí 1 1 19 21 1 1 7 7 

Rio de Janeiro ... ... ... ... ... ... ... ... 

Rio Grande do Norte 10 ... 55 ... ... ... ... ... 

Rio Grande do Sul 7 3 119 105 9 3 33 24 

Rondônia - - 14 2 - - 4 - 

Roraima 4 ... ... ... 1 ... ... ... 

Santa Catarina 3 6 51 67 - 1 7 3 

São Paulo 14 44 577 643 24 19 242 234 

Sergipe ... ... ... ... ... ... ... ... 

Tocantins 1 ... 11 ... - ... 3 ... 

BRASIL 138 163 2.207 2.511 48 40 460 445 
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po da Segurança Pública permite considerar que a maioria dos homicídios cometidos por po-

liciais, em serviço ou não, foi contra jovens negros.  

Um indicativo é o relatório da Anistia Internacional, “‘Você Matou meu Filho’: ho-

micídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro” publicado em 2015. Das 

1.275 vítimas de homicídio decorrente de intervenção policial na cidade do Rio de Janeiro 

entre 2010 e 2013, 99,5% eram homens, 79% eram negros e 75% tinham entre 15 e 29 anos 

de idade. (Anistia, 2015).  

O relatório ainda denuncia à existência de indícios de execuções extralegais e uso 

desnecessário ou desproporcional da força por policiais militares. 

Para Oracy Nogueira (1985), os preconceitos das instituições policiais em relação à 

população negra advêm de uma condição de classe e de cor das pessoas, como herança de 

desvalorização dos pobres e dos não brancos.  

Daí depreende-se que estes cidadãos, jovens pretos e pardos, por meio de representa-

ções cotidianas discriminatórias são “alvo preferencial” das ações de repressão estatal (No-

gueira, 1985). No sentido de que opera uma lógica institucional, a qual de algum modo con-

duz a uma punição mais intensa sobre os sujeitos negros. 

O racismo institucional que transforma jovens negros em “alvo preferencial” por insti-

tuições vinculadas a Segurança Pública, também foi constatado no sistema de Justiça Crimi-

nal. A Justiça Criminal é composta de instituições ligadas aos Poder Judiciário, com atuação 

em etapas concatenadas ou sucessivas de controle dos crimes da Segurança Pública.  

Como demonstram as pesquisas de Adorno (1996) desde meados dos anos 1990, a dis-

tribuição desigual do encarceramento entre as raças diz muito a respeito do perfil construído 

do criminoso pela Justiça no Brasil. 

“Alvo preferencial” de punição, dos rigores da detenção, da maior perseguição e inti-

midação, todas essas rotinas, que são relatadas por milhares de negros no Brasil, contribuem 

para o policiamento vitimar mais jovens negros. O Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN) de 2016 aponta aumento de 707% no número de presos no Brasil 

de 1990 a 2016 (Cf. Gráfico 2).  

O que coloca o país em terceiro lugar no ranking daqueles em que mais pessoas são 

encarceradas no mundo (INFOPEN, 2016). Conforme o Gráfico 2 existe um crescimento inin-

terrupto de encarceramento ao longo de mais de 25 anos. 
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Gráfico 2 – Evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016 

 

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016. 

 

 

Dos encarcerados no Brasil, 64% são negros em um universo de mais de 700 mil 

presos para junho de 2016 (Cf. Gráfico 2). Com destaque para o Acre, que tem 95% da popu-

lação carcerária formada por pessoas negras (Cf. Figura 2).   

 

FIGURA 2 – Raça/cor das pessoas privadas de liberdade por UF 

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016. 
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No que diz respeito à faixa etária, 55% da população prisional são de pessoas jovens 

entre 18 a 29 anos (Cf. Figura 3) em apenas 18% da população total no Brasil. O que eviden-

cia a possibilidade de inferir que esses negros são em maioria jovens e pobres. 

 

FIGURA 3 – Faixa etária das pessoas privadas de liberdade por Unidade da Federação 

 
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016. 

 

 

Adorno (1996) demonstra que não há evidência de que os negros cometem mais 

crimes do que brancos, mas a punição se dá de modo mais acentuado em desfavor dos negros. 

Os réus negros tendem a ser mais perseguidos, também são os réus que se veem diante de 

maiores dificuldades para acessar a Justiça Criminal e que possuem restrições ao direito de 

ampla defesa (Adorno, 1996).  

Para os réus negros, acrescenta o autor, o tratamento penal é mais rígido, expresso pela 

maior probabilidade de serem reiteradas vezes condenados quando comparados a uma pessoa 

branca em julgamento. De acordo com o INFOPEN de 2016, a maioria dos presos é do sexo 

masculino e negro, que ficam encarcerados provisoriamente, no aguardo de uma sentença 

judicial que pode demorar anos para ser expedida.  

No Brasil o “princípio de equidade de todos perante as leis, independentemente das 

diferenças e desigualdades sociais, parece comprometido com o funcionamento enviesado do 

sistema de Justiça Criminal” (ADORNO, 1996, p.3). O que confirma que os negros mais 

jovens seriam o “alvo preferencial” de um tipo institucional de “punição seletiva” em razão da 
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raça. Essa “punição seletiva”, que é penal-racial e de idade e de sexo, acaba por reproduzir os 

estereótipos contra os negros, o que produz a criminalização prévia da juventude negra e que 

seria um dos motivos do jovem negro ser “alvo” dos homicídios no país. 

Além da distribuição desigual da violência ou da punição no campo da Segurança 

Pública e da Justiça Criminal, segundo Cerqueira e Coelho (2017), os meios de comunicação 

de massa são fator central para difundir o racismo institucional com base na “seletividade”. 

Para os autores,  

o indivíduo pela sua cor da pele termina sendo percebido como desprovido de sua 

identidade e subjetividade individual e termina sendo confundido como ‘algo’, com 

características intrínsecas ditadas pelos estereótipos de ‘perigo” e ‘ameaçador’. “Em 

última instância é um processo de desumanização que faz aumentar a probabilidade 

de vitimização destes indivíduos. (CERQUEIRA E COELHO, 2017, p.30). 

 

 

No noticiário do horário de almoço, que visto na TV por milhares de pessoas, não ra-

ro são expressas posições extremadas sobre a “periculosidade” e a necessidade de maior puni-

ção aos “criminosos perigosos”. As imagens em meio ao tom agressivo de âncoras de jornal 

são ostensivamente de jovens negros, pobres, com baixa escolaridade e das periferias precá-

rias nas cidades brasileiras.  

Para a população comum, no longo prazo fica difícil contrariar essas interpretações, 

sem maiores possibilidades de acessar outras abordagens. O que reafirma opiniões fundamen-

tadas no racismo e que se replicam em diferentes tons nos distintos meios de informação, de 

que os elevados casos de homicídios são culpa da própria vítima, principalmente quando as 

imagens são do já estigmatizado homem jovem e negro. 

Com o estigma de serem negros, mesmo nos meios de comunicação com profissionais 

bem intencionados podem oferecer atendimento desigual para um cidadão em razão de sua 

cor, ainda que de classes médias (Cerqueira e Coelho, 2017).  

O que, enfim, implicam nas possibilidades de um jovem sofrer homicídio em razão de 

ser negro ao ser abarcado por processos institucionais de discriminação racial na Justiça Cri-

minal e a Segurança Pública. No contexto brasileiro, a seletividade racial das instituições, 

públicas e privadas, ainda é pouco reconhecida e debatida.  

Fato que reacende polêmicas sobre as raízes da discriminação racial em desfavor dos 

negros, em especial ao associar estigmas e estereótipos, que aprofundam o imaginário de que 

esses indivíduos negros são, por exemplo, mais perigosos ou naturalmente criminosos.  
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1.2 As dimensões do racismo na produção dos homicídios contra a juventude negra  

 

É importante retomar alguns dos questionamentos iniciais, com intenção de compre-

ender a realidade: Por que, o que e como os jovens negros concentram de maneira crescente 

os casos de homicídios no Brasil? O campo de estudo das relações raciais oferece elementos 

compreensivos que devem ser considerados, sendo o racismo a chave analítica para possíveis 

respostas. 

 Como visto acima, um balanço do campo aponta que, os homicídios contra os jovens 

negros envolvem um processo que abarca três dimensões do racismo na sociedade brasileira.  

A primeira dimensão está relacionada com a “desumanização” e a “inferiorização” da 

identidade negra, muito em razão da estigmatização pelo “preconceito de cor”, que ordena a 

disposição da hierarquia de status social no Brasil. 

 À população negra em geral recai visões negativas, como de ser “atrasada” ou “vio-

lenta”, a qual acaba por produzir um tipo de “sujeição criminal” de modo velada ou dissimu-

lada contra os negros e de tudo que lhe diz respeito. Dessa maneira aumentariam as chances 

de um jovem negro sofrer homicídio.  

Uma segunda dimensão aponta que os homicídios contra jovens negros são um efeito 

do processo de “marginalização” produtiva e cultural da população negra. Em que as desvan-

tagens na posse e no acesso de capitais entre negros e brancos dão sentido as desigualdades de 

renda, patrimônio e escolaridade.  

Tais circunstâncias seriam fundamentais para refirmar as distâncias entre as classes e 

produzir “vulnerabilidades sociais” diversas, inclusive levar ao homicídio, sendo um jovem 

negro tendencialmente a vítima ou o “suspeito”. 

A terceira dimensão sinaliza que as desigualdades perpetradas historicamente, ao não 

serem reconhecidas ou por terem reconhecimentos insuficientes, conduziram à reprodução de 

práticas racistas na estruturação das instituições no Brasil.  

Essa seria a razão pela qual a violência que acomete a população, também apresenta 

uma “seletividade racial”. Assim, apenas por possuir determinado perfil, por exemplo, jovens 

pobres e negros são os principais “alvos” de processos sistemáticos de “punição”, como visto 

também no encarceramento em massa promovido pela Justiça Criminal, ou no crescimento da 

violência homicida praticada por agentes da Segurança Pública e difundida como virtuosa 

pelos meios de comunicação. 
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Uma adequada problematização de pesquisa sobre a concentração crescente de ho-

micídios contra a população negra e jovem no Brasil deve considerar as relações culturais e 

identitárias, socioeconômicas e político-institucionais, que estruturam e dinamizam a produ-

ção das relações raciais na sociedade brasileira. Essas três dimensões se imbricam no racismo 

como fundamental para reprodução da concentração dos homicídios contra os jovens negros. 

 Os homicídios não começam a partir de uma única situação desencadeada pela desi-

gualdade racial, mas é resultado de um processo em que envolve desde o pertencimento de 

raça-cor à desigualdade no acesso a educação formal, que perpassa pelo trabalho e reafirma-se 

na distribuição desigual da violência promovida por agentes de Segurança Pública. 

Os estudos referenciais do campo das relações raciais ao oferecer eixos de análise 

para a compreensão da concentração de homicídios contra a juventude negra no Brasil, tam-

bém servem de pistas analíticas e conceituais para o entendimento da violência homicida que 

acomete preferencialmente jovens negros em contextos específicos.  

Com tal perspectiva pode-se considerar que essas pistas são úteis cumprir o objetivo 

de estudo particular nesta dissertação, ou seja, a concentração de homicídios entre jovens ne-

gros na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). 

No capítulo seguinte, diante da escassez de dados estatísticos, há um esforço de or-

ganizar as informações sobre o número de homicídios e calcular as taxas de jovens negros na 

RMG de 2006 a 2016. Essa tarefa exige um processo especialmente descritivo, de caracterizar 

a RMG racialmente, elencar o número de jovens negros vítimas de homicídios por cada mu-

nicípio da RMG, além de calcular as taxas de vitimização por 100 mil habitantes de jovens 

por raça em toda RMG. 

 Já o terceiro capítulo, com base em informações estatísticas e na trilha das pistas 

teóricas oferecidas pelo campo das relações raciais, tem objetivo de apresentar possibilidades 

de análises quantitativas para a compreensão dos homicídios contra jovens negros na RMG. 
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2. HOMICÍDIOS CONTRA A JUVENTUDE NEGRA NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE GOIÂNIA  

 

 

A concentração dos homicídios contra os jovens negros é uma realidade que ameaça o 

direito elementar à vida da população negra e brasileira como um todo. Essa concentração é 

constatada desde que começou a serem mensurados com maior precisão os registros de homi-

cídios nos anos 1980 e cresce ainda mais nas primeiras décadas do século XXI. Tal realidade 

está associada aos elementos estruturantes de desigualdade no país, que ganham expressão 

também em práticas discriminatórias associadas à raça.  

Como discutido no capítulo anterior, as pistas para compreensão da alta e crescente 

concentração de jovens negros vítimas de homicídios encontram no racismo um elemento 

fundamental. As desvantagens reproduzidas e produzidas conformam uma discriminação ra-

cial, em que os negros ficam à mercê de práticas institucionalizadas determinantes nas impos-

sibilidades de exercício pleno da cidadania.  

No limite conduzem a processos de “sujeição criminal”, o que invariavelmente causará 

mais “punição” simplesmente por uma pessoa ser negra. Ser negro é deter uma condição soci-

al que incrementa as chances de sofrer homicídio, ainda mais se for homem e jovem. 

A concentração dos homicídios na juventude negra está dispersa por todo o Brasil, 

mas apresenta variações significativas nos números de acordo com regiões ou cidades e a po-

pulação racial. Essa realidade é verificada em uma gama vasta de escalas referenciais no es-

paço, do urbano às macrorregiões do território nacional.  

Por exemplo, a população autodeclarada negra no Norte-Nordeste é maior que na 

Região Sul, logo o número de homicídios de negros tende a possuir maiores proporções, ainda 

que as taxas de homicídios por 100 mil habitantes possam servir de base comparativa.   

Ao levar em conta o Estado de Goiás, dos 10 municípios com maior número de ho-

micídios em 2016, 8 são ou da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) e da Rede de Desen-

volvimento Integrado do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) (Atlas da Violência, 2018). Se 

considerados os 20 munícipios com mais casos de homicídios, 14 estão na RMG e na RIDE-

DF, os 6 restantes são cidades médias com acelerado crescimento econômico e demográfico – 

Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Jataí e Caldas Novas. 

 No caso das duas aglomerações metropolitanas, entre 2006 a 2016, ocorreram 

49,85% dos homicídios da Região Centro-Oeste. A RMG e RIDE juntas possuem aproxima-
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damente 43,75% da população da macrorregião. Os números e proporções colocam a necessi-

dade de estudos mais detalhados sobre a evolução dos homicídios nas distintas regiões metro-

politanas do centro do Brasil, especialmente em relação às dimensões decisivas do racismo 

como fator de produção e concentração de homicídios em determinado perfil social. 

 O objetivo do presente capítulo é aprofundar mais a análise sobre os homicídios contra 

a juventude negra, em especial de jovens negros do sexo masculino, na RMG. Para tanto, se 

destacam algumas questões: Na RMG é possível verificar números discrepantes entre as ra-

ças, no que tange aos casos de homicídios? A realidade de concentração crescente dos núme-

ros dos homicídios entre os homens negros e jovens vista no Brasil é também existente na 

RMG? Em relação às taxas de homicídios por 100 mil habitantes, na RMG os jovens negros 

são muitas vezes mais vitimados? Qual proporção se comparada com os demais perfis raciais 

e etários? 

No esforço de responder a esses questionamentos diante da carência de dados, que 

muitas vezes desconsideram o “marcador racial” nos estudos sobre a RMG, três tarefas foram 

fundamentais para a pesquisa que resultou nesta dissertação.  

A primeira é caracterizar a população da RMG por raça. A segunda é catalogar o nú-

mero de homicídios por raça, sexo e faixa etária. Já a terceira é de calcular as taxas específi-

cas para cada estrato da população considerando as variáveis anteriores.  

 Com intensão de ordenar no texto os dados e as respectivas descrições, o capítulo foi 

organizado em quatro subtópicos. No primeiro tópico, com vistas a caracterizar o objeto da 

pesquisa, que é a concentração das vítimas de homicídios entre os jovens negros na RMG, 

considera-se o nível de integração entre os municípios para as descrições e análises deste tra-

balho. Assim, ao passo que os números de homicídios na RMG serão calculados em geral, um 

maior detalhamento será dado somente àqueles municípios mais integrados à Goiânia.  

Além da caracterização da região, também é central caracterizar a população por raça-

cor. Em seguida, a fim de afunilar na pesquisa sobre o perfil das vítimas de homicídio na 

RMG, as variáveis, faixa etária e sexo serão cruzadas com os dados de população por raça-cor 

da RMG. Na sequência, no segundo subtópico do capítulo, buscou-se analisar os números de 

homicídios contra jovens negros na Região Metropolitana de Goiânia.  

Para esse levantamento foi utilizada as informações do SIM (Sistema de Informação 

sobre Mortalidade), coletadas no banco de dados do site do Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS), de 2006 a 2016. Os números dos óbitos foram contabilizados a partir da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como eventos que envolvem agressões e 
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óbitos provocados por intervenção legal (códigos X85-Y09 e Y35-Y36). A CID-10 é publica-

da pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e padroniza a codificação de doenças e morta-

lidade por causas externas em todo o mundo. Esse procedimento de pesquisa demonstra que a 

proporção do número de homicídios contra jovens negros é muito elevada na RMG, o que 

replica padrões nacionais. 

No terceiro tópico, ao considerar que os homicídios não são distribuídos de forma ho-

mogênea e para que os estudos sobre o tema possuam uma base comparativa comum, há a 

relevância de calcular as taxas de homicídios por 100mil habitantes da população geral da 

RMG e segundo a cor-raça das vítimas.  

O cálculo da taxa de homicídios da população total foi feito por meio do quociente en-

tre o número total de casos ocorridos no ano, dividido pela população registrada no mesmo 

ano, multiplicado por 100 mil habitantes. O cálculo da taxa de homicídios estratificado por 

raça, faixa etária e sexo repete o procedimento, mas considera a população também estratifi-

cada por essas variáveis ao multiplicar por 100 mil.  

O cálculo das duas séries de taxas foi possível com base no cruzamento dos registros 

de homicídio por Ocorrência no banco de dados do DATASUS, com as informações demo-

gráficas acessadas na base de dados populacionais do Instituto Mauro Borges (IMG), que se 

baseia nos dados disponíveis da Estimativa Populacional do IBGE de 2006, 2008, 2009, 2011 

a 2016. Para os anos 2007 foi usada a Contagem Populacional do IBGE, além do Censo para 

a população no ano 2010 e os dados de homicídios que foram acessados via DATASUS.  

O quarto tópico possui o intuito de definir quais pistas oferecidas pelo campo de es-

tudos das relações raciais e quais informações disponíveis nas mais atualizadas bases de da-

dos quantitativas serão úteis para fornecer hipóteses de análise sobre os homicídios contra os 

jovens negros na RMG. 

 Ao considerar o número e taxas de homicídios elevados e concentrados na juventude 

negra na RMG, há a necessidade de entender o perfil, o território e a construção das vítimas 

para compreender o processo de produção dessa violência, também para o amadurecimento de 

políticas que realmente visem debater o problema da exposição desses indivíduos as desigual-

dades, principalmente a concentração da violência letal. 

Adiante, ao se verificar os números e calcular as taxas de homicídios no contexto es-

pecífico da RMG entre 2006 e 2016, espera-se que se tenha dados suficientes para traçar um 

retrato racista da violência homicida e de como ele é percebido tendo como referência a cor-

raça das vítimas.  
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Os homens, negros e jovens são os mais vitimados na RMG, como também corres-

ponde ao perfil tendencialmente mais acometido por homicídios no Brasil. Com alta e cres-

cente concentração de vítimas, os jovens negros de forma acentuada sofrem com as implica-

ções violentas das múltiplas dimensões do racismo. 

 

 

2.1 Caracterização racial da Região Metropolitana de Goiânia 

   

Até aqui inexistem trabalhos anteriores que tenham calculado o número e as taxas de 

homicídios com cruzamento de dados por cor, faixa etária e sexo na RMG. Essa tarefa é fun-

damental para buscar identificar a existência de uma concentração da vitimização homicida na 

juventude negra em Goiânia e região.  

Com intenção de chegar a tais dados exige-se percorrer um trajeto de pesquisa que 

caracterize entre as populações municipais singularidades da RMG, a composição racial e o 

perfil dos vitimados por homicídios.    

De um ponto de vista formal, a RMG é constituída por 20 municípios, Abadia de 

Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, 

Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópo-

lis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade. 

 Tal composição esteve sancionada pela Lei Complementar número 78, de 25 de 

março de 2012, em vigor até 22 de janeiro de 2018, quando foi substituída pela Lei Comple-

mentar 139. Essa última alteração não será levada em conta, por extrapolar o recorte temporal 

das análises e em razão dos bancos de dados não terem sido atualizados, em especial o DA-

TASUS.Os contextos sociais e urbanos dos 20 municípios da RMG apresentam bastante di-

versificação e que de modo mais ou menos intenso integram as dinâmicas metropolitanas de 

Goiânia.  

De acordo com o estudo denominado “Como Andam as Metrópoles”, do Observató-

rio das Metrópoles (2012), essa integração entre os municípios se dá com base em elementos 

de atração e deslocamento da população (trabalho, estudo, residência, etc.). Sem contar Goiâ-

nia, dos 19 municípios restantes, 7 possuem ao menos média integração ao polo metropolita-

no (Cf. Tabela 7).  

A integração ao polo entre outros fatores significa a interdependência das populações 

dos municípios da RMG. Tanto que há um aumento progressivo dos casos de homicídios em 
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municípios que figuram com “alta” ou “muita alta” integração ao polo, como Aparecida de 

Goiânia, Senador Canedo e Goianira, além de Trindade, que apesar de média integração, pos-

sui território “conurbado" com a periferia de Goiânia.  

Tais municípios concentram o maior número de homicídios desde 1999, ano de cria-

ção formal da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) (PDIRMG, 2017; Souza e Frattari, 

2013). Assim, juntamente com Goiânia, esses quatro municípios merecem destaque mais de-

talhado nas descrições e análises no decorrer do capítulo.  

 

Tabela 7 – População RMG por munícipio e Nível de Integração ao Polo, 2010 

 

   

Taxa Geométrica 

(a.a) 

Nível de Integração ao 

Polo 
População População 

Crescimento 

% 

Município 2000 2010 2000-2010 2000-2010 2010 

Abadia de Goiás 4.971 6.876 38,32 3,29 Baixa 

Aparecida de Goiânia 336.392 455.657 35,45 3,08 Muito Alta 

Aragoiânia 6.424 8.365 30,21 2,69 Baixa 

Bela Vista de Goiás 19.210 24.554 27,82 2,48 Muito Baixa 

Bonfinópolis 5.353 7.536 40,78 3,48 Média 

Brazabrantes 2.772 3.232 16,59 1,57 Baixa 

Caldazinha 2.859 3.325 16,3 1,51 Muito Baixa 

Caturaí 4.330 4.686 8,22 0,76 Baixa 

Goianápolis 10.671 10.695 0,22 0,01 Baixa 

Goiânia 1.093.007 1.302.001 19,12 1,76 Polo 

Goianira 18.719 34.060 81,95 6,17 Alta 

Guapó 13.863 13.976 0,82 0,1 Baixa 

Hidrolândia 13.086 17.398 32,95 2,89 Baixa 

Inhumas 43.897 48.246 9,91 0,94 Baixa 

Nerópolis 18.578 24.210 30,32 2,67 Média 

Nova Veneza 6.414 8.129 26,74 2,4 Baixa 

Santo Antônio de 

Goiás 
3.106 4.703 51,42 4,24 Média 

Senador Canedo 53.105 84.443 59,01 4,74 Muito Alta 

Terezópolis 5.083 6.561 29,08 2,59 Baixa 

Trindade 81.457 104.488 28,27 2,52 Média 

Total 1.743.297 2.173.141 24,66 2,23 - 

Fonte: Elaborado pelo Observatório a partir dos dados do IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Em relação à composição por cor-raça, segundo o Censo do IBGE de 2010, base de 

dados populacional mais atualizada a apresentar dados por cor, os negros representam 55,38% 

da população total da RMG, o que corresponde à 1.175.198 pessoas (Cf. Tabela 8). Os 

brancos são 958.001 habitantes, para uma taxa de 43,00%.  

Na capital de Goiás e polo metropolitano, Goiânia são 1.302.001 habitantes, sendo a 

mais populosa da RMG. Em que a população negra (pretos e pardos) chega a 653.561 

habitantes ou 50,2% e a população branca 624.347 pessoas ou 47,95%.  

 

TABELA 8 - População residente, por cor ou raça, segundo os municípios RMG – 2010 

 
 População residente por cor/raça na Região Metropolitana de Goiânia. 

Municípios Total Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado 

Abadia de Goiás 6.876 2.842 405 140 3.482 7 - 

Aparecida de Goiânia 455.657 167.199 38.101 7.853 241.709 794 1 

Aragoiânia 8.365 3.692 320 50 4.301 2 - 

Bela Vista de Goiás 24.554 12.259 1.196 316 10.748 35 - 

Bonfinópolis 7.536 3.373 444 100 3.602 17 - 

Brazabrantes 3.232 1.540 105 17 1.570 - - 

Caldazinha 3.325 1.619 191 86 1.424 5 - 

Caturaí 4.686 1.831 122 134 2.598 1 - 

Goianápolis 10.695 4.690 399 181 5.405 20 - 

Goiânia 1.302.001 624.347 73.966 21.936 579.595 2.135 22 

Goianira 34.060 11.965 2.498 518 19.048 31 - 

Guapó 13.976 5.538 676 139 7.609 7 7 

Hidrolândia 17.398 8.060 970 306 8.051 11 - 

Inhumas 48.246 23.194 2.233 522 22.272 25 - 

Nerópolis 24.210 10.388 1.162 697 11.937 26 - 

Nova Veneza 8.129 4.284 300 75 3.469 1 - 

Santo Antônio de Goiás 4.703 1.898 238 71 2.493 3 - 

Senador Canedo 84.443 27.108 6.843 1.458 48.857 177 - 

Terezópolis de Goiás 6.561 2.454 334 194 3.578 1 - 

Trindade 104.488 39.720 5.710 1.701 57.237 120 - 

Região Metropolitana de Goiânia 2.173.141 958.001 136.213 36.494 1.038.985 3.418 30 

Goiás 6003788 2502119 391918 98478 3002673 8533 67 

Fonte: Elaborado pelo Observatório a partir dos dados do IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Entre os municípios mais integrados a Goiânia, ainda de acordo com a População 

Censitária de 2010, Aparecida de Goiânia possui 289.710 negros ou 63,58%, em um universo 

de 455.657 habitantes. Em Trindade, de um total de 104.488 habitantes, a população negra 

chega a 60,24% ou 62.947 pessoas. Senador Canedo conta com 55.700 negros ou 65,96%, de 

84.443 moradores. Goianira possui 65,26% habitantes negros ou 21.546 dos 34.060 

residentes.  
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Os municípios citados acima possuem maior percentual de população negra que o polo 

metropolitano, com taxas de mais de 60% da população. Fora Goiânia, em Aparecida de 

Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianira se verificam os números mais elevados de 

homicídios na RMG.  

Ao examinar os registros de homicídios por raça na RMG, apesar de a população 

negra ser ligeiramente maioria (55,38%) em relação à branca (43%), os casos acometem em 

proporção significativa maior os primeiros em relação aos segundos.  

O total de homicídios para a população negra na RMG de 2006 a 2016 foi de 8.079 

pessoas (Cf. Tabela 9), enquanto para a branca foi de 2.706 vítimas. Assim, 2,99 vezes mais 

vítimas negras do que brancas ou 73,15% dos homicídios acometeram negros na RMG. 

Notadamente, número bem menor para a população branca em relação ao da população negra. 

 

Tabela 9 – Homicídios por município, segundo raça/cor na RMG, 2006-2016 (Ocorrência) 

 

 

Município 

Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

 Abadia de Goiás 18 6 - 21 - 2 47 

 Aparecida de Goiânia 514 174 3 1805 1 32 2529 

 Aragoiânia 11 1 - 16 - 2 30 

 Bela Vista de Goiás 21 3 - 31 - 1 56 

 Bonfinópolis 5 - - 14 - - 19 

 Brazabrantes 2 - - 3 - - 5 

Caldazinha 1 - - 4 - - 5 

 Caturaí 1 - - 4 - - 5 

 Goianápolis 7 3 - 26 - 1 37 

 Goiânia 1816 415 1 4565 6 187 6990 

 Goianira 43 16 1 100 - 3 163 

 Guapó 5 2 1 43 - 1 52 

 Hidrolândia 25 3 - 61 - 1 90 

 Inhumas 39 4 - 121 - - 164 

 Nerópolis 20 4 - 51 - 1 76 

 Nova Veneza 8 - - 6 - - 14 

 Santo Antônio de Goiás 2 - - 1 - - 3 

 Senador Canedo 84 23 1 289 1 7 405 

Terezópolis de Goiás 3 1 - 11 - - 15 

 Trindade 81 16 - 236 - 7 340 

Total 2706 671 7 7408 8 245 11045 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIMbr 



 

  

 

 

    59 

 

 

 

Na capital, o número de homicídios contra a população branca chegou a 1.816 regis-

tros, já para a população negra foi registrado 4.890 homicídios. O município de Aparecida de 

Goiânia teve um total de 2.529 homicídios, dos quais 1.979 vítimas eram pessoas negras e 

514 vítimas brancas.  

Na mesma linha, Senador Canedo, que só perde em números para os municípios ci-

tados anteriormente, registrou 405 homicídios para o mesmo período, com 312 vítimas negras 

e 84 vítimas brancas. Em seguida, Goianira com um total de 163 vítimas, sendo 116 negras, e 

Inhumas, que do total de 164 homicídios, 125 vítimas eram negras. 

A concentração de homicídios entre a população negra na RMG ratifica uma realida-

de nacional, em que a distribuição da violência homicida possui a raça como critério de sele-

tividade. Tanto que os elevados números e a concentração dos homicídios no Brasil, tal qual 

na RMG, não acometem a população de forma homogênea. 

 Há uma distribuição desigual da violência, com peso desfavorável aos negros como 

grupo vulnerável na sociedade brasileira. As vulnerabilidades sociais da população negra bra-

sileira atuam de modo tão intenso que marcam os corpos dos sujeitos e as práticas das insti-

tuições. Ao mesmo tempo, a raça é um dos “marcadores sociais” mais determinantes no país, 

pois o corpo negro é identificado como um polo racial negativo, que classifica preconceituo-

samente os sujeitos pela “pele preta” (Oliveira, Lima e Santos, 1998).  

Por exemplo, ao delinear o perfil das vítimas de homicídios na Região Metropolitana 

de Goiânia (RMG) percebe-se que há uma concentração de pessoas negras, mesmo em meio à 

composição racialmente diversificada do tecido social. 

Ao mesmo tempo em que, a raça e possivelmente o racismo são fatores 

determinantes para uma pessoa ser mais vulnerável aos homicídios na RMG, ao analisar os 

registros também se constata que a faixa etária interfere na incidência de casos.  

A distribuição desigual da violência tem um recorte geracional também bastante 

significativo, sendo a maior concentração de vítimas na juventude, aqui considerada de 15 a 

29 anos (Cf. Tabela 10). 

 

TABELA 10 – Homicídios por faixa etária e município na RMG, 2006 a 2016 (Ocorrência) 

Município 0 a 14 anos 15 a 29 anos 30 a 59 anos 60 anos ou mais Idade ignorada Total 

Abadia de Goiás - 20 20 2 5 47 

Aparecida de Goiânia 29 1.525 871 53 51 2.529 

Aragoiânia - 9 16 3 2 30 

Bela Vista de Goiás - 32 20 2 2 56 

Bonfinópolis - 9 9 1 - 19 
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Brazabrantes - 3 1 - 1 5 

Caldazinha - 4 1 - - 5 

Caturaí - 2 3 - - 5 

Goianápolis - 16 19 1 1 37 

Goiânia 96 3.953 2.507 232 202 6.990 

Goianira 6 86 62 6 3 163 

Guapó 1 23 24 3 1 52 

Hidrolândia 2 42 32 6 8 90 

Inhumas 3 97 56 4 4 164 

Nerópolis - 45 28 3 - 76 

Nova Veneza - 10 4 - - 14 

Santo Antônio de Goiás - 1 2 - - 3 

Senador Canedo 7 234 154 2 8 405 

Terezópolis de Goiás - 9 6 - - 15 

Trindade 5 198 118 10 9 340 

Total 149 6.318 3.953 328 297 11.045 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIMbr  

 

 
 

 

Como apresenta a Tabela 10, do total de 11.045 homicídios nesse período, 6.318 

eram jovens. Entre a faixa etária de 30 a 59 anos são registrados muitos homicídios, mas 

42,8% menos de que para os jovens de 15 a 29 anos.  

Nenhum outro agrupamento social é mais atingida pelos homicídios do que a 

juventude no Brasil e na RMG não é diferente. Tanto que na RMG como um todo e nos 

municípios mais populosos da região em específico, as principais vítimas dos homicídios, tal 

qual a população negra, é a juventude. Por exemplo, em Goiânia os registros apontam que do 

total de homicídios (6.990), 56,55% vitimaram jovens independente do sexo e da raça. 

Essa concentração é preocupante, pois além das perdas de vidas irreparáveis é afeta-

do o caráter social e econômico da sociedade brasileira, diante da transição para uma socieda-

de mais envelhecida. O jovem é percebido no senso comum como possível produtor de vio-

lência, o que viria a legitimar a acentuada repressão sobre o grupo (Moraes, 2006). Segundo 

Moraes (2006), 

 

por intermédio da estigmatização e satanização dos jovens – principalmente, negros, 

pobres e moradores de regiões periféricas – conta também com a existência de ou-

tros dois elementos articulados, a saber, a militarização da polícia e a policialização 

da sociedade. Além disso, observamos um aumento da violência contra os jovens, 

seja nos altos índices de mortes violentas, particularmente homicídios, seja no au-

mento das taxas de encarceramento de indivíduos advindos deste grupo social. Prá-

ticas que parecem ser as políticas públicas que efetivamente alcançam os jovens, 

considerando o declínio ou a precariedade de outras esferas da vida social, como o 

acesso ao trabalho ou os processos educativos presentes na escola. (MORAES, 

2006, p.2). 
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A repressão é mais intensa, quanto mais os jovens estiverem expostos a vulnerabili-

dades, por exemplo, que giram em torno desde atributos de caráter racial à gênero. Ainda se-

gundo Moraes (2006): 

O medo ou sentimento de insegurança, consolidadas em uma cultura do medo são 

personificadas em atores e grupos sociais e suas práticas, ou sobre o que se imagina 

que eles sejam e pratiquem, parece ser uma condensação de sentimentos mais gene-

ralizados de insegurança. (MORAES, 2006 p.4). 

 

Os estigmas direcionados a juventude estão ligados ao sentimento de medo, que atre-

lado ao de insegurança social, corporifica em estigmas negativos os sujeitos. De modo a ope-

rar a seleção da punição também com base nas características raciais, etárias, da classe, dos 

territórios e do gênero como chance de o jovem negro ser vítima da violência homicida.  

Na RMG, assim como em todo o Brasil, nesse sentido ainda é mais evidente a existên-

cia de uma preponderância de vitimados entre pessoas do sexo masculino. Na RMG, do total 

de 11.045 homicídios entre jovens no período de 2006 a 2016, o número de vítimas de homi-

cídios do sexo feminino foi de 964 casos, enquanto para pessoas do sexo masculino chegou a 

10.074 registros (Cf. Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Homicídios por sexo, segundo municípios na RMG, 2006-2016 (Ocorrência) 

Município Masculino Feminino Ignorado Total 

 Abadia de Goiás 38 8 1 47 

 Aparecida de Goiânia 2351 177 1 2529 

 Aragoiânia 30 - - 30 

 Bela Vista de Goiás 52 4 - 56 

 Bonfinópolis 15 4 - 19 

 Brazabrantes 5 - - 5 

 Caldazinha 5 - - 5 

 Caturaí 5 - - 5 

 Goianápolis 32 5 - 37 

 Goiânia 6326 661 3 6990 

 Goianira 151 12 - 163 

 Guapó 48 4 - 52 

 Hidrolândia 73 17 - 90 

 Inhumas 151 13 - 164 

 Nerópolis 65 11 - 76 

 Nova Veneza 14 - - 14 

 Santo Antônio de Goiás 3 - - 3 

 Senador Canedo 377 28 - 405 

 Terezópolis de Goiás 13 2 - 15 

 Trindade 320 18 2 340 

Total 10074 964 7 11045 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIMbr 
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Tendo em mente que os gêneros e as sexualidades são construções sociais, o 

significado de masculino e feminino interfere na produção social da vulnerabilidade à 

violência. As distintas modalidades de violência se diferenciam por gênero e são os jovens, 

homens, que mais matam e morrem violentamente (Zanotta, 1997). Segundo Zanotta (1997),  

 

O sentido do gênero da violência interpessoal entre homens se ilumina quando pen-

samos na centralidade do significado da rivalidade e do desafio. A violência tal co-

mo contada nesses dados, revelam sua intima articulação com as construções sociais 

e simbólicas do masculino. (ZANOTTA, 1997, p. 13) 

 

A hipótese da autora é importante ao demonstrar que se estrutura uma cultura da mas-

culinidade e que desde cedo incute a ideia de que para ser homem deve-se aceitar o desafio, a 

rivalidade. Essa hipótese é importante, mas não explica toda a multiplicidade da violência. 

Voltando ao fato de que morrem mais homens que mulheres, essa diferença na RMG demons-

tra o peso do gênero na produção da violência e que não pode ser indiferente nos estudos de 

violência.  

Uma realidade que envolve a construção cultural das identidades sexuais e de gênero, 

e, ao mesmo tempo, ver-se a incidência do gênero na construção social da violência. Em re-

sumo, essa caracterização inicial da população por raça, também com os casos mais gerais de 

homicídios ou por perfis específicos, demonstra que os fatores preponderantes para ser vítima 

de homicídios.  

Assim raça-cor, faixa etária e sexo-gênero influem nos dados sobre a concentração de 

homicídios na RMG. No entanto, com esses dados ainda não é possível apontar o perfil preci-

so das vítimas. A seguir, ao cruzar o número de homicídios ao mesmo tempo por raça, idade e 

sexo, a constatação é definitiva de que os homens jovens e negros são os “alvos preferenciais” 

dos homicídios na RMG.  

 

2.2 Números de homicídios contra a juventude negra na Região Metropolitana de 

Goiânia 

 

Há uma concentração de homicídios contra a juventude negra na Região Metropolita-

na de Goiânia (RMG), em especial os jovens negros do sexo masculino, o que não se diferen-

cia das tendências mais gerais brasileiras. Entre 2006 e 2016, a parcela branca da juventude 

independente do sexo foi vitimada por homicídio em 1.512 pessoas.  
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Já para a população jovem, negra, masculina e fermina, foram 4.693 vítimas (Cf. Ta-

bela 12). Do total de 6.318 casos de homicídios contra jovens, se considerados cor e sexo, 

73,85% acometeram a juventude negra em geral, sendo que 69,39% eram homens negros e 

jovens no universo de toda a juventude vitimada na RMG entre 2006 a 2016 (Cf. Tabela 12).  

 

Tabela 12 – Homicídios por raça/cor e sexo, jovens RMG, 2006-2016 (Ocorrência) 

Cor/raça                         Masculino                          Feminino                              Total 

Branca 1405 107 1512 

Preta 354 20 374 

Amarela 4 - 4 

Parda 4030 289 4319 

Indígena 5 - 5 

Ignorado 97 7 104 

Total 5895 423 6318 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIMbr 

 

De acordo com a Tabela 12, do total de 5.895 vítimas masculinas na juventude, entre 

2006 e 2016, 4.384 eram jovens negros (74,37%) e 1.405 jovens brancos (25,63%). Portanto, 

homens jovens negros sofreram três vezes (3,10) mais homicídios que homens jovens brancos 

em Goiânia e região. Já a Tabela 13 demonstra a evolução ano a ano do número de homicí-

dios contra negros, jovens, do sexo masculino na RMG.  

Há um progressivo aumento de vítimas no decorrer dos anos, no entanto, o que mais 

chama à atenção é a alta concentração de homicídios nesse perfil, especialmente se compara-

do aos demais tipos raciais, etários e de sexo. De tal maneira que entre 2006 e 2016, os 4.384 

homens jovens e negros que sofreram homicídio representam 39,69% de todos os vitimados 

11.045 casos na RMG.    

 

TABELA 13– Evolução dos homicídios, jovens, masculino, negros, na RMG, por capital e demais municípios 

(Ocorrência) 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIMbr 

Município/Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

 Capital/Goiânia 169 156 218 174 184 254 289 300 328 294 303 2669 

Demais municípios 86 89 87 110 116 125 210 208 214 238 232 1715 

Total 255 245 305 284 300 379 499 508 542 532 535 4384 



 

  

 

 

    64 

 

 

 

Na capital de Goiás, Goiânia (Cf. Tabela 13), em 2006 registraram-se 169 mortes por 

homicídios contra jovens negros do sexo masculino, em 2016 esse número aumenta para 303 

homicídios. Um acréscimo considerável, mesmo ao levar em conta o crescimento da 

população durante o período.  

A soma do número de homicídios contra jovens, negros, do sexo masculino nos 

demais 19 municípios da RMG apontam que 1.715 pessoas foram vitimadas ou 42,29% se 

considerados todos os 4.145 homicídios cometidos na RMG fora Goiânia. 

Ainda que Goiânia concentre a maior parte dos homicídios, ao observar a evolução 

dos casos de homicídios pelos distintos municípios, aqueles mais integrados ao polo 

apresentam um aumento contínuo dos registros de jovens negros do sexo masculino 

vitimados. Aparecida de Goiânia, Goianira, Trindade e Senador Canedo, também Inhumas, 

protagonizaram a maioria dos casos em geral entre 2006-2016 (Cf. Tabela 14).   

Não se pode deixar de considerar o desenvolvimento das tecnologias de 

processamento de dados. Mas, ainda assim, o aumento dos homicídios contra jovens negros é 

expressivo e preocupante nos distintos munícipios da RMG. 

 

Tabela 14 – Homicídios jovens, negros, masculino, ano, município RMG, 2006 a 2016 (Ocorrência) 

Município 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

 Abadia de Goiás - 1 1 - 1 1 - - 3 3 1 11 

 Aparecida de Goiânia 67 62 59 82 81 94 138 126 155 139 132 1135 

 Aragoiânia - - - 2 - 1 1 - - 2 - 6 

 Bela Vista de Goiás - - 1 1 6 - 1 4 2 1 3 19 

 Bonfinópolis - - - - - 2 1 - 2 - 1 6 

 Brazabrantes - - - - - - - - - - 2 2 

 Caldazinha - - - - - - - - - - 3 3 

 Caturaí - - - - - - 1 1 - - - 2 

Goianápolis 2 1 - - 1 - 1 1 1 2 2 11 

 Goiânia 169 156 218 174 184 254 289 300 328 294 303 2669 

 Goianira - 2 4 - 6 5 8 8 4 8 13 58 

 Guapó 5 1 1 4 1 - - 1 1 1 4 19 

 Hidrolândia 1 2 - 3 1 - 2 1 2 6 5 23 

 Inhumas - 6 5 5 12 5 8 5 3 8 11 68 

 Nerópolis - - 2 1 2 3 6 - 7 1 8 30 

 Nova Veneza - - - 1 - - - - 1 1 2 5 

 Senador Canedo - 6 10 10 5 14 25 26 18 32 21 167 

 Terezópolis de Goiás - - - - - - - 2 1 - 4 7 

 Trindade 11 8 4 1 - - 18 33 14 34 20 143 

Total 255 245 305 284 300 379 499 508 542 532 535 4384 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIMbr 
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Na maioria dos municípios, os dados demostram uma evolução de pessoas jovens 

pertencentes à população negra e do sexo masculino vitimadas pela violência homicida, em 

especial Aparecida de Goiânia (Cf. Tabela 15).  

Em Aparecida de Goiânia entre 2006 a 2016, 1.432 jovens negros do sexo masculino 

foram vitimados por homicídio, quase um terço do total de jovens negros do sexo masculino 

vítimas na RMG no período ou 83,5% de casos cometidos contra o perfil nos municípios fora 

Goiânia.  No ano de 2016 houve 75,5% homicídios a mais do que em 2006 contra homens, 

jovens e negros no município, ou 56,5% de todos os casos registrados na cidade independente 

do perfil. 

 

Tabela 15 – Evolução homicídios, jovens, masculino, cor/raça, Ap. de Goiânia, 2006 a 2016 (Ocorrência)  

 

Ano  

Branca Preta Amarela Parda Ignorado Total 

2006 27 6 - 61 - 94 

2007 21 12 - 50 - 83 

2008 19 5 - 54 - 78 

2009 18 12 - 70 - 100 

2010 24 9 - 72 - 105 

2011 28 6 - 88 - 122 

2012 26 9 - 129 1 165 

2013 30 12 - 114 3 159 

2014 28 12 - 143 2 185 

2015 31 13 1 126 5 176 

2016 29 12 1 120 3 165 

Total 281 108 2 1027 14 1432 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIMbr 

 

Nas tabelas abaixo (Cf. Tabelas 16, 17, 18) constata-se nos municípios mais integra-

dos ao polo metropolitano e que também possuem mais de 60% da população autodeclarada 

preta ou parda um crescimento dos homicídios de jovens negros.  

No munícipio de Trindade, entre 2006 e 2016, a partir de 2012 até o fim do período 

houve um crescimento expressivo dos homicídios contra homens jovens e negros. Esse perfil 

representa 56,47% das vítimas de homicídios de todos os casos ocorridos na cidade.  

Não diferente é a realidade em Senador Canedo e Goianira, que também apresentam 

crescimento acelerado e alta concentração de homicídios contra a parcela negra e do sexo 

masculino da juventude.  

A qual se comparada com a população vitimada municipal independente do perfil, a 

juventude masculina negra representa sozinho respectivamente 55,31% e 50,31% das vítimas. 
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Tabela 16 – Evolução homicídios, jovens, masculino, cor/raça, Trindade, 2006 a 2016 (Ocorrência) 

Ano  Branca Preta Parda Ignorado Total 

2006 1 - 11 - 12 

2007 5 2 6 - 13 

2008 1 1 3 - 5 

2009 1 - 1 - 2 

2011 1 - - - 1 

2012 7 1 17 - 25 

2013 12 - 33 1 46 

2014 4 1 13 1 19 

2015 7 4 30 - 41 

2016 7 1 19 1 28 

Total 46 10 133 3 192 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIMbr 

 

 

Tabela17 – Homicídios, jovens, masculino, cor/raça, Senador Canedo, 2006 a 2016 (Ocorrência) 

Ano  Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

2007 1 2 - 4 - - 7 

2008 1 2 - 8 - 1 12 

2009 2 2 - 8 1 - 13 

2010 1 - - 5 - - 6 

2011 2 - - 14 - 1 17 

2012 7 - - 25 - - 32 

2013 4 - - 26 - 1 31 

2014 10 1 1 17 - - 29 

2015 14 2 - 30 - 1 47 

2016 7 - - 21 - 2 30 

Total 49 9 1 158 1 6 224 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIMbr 

 

 

Tabela 18 – Evolução homicídios, jovens, masculino, cor/raça, Goianira, 2006 a 2016 (Ocorrência) 

Ano  Branca Preta Amarela Parda Ignorado Total 

2007 1 - - 2 - 3 

2008 2 - - 4 - 6 

2009 1 - - - - 1 

2010 - 1 - 5 - 6 

2011 3 1 - 4 - 8 

2012 4 3 - 5 - 12 

2013 4 1 - 7 1 13 

2014 3 - - 4 - 7 

2015 1 1 - 7 - 9 

2016 3 2 1 11 - 17 

Total 22 9 1 49 1 82 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIMbr 
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Antes de finalizar este subtópico é necessário retornar a descrição e a análise dos re-

gistros de homicídios na RMG, para assim poder comparar com escalas espaciais referenciais 

mais amplas, por exemplo, entre as principais Regiões Metropolitanas (RM’s) do Centro-

Oeste. Entre 2006 a 2016, os jovens negros foram os mais vitimados nas três principais RM’s 

ou RIDE do Centro-Oeste (Cf. Tabela 19), Goiânia, Brasília e Cuiabá.  

 

Tabela 19 – Homicídios de jovens, masculino, por raça, RM’s Centro-Oeste, 2006 a 2016 (Ocorrência) 

Região Metropolitana - RIDE Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

Vale do Rio Cuiabá - núcleo - MT 333 194 1 1616 - 11 2155 

 Goiânia - GO 1405 354 4 4030 5 97 5895 

 DF e Entorno - DF/GO/MG 916 384 8 7453 1 49 8811 

Total 2654 932 13 13099 6 157 16861 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIMbr 

 

Na RMG os homens, jovens e negros, como já dito acima, representam quase 75% 

dos homicídios contra a parcela masculina da juventude. Na RIDE-DF essa proporção é ainda 

maior, sendo que a parte negra e masculina dos jovens representa quase 90% (88,95%) das 

vítimas de homicídios.  

Ainda a título de comparação com a outra RM do Centro-Oeste, a Região Metropoli-

tana do Vale do Rio Cuiabá, as pessoas negras entre 15 a 29 anos sofreram 83,99% dos homi-

cídios cometidos contra homens jovens. (Cf Tabela 19).  

Se somados aos casos de homicídios contra jovens negros residentes nas três RM’s, a 

porcentagem chega a 25,89% de todos os homicídios do Centro-Oeste, que registrou 53.547 

vítimas no período. Nas RM’s da Região Centro-Oeste se replica uma lógica geral dos dados 

segundo perfil racial, etário e de sexo.  

Nas três principais RM’s, as proporções entre as vítimas jovens e negras do sexo 

masculino estão acima de 70%, se considerados a parcela de homens na juventude. Assim, a 

alta concentração de vítimas jovens, negras e do sexo masculino, entre 2006 e 2016, nessas 

regiões do Centro-Oeste chama à atenção e merecem comparações com a realidade nas de-

mais principais metrópoles brasileiras.  

No entanto, como seria um esforço de pesquisa que no momento transcende os obje-

tivos desta dissertação, o que não significa que não sejam relevantes para pesquisas e pesqui-

sadores das distintas RM’s do Brasil.  

Os números de homicídios contra a juventude negra são impressionantes em suas 

proporções e comparações com populações similares ou em contextos partilhados. Mas esse 
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tipo de dado não permite traçar comparações, descrições e análises comparativas mais acura-

das entre contextos muito específicos e diferenciados. Assim, o tópico abaixo se esforça para 

apresentar cálculos, descrição e análise das taxas de homicídios de jovens do sexo masculino 

por raça na RMG de 2006 a 2016. 

 

2.3 Taxas de homicídios contra jovens negros na RMG: comparação com a população 

metropolitana em geral 

 

Existe uma concentração de homicídios contra jovens negros e do sexo masculino na 

RMG, tal qual existe, de forma generalizada, no território nacional. Ainda assim é essencial 

calcular a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, pois a vitimização não é distribuída 

igualmente entre a população e para que os estudos sobre o tema possam ter uma base compa-

rativa com diferentes contextos sociais. 

Calcular a taxa de homicídios apresenta dificuldades significativas devido à carência 

ou incompletude dos dados populacionais. Ao tentar cruzar a variável raça, sexo e idade, para 

calcular as taxas de homicídios entre 2006 e 2016, algumas dessas dificuldades são verifica-

das no trajeto, o que incrementa os desafios e as questões quanto à necessidade de aperfeiçoar 

a coleta ou a disponibilidade de dados raciais da população brasileira. 

A primeira dificuldade é que não existe um dado populacional por raça, ano a ano de 

Goiânia e região. Alguns dados dispersos ou estimados que levem em conta a cor-raça da po-

pulação não incluem a RMG em suas amostras.  

Desta maneira é preciso utilizar o Censo de 2010 como “índice” da distribuição racial 

da população para abarcar os dados de 2006 a 2016. Como dito e exposto no primeiro subtó-

pico deste capítulo (Cf. Tabela 8), na RMG a população censitária negra era de 55,38% em 

relação à população total, já os brancos apresentavam uma proporção de 43% de toda popula-

ção metropolitana. Essa proporção serviu como referência para calcular a população da RMG 

por raça e ano a ano (2006 a 2016). 

Uma segunda dificuldade é a de calcular a população distribuída por raça e também 

por idade e sexo. Para considerar a população por sexo e idade foram utilizados os dados da 

Contagem Populacional de 2007, do Censo de 2010 e nos demais anos entre 2006 e 2016 a 

Estimativa Populacional.  

Em posse dos dados da população metropolitana por faixa etária e sexo considerado 

ano a ano, na sequência foi utilizada a proporção populacional por raça do Censo de 2010, 
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como “índice” para calcular a população por raça, idade e do sexo masculino. 

Com a população da RMG estratificada por raça, faixa etária e do sexo masculino en-

tre 2006 e 2016 calculadas, a terceira dificuldade é que ainda cabe proceder ao cálculo das 

taxas de homicídios por 100 mil habitantes da população masculina, por faixa etária e raça da 

RMG. Os dados de homicídios para os distintos perfis raciais, etários e de sexo, por ano, fo-

ram fornecidos pela CID-10 (códigos X85-Y09 e Y35-Y36), na base de dados do SIM-

DATASUS. Somente depois foi possível calcular as taxas de homicídios por 100 mil habitan-

tes de considerada a raça de homens, por faixa etária, entre 2006 e 2006 na RMG.  

Superadas as dificuldades de trajeto de pesquisa, vale destacar que as taxas são apro-

ximações e que servem mais a confirmar ou refutar a existência proporcional da concentração 

de homicídios contra jovens negros do sexo masculino.  

Nesse sentido, se considerada a atenção principal no crescimento dos casos registra-

dos seria necessário complementar os referenciais com análises estatísticas mais acuradas. 

Feita essa ponderação, os resultados apresentados nas tabelas abaixo demonstram a elevada e 

discrepante concentração de vítimas que são homens negros e jovens.   

No ano de 2006, entre jovens do sexo masculino de 15 a 29 anos da RMG, 80 homi-

cídios a cada 100mil jovens brancos, em uma população de 125.283 (Cf. Figura 4). Conforme 

a Figura 4 abaixo, em contrapartida a taxa de 100 mil habitantes, os jovens negros apresentam 

142 homicídios, para 179.545 pessoas.  

Ainda de acordo com a Figura 4, se comparado com homens adultos brancos de 30 a 

69 anos, com 46,6 homicídios por 100 mil em uma população de 339.261, os jovens do sexo 

masculino e negros sofreram três vezes (3,05) mais homicídios em 2006.  

Os homens negros e adultos sofreram, também em 2006, 66,4 homicídios por 100mil 

habitantes em 186.865 indivíduos, ou seja, mais que homens adultos brancos, menos que os 

jovens brancos e 2,13 menos que os jovens negros (Cf. Figura 4).  

É possível observar com base nas taxas de homicídios por 100 mil habitantes do sexo 

masculino na RMG que, mesmo ao se comparar todas as faixas etárias à população masculina 

de 15 a 29 anos é a maior parcela das vítimas dos homicídios.  

Da mesma forma é possível ver que a população negra protagoniza o primeiro lugar 

na lista estratificada entre as idades, não só a jovem – até mesmo para a população idosa, que 

apresenta taxa de homicídios de brancos de 23,1 homicídios e 49,5 homicídios de homens 

negros e velhos em 2006 (Cf. Figura 4). 

Ao considerar o último ano do período recortado, dos jovens de 15 a 29 anos bran-
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cos, a taxa de homicídios alcançou 119,8 vítimas, para um total de 131.292 de indivíduos (Cf. 

Figura 4). Segundo a Figura 4, a população da mesma faixa etária e negra chegou a 283 ho-

micídios por 100 mil habitantes, em um universo de 189.055 sujeitos em 2016.  

Na comparação dos jovens negros do sexo masculino com os adultos, a população de 

30 a 60 anos de homens brancos apresentou 41,7 homicídios por 100 mil habitantes e a de 

negros 108,1 vitimados em 2016. Uma diferença respectivamente de 6,79 e 2,68 a mais de 

homens jovens e negros vítimas por homicídios na RMG em 2016 (Cf. Figura 4). 
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FIGURA 4 – Taxa de homicídios na RMG de 2006 a 2016. Masculina. (Ocorrência) 

 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

População 0 a 14 anos 292.426 125.977 162.004 4 2,5 269.136 115.944 2 1,7 149.101 4 2,7 268.532 115.684 3 2,6 148.767 2 1,3

População 15 a 29 anos 310.414 125.283 100 80,0 179.545 255 142,0 301.810 121.811 105 86,2 174.567 245 140,3 302.025 121.897 116 95,2 173.906 305 175,4

População 30 a 59 anos 339.261 146.900 64 46,6 186.865 124 66,4 377.486 163.451 55 33,6 207.919 142 68,3 389.441 168.614 58 34,4 214.488 179 83,5

População 60 ou mais 59.423 30.300 7 23,1 28.297 14 49,5 70.562 35.980 9 25,0 33.602 9 26,8 73.369 37.411 10 26,7 34.938 4 11,4

Total 1.001.524 430.655 554.644 1.018.994 438.167 564.319 1.033.367 444.348 571.245

Masculino

RMG

Sexo Faixa Etária 

2006 2007 2008

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

População 0 a 14 anos 268.625 115.724 2 1,7 148.818 7 4,7 249.528 107.507 4 3,7 138.080 6 4,3 253.417 109.172 2 1,8 140.393 8 5,7

População 15 a 29 anos 303.057 122.314 103 84,2 175.288 284 162,0 309.038 124.720 99 79,4 178.733 300 167,8 313.765 126.636 108 85,3 181.482 379 208,8

População 30 a 59 anos 402.931 174.469 70 40,1 221.934 184 83,0 410.948 177.943 67 37,7 226.367 185 81,7 417.152 180.627 77 42,6 229.767 223 97,1

População 60 ou mais 76.785 39.153 14 35,8 36.565 9 24,6 83.492 42.572 7 16,4 39.763 8 20,1 84.703 43.190 7 16,2 40.336 20 49,6

Total 1.051.398 452.101 582.264 1.053.006 452.742 177 39,1 582.943 499 85,6 1.069.037 459.686 194 42,2 592.033 630 106,4

2009 2010

RMG

Sexo Faixa Etária 

Masculino

2011
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Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

População 0 a 14 anos 257.205 110.804 2 1,8 142.492 9 6,3 270.305 116.447 2 1,7 149.749 11 7,3 270.050 116.338 148.744 6 4,0

População 15 a 29 anos 318.357 128.289 132 102,9 184.138 499 271,0 324.117 130.814 169 129,2 187.469 508 271,0 324.675 131.039 149 113,7 187.792 542 288,6

População 30 a 59 anos 423.156 183.227 96 52,4 233.074 301 129,1 459.887 199.131 99 49,8 253.306 321 126,7 473.285 204.932 97 47,3 260.685 326 125,1

População 60 ou mais 85.876 43.788 9 20,5 40.894 24 58,7 92.150 46.987 10 21,3 43.882 11 25,1 96.950 49.435 14 28,3 46.168 17 36,8

Total 1.084.594 466.375 239 51,2 600.648 833 138,7 1.146.459 492.977 280 56,8 634.909 851 134,0 1.164.960 500.933 260 51,9 643.990 891 138,4

2014

RMG

Sexo Faixa Etária 

Masculino

2012 2013

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Pop. 

Branca

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Negra

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

População 0 a 14 anos 269.511 116.105 4 3,4 149.309 8 5,4 267.693 115.322 2 1,7 148.302 8 5,4

População 15 a 29 anos 325.302 131.292 166 126,4 188.155 532 282,7 326.858 131.920 158 119,8 189.055 535 283,0

População 30 a 59 anos 486.204 210.526 88 41,8 267.801 323 120,2 498.687 215.931 90 41,7 278.467 301 108,1

População 60 ou mais 102.013 52.016 6 11,5 48.579 22 45,3 107.339 54.732 15 27,4 51.115 16 31,3

Total 1.183.030 508.703 264 51,9 655.162 885 135,1 1.200.577 516.428 265 51,3 664.880 860 129,3

RMG

Sexo Faixa Etária 

Masculino

2015 2016
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A partir do ano de 2011, na RMG, a taxa de homicídios entre os jovens negros não é 

menor que 200 homicídios por 100 mil habitantes. (Cf Gráfico 3). Conforme o Gráfico 3, em 

2012, a taxa de homicídios para cada 100 mil jovens negros corresponde a aproximadamente 

271 vítimas.  

No ano de 2014 essa taxa atinge 288,6 homicídios de jovens negros para cada 100 mil 

habitantes do perfil. Em 2015 são 282,7 homicídios de homens jovens e negros vitimados a 

cada 100 mil e 283 vítimas em 2016 (Cf. Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Evolução da taxa de homicídio na RMG. Jovens. Masculino. 2006-2016 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM Elaboração do autor 

 

Ainda de acordo com o Gráfico 3, entre os jovens brancos do sexo masculino, de 2006 

a 2016, por exemplo, é possível ver uma primeira redução, quando a taxa cai de 80 pessoas 

vítimas por 100 mil habitantes em 2006, para uma taxa de 79,4 homicídios em 2010. 

 Em 2013 verifica-se outro aumento, mas cai novamente em 2014, quando sai de 129,2 

homicídios para 113,7 jovens brancos do sexo masculino vitimados. O Gráfico 3 permite 

perceber que o homem jovem branco apresentou menor amplitude na linha de homicídios no 

período, se comparado ao homem jovem negro. 
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Para comparar as taxas de homicídios por 100 mil habitantes homens jovens e negros 

é necessário calcular as taxas apresentadas para a população total da RMG entre 2006 e 2016. 

Para esse cálculo foram considerados os dados populacionais descritos acima e o número de 

homicídios por município da RMG segundo informações do SIM-DATASUS.  

As taxas de homicídios por 100 mil habitantes resultantes para a população total da 

RMG calculadas neste trabalho são similares às já apresentadas em pesquisas de Souza (2006) 

e Souza e Frattari (2013). A novidade em relação a esses trabalhos anteriores são os cálculos 

para os anos de 2013 a 2016. 

A taxa de homicídios contra a juventude negra se comparada com a população total 

na RMG, as desigualdades em sua distribuição são altas desde o início do período. Em 2006, 

a taxa de homicídio da população total correspondia a 31,3 homicídios por 100 mil habitantes 

(Cf Figura 5). Enquanto para a população jovem negra masculina, no mesmo ano, como dito 

acima (Cf. Figura 4), essa taxa correspondeu a 142 homicídios por 100 mil habitantes.  

De acordo com a Figura 5, em 2016 a taxa de homicídios por 100 mil habitantes da 

população total foi igual a 51,6. Já para a população masculina jovem e negra, também des-

crito acima, essa taxa foi análoga a 283 homicídios em 2016 (Cf. Figura 4), quase seis vezes 

maior. No que diz respeito às taxas de homicídios da RMG nesse mesmo período, de 2006 a 

2016 (cf. Figura 5), o ano com maior taxa foi 2014, com 56,0 homicídios por 100 mil habitan-

tes. Os três municípios com as maiores taxas do período foram Hidrolândia em primeiro lu-

gar, com uma taxa de 94,4 homicídios em 2016, sendo que em 2006 esse número correspon-

dia a 26,4 homicídios.  

Em segundo lugar o município de Guapó, que tinha 45,3 em 2006 e aumenta para 

90,0 em 2016. Em terceiro lugar, o município de Abadia de Goiás, que não apresenta um au-

mento no período, mas mesmo ao sair de 76,6 homicídios em 2006, para 74,6 homicídios em 

2016, ainda assim, está na lista dos três municípios com as maiores taxas de homicídios por 

ocorrência. No ano de 2014, esse município apresenta uma de 129,3 homicídios.  

Os municípios de Terezópolis, Caldazinha, Santo Antônio de Goiás apresentam taxas 

altas de homicídios, mas possuem muitos anos em que não existem registros de casos. Como 

esses municípios apresentam pequena quantidade de registros de vitimados, os números de 

homicídios são tão importantes quantas as taxas para o estudo da violência homicida na 

RMG. Em especial, ao revelar a concentração das mortes, que se dá predominantemente nas 

cidades mais populosas e integradas a Goiânia, como dito no capítulo anterior.  
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Figura 5 – Taxa de Homicídio por 100 mil habitantes, RMG, 2006 a 2016 (Ocorrência) 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIMbr 

 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Goiânia 1.220.412 444 36,4 1.244.645 429 34,5 1.265.394 560 44,3 1.281.975 522 40,70 1.302.001 519 39,9

Aparecida de Goiânia 453.104 151 33,3 475.303 148 31,0 494.919 150 30,3 510.770 185 36,20 455.657 172 37,7

Trindade 102.430 26 25,3 97.491 24 24,6 102.870 9 8,7 104.979 3 2,90 104.488 1 1,0

Senador Canedo 74.687 1 1,3 70.559 15 21,0 75.297 19 25,2 77.511 21 27,00 84.443 13 15,4

Inhumas 47.984 1 2,1 44.983 17 37,8 46.555 15 32,2 46.786 17 36,30 48.246 23 47,6

Goianira 24.492 - 24.110 6 24,9 25.647 10 40,0 26.336 2 7,60 34.060 11 32,3

Nerópolis 22.710 2 8,8 19.392 2 10,3 20.120 5 24,9 20.260 3 14,80 24.210 8 33,0

Bela Vista de Goiás 22.043 - 20.615 2 9,7 21.466 3 14,0 21.679 3 13,80 24.554 10 40,7

Guapó 15.439 7 45,3 13.586 3 22,0 13.974 2 14,3 13.973 5 35,80 13.976 1 7,2

Hidrolândia 15.179 4 26,4 14.004 4 28,0 14.577 8 54,9 14.718 10 67,90 17.398 1 5,7

Goianápolis 13.212 2 15,1 11.159 2 17,9 11.580 1 8,6 11.663 4 34,30 10.695 3 28,0

Aragoiânia 7.715 - 7.243 - 7.589 - 7.702 5 64,90 8.365 1 12,0

Nova Veneza 7.457 2 23,8 6.884 - 7.168 - 7.240 1 13,80 8.129 -

Bonfinópolis 6.853 - 6.744 - 7.157 - 7.336 1 13,60 7.536 -

Abadia de Goiás 6.531 5 76,6 5.868 2 34,0 6.182 4 64,7 6.301 2 31,70 6.876 2 29,0

Terezópolis de Goiás 6.266 - 5.620 - 5.875 - 5.951 - 6.561 2 30,5

Caturaí 4.475 - 4.477 - - 4.639 - 4.667 - 4.686 -

Santo Antônio de Goiás 3.932 - - 3.893 - 4.129 - 4.230 1 23,60 4.703 -

Caldazinha 3.539 - 3.157 - - 3.299 - 3.341 - 3.325 -

Brazabrantes 3.096 - 3.142 - - 3.294 - 3.345 - 3.232 -

Total 2.061.556 645 31,3 2.082.875 654 31,4 2.141.731 786 36,7 2.180.763 785 36 2.173.141 767 35,3

Município

2006 2007 2008 2009 2010



 

  

 

 

    76 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIMbr 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Pop. 

Total

Homi

cídios

Taxa por 

100 mil 

Goiânia 1.318.148 657 49,8 1.333.767 739 55,4 1.393.579 790 56,7 1.412.364 842 59,6 1.430.697 773 54,0 1.448.639 715 49,4

Aparecida de Goiânia 465.092 223 48,0 474.219 298 62,8 500.619 289 57,7 511.323 313 61,2 521.910 298 57,0 532.135 302 56,8

Trindade 106.256 3 2,8 107.966 40 37,0 113.447 69 60,8 115.470 40 34,6 117.454 70 59,6 119.385 55 46,0

Senador Canedo 86.848 32 36,8 89.176 55 61,7 95.018 66 69,5 97.719 52 53,2 100.367 76 75,7 102.947 55 53,4

Inhumas 48.580 16 32,9 48.903 13 26,6 50.736 13 25,6 51.144 9 17,6 51.543 18 34,9 51.932 22 42,4

Goianira 34.851 17 48,8 35.617 19 53,3 37.713 30 79,5 38.607 21 54,4 39.484 22 55,7 40.338 25 62,0

Nerópolis 24.642 7 24,4 25.061 17 67,8 26.364 3 11,4 26.857 11 41,0 27.341 3 11,0 27.812 15 53,9

Bela Vista de Goiás 24.964 1 4,0 25.361 2 7,9 26.642 10 37,5 27.112 5 18,4 27.628 10 36,2 28.077 10 35,6

Guapó 13.985 4 28,6 13.994 5 35,7 14.397 2 13,9 14.419 5 34,7 14.441 5 34,6 14.462 13 90,0

Hidrolândia 17.729 2 11,3 18.050 7 38,8 19.015 9 47,3 19.392 11 56,7 19.761 15 75,9 20.121 19 94,4

Goianápolis 10.697 3 28,0 10.699 5 46,7 11.001 3 27,3 11.013 3 27,2 11.024 8 72,6 11.460 3 26,1

Aragoiânia 8.514 3 35,2 8.659 3 34,6 9.108 4 43,9 9.278 5 53,9 9.444 6 63,5 9.607 3 31,2

Nova Veneza 8.261 - 8.388 - 8.806 1 11,3 8.957 2 22,3 9.105 2 22,0 9.249 6 64,9

Bonfinópolis 7.704 3 38,9 7.866 2 25,4 8.319 4 48,0 8.508 4 47,0 8.694 3 34,5 8.876 2 22,5

Abadia de Goiás 7.022 4 57,0 7.164 3 41,9 7.567 4 52,9 7.733 10 129,3 7.895 5 63,3 8.053 6 74,6

Terezópolis de Goiás 6.674 - 6.785 - 7.132 5 70,1 7.262 1 13,8 7.389 - 7.513 7 93,2

Caturaí 4.713 - 4.740 3 63,3 4.910 1 20,4 4.944 - 4.977 - 5.010 1 20,0

Santo Antônio de Goiás 4.826 - 4.945 1 20,2 5.253 1 19,0 5.391 - 5.527 - 5.659 -

Caldazinha 3.361 - 3.396 - 3.540 - 3.582 1 27,9 3.624 1 27,6 3.664 3 81,9

Brazabrantes 3.267 - 3.302 - 3.444 - 3.485 - 3.526 1 28,4 3.565 4 112,2

Total 2.206.134 975 44 2.238.058 1212 54,2 2.346.610 1304 55,6 2.384.560 1335 56,0 2.421.831 1316 54,3 2.458.504 1266 51,5

2016

Município

2011 2012 2013 2014 2015
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Ao observar a evolução de homicídios na RMG, no período de 2006 a 2016, 

representada pelo Gráfico 4, em relação à população total apesar de haver aumento, não 

é tão acentuado, ao sair de 31,3 homicídios por 100 mil habitantes em 2006, para 44,2 

vitimados em 2016. 

 A mesma realidade se apresenta para a população jovem, branca, que vai de 

uma taxa de 80 homicídios por 100 mil habitantes em 2006 e chega a 100,2 homicídios 

por 100 mil habitantes em 2016 (Gráfico 4). Pior para a população de homens jovens e 

negros que concentrou a vitimização por violência homicida na RMG, com significativo 

crescimento a partir de 2011.  

 

Gráfico 4: Taxa de homicídios na RMG. Jovens Negros, Brancos e Pop. Total. 2006-2016 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

 

Ainda de acordo com o Gráfico 4, vale destacar que em 2014, a taxa de homi-

cídios por 100 mil habitantes de jovens negros do sexo masculino alcançou 288,6 viti-

mados. Já para jovens brancos, no mesmo ano de 2014 houve uma redução das taxas de 

vítimas em relação ao ano anterior, de 129,3 homicídios em 2013, para 113,7 vitimados 

por 100mil hab. homens jovens e brancos (Cf Gráfico 4). 
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A média da taxa de homicídios da população total da RMG, para o período de 

2006 a 2016, foi de 44,2 homicídios por 100 mil habitantes (Cf. Tabela 20). Já para a 

população jovem branca, a média sobe para 100,2 homicídios por 100 mil habitantes.  

Apesar de ser um número já preocupante, para a população jovem negra, que 

chega à taxa de 217,5 homicídios por 100 mil habitantes, essa concentração é assustado-

ra e perpassa a preocupação com as persistentes desigualdades entre brancos e negros 

no Brasil, e na RMG (Cf. Tabela 20).  

 

TABELA 20: Taxa de homicídios na RMG. Jovens Negros, Brancos e Pop. Total. 2006-2016 

Ano Tx.Jov.Branco Tx.Jov.Negro Tx.Pop.Total 

2006 80 142 31,3 

2007 86,2 140,3 31,4 

2008 95,2 175,4 36,7 

2009 84,2 162 36 

2010 79,4 167,8 35,3 

2011 85,3 208,8 44 

2012 102,9 271 54,2 

2013 129,2 271 55,6 

2014 113,7 288,6 56 

2015 126,4 282,7 54,3 

2016 119,8 283 51,6 

Média 100,2 217,5 44,21 

 Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM Elaboração da autora 

 

 

A taxa média de homicídios considerada aceitável no máximo deve ser de 10 

casos por 100 mil habitantes, de acordo com as expectativas da OMS (2018). Na RMG, 

a taxa média de 44,21 homicídios entre 2006 e 2016 supera não só os parâmetros suge-

ridos pela OMS, como também superam os 10 países com as maiores taxas de homicí-

dios do mundo.  

Para o Brasil, os dados apresentam uma taxa de 31,3 homicídios para 2016, a 7 

posição entre os países que mais cometem homicídios, segundo a publicação da OMS 

“World Health Statistics 2018”. Se considerada a taxa média para o período de 217,5 

homicídios por 100 mil habitantes de jovens negros do sexo masculino é bem nítida a 

concentração de casos de homicídios na RMG. 
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As taxas de homicídios estratificadas segundo a raça, idade e sexo na RMG, 

como na maior parte do Brasil, não tornam possível definir a sociedade brasileira como 

racialmente “harmônica”. Na realidade a desigualdade nos casos de homicídios entre 

negros e brancos conduz a percepção das profundas desigualdades raciais na região e no 

país como um todo. É uma discrepância muito grande para ser ignorada. 

O aumento e a concentração dos homicídios sob a população jovem negra em 

comparação à branca, não quer dizer que desses últimos não sejam preocupantes, aliás, 

todo o cenário dos índices de violência na sociedade brasileira é preocupante, mas o fato 

aqui mais preocupante ainda é que, independente das mudanças sofridas desde os luga-

res de maiores ocorrências desses homicídios, a mudanças na política de segurança pú-

blica, os cidadãos mais acometidos são os jovens homens, negros e da periferia.  

 E diante do aumento de suas taxas, verificado não só em todo o tecido social 

como na região aqui trabalhada, significa que o problema da desigualdade no Brasil 

chega a patamares que colocam em risco o direito de viver de um cidadão específico na 

sociedade, e principalmente, que a igualdade racial ainda não foi concretizada.  

Dentre os componentes de desigualdades sociais que forjam essa vitimização, o 

racismo institucional é um dos elementos que produz e reproduz as desvantagens de 

modo agravante para a juventude negra em geral.  A maneira com que as instituições 

abordam os jovens e os negros ainda são cercadas por noções estereotipadas, que inci-

dem na construção de um perfil marginalizado, cujo jovem negro ser vítima evitável é 

sinal de culpa, não de dolo.  

Não é demais lembrar que os jovens, negros, homens e moradores das áreas 

precárias da cidade estão intimamente associados às representações sobre os comporta-

mentos violentos na sociedade, por exemplo, nos noticiários das mídias corporativas e 

entre profissionais de segurança pública. 

 A imagem inferiorizada da identidade do negro no meio social é cotidianamente 

reafirmada no senso comum, com a generalização de estereótipos associados à crimina-

lidade e que se torna uma das razões para a vulnerabilidade elevada da juventude negra 

como um todo.  

Não bastassem as desvantagens sociais, econômicas e culturais, e em razão delas 

também, a concentração dos homicídios é mais significativa para os jovens negros na 

RMG e nas distintas espacialidades do território brasileiro. 
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 Não obstante a concentração dos casos, as taxas de homicídios por 100 habitan-

tes de jovens negros na RMG serem impressionantemente perversas, não se observa, 

sobretudo nos últimos anos, um discurso ostensivo e sistemático de busca de políticas 

de inclusão, mas de abandono dos modelos inclusivos. 

 

2.4 Possibilidades e pistas para a análise da concentração de vítimas homicídios entre 

os jovens negros na RMG  

 

A violência letal que acomete jovens negros, retratada pelos números e taxas 

de homicídios está distribuída de forma desigual, também se intersecciona com vários 

elementos, desde a pobreza, falta de acesso à educação, ao trabalho e à moradia digna. 

Esses elementos contribuem para a produção da vulnerabilidade à violência de parcelas 

imensas da população negra, em especial a juventude. 

Na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) as altas taxas de homicídios con-

tra os jovens negros do sexo masculino apontam uma média de 217,5 homicídios na 

população jovem negra para o período de 2006 a 2016. Entre os jovens brancos os viti-

mados foram 100,2 pessoas por 100 mil habitantes.  

Observar-se que os negros concentram pouco mais que o dobro dos homicí-

dios. Essa desigualdade, e principalmente a sua persistência no passar dos anos, também 

pode ser considerada como manifestação do racismo.  

No campo de estudo das relações raciais no Brasil há uma intensa atividade de 

pesquisa acadêmica, que motiva ações de movimentos sociais e debates em instâncias 

institucionais, bem como, também oferecem pistas que ajudam a compreender a reali-

dade da elevada concentração de homicídios contra os jovens negros e os mecanismos 

que reproduzem tal vulnerabilidade a ser vítima. 

A primeira relaciona-se com a própria condição de ‘ser negro’, ou seja, os jovens 

negros sofrem mais homicídios por serem objetivamente identificados como negro. As-

sim, o preconceito está fundamentado nos caracteres físicos.  

A discriminação “cultural” vem a reboque do físico, pois os racistas acham que 

“tudo que vem de negro, de preto” ou é inferior ou é maléfico (religião, ritmos, hábitos, 

etc) (Gomes, 1999, p.48). 

 Essa construção se dá em razão do ‘preconceito de cor’, que entre outros este-

reótipos negativos imputa uma “sujeição criminal”, ainda que velada, dissimulada e 
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ambígua aos negros. Quanto mais ‘preta’ for identificada a pessoa (vestimentas, reli-

gião, território), mais sujeito estará aos homicídios por ‘ser negro’. 

A segunda dimensão de análise aponta que, os jovens negros concentram e es-

tão mais vulneráveis aos homicídios do que outros perfis etários e raciais, pois há uma 

marginalização na condição da população negra na sociedade brasileira. O que tende a 

reproduzir desvantagens socioeconômicas e educacionais para a maioria dos negros.  

A marginalidade do ‘ser negro’ assim é confirmada pela condição de “vulnera-

bilidade social” que acomete a maioria da população negra, inclusive ao possuir mais 

chances de ser vítima da violência, ao sofrer permanentemente com o estigma da “sujei-

ção criminal”.  

A fórmula consiste em resumir o ‘ser negro’ como ser ‘marginal’ por ‘ser po-

bre’, portanto, mais ‘vulnerável’ e supostamente mais ‘suspeito’ de sofrer ou cometer 

homicídios. A condição desfavorável da população negra só é debatida abertamente com 

a redemocratização e com esse processo a compreensão do racismo como operação 

(como prática) institucional (estruturada).  

Assim, uma terceira dimensão de análise ajuda a entender os homicídios contra 

os jovens negros no Brasil. Nas instituições públicas e privadas no Brasil ocorre invari-

avelmente uma seletividade, que também ocorre na atuação da Segurança Pública e no 

sistema de Justiça Criminal.  

Pode-se afirmar que, os jovens, por serem negros e marginalizados, são perce-

bidos pelas instituições especializadas na violência como “alvos” e daí a alta dos homi-

cídios relaciona-se com a definição de quem será ou não punido por essas instituições. 

Guimarães (1999) salienta que é possível precisar melhor o racismo por meio de suas 

consequências.  

Quando a manutenção e reprodução das desigualdades sociais entre grupos de 

pessoas socialmente identificadas como de diferentes raças prevalece, se constituem 

racismo, “desde que operem mecanismos de discriminação que possam ser retraçados à 

ideia de raça”. (p.216).  

Esse apontamento se faz indispensável para entender o racismo como discrimi-

nações direcionadas a grupos específicos não são “explicitamente”, sendo substituída, 

por exemplo, pela noção de cor ou cultura ou classe.  

Nesse sentindo, por mais que se sustente a ideia de superação da raça como 

fundamento de desigualdades, ela ainda informa atitudes e preferências, e a seletividade 
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dos homicídios que são praticados contra a população jovem e negra demonstra tais 

mecanismos. Com o advento do Estado moderno, a ideia de universalização do direito a 

todos de maneira igual é algo propagado como fundamental para promover maior igual-

dade social em sociedades democráticas. 

 A raça, conceito muitas vezes utilizado para justificar a inferioridade ou supe-

rioridade de um povo em relação ao outro, e assim, legitimar suas desigualdades foi 

refutado e cientificamente comprovado como sem fundamento. 

 Mas na realidade social, ainda é possível ver desigualdades entre grupos de gru-

pos raciais com base em discursos racialistas. Como por exemplo, no Brasil, onde ainda 

é possível observar nítidas discrepâncias na vida de negros e brancos, e a desigualdade 

se acentua mais sobre a população negra.  

Na medida em que preconceitos incidem sobre a construção das identidades in-

dividuais e coletivas dos negros. Se no sentido formal, a igualdade e universalização de 

direitos são iguais para todos, na prática social ainda prevalecem desigualdades entre 

brancos e negros. No entanto, é difícil defender as possibilidades de igualdade para to-

dos quando somente a população negra historicamente sofre a concentração das princi-

pais desigualdades no país.  

Diante da singularidade do racismo presente no Brasil e aqui debatido, sendo 

aquele velado, enrustido, escondido, chama atenção a necessidade de averiguar as novas 

formas, ou atualizações do racismo.  

As taxas de homicídios são mais um convite para essas investigações. Perante as 

dificuldades de se pesquisar o racismo no Brasil, pela própria negação das diferenças de 

cunho racial, os números e taxas de homicídios oferecem possibilidades e desafios de 

entendimento necessário para se pensar em como se manifesta e se mantem o racismo 

no Brasil atualmente.  

Se todos formalmente são iguais, porque a segurança, ou melhor, o direito à vi-

da, no contexto brasileiro é tão desigual de acordo com a raça. Independente das mu-

danças sofridas desde os lugares de maiores ocorrências dos homicídios, a mudanças na 

política de segurança pública, os cidadãos mais acometidos pela violência letal são os 

jovens, negros, homens, da periferia. 

  O que é verificado não só em todo o tecido social brasileiro, como na região 

aqui trabalhada. O que significa perceber que as desigualdades entre as raças no Brasil 
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chegam a patamares que colocam em risco o direito de viver de um cidadão, e princi-

palmente, que a igualdade racial ainda no país ainda está longe de ser concretizada.  

Os dados aqui expostos têm por finalidade auxiliar e atualizar a situação da vio-

lência letal contra os jovens negros na RMG. Sendo que ao considerar os resultados das 

taxas de homicídios no país e na RMG. 

O contexto de violência contra o jovem negro merece maiores apontamentos e 

detalhamentos, no sentido de buscar compreender como a concentração de homicídios 

evoluiu nos últimos anos na região e em relação comparativa com as espacialidades 

semelhantes no Brasil.  

Assim, pensar a redução dos homicídios na Região Metropolitana de Goiânia e 

do país exige urgência de propostas para que seja de fato promovida a maior segurança 

e a maior igualdade racial efetiva.  

A qual perpassa os contextos de moradia, sociabilidade, mas também a compre-

ensão dos mecanismos que produzem essa situação que pode ser entendida como a pre-

valência e extensão do racismo, mesmo de um racismo sistematicamente reproduzido 

em nível institucional.   
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3. CONTEXTOS E CENÁRIOS DOS HOMÍCIDIOS DE JOVENS NEGROS EM 

GOIÂNIA. 

 

Entre as contribuições dos estudos das relações raciais, três dimensões ou pis-

tas, já discutidas nos capítulos anteriores, devem ser ponderadas como hipóteses de pes-

quisa com fins de compreender o papel do racismo na concentração crescente de homi-

cídios entre a juventude negra nos contextos e condições específicas, tal qual na RMG.  

A discriminação contra a identidade negra, a condição de marginalização e a 

reprodução institucional do racismo são três noções poderosas, que se tornam pistas 

sociológicas para serem guias de análise da realidade empírica.  

Articulada por conceitos assessórios e dados atualizados, com essas três pistas 

de entendimento é possível tentar analisar os contextos, as condições e as interações que 

tendem a levar o jovem negro da RMG ser acometido por homicídio – o homicídio é 

antes de tudo um processo social e não simplesmente um ato ou número em si. 

Há grande dificuldade em pesquisar o tema racismo e homicídios na RMG e no 

Brasil, entre outros motivos, também pela carência e incompletude das bases de dados 

disponíveis. Ainda assim é possível caracterizar alguns fatores que envolvem as dimen-

sões do racismo como componente essencial da violência homicida contra negros, in-

clusive via abordagem analítica quantitativa. 

Esse esforço exige em primeiro lugar catalogar os dados estatísticos que dizem 

respeito à raça existentes na RMG, no sentido de dar conta de traçar um panorama sobre 

a vida do negro em Goiânia como polo metropolitano.  

Em seguida e conjuntamente ponderar à cerca dos locais e demais característi-

cas das vítimas de violência (renda, escolaridade, sexo e idade). Além de considerar as 

contribuições bibliográficas do campo de estudo das relações raciais sobre os negros em 

Goiânia e a região metropolitana. 

Quais variáveis quantitativas são pertinentes para compreender as relações en-

tre racismo e homicídios na RMG? Como empiricamente é possível relacionar os homi-

cídios de jovens negros com a expressão de determinada identidade negra em Goiânia e 

municípios metropolitanos? De que modo são reproduzidas as condições de vulnerabili-

dade por práticas e estruturas institucionais racistas na capital de Goiás?  
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Ao proceder com a intenção de refletir sobre essas indagações, o objetivo deste 

terceiro capítulo é analisar a produção da violência na RMG em contexto expressão da 

identidade negra, verificar se as variáveis que explicam a marginalização também aco-

metem a maioria da população negra na RMG e ainda elencar dados fundamentais que 

revelam ou não a existência de racismo institucional nos âmbitos das interações institu-

cionais.  

Com uma abordagem quantitativa, os três tópicos a seguir estão distribuídos na 

intenção de apontar possíveis eixos de entendimento sobre a alta concentração de homi-

cídios entre os jovens negros na Região Metropolitana de Goiânia.  

A partir de dados estatísticos de relatórios de pesquisas e de análises empíricas 

disponíveis em teses de doutorado ou dissertações de mestrado, a realidade de concen-

tração de homicídios contra a juventude negra na RMG tende a se manifestar e revelar-

se nas desigualdades sociais demonstradas nas discrepâncias raciais das condições de 

vida na RMG. 

Essas desigualdades envolvem diretamente o racismo, quando, por exemplo, os 

territórios identificados como de população negra são também onde ocorre o maior nú-

mero os homicídios em Goiânia.  

Ou quando a maioria da população negra da RMG possui nítidas desigualdades 

no acesso aos capitais cultural-econômico, o que leva a uma maior vulnerabilidade soci-

al à violência, inclusive letal. Ou ainda, quando os negros vivenciam tratamento desi-

gual por parte de instituições, como aferidas por agentes da Segurança Pública ou da 

Justiça Criminal e dos meios de comunicação.  

De modo mais detalhado, no primeiro tópico serão consideradas as relações en-

tre os homicídios e a identidade negra, com base nos dados de composição racial dos 

bairros e os bairros com mais homicídios no município de Goiânia, como polo metropo-

litano e onde mais se concentra vítimas.  

No segundo tópico as relações entre a renda, à escolaridade e o IDH-M por ra-

ça, são elementos para entender a concentração de homicídios contra jovens negros na 

RMG.  

No terceiro tópico os casos de homicídios contra jovens negros são entendidos 

por um viés do racismo institucional na atuação de polícias e tribunais com reforço da 

propaganda midiática sensacionalista.    
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3.1 Identidade negra, território e homicídios em Goiânia 

 

A criminalidade e a violência explícita, juntamente com o sentimento de medo 

e insegurança, permeiam o cotidiano das pessoas nas ruas das cidades. Em Goiânia, 

capital do Estado de Goiás, como nas metrópoles de todo o país, o cenário não é dife-

rente. O aumento progressivo do número e das altas taxas de homicídios expressa a 

crescente violência e dão sentido ao medo generalizado na opinião pública. 

Do total de homicídios que ocorreram na RMG de 2006-2016 (11.045), 6.990 

dos casos registrados foram em Goiânia. Dentre as vítimas goianienses, 3.953 eram jo-

vens, dos quais 2.270 jovens negros do sexo masculino. O aumento dos homicídios na 

capital de Goiás também tem perfil principal, a parcela masculina da juventude negra.  

As relações que envolvem a identidade negra, em seus múltiplos aspectos, pos-

suem importante contribuição para a tentativa de compreender os elementos racistas 

presentes nos homicídios contra os negros, especialmente os jovens.  

Um importante caminho oferecido pelo campo de estudos das relações raciais é 

o de vincular à identidade negra a constituição de territórios de maioria da população de 

pretos e pardos. Sobre as configurações do “território” ou “espaço negro”, Raquel 

Rolnik (2007) destaca a segregação vivida no espaço pelos grupos sociais e o próprio 

lugar do negro na sociedade brasileira.  

Esse debate remete a noção de que, a identidade negra compreende também 

territórios e os territórios das cidades são fundamentais para a formação da identidade 

negra. A identidade estigmatizada ao ‘ser negro’, como discutido nos capítulos anterio-

res, possui forte implicação para o componente racista da concentração de homicídios 

na juventude negra em determinados territórios.  

Os territórios também são estigmatizados por serem de maioria negra e supos-

tamente lócus da violência. O ‘ser negro’, assumido ou percebido como tal, já está em-

butido um significado no imaginário social de vida e existência em segregação urbana.  

O senso comum no Brasil entende e associa aos negros, a condição de separa-

ção espacial com base no local de moradia e nos laços comunitários de identificação 

partilhados no território. 

 A população negra assim não ocupa toda a cidade de forma igualitária, o que 

implica também em correlações de acúmulo de desigualdades sociais. O racismo, a se-

gregação espacial e os homicídios contra os jovens identificados como negros e que 



  

 

 

    87 

 

 

 

vivem em bairros identificados como negros, não raro coincidem com os locais de mai-

or ocorrência de violência letal. 

No estudo de Rolnik (2007), as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro são 

marcadas pela marginalização e segregação socioespacial das populações negras, que 

vai desde a expulsão do centro à ocupação dos morros em favelas, ou rumo a distâncias 

cada vez maiores nas periferias criadas em caminhos de trens e rodovias. Aí a população 

negra resiste e tenta, de alguma forma, praticar sua cultura.  

O que não significa não haver consequências, pois os costumes se configuram 

centrais na prática da desigualdade e da segregação daqueles tidos como diferentes (in-

feriores) no Brasil. Na realidade brasileira, tudo aquilo que rodeia os negros, - a casa, as 

crenças, as músicas, e os lugares onde se manifestam – se tornam extensão da prática do 

preconceito e do racismo, ao serem separados e deslegitimados com mais facilidade. 

De certa maneira, também no território, negros e brancos ocupam espaços dife-

renciados e desiguais no Brasil. Em Goiânia, a realidade não é outra, as áreas de con-

centração de populações branca e negra revelam desigualdades e segregações (Ferreira, 

2014). Danilo Cardoso Ferreira (2014) realizou uma pesquisa com objetivo de compre-

ender a relação da raça/cor, com a produção da diferenciação e desigualdade do espaço 

urbano em Goiânia. O trabalho mapeou a distribuição populacional da cidade por um 

recorte racial e de renda. Ferreira considerou “espaços negros” aqueles em que 75% ou 

mais da população são negros (Cf. Quadro 3).  

O estudo de Ferreira (2014) indica que os “espaços negros” estão concentrados 

em bairros das regiões periféricas de Goiânia, com fraca infraestrutura urbana, mesmo 

em áreas de risco ou aglomerados precários. Em contrapartida os “espaços de maioria 

branca”, aqueles com percentuais acima de 75% de população residente declarada bran-

ca, em geral são os bairros mais centralizados e estruturados (Ferreira, 2014). 

 Há, portanto, uma correlação também entre os “territórios negros” e condições 

precárias de vida urbana para a população que ali vive e se identifica. Segundo Ferreira 

(2014) há certa homogeneidade na ocupação racial nas regiões Central, Sul e Sudeste da 

capital, com concentração elevadas de brancos em relação a negros (Cf. Figura 4).  

Nas regiões Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste e Leste prevalecem as grandes 

concentrações de população negra. Tais regiões concentram os bairros mais pobres e 

precários de Goiânia, em que as distâncias físicas e simbólicas dos pontos mais requin-

tados da cidade são notório aspecto da segregação socioespacial.  
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Quadro 3 – Bairros com mais de 75% da população de Negros em Goiânia 

Fonte: FERREIRA, 2014; IBGE, Censo Demográfico – 2010 

Região Bairros 

Região Noroeste Recanto do Bosque, Brisas da Mata, Estrela Dalva, Jardim Curitiba, Parque 

Tremendão, Morada do Sol, Alto do Vale, Fonte Nova, Fonte Nova I, Jardim 

Belvedere Expansão, Finsocial, Senador Albino Boaventura, Jardim Camargo, 

Colorado I, Anglo, Jardim das Hortências, Vila Mutirão I, Vila Mutirão II, 

Jardim Liberdade, Green Park, São Domingos, Maracanã, Primavera, Boa 

Vista, Fortaleza, São Carlos. 

Região Norte Antônio Carlos Pires, Residencial Orlando de Morais, Bom Retiro, Cidade 

Universitária, São Geraldo, Frei Galvão, Flores do Parque, Bela Goiânia, 

Portal da Mata, Vale dos Sonhos, Vale dos Sonhos II, João Paulo II, Nossa 

Senhora da Piedade, São Judas Tadeu, Progresso, Maria Lourença, Atalaia. 

Região Oeste João Vaz, Nova Aurora, Park Solar, London Park, Real Extensão, Barra da 

Tijuca, Recanto das Garças, Tropical Ville, Chacara Coimbra, Mundo Novo II, 

Jardins do Cerrado 1, Mundo Novo I, Jardins do Cerrado 5, Jardins do Cerrado 

8, Jardins do Cerrado 6, Jardins do Cerrado 7, Jardins do Cerrado 11, Jardins 

do Cerrado 2, Jardins do Cerrado 3, Jardins do Cerrado 4, Eldorado Oeste, 

Eldorado Oeste Extensão, Bom Jesus, Anicuns, Santa Rita, Mirabel, Jardim 

Botânico, Jardim das Rosas, São Marcos, Carolina Parque, San Marino, 

Portinari, Nações Extensão, Monte Pascoal, Tuzimoto, Serra Azul I, 

Mendanha, Imperial, Nações, Ana Moraes, Primavera, Remanescente da 

Chácara Salinas, Buena Vista IV, Cidade Pompeu, Beatriz Nascimento, Monte 

Pascoal I, Goyaz Park. 

Região Leste Lageado, Ipê, Recanto das Minas Gerais, Rio Jordão, Santo Hilário–

Complemento, Costa Paranhos,  São Leopoldo, Concórdia, Pedroso, Lucy 

Pinheiro, Mar Del Plata, Abaporu, Dom Fernando I, Campos Verdes quinhão 

III, Parque das Amendoeiras, Novo Mundo, Bandeirantes, Maria Luiza, Santa 

Marta, Dom Fernando II, Maria Helena, Grande Retiro, São Silvestre, Jardim 

Vitória, Ville de France.  

Região Sul Pedro Ludovico, Areião I, Parque Amazônia. 

Região Sudoeste Rosa, Santa Rita, Santa Rita 5ª Etapa, Vereda dos Buritis, Santa Rita – 7ª 

etapa, Eli Forte, Solar Bougainville, Kátia, Odécio Zago, Fidélis, Forte Ville – 

Extensão, Santa Fé, OrientVille, Village Santa Rita III, Gardênia, Grajaú, 

Itaipu, Residencial Ana Clara, Residencial Real Conquista, Itaipu I, 

Residencial das Esmeraldas, Conjunto Habitacional Madre Germana 1, 

Conjunto Habitacional Madre Germana 2, Privê das Oliveiras, Residencial 

Linda Vista. 

Centro Loteamento Rasmussem, Industrial de Goiânia, Nova Vila, Monticelli, Criméia 

Leste, Norte Ferroviário, Santa Helena, São Paulo, Irany, Industrial Mooca, 

SantaRita. 
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Figura 6 – Concentração de pessoas negras residentes em Goiânia. 2010. 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Elaboração: FERREIRA, D. C, 2014 

 

Os bairros que estão na Região Sul da cidade, de maioria branca são o Setor 

Oeste, o Setor Marista, o Setor Sul, o Setor Bueno e o Jardim Goiás. Esses bairros estão 

entre os mais badalados da capital e concentram os investimentos, os serviços privados 

e a habitação de camadas de elevado poder aquisitivo.  

A Região Central de Goiânia também apresenta diversos bairros com maiores 

concentrações de brancos, acima de 75%. Sendo também áreas bem valorizadas, como 

Campinas, Setor Coimbra e Setor Central. As populações desses bairros são de “classe 
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média alta”, com rendas por volta de 5 a 10 salários mínimos. 

Já os bairros com predominância de população negra, nas bordas da cidade, 

coincidem com a residência de moradores de renda baixa e deficitárias condições urba-

nas. Na Região Noroeste, por exemplo, quase todos os bairros são compostos por maio-

ria de negros, com apenas dois (de 68) bairros de maioria branca (Bandeirantes e São 

Domingos). Essa região de Goiânia é conhecida comumente por concentrar casos de 

violência, em um cenário de segregação e pobreza. Outros exemplos se replicam em 

regiões ou bairros com maioria de negros por Goiânia, como nas Sudoeste e Norte.  

Não seria demais considerar que existe alguma relação, entre esses bairros em 

que predomina a população negra e onde está concentrada a maioria dos casos de homi-

cídios, em maioria de jovens negros.  

Se existe alguma relação entre preconceito contra a identidade negra e os ho-

micídios contra jovens negros, o que se configuraria um das dimensões do racismo, uma 

importante evidência seria expressa pelos locais na cidade em que ocorrem a vitimiza-

ção. Ou seja, ao fazerem parte da construção da identidade negra, os “territórios negros” 

tenderiam a permear estigmas negativos sobre si e sobre a população que ali reside, as-

sim concentrar mais registros de homicídios. 

Há uma elevada concentração de homicídios em um seleto grupo de bairros em 

Goiânia de acordo com os dados da Secretária de Segurança Pública e Administração 

Penitenciária do Estado de Goiás (SSAP-GO).  

Dos 10 bairros que mais se repetem entre os que ocorreram mais homicídios no 

período de 2008 a 2017, 5 possuem 75% de população negra – Novo Mundo, Pedro 

Ludovico, Finsocial, Parque Amazônia e Jardim Curitiba (Cf. Quadro 5). Outros 3 que 

figuram na lista possuem entre 50% a 75% de negros – como o Jardim Guanabara, No-

va Esperança e Vera Cruz. Entre 2008 a 2017, ao todo 8 dos 10 bairros, que mais vezes 

apareceram na lista de mais ocorrências de homicídios, são de maioria negra (mais de 

50%). Conforme o Quadro 5, o Jardim Novo Mundo, o Setor Pedro Ludovico, o Jardim 

Guanabara aparecem de 7 a 9 vezes nesse intervalo, os bairros Finsocial e Parque Ama-

zônia de 5 a 7 vezes, além do Jardim Curitiba e Vera Cruz figuram na lista de 4 a 6 ve-

zes e o Jardim Nova Esperança de 2 a 4 vezes.  

Nesses bairros, com mais da metade da população de negros, as condições de 

vida são mais vulneráveis à violência homicida, tanto que os dois primeiros Novo Mun-

do e Pedro Ludovico possuem 75% ou mais de população negra. 
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Quadro 4 – Homicídios Por Distrito/ Bairros de Goiânia 

http://www.ssp.go.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/RELAT%C3%93RIO-DE-AN%C3%81LISE-CRIMINAL-ESTRAT%C3%89GICA-PARA-O-INDICADOR-DE-CRIMINALIDADE-PARTE-1.pdf; 
http://www.ssp.go.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/RELAT%C3%93RIO-DE-AN%C3%81LISE-CRIMINAL-ESTRAT%C3%89GICA-PARA-O-INDICADOR-DE-CRIMINALIDADE-PARTE-2.pdf; Secretaria 

de Segurança Pública (SSP) 

2008 a 2011/1 2011 2012 

Posição Bairro Região Número Posição Bairro Região Número Posição Bairro Região Número 

1 Jardim Curitiba Noroeste 49 1 Jardim Guanabara Norte 14 1 Central Central 15 

2 Pedro Ludovico Sul 40 2 Jardim América Sul 13 2 Parque Atheneu Leste 14 

3 Novo Mundo Leste 38 3 Nova Esperança Noroeste 13 3 Pedro Ludovico Sul 14 

4 Nova Esperança Noroeste 34 4 Jardim Curitiba Noroeste 12 4 Jardim Curitiba Noroeste 13 

5 Central Central 33 5 Parque Amazônia Sul 12 5 Real Conquista Sudoeste 13 

6 Jardim Guanabara Norte 30 6 Parque Atheneu Leste-sul 10 6 Novo Mundo Leste 13 

7 Pq. Amazônia Sul 29 7 Novo Mundo Leste 8 7 Madre Germana 2 Sudoeste 11 

8 Finsocial Noroeste 28 8 Goiânia Viva Oeste 8 8 Finsocial Noroeste 10 

9 Jardim América Sul 23 9 Pedro Ludovico Sul 8 9 Vera Cruz Oeste 10 

10 Pq. Santa Cruz Leste-sul 20 10 Vila Santa Cruz Norte 8 10 Pq. Tremendão/Boa Vista/Cidade Jardim Noroeste/idem/Sudoeste 9 

2013 2014 2015 

Posição Bairro Região Número Posição Bairro Região Número Posição Bairro Região Número 

1 Novo Mundo Leste 22 1 Novo Mundo Leste 20 1 Novo Mundo Leste 24 

2 Jardim Curitiba Noroeste 17 2 Central Central 16 2 Finsocial Noroeste 19 

3 Pedro Ludovico Sul 16 3 Pedro Ludovico Sul 15 3 Central Central 12 

4 Real Conquista Sudoeste 13 4 Finsocial Noroeste 15 4 Pedro Ludovico Sul 12 

5 Primavera Noroeste 12 5 Jardim Guanabara Norte 13 5 Urias Magalhães Norte 10 

6 Central Central 12 6 Norte Ferroviário Central 12 6 Bairro Floresta Noroeste 9 

7 Jardim Guanabara Norte 11 7 Estrela Dalva Noroeste 11 7 Jardim Guanabara Norte 9 

8 Pq. Amazônia Sul 10 8 Bairro Goiá Oeste 10 8 Pq. Amazônia Sul 9 

9 Norte Ferroviário Central 10 9 São Carlos Noroeste 10 9 Leste Universitário Central 9 

10 Vera Cruz Oeste 9 10 Mutirão Noroeste 10 10 Boa Vista Noroeste 8 

2016 2017 Bairros que mais se repetem entre os anos 2008-2017 

Posição Bairro Região Número Posição Bairro Região Número Anos Bairro Região Número 

1 Novo Mundo Leste 18 1 Jardim Guanabara Norte 17 7 a 9  Novo Mundo  Leste 135 a 143  

2 Finsocial Noroeste 15 2 Vera Cruz Oeste 12 7 a 9 Pedro Ludovico Sul 105 a 113 

3 Jardim Guanabara Norte 13 3 Central Central 11 7 a 9 Central Central 109 

4 Leste Universitário Central 11 4 Vila Pedroso Leste 8 7 a 9 Jardim Guanabara Norte 93 a 107 

5 Central Central 10 5 Pedro Ludovico Sul 8 5 a 7 Finsocial Noroeste 87 

6 Morada do Sol Noroeste 9 6 Santos Dumont Oeste 8 5 a 7 Parque Amazônia Sul 48 a 60 

7 Campinas Central 8 7 Pq. Tremendão Noroeste 7 4 a 6 Jardim Curitiba Noroeste 69 a 91 

8 Mutirão Noroeste 8 8 Leste Universitário Central 7 4 Vera Cruz Oeste 31 

9 Bairro Goiá Oeste 7 9 Pq. Amazônia Sul 6 3 Leste Universitário Central 27 

10 Bal. Meia Ponte Norte 7 10 Pq. Oeste Industrial Sudoeste 6 2 a 4 Nova Esperança Noroeste 34 a 47 

http://www.ssp.go.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/RELAT%C3%93RIO-DE-AN%C3%81LISE-CRIMINAL-ESTRAT%C3%89GICA-PARA-O-INDICADOR-DE-CRIMINALIDADE-PARTE-1.pdf
http://www.ssp.go.gov.br/wp-content/uploads/2013/08/RELAT%C3%93RIO-DE-AN%C3%81LISE-CRIMINAL-ESTRAT%C3%89GICA-PARA-O-INDICADOR-DE-CRIMINALIDADE-PARTE-2.pdf
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Os 8 bairros que mais vezes figuram entre os 10 com mais ocorrências de homi-

cídios por ano possuem como característica comum, além do fato de possuírem a maio-

ria da população de negros, de serem periféricos, com deficitária infraestrutura de resi-

dências, concentração de população de baixa renda e distante das melhores condições de 

vida na cidade.  

O que permite a compreensão de que, a concentração dos homicídios entre os 

jovens negros, assim identificados, é resultado e elemento ativo da construção de distin-

tas vulnerabilidades sociais cujo homicídio é o resultado final.  

Não significa que crime e violência acontecem somente nesses territórios, ape-

nas, que nesses espaços há maior intensidade tal como há maior expressão da identidade 

negra.  

Por exemplo, no Setor Pedro Ludovico, um antigo bairro popular da capital de 

Goiás e segundo no ranking dos bairros que mais ocorrem homicídios, além da popula-

ção predominante negra, também tem registrado no local terreiro de Candomblé, grupo 

de Capoeira Angola, Roda e Escola de Samba, além de forte presença de organizações 

que compõem o movimento negro. 

 Ao portar uma identidade negra incrustrada no reconhecimento dos corpos, re-

ligiosidades, modos de agir, vestimentas e espaços de convívio do jovem, homem, ne-

gro, as relações sociais passa a estar dividas sob a égide da ambivalência valorativa en-

tre negro e branco, tendem a ser mais “vigiados”, “punidos” e mesmo serem “alvo” 

mais fácil de homicídios. Não há dúvidas de que os “territórios negros” – geralmente 

favelas, aglomerados subnormais, ocupações, sem infraestrutura urbana, etc. – são obje-

to de preconceitos e lócus da violência letal. 

Um interessante exemplo é o maior e mais populoso aglomerado subnormal de 

Goiânia, o “Quebra Caixote”. O aglomerado possui 851 moradores e localiza-se no Se-

tor Leste-Universitário, um bairro predominante branco e posicionado entre os 10 bair-

ros onde mais ocorreram homicídios.  

O “Quebra Caixote” é um ‘espaço negro’ em meio aos bairros ocupados por 

maioria branca (Ferreira, 2014). Em estudo sobre a sociabilidade e as representações da 

violência em Goiânia, Dalva Souza (2011) demostra, por exemplo, que no “Quebra Cai-

xote” os moradores são abarcados por estigmas associados ao crime e à violência, espe-

cialmente se comparados aos moradores de bairros vizinhos (Souza, 2011). 

 Não à toa, no senso comum goianiense é um espaço identificado pelos proces-
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sos sociais excludentes, como o próprio racismo.   

As formulações de entendimentos preconceituosos que já rodeiam a identidade 

negra, inclusive do seu território, ajudam a entender os estigmas negativos de jovens 

negros serem mais representados como ‘perigosos’, ‘violentos’ ou ‘suspeitos’.  

O que também pode se estender para as práticas institucionais de violência ho-

micida se comparados a outros perfis. Em Goiânia, como polo metropolitano da RMG e 

capital de Goiás, essa realidade se aproxima dos eixos compreensivos já fornecidos pelo 

campo de estudo das relações raciais.   Os cenários em que os homicídios se concentram 

e o perfil da maioria das vítimas, também se caracterizam por lugares representados e 

associados com a identidade negra, especialmente o jovem negro.  

Como discutido acima, alguma articulação existe entre os bairros de maioria da 

população negra e que são identificados socialmente como negros, por exemplo, perife-

rias pobres, distantes e lócus de ocorrência dos homicídios ou da violência em geral. 

Assim às pessoas viventes em determinado território negro são vítimas por serem sem-

pre “sujeitos” em potencial ou “suspeitos” a cometer ou sofrer violência. 

A própria atuação policial nesses territórios se dá de forma diferente, uma vez 

que lida, com populações pobres, e historicamente inferiorizadas como humanas pelo 

peso de sua cor, muitas vezes assimilada ao crime e a delinquência.  

O perfil estigmatizado do indivíduo tido como possível criminoso, além de ida-

de, cor e gênero, possui também endereço e ele fica em espaços na cidade entendidos no 

imaginário social como “territórios negros”. 

 Esses, possivelmente por serem estereotipados a partir da “cor” dos que ali vi-

vem, estão também associados diretamente o crime imbricado ao negro, ao pobre e a 

tudo que venha a ser diferente do polo branco do racismo brasileiro. Esses espaços são 

também alvo dos medos das classes médias brancas. Medo do diferente e medo de vir a 

se tornar aquele indivíduo, que é visto de forma inferiorizada, e que está numa situação 

de acentuada desigualdade.  

Em consequência, é muito consistente a evidência em favor da hipótese de que, 

as taxas de homicídios nas áreas metropolitanas do Brasil são mais altas entre os habi-

tantes negros, de bairros identificados como de negros e pobres, mais do que entre os 

habitantes de bairros de camadas média ou alta. 

 A condição desigual, em que a maior parte da população negra reproduz a vi-

da, conduz a segregação como fator determinante entre os diversos fatores que a litera-
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tura aponta como favorável à conjuntura violenta na cidade, por exemplo, brigas entre o 

crime organizado, violência policial, disputas de territórios de gangues, etc. 

 

3.2 Marginalização e homicídios da juventude negra em Goiânia 

 

Há uma manifestação do racismo nos homicídios de jovens negros, desde o mo-

mento em que a maioria da população negra está à margem, em um país partido, sepa-

rado, segregado pelas desigualdades, precariedades da vida e preconceitos.  

A marginalidade é uma segunda pista oferecida como eixo de análise do campo 

de estudo das relações raciais e que serve na tentativa de compreender o porquê de jo-

vens negros serem mais vítimas do que os demais perfis raciais ou etários. 

 Em outras palavras, a condição de marginalização da população negra conduz a 

maior vulnerabilidade social de jovens negros, inclusive em relação à chance de sofrer 

homicídio. A marginalização da população negra advém de longo período histórico e, 

com a modernização do Brasil após a abolição da escravidão, os negros como indiví-

duos livres foram integrados de modo excludente na vida social do país (Fernandes, 

1965). Nesse momento os negros foram progressivamente sendo substituídos por imi-

grantes brancos. Com pouco preparo para as tecnologias advindas do processo de indus-

trialização, e com a concorrência do trabalhador imigrante, transformaram-se os negros 

em libertos, mas marginalizados socialmente.  

Na maioria das vezes ao ocupar tarefas de menor qualificação, menor remunera-

ção e subalternizadas na estrutura da divisão do trabalho no país. Essa priorização do 

branco imigrante sobre o negro brasileiro produziu acentuadas desigualdades, já que a 

distribuição de capitais econômicos e culturais ao longo da história brasileira é impor-

tante fator que traduz as desvantagens presentes desde gerações passadas (Cerqueira e 

Coelho, 2017).  A importância do ideário de branqueamento ainda hoje é disseminada 

na tentativa de suavizar traços raciais mais nítidos para evitar discriminação, por exem-

plo, nas entrevistas de emprego e em contato com agentes de instituições públicas. 

No cotidiano a população negra sofre a reprodução do estigma de inferioridade, 

das discriminações e dos preconceitos decorrentes de estereótipos sociais reproduzidos 

pela própria condição de marginalização racial. A marginalização do negro na sociedade 

brasileira atua de modo tão intenso, que marcam os corpos dos sujeitos.  
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Se o racismo no Brasil tem como base um preconceito arraigado nas característi-

cas fenotípicas, cromáticas, tendo como polo positivo o branco e negativo o negro, a 

população negra é de alguma forma, discriminado, ou sofre preconceito a partir das de-

sigualdades sociais ligadas ao corpo. As violências e as desigualdades sofridas pelos 

negros, além de naturalizadas pelo “preconceito de cor”, também são desumanizadoras, 

pois são a partir das características físicas estendidas para os costumes, territórios e mo-

dos de vida. Todo traço cultural que advêm dos negros são menosprezados em relação 

àqueles padrões construídos e vigentes do que seja passível de valorização.  

Visto, por exemplo, nas perseguições policiais às “batalhas de Rap” nos centros 

das cidades (inclusive Goiânia) ou nos ataques de intolerância religiosa contra as ofe-

rendas de candomblés cotidianamente no Brasil. Em Goiânia há lugar certo para o negro 

e para o branco, assim como também há para ocorrerem os homicídios. Nos bairros com 

75% de moradores negros estão interligadas às classes de renda extremamente pobre, 

média baixa e baixa, nas margens da metrópole, em residenciais humildes ou em con-

juntos habitacionais (Ferreira, 2014).  

Segundo Ferreira (2014) os bairros de maioria negra em Goiânia estão associa-

dos a lugares de precárias condições de vida, dificuldades de acessos e de deslocamen-

tos casa-trabalho ou outras atividades de cultura e lazer. Tal qual acaba por influenciar 

no risco de sofrer violência, notadamente para jovem negro. De um ponto de vista soci-

oeconômico percebe-se uma desvantagem do negro em relação ao branco, que pode ser 

verificada pelos principais indicadores sociais, como o de desenvolvimento humano, a 

renda familiar e a educação. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

de Goiânia corresponde a 0,799, em 2010. O que situa a capital de Goiás na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDH-M entre 0,700 e 0,799).  

O IDH-M geral da população negra em Goiânia, em 2010, foi de 0,768, situado 

na faixa Alta do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M entre 0,700 e 0,799). Já o 

IDH-M da população branca foi de 0,833, que a situa na faixa Muito Alta de IDH-M 

(entre 0,800 e 1), diferença de 0,065.Ao considerar o IDH-M ajustado à renda e à edu-

cação, a renda per capita da população negra no ano de 2000 foi de R$ 531,64 (Cf. Ta-

bela 21). Já a da população branca foi de R$ 980,02, o que representa uma diferença de 

R$ 449,00 ou 1,84 vezes maior. Conforme a Tabela 22, em 2010, a renda per capita da 

população negra cresceu para R$ 798,10, enquanto o da população branca foi para R$ 

1.377,16. Uma diferença de R$ 539,06 ou 1,72 vezes maior para os brancos.  
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Tabela 21 – IDH – Renda e Educação por cor. Goiânia. 2000 - 2010 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado à renda do Trabalho e seus componentes - Goiânia 

 

IDHM Renda Cor/Ano 

 NEGROS/2000 BRANCOS/2000 NEGROS/2010 BRANCOS/2010 

Renda per capita 531,64 980,02 798,1 1.377,16 

Rendimento médio dos ocupados - 18 anos ou mais 1.026,30 1.851,92 1.244,12 1.969,03 

% de extremamente pobres 4,05 2,18 1 0,64 

% de pobres 17,1 10,09 5,4 3 

Índice de Gini 0,55 0,61 0,51 0,58 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 44,13 32,02 10,29 8,53 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 78,1 62,88 68,8 54,56 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 93,89 84,13 91,95 82,15 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2014  

 

 

 

Tabela 22 – Média salarial por raça/cor em Goiânia. 2014 

Média salarial por raça em Goiânia 

Cor/Raça Média Salarial ($) 

Amarela 3.656,80 

Branca 2.337,72 

Indígena 1.375,33 

Negra 1.392,07 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2014  
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De acordo com a Tabela 23 há também uma diferença em relação à média salarial 

segundo a raça em Goiânia. Enquanto a média salarial de brancos foi de R$ 3.656,80, para a 

população preta e parda o salário foi de R$ 1.343,11 e R$ 1.441,04 (Tabela 44). A renda é um 

dos elementos, apesar de não únicos, mais definitivos para definir o acesso ao capital econô-

mico e definir possibilidades de vida, como por exemplo, poder escolher a moradia em bairros 

tidos como mais seguros, mais estruturados, mais iluminados, etc. 

O acesso à educação é outro aspecto com desvantagens para a população negra e que 

ajuda a explicar a vulnerabilidade social. Em Goiânia (Cf. Tabela 23) no ano de 2000, en-

quanto 4,03% da população negra havia completado o Ensino Superior, na população branca 

esse número correspondeu a 11,72%. Já em 2010, 9,75% da população negra concluiu o Ensi-

no Superior, enquanto na população branca foram mais que o dobro, 21,63%.  

No ano de 2010, a taxa de analfabetismo entre brancos foi de 3,5%, já entre negros 

5,8%. A porcentagem de brancos com 18 anos ou mais com Ensino Fundamental completo foi 

de 70,65% em 2010, já para a população negra no mesmo período, 59,17%, dos indivíduos 

com 18 anos ou mais tinham o Ensino Fundamental completo.   

 

Tabela 23 – Índice de desenvolvimento humano municipal. 2000 – 2010. Goiânia 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, 2014  
 

IDHM e componentes Cor/Ano 

IDHM Educação 

Ne-

gros/2000 

Bran-

cos/2000 

Ne-

gros/2010 

Bran-

cos/2010 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 40,14 55,49 59,17 70,65 

% de 5 a 6 anos na escola 68,01 77,49 79,68 84,59 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com 

fundamental completo 61,52 73,6 91,89 92,41 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 34,27 53,24 62,8 72,68 

% de 18 a 20 anos com médio completo 19,14 36,21 43,06 58,78 

Taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais 9,35 5,86 5,8 3,56 

Fundamental incompleto e analfabeto 11,67 7,18 6,95 4,22 

Fundamental incompleto e alfabetizado 51,93 40,63 38,41 28,75 

Fundamental completo e médio incompleto 14,53 14,7 17,47 15,04 

Médio completo e superior incompleto 17,84 25,77 27,42 30,36 

     

Superior completo 4,03 11,72 9,75 21,63 
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Essas disparidades no acesso à educação e no sucesso escolar expressam pistas sobre a 

reprodução do racismo, o que em larga medida pode definir ou não o uso da violência como 

meio social para atingir objetivos individuais. Nesse sentido, quando considerado o nível de 

escolaridade das vítimas de homicídios na RMG, do total de 6102 jovens vitimados entre 

2006 e 2016, 3.882 possuíam escolaridade identificada (Cf. Tabela 24).  

Desses 60,70% não completaram o Ensino Fundamental, ou não estudaram mais do 

que 7 anos, sendo que desses 79,56% era negros. No extremo, de 24 vítimas que não tinham 

nenhuma escolaridade 19 eram negros e 5 brancos. Conforma a Tabela 24, entre os que estu-

daram de 8 a 11 anos de estudo, o número de homicídios ocorridos começa a cair e fica relati-

vamente pequeno entre aquele com mais de 12 anos de estudo ou Ensino Médio completo 

(108 vítimas). 

 

Tabela 24 – Homicídios por Escolaridade de jovens por raça/cor RMG. 2006-2016 

Escolaridade Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

Nenhuma 5 2 - 17 - - 24 

1 a 3 anos 83 49 1 434 - 12 579 

4 a 7 anos 429 109 - 1542 - 23 2103 

8 a 11 anos 297 43 3 712 - 13 1068 

12 anos e mais 45 1 - 62 - - 108 

Ignorado 591 158 - 1420 4 47 2220 

Total 1450 362 4 4187 4 95 6102 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

Entender de que forma o processo de desenvolvimento do país contribui para o au-

mento ou diminuição das distancias sociais entre seus indivíduos é fundamental para solucio-

nar desigualdades que ainda persistem. Por meio dessas informações, é possível perceber dis-

crepâncias entre negros e brancos nas dimensões do desenvolvimento humano que ainda per-

sistem. Esse índice demonstra as oportunidades e capacidades em uma sociedade para seus 

indivíduos, que em resumo significa poder escolher e desfrutar da vida da forma que cada um 

deseja.  
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As desigualdades no acesso a oportunidades essenciais como educação, trabalho afe-

tam a sua renda, e a renda influencia outras esferas da vida de maneira  geral, incidindo sobre 

as condições de existência da população negra, que sofre mais acentuadamente essas desi-

gualdades, devido as suas desvantagens em todas as dimensões consideradas para o cálculo, 

sendo longevidade, educação e renda.  

 Não é novidade que a população negra é protagonista das camadas mais baixas dos 

índices de desigualdades sociais. Como argumentado anteriormente, essas desigualdades so-

ciais já são em si, vistas como a manifestação do racismo, e interferem em toda a construção 

de possibilidades para uma vida cidadã para a população negra. 

Ao negro recai à culpa por não ascender socialmente, e no senso comum é explicado 

por uma suposta incapacidade inerente o fato de não conseguir empregos melhores, lugares 

melhores para viver e etc. O que acaba por resgatar, ou atualizar, discursos que acreditavam 

nas incapacidades inatas do negro. (Gomes, 2005).  

Aí há uma articulação das identidades sociais atreladas às raças, em que reproduzem 

as condições já estabelecidas de distanciamento de status social entre brancos e negros. Como 

visto nos dados acima de Goiânia, ainda estão presentes na realidade da população negra situ-

ações de desvantagens, como herança da integração marginal do negro na sociedade brasileira 

e a presença no imaginário social estereótipos negativos que atribui mais propensão ao negro 

o crime e a violência. 

Os estudos contemporâneos sobre violência no Brasil demonstram que muitos jovens 

em desvantagem buscam como única alternativa de prestígio a valorização da cultura da cri-

minalidade entre os pares, para assim buscar reproduzir atitudes violentas como mínima opor-

tunidade de acessar símbolos valorizados pela própria juventude (Misse, 2007 ;Zaluar, 1998; 

Adorno, 1996).  

Como o modo de vestir ou ter dinheiro para ir a festas, que seriam impossíveis em 

empregos de baixa remuneração ou desprestigiados. Assim sentimentos associados à juventu-

de, como a coragem e o desprendimento, para esses jovens tendem a se atrelar a percepções 

que remetem à violência. Segundo Zaluar (2007, p.31), 

 
Assim, muitos homens jovens e pobres se tornaram vulneráveis às atrações do cri-

me-negócio por causa da crise em suas famílias, muitas dessas incapazes de lidar 

com os conflitos surgidos na vida urbana mais multifacetada e imprevisível. (ZA-

LUAR, 2007, p.31). 
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Essas situações são difíceis de chamar à atenção, pois há certa naturalização da situa-

ção de desigualdade que acomete os negros como uma inferioridade.  O lugar do negro como 

cidadão na sociedade seria sempre aquele do pobre, dos desempregados, do criminoso. Esse 

lugar do negro é definido pelas desigualdades que lhe distanciam do branco, e com a mesma 

negação de que advém de herança escravocrata e dessas persistentes desigualdades, lançam o 

indivíduo negro as margens da sociedade. O que contribui para a reprodução da vulnerabili-

dade à violência em razão das estruturas sociais racistas da sociedade brasileira. Com desta-

que na ocupação de desempregos ou por estar em trabalhos precários, em dificuldade de mo-

rar dignamente, obter sucesso escolar, dentre outras, também o tão ressaltado tema da segu-

rança. 

 

3.3 Racismo institucional, segurança pública e homicídios contra a juventude negra 

 

As desigualdades que envolvem a vida de negros e brancos não são poucas e podem 

ser vistas de vários ângulos. Com a reprodução histórica das desigualdades sociais entre as 

raças, o fenômeno do racismo institucional se estrutura e implica em práticas racistas nas ins-

tituições, inclusive em relação à Segurança Pública e a vigilância privada. Esse tipo de racis-

mo institucional dá reafirmação às distâncias, que reacendem a impossibilidades de efetivação 

de direitos para a maioria dos negros.  

O racismo institucional assim é uma importante noção fornecida pelo campo de estudo 

das relações raciais, como uma dimensão da realidade social racista e um eixo de pesquisa nas 

ciências sociais. A noção permite inclusive aprofundar entendimento sobre a discriminação 

racial sistemática da população negra, como no caso da afirmação de que o jovem negro é 

“alvo preferencial” dos homicídios.  

Há uma distribuição desigual da violência contra os negros no Brasil, em uma escala 

que transcende outros raça ou mesmo outros grupos vulneráveis da sociedade considerados 

isoladamente. Nesse sentido, as imbricações sociais do racismo institucional na produção da 

concentração de homicídios contra homens negros e jovens é uma terceira pista oferecida pelo 

campo de estudo das relações raciais, a qual pode oferecer caminhos para construção de refe-

renciais de análise para o Brasil e nos contextos específicos, como na RMG.  

Tal pista está na trilha de pesquisas que demonstram haver rotineiramente um tipo de 

racismo institucional, que resulta e é resultado das desvantagens no acesso ou tratamento dos 

negros nos serviços públicos e em empresas privadas. As dificuldades de investigação cientí-
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fica são nítidas, especialmente pela própria negação da existência do racismo na maioria das 

instituições. 

Entre as desvantagens institucionais de negros em relação a brancos no Brasil, muitas 

delas estão associadas à distribuição desigual segundo a “cor” do “suspeito” do uso da violên-

cia na Segurança Pública. A Segurança Pública não é feita apenas pela atuação das institui-

ções policiais, mas o policial é a presença cotidiana nas ruas, e como tal, deve garantir a segu-

rança a todos os seus cidadãos, sem distinção de classe, raça ou gênero. (Oliveira Junior et al, 

2013). 

No entanto, em geral no Brasil, de acordo com Cerqueira et al (2014), “na prática, os 

sinais identificados para abordar um suspeito são, de forma geral, apesar de não exclusiva, 

fortemente associada à classe social e à raça dos cidadãos” (CERQUEIRA et al, 2014, p. 

6).Os policiais agridem mais os negros do que os brancos no Brasil, segundo Pesquisa Nacio-

nal de Vitimização, 6,5% dos negros que sofreram uma agressão no ano anterior tiveram co-

mo agressores policiais ou segurança privada, contra 3,7% dos brancos (IBGE, 2010).  

O racismo institucional está encrostado no perfil daqueles tidos como suspeito pela 

polícia, homem negro e jovem. Não significa dizer que as instituições ou a atuação policial 

são racistas, a sociedade é racista e as instituições internalizam e reproduzem esse racismo em 

suas práticas. Em um cenário de crescente criminalidade no meio urbano, o sentimento de 

medo e de insegurança acaba direcionado progressivamente contra a população negra. 

 Emergem opiniões baseadas em estigmas, entre os quais o de que os negros seriam 

mais “inclinados” a se tornarem criminosos ou “delinquentes”. Essa concepção é produto de 

ideologias racistas, que sem comprovação em nenhum campo do conhecimento científico são 

difundas no país desde fins do século XIX e ainda estão presentes no senso comum brasileiro 

de modo dissimulado. 

Schwarcz (1993) ressalta que tais versões racistas impuseram um preconceito sobre a 

identidade negra, de que teria contribuído para o “atraso da nação” e de que a “indolência” ou 

a “violência” fariam parte do perfil dos negros. O que confere uma discriminação da identida-

de negra poucas vezes criticada ao longo da história. Ao contrário, o racismo foi velado pelo 

“mito da democracia racial”, como se não existisse, apesar das pesquisas e das ações de mo-

vimentos sociais demonstrarem haver sim discriminação racial no país desde os anos 1960. 

A identidade negra ao ser estigmatizada reforça a vulnerabilidade das parcelas mais 

jovens dos homens negros, com consequências para sofrerem mais diretamente a distribuição 

desigual da Segurança Pública, especialmente da prévia criminalização e de abordagens 
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policiais. Assim é possível inferir que existe uma perspectiva enviesada dentro do aparato 

policial perceptível quando os jovens negros são as maiores vítimas de violência. Se de uma 

forma probabilística a violência pode atingir a todos de forma igual, na realidade social as 

desigualdades entre raças projetam maiores chances de os negros serem vitimados. 

Em Goiânia e região metropolitana, por exemplo, há vários casos de desaparecimentos 

forçados ou execuções sumárias de jovens negros, que são registradas e atribuídas a policiais. 

Um caso que ficou bastante conhecido pela repercussão pública nacional foi a “Operação 

Sexto Mandamento”. Essa operação foi responsável em investigar a participação de policiais 

goianos em grupos de extermínio, que seriam responsáveis por 40 mortes em 10 anos. 

O “Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial” e os advogados do “Cerrado 

Assessoria Jurídico Popular”, já apontavam indícios e pistas em processos penais, que 

evidenciavam a existência de grupos de extermínio em operação nas entranhas da Polícia 

Militar do Estado de Goiás desde 1994.  Em 2011, confirmando a hipótese, a Polícia Federal 

deflagrou a operação “Sexto Mandamento”, que prendeu 19 policiais preventivamente, dentre 

estes o ex-subcomandante geral, um tenente-coronel, um major, dois capitães, um tenente, 

dois subtenentes, um sargento e quatro cabos, todos da Polícia Militar.  

As denúncias apontavam para “execuções sumárias” e desaparecimentos forçados, 

em maioria crianças e jovens 10 a 30 anos, do sexo masculino, das periferias, possivelmente 

negros, com algum tipo de antecedente criminal simples, como furto, roubo ou tráfico de dro-

gas. Esses homicídios eram em maioria cometidos por armas do mesmo calibre que as utiliza-

das pela polícia e os disparos foram efetuados “na cabeça”, de cima para baixo e os corpos 

depois eram encontrados em locais distantes da cidade.  

Tais características revelam práticas típicas praticadas de ação de grupos de extermí-

nio, como enfatiza Ferreira (2011) e Oliveira (2013), pois “são tiros certeiros no crânio, inci-

neração de corpos, uso de motocicletas nos assassinatos para dificultar a identificação dos 

autores e o desaparecimento de pessoas” (Ferreira, 2011, p.99). 

Segundo relatório da Polícia Federal, oito dos dezenove policiais militares presos nes-

sa operação subiram de patente ou foram promovidos no período. Esse tipo de ação demons-

tra não só a impunidade diante de crimes praticados por agentes do Estado. Mas também o 

apoio e a legitimação governamental (social) para matar, eliminar, executar, aqueles que são 

tidos na maioria das vezes como criminoso, e logo, “alvo”.  

  Não somente nos homicídios policiais é possível observar um racismo institucional 

contra a população negra no Brasil, a seletividade da Justiça Criminal também recai mais so-
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bre esta população. Segundo (Oliveira Junior et al, 2013), a Justiça Criminal diz respeito,  

 

a um complexo conjunto de organizações que exercem uma série de atividades con-

catenadas e sucessivas que definem o papel do Estado na consecução da ordem pú-

blica. Engloba, basicamente, as polícias, o Ministério Público (MP), a defensoria 

pública, o Judiciário penal e o sistema prisional. (OLIVEIRA JUNIOR el al, 2013, 

p.65.) 

 

 

As polícias por meio da dita “atividade suspeita” procedem a “abordagem”, assim vai 

identificar a diferença entre o suposto “cidadão de bem” e um “criminoso”. Nesse momento é 

nítida a desigualdade entre brancos e negros, já que o olhar do policial na rua não é neutro ou 

imparcial. Como socialmente há uma naturalização da percepção do negro sempre estar às 

margens da sociedade e dos estigmas associados à pobreza, ao crime e à delinquência. 

 Os policiais acabam por agir de forma enviesada, com base uma associação simplória 

e preconceituosa entre crime e traços físicos de possíveis suspeitos. Essas atitudes enviesadas 

em nível institucional são o retrato mais límpido da reprodução do racismo no Brasil. 

A atuação enviesada da instituição policial se configura como mecanismos de repro-

dução da discriminação e do preconceito, fortalecendo o racismo dentro das instituições 

tanto públicas como privadas. Segundo Oliveira Junior et al (2013) “Um dos componentes 

mais claros do racismo institucional das polícias é naturalizar a relação entre pobreza e crimi-

nalidade, incoerentemente tomando a cor da pele como seu indicador visível”. (OLIVEIRA 

JÚNIOR et al, 17, 2013).  

Não se pode negar que essa atitude diz respeito à diferenciação no tratamento de 

negros jovens por agentes de Estado e esse tratamento diferenciado se expressa desde o 

acesso à qualidade de vida na cidade, perpassa pela educação e trabalho, até alcançar a ne-

gação do direito à Justiça e a vida cidadã em sua plenitude.  

Então não significa que a instituição policial sozinha pratica o racismo, o racismo está 

na sociedade, e como característica da particularidade de sua construção no contexto brasilei-

ro, se esconde na negação, mas ao mesmo tempo se afirma como prática seletiva. Assim, se-

gundo Adorno (1996), torna-se patente que a polícia não só exerce maior poder punitivo sobre 

os jovens negros pobres, como também “economiza” energias para garantir a punição de 

quem exerce violência contra tais (Adorno, 1996)  

O sistema penitenciário brasileiro também é especial para revelar as desvantagens 

sociais da população negra, que no limite levam a distribuição desigual da punição pela Justi-

ça Criminal com a criminalização de jovens negros por todo o país. O Brasil em 2016 possuía 
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aproximadamente 729.000 presos, taxa de 354 presos por 100mil hab. No ano de 2014 essa 

taxa foi a maior da década, com 420,3 presos por 100 mil habitantes (INFOPEN, 2016). No 

ranking dos países que mais encarceram no mundo, o Brasil ocupa o terceiro lugar. 

Waiselfisz (2016) destaca que o perfil da população prisional no país é bem caracte-

rístico - são os homens, jovens (74% dos presos no país têm menos de 35 anos), negros (67% 

eram negros), e de baixa escolaridade (quase 70% dos presos não chegam a concluir o ensino 

fundamental, e cerca de 40% de encarcerados sem julgamento). (INFOPEN, 2016). 

Na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) no cotidiano da população sempre sur-

gem notícias relacionadas ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, que comporta os 

principais presídios e concentra o maior número de presos em Goiás. No Estado de Goiás, o 

número de presos em 2006 foi igual a 9.990, taxa de 268,8 presos por 100 mil habitantes (Cf. 

Tabela 25).  Conforme a Tabela 25, em 2016, a população prisional em Goiás subiu para 

16.448, com uma taxa de encarceramento de 245,6 pessoas por 100 mil habitantes. A mais 

alta taxa de presos foi observada no ano de 2015, quando houve 283,9 presos por 100 mil 

habitantes.  

 

Tabela 25 – Dados de encarceramento em Goiás. População total. Brasil e Goiás. 2006 – 2016 

 Goiás                                       Presos Total                                  Brasil 

                 

Ano                                      Número       Taxa                                    Número        Taxa 

2016 16.448 245,6 729.000 354 

2015 15.398 
        283,9 

584.361 393 

2014 13.244 607.373 420,3 

2013 12.074 258,1 574.027 393,3 

2012 12.113 278,5 549.786 401,7 

2011 12.053 280,7 473.600   

2010 11.841 279,3 496.300   

2009 11.118 270,3 473.600   

2008 10.211 253,7 429.400   

2007 9.624 256,5 422.373 348,4 

2006 9.990 268,8 401.236 335,5 

Fonte: Infopen, 2016 
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A taxa de encarceramento de negros em comparação as taxas da população branca 

crescem vertiginosamente, com nítidas disparidades raciais. Como dito anteriormente, a partir 

da pesquisa de Adorno (1996), não há prova científica de que negros cometam mais crimes do 

que brancos. No entanto, os réus negros tendem a ser mais perseguidos e vigiados. E não só 

isso, de acordo com o autor, são também os réus que apresentam maiores obstáculos para ter 

acesso à Justiça Criminal e a assim exercerem seu direito de defesa.  

Pelos dados de encarceramento em Goiás, a tendência nacional de maior encarcera-

mento de negros se repete. Entre 2010 e 2014, 53.351 pessoas foram presas no Estado de 

Goiás, das quais 12.162 eram brancos e 41.189 eram negros. Uma diferença de 29.023 encar-

cerados ou 3,38 vezes mais (Cf. Tabela 26). Segundo a Tabela 48, no período, a taxa média de 

encarceramento por 100mil para a população negra no Estado corresponde a 76,96 presos, 

enquanto os brancos são 22,9 aprisionados.  

  

 

Tabela 26 – Porcentagem de presos no Sistema penitenciário Goiás, por raça/cor. 2010 – 2014 

 Branca  

                                 

Preta            Parda  

                   

Ano       Número 

 Taxa 

(%)           Número 

Ta 

xa        

                            

Número 

              

Taxa 

2014 2.052 25,4 1.660 20,5 4.363 54 

2013 2.892 24 2.683 22,2 6.498 53,8 

2012 2.500 22,6 2.106 19,1 6.439 58,3 

2011 2.426 21,7 1.996 17,9 6.741 60,4 

2010 2.292 20,8 1.784 16,2 6.919 62,4 

Total  12.162   10.229     30.960  

Fonte: Infopen, 2016 

 

Essa concentração do número de encarcerados na população negra (pretos e pardos), 

ao se replicar no Estado de Goiás confirma as tendências dos dados nacionais. Mais uma vez 

os homens jovens e negros tendem a serem os “alvos” do encarceramento. Mas ao contrário 

do que diariamente se observa no noticiário, os presos em maioria não são criminosos de alta 

periculosidade. 



 

 

    106 

 

 

 

 Esses jovens encarcerados na realidade são uma massa formada por pequenos delin-

quentes ou varejistas do tráfico de drogas, crimes que possuem influência decisiva sobre a 

opinião pública para definir quem são os “criminosos perigosos” em potencial.   

O número de presos processados por tráfico de drogas impacta significantemente no 

total da população carcerária.  O aumento das prisões por tráfico acarretou o incremento da 

população carcerária em geral, já que apresentou taxas de 480% entre 2007 a 2014 e saíram 

de 8,7% do total de presos em 2005 para os 28% de 2016 (INFOPEN, 2016).  

Como essas ações são justificadas no combate ao crime, determinados policiais 

mesmo ao agir com violência e truculência são vistos como atitudes normais em detrimento 

dos estigmas que cercam o corpo e o lugar de segregação do jovem negro. Não é difícil ima-

ginar que se cria um quadro favorável ao aumento dos homicídios, muitos dos quais justifica-

dos como consequência do combate ao tráfico, às drogas, e ao crime organizado.   

Ao observar os dados por tipificação criminal, os presos por tráfico corresponderam 

a 28% das incidências penais, entre pessoas condenadas ou que aguardam julgamento em 

2016 (cf. Gráfico 5). Conforme o Gráfico 5, o tráfico ocupa a segunda posição entre os crimes 

mais processados. Sendo que, no topo da lista os crimes de roubo ou furto somam 37% das 

incidências e em terceiro está os homicídios 11% dos casos de presos. Ao se considerar as 

mulheres, os crimes ligados ao tráfico de drogas atingem um percentual de 62%.  

 

GRÁFICO 5 – Percentual dos atos infracionais. Brasil. 2016. 
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Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016. 
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Em 2016, o número total de presos processados por tráfico de drogas foi de 173.789 

pessoas, para uma taxa de encarceramento de 83,7 presos por 100 mil habitantes (Cf. Tabela 

27). De acordo com a Tabela 27, em 2012, o número de presos pelo mesmo crime no país 

correspondeu a 123.605, o equivalente a taxa de 63,7 encarcerados. Em Goiás o cenário tam-

bém é de aumento da população carcerário processada por tráfico de drogas.  

Em 2006 foram 995 presos pelo crime, já em 2017 o número de presos processados 

foi de 5.076, com uma taxa de 74,9. Ainda que os dados sejam incompletos é possível obser-

var um processo de crescimento dos processados por tráfico, enquanto por uso e porte os pro-

cessos se mantem em proporções similares ao destinado ao considerado traficante. 

 

Tabela 27 – Processados por tráfico, uso e porte de drogas. Brasil e o estado de Goiás. 2006 – 2017 

  Goiás           Brasil       

  Tráfico         Uso/porte     Tráfico   Uso/porte 

Ano Número Taxa 

      

Numero Taxa Total  Ano Número Taxa Número Taxa 

2017 5.076 74,9 4.575 67,5 9.651 2017 173.789 83,7 127.730 60,4 

2016 4.833 72,2 4.926 73,6 9.759 2016 148.786 72,2 140.313 62,4 

2015 6.732 101,8 8.191 123,9 14.923 2015 160.159 78,3 107.008 52,3 

2014 4.220 64,7 6.065 93 10.285 2014 149.178 73,6 126.201 62,2 

2013 3.182 49,3 3.826 68,2 7.008 2013 147.415 73,2 121.985 60,5 

2012 1.761 28,6 2.002 32,5 3.763 2012 123.605 63,7 100.269 56,3 

2011 1.771 29,1 2.252 37 4.023 2011     

2010 1.641 27,3 1.973 32,9 3.614 2010     

2009 1.773 29,2 1.924 32,5 3.697 2009     

2008 1.329 22,7 2.085 35,7 3.414 2008     

2007 1.095  1.581  2.676 2007     

2006 995   1.738   2.733 2006         
Fonte: Infopen, 2016 

 

Se a prisão como “traficante” já é um processo avançado de criminalização, ainda 

muitos jovens possuem marca de “alvo” quando são processados por uso ou posse de drogas e 

são destinados ao sistema socioeducativo. Ainda de acordo com a Tabela 27, em 2017 foram 

127.730 processados, com uma taxa de 60,4.   

Em Goiás, por uso e porte foram 1.738 processados em 2006, enquanto 4.575 pro-

cessados em 2017. Em 2006, ao somar os casos por tráfico, uso ou porte, 2.733 pessoas foram 

processadas por conta da “Guerra às Drogas” no Estado de Goiás. Em 2017, também ao so-
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mar as duas categorias, 9.651 pessoas foram processadas. Entre 2006 a 2017, o ano de 2015 

foi o com mais processados, 14.923 pessoas ou 123,9 processos por 100 mil habitantes. No 

Brasil, ao somar tráfico, uso e porte de arma em 2017, o número de processados chega a 

301.519 pessoas. 

Em Goiânia, os processados por tráfico, posse ou uso de drogas também demonstram 

significativo crescimento. Em 2013, o número de processados por tráfico, uso ou porte de 

drogas foi de 1.562 pessoas, já em 2015 esse número vai para 2.830 processos, com uma pe-

quena diminuição para 1.573 pessoas em 2016.  

O ano de 2015 foi o que apresentou as maiores taxas de encarceramento por tráfico 

de drogas, 91,4 presos por 100 mil habitantes, e taxas de processados por uso ou porte, 106,4 

pessoas (Tabela 28).  

 

Tabela 28 – Processados Crimes (Tráfico de drogas). 

 Goiânia    Total Capitais 

 Tráfico      Uso/porte     Tráfico               Uso/porte 

Ano Número 

  Taxa  

(100mil) Número 

  Taxa 

(100mil)            Número Taxa         Número 

Taxa 

(100 mil) 

2016 887 61,2 686 47,7         35.566 72,5           29.852    60,8 

2015 1.308 91,4 1.522 106,4          37.613 77,3           28.411   58,4 

2014 691 48,9 1.158 82          36.434 75,5           27.981     82 

2013 583 41,8 979 70,3          37.215 77,8           25.831    70,3 

Fonte: Infopen, 2016 

 

O aumento vertiginoso da população carcerário e a ampla criminalização por tráfico 

ou uso de drogas está também associada à efeitos colaterais da Lei 11.343, de agosto de 2006, 

que aponta diretrizes sobre a política de drogas no Brasil (BRASIL, 2006).  

 Segundo a Lei, o indivíduo flagrado com alguma droga ilícita, para ser tipificado 

como traficante, deve oferecer alta periculosidade, sendo que, os sujeitos em situações de não 

conflito ou não resistência deveria ser considerados apenas usuários sujeitos a advertência e 

prestação de serviços à comunidade.  

No entanto, a “periculosidade” é definida pelo policial na prática da abordagem ao 

“suspeito”, que passa a ter enorme poder de determinar quem será ou não processado e preso 

como traficante ou usuário. O policial é o único agente com fé pública no momento da abor-

dagem flagrante.  

Assim, apesar da descriminalização formal do usuário (desencarceramento), as abor-

dagens policiais, que ocorrem principalmente em espaços precários como as periferias da ci-
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dade, aumentam uma distorção, ou seja, o que reproduz de modo irrefletido sempre a punição 

aos mesmos perfis raciais, etários e de gênero (MORAES, 2006).  

 Como a Lei define ao policial decidir sobre os contextos em que um sujeito é trafi-

cante ou não, sobretudo quando envolvem jovens, negros, moradores de periferia a punição 

tende a ser uma constante. 

Esses presos apenados por pequeno tráfico, predominantemente jovens negros, pos-

suem a imagem estereotipada do traficante de drogas como inimigo a ser exterminado e que 

revelam o racismo institucional na criminalização projetada sobre a juventude negra em geral. 

Em que legitimada pelo discurso de instituições de Estado, meios de comunicação e opinião 

pública em favor da “Guerra às Drogas”, é empurrado a ser criminalizada pelo senso comum. 

O que também não foi capaz de diminuir a violência e o sentimento de insegurança em Goiâ-

nia e região, em Goiás, no Brasil e no Mundo. 

O imaginário social sobre o “tráfico de drogas” é um dos principais exemplos de co-

mo concatenam instância jurídicas e policiais na reprodução institucionalizada do racismo. A 

apreensão de suposto traficante de drogas, a presença de drogas com determinado suspeito de 

qualquer outro crime, ou mesmo que o “suspeito” resida em um lugar de uso de drogas, já dá 

legitimidade pública para ações violentas do Estado e discursos extremos nos meios de comu-

nicação. Na maioria das vezes, os territórios negros, por serem negros, carregam todo o este-

reotipo de marginalizado e criminoso, como de “territórios de tráfico”.  

Sob essa justificativa, os relatos de invasão policial sem mandado judicial de casas 

são comuns nas periferias pobres e negras do Brasil. O que descumpre a ordem legal e pro-

move uma constante ameaça aquém das ações jurídicas. 

De acordo com Butler (2015) os discursos que dão forma e oprimem os 

marginalizados do atual cenário, como mulheres, refugiados, negros, dentre outros que 

acabam sofrendo os efeitos externos de qual vida é tida como uma perda lamentável ou não. A 

autora demonstra o direito ao luto significa que a vítima é reconhecida como ator social, 

pessoa, cidadão. O não luto sinaliza o ódio seletivo, sem preocupação em promover 

solidariedades com a dor do “outro”, já que é imaginado culpado ao ser vítima (Butler, 2015, 

p. 71). O corpo como identidade será o definidor daquele passível de luto, ou que tem ou não 

o direito de viver (Butler, 2015).  

Ser portador de uma vida passível de luto, ser reconhecida como pessoa ou cidadã é 

um enquadramento formado, constituído, com a finalidade e condição do valor ou não de uma 

vida pelas instituições. A precariedade ou vulnerabilidade do corpo se comporta como 
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essencial, pois através dele se estabelece toda relação como o mundo.  Para Butler o corpo “é 

um sinal do predicamento geral da proximidade indesejada dos outros e das circunstâncias 

que estão além do nosso controle.” (Butler, 2015, p.58). 

A desumanização e a inferiorização dos jovens negros e pobres encontra no senso co-

mum ressonância nos meios de comunicação. Os meios de comunicação de massa cumprem 

um importante papel para reproduzir e amplificar a percepção do “negro suspeito”. Não raro 

ouvem-se análises nas mídias e entre opiniões de profissionais de segurança pública sobre o 

perfil físico em geral do criminoso, que coincidem com traços representados socialmente do 

corpo negro, “canela fina”, “nariz chato” e “lábios grossos” (Oliveira, Lima e Santos, 1998).  

O que é possível graças a um racismo institucional, que permite a morte sem luto da-

quele que é socialmente construído e identificado como perigoso, e inferior, que pode receber 

atitudes violentas nos corpos para defesa e segurança da sociedade – menos das vítimas. 

Como as principais instituições de formação da opinião pública, as mídias ajudam a 

proliferar os estigmas e estereótipos, por exemplo, quando não expressam com frequência o 

sofrimento ou o lamento pelo homicídio de jovens negros e pobres nas reportagens de 

emissoras de televisão, tampouco dos jornais escritos.  

Ao contrário, no Brasil, diariamente nos telejornais do horário do almoço jovens 

negros são expostos frente à opinião pública, julgados previamente como merecedores de 

todo tipo de tratamento desumano, como linchamentos, a morte ou a responsabilização pelas 

condições que lhe causaram o homicídio. 

Na Região Metropolitana de Goiânia, os noticiários jornalístico-policiais também 

fazem grande sucesso junto à massa da população. Os nomes dos programas do horário do 

almoço e das respectivas âncoras são lembrados facilmente por grande parte dos moradores 

de Goiânia e região. Sendo que a influência de apresentadores desses programas de televisão 

transcende o relato de acontecimentos e incidem na tentativa de julgar os fatos.  

Não é uma novidade que as versões relatadas dos fatos, mesmo ao vivo, são 

predominantemente de policiais. Nessas interpretações sobre os acontecimentos, sem maiores 

ponderações ou versões de cada lado envolvido em um caso em específico, prevalecem como 

verdades inquestionáveis à palavra do policial também como sujeito da informação pública. 

 Quando os cadáveres são filmados e exibidos para milhares de telespectadores de 

modo sensacionalista, a legitimidade da ação policial ao praticar um homicídio é conquistada 

como um “prêmio”. Em especial se as vítimas forem jovens, pobres, negros, moradores das 

periferias da RMG. 
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Como ocorre em vários programas jornalísticos-policiais há atenção dada de forma 

desproporcional à morte de brancos e indiferença às mortes de indivíduos negros. Butler 

(2015) aponta que há a construção de imagens de inimigos como instrumentos de guerra, que 

são reproduzidas diariamente nos meios de comunicação.  

Esses meios se sustentam com a construção de imagens genéricas, que apelam a 

sentidos e a afetos simplistas, ao dividir a sociedade em “mocinhos e bandidas” ou entre “os 

de bem e os do mal”. Tal construção naturaliza a morte do jovem negro, e assim, os 

homicídios contra esse perfil tornam-se não são passiveis de luto, simplesmente porque esses 

jovens negros não são vistos como iguais, como seres humanos. 

Na maioria das vezes, as violências contra as parcelas jovens negras do sexo 

masculino são vistas como culpa das próprias vítimas, em que pouco se vê a opinião pública 

emitir sentimento de surpresa ou piedade.  

O que reafirma os estereótipos de grupos sociais não passíveis de luto e que assim dão 

ao Estado a legitimidade para punir com mais veemência, mesmo com o encarceramento e a 

morte (Butler, 2015). Nesses mesmos veículos pouco se vê sobre os desencadeamentos para 

uma família, um bairro, um grupo escolar, da perda de alguém por homicídio se for jovem 

negro e pobre. 
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CONCLUSÕES 

 

De acordo com os números de vítimas e as taxas de homicídios na Região Metropoli-

tana de Goiânia (RMG) não restam dúvidas, de que os jovens negros do sexo masculino são o 

“alvo preferencial”. As taxas de homicídios tão elevadas para perfil retratam a expressão má-

xima da violência que a população negra está sujeita no Brasil, a qual também se verifica es-

pecificamente na RMG. 

Entre 2006 a 2016, a média da taxa de homicídios na RMG foi de 44,2 homicídios por 

100 mil habitantes. Se consideradas as vítimas masculinas e jovens, os brancos apresentam 

uma taxa média de para 100,2 homicídios por 100 mil habitantes do perfil. Apesar de ser 

alarmante, a média da taxa de 217,5 homicídios por 100 mil habitantes para homens, jovens e 

negros expressam que há uma persistência violenta das desigualdades raciais na RMG. 

Ao retomar a problematização inicial de por que, o que leva e como ocorre a concen-

tração crescente da violência homicida contra a juventude negra, ainda mais se considerados 

os outros perfis raciais e etários, as análises sobre os dados de homicídios nas Ciências Soci-

ais brasileira e o campo de estudo das relações raciais pode responder prováveis conjecturas. 

     Uma relação entre ambos os ramos de estudos e análises possui longa tradição de 

pesquisa, bem como, de materiais para os debates públicos na sociedade brasileira, em que se 

percebe no racismo elemento central para compreender a realidade brasileira, também em 

Goiânia e região metropolitana. 

A concentração de homicídios contra a população negra, em especial para esse perfil, 

expressa a “vulnerabilidade social” de sujeitos já estigmatizados ao nascerem “negros” no 

Brasil. As distâncias de status e classes sociais em razão da “cor” ainda é uma realidade 

persistente no imaginário social brasileiro. No imaginário nacional predomina indiretamente 

um sentimento preconceituoso de que a população negra, pela ascendência ainda hoje é 

“inadequada” (Guimarães, 1999). 

Esse sentimento é legitimado pelo estereótipo, de que os negros partilhariam certo 

desajuste psicológico-moral para o convívio social e inclusive devem ser mais punidos 

(Cerqueira et al, 2014). Ao negro recai um tipo de habitus precário, próprio de subclasses, 

logo de sub-cidadãos ou mesmo de sub-humanos (Souza, 2006). O que acaba por influenciar 

na construção de fenótipos visuais do corpo negro como marcadores negativos (Oliveira, 

Lima e Santos, 1998). 
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Esse “preconceito de cor”, base da singularidade do racismo no Brasil, contribui para a 

legitimação do lugar inferior do negro na sociedade, pois nega e esconde que o racismo 

exista. Em razão da ideologia do mito da democracia racial, que diante da igualdade que 

apregoava existir entre as “raças” no território brasileiro, lança entendimento de que qualquer 

desigualdade entre os grupos sociais não dizem respeito à raça.  

No entanto, em sentido contrário, a desigualdade que acomete a população negra no 

Brasil, marcada pela herança escravocrata, por exploração e desumanização de indivíduos 

negros, contribuiu muitas vezes para parcelas significativas dos brasileiros considerarem a 

identidade racial negra um tabu. Sendo tabu reafirma-se a necessidade de considerar tal quais 

as categorias classe social, gênero, sexo, idade, orientação sexual, o demarcador racial como 

fundamental para os estudos das relações sociais país.  

Negar a importância de precisar o termo raça e da identidade cultural negra torna 

impossível analisar atitudes e ações discriminatórias próprias do racismo, inclusive em 

relação aos homicídios contra jovens negros do sexo masculino no Brasil. E apesar de 

constatadas as distâncias sociais entre brancos e negros, como na educação e renda, ainda há 

uma naturalização da carência de direitos e seguridade à maioria negra dos brasileiros. A 

desigualdade social entre raças assim não é necessariamente vista como problema por 

parcelas sociais significativas do país.  

Com a negação da existência do racismo no Brasil, ao longo do período moderno ga-

nhou forma à reprodução de desigualdades sociais amplas entre as raças, com um permanente 

tratamento e oportunidades desvantajosas aos negros, inclusive em nível das estruturas e atua-

ção das instituições. É fácil ver a manifestação do racismo institucional quando se trata da 

instituição policial. Alvos de muitas denúncias, as polícias têm um tratamento diferenciado 

nos territórios a depender do perfil. A Justiça Criminal condena mais os negros, que já são 

mais vigiados. É a população negra a mais afetada pela desigualdade na distribuição da edu-

cação, e consequentemente lideram as listas dos desempregados.  

Diante do racismo institucional exige-se das instituições a se repensarem frente à sele-

tividade racial em relação a indivíduos e grupos, que limita espaços sociais para a população 

negra no Brasil. Ao mesmo tempo, também é pertinente orientar a criação de políticas públi-

cas de combate às desigualdades perpetradas por discriminações e preconceitos raciais de 

modo geral, já que a maioria dos brasileiros é negra.  

Sendo que ao negro, uma vez que pelo menos no sentido formal visto como igual, na 

prática é mais sujeito a punição pela Segurança Pública ou pelo sistema de Justiça Criminal. E 
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também que encontra mais dificuldades de condições de vida pública, que vão desde acesso à 

educação, ao emprego, a participação política, até a busca por reconhecimento de uma identi-

dade positiva e de contar com políticas de combate cotidiano à discriminação racial pelas ins-

tituições em geral no país.  

No decorrer dos capítulos, foi possível perceber que as desigualdades que envolvem 

esses grupos são muitas e a distribuição desigual da violência letal é uma delas. O Brasil é um 

dos países mais desiguais do mundo (PNUD, 2016), o que se estende para a Segurança Públi-

ca, mas práticas típicas do racismo institucional se manifestam de modo concreto, mas tam-

bém dissimulado, velado, sorrateiro. Desde a forma de isolamento do corpo negro, em deter-

minados cantos da cidade, àqueles manifestos nas estatísticas com mais homicídios.  

Assim, também o lugar ocupado pelos negros é marcado pelas precariedades das fave-

las, periferias, lugares afastados e com pouca estrutura, ou seja, uma vida com base na segre-

gação. Na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) os jovens negros concentram e estão mais 

vulneráveis aos homicídios do que outros perfis etários e raciais, onde também há desvanta-

gens socioeconômicas e educacionais. O que se expressa quando o Estado falha em distribuir, 

levar, dispuser de forma igualitária e universal um bem-estar social, um direito que, no caso 

da população negra, perpassa desde a educação, moradia e educação, chegando ao direito a 

vida, no que tange a distribuição desigual da violência homicida. 

 De modo geral todas essas desigualdades ajudam a manter o negro num lugar social-

mente marginal, e periférico, mas no senso comum entendido como natural e não produto das 

desigualdades sociais, pois a esse lugar ele sempre pertenceu, a sua identidade é a da inferio-

ridade.  As discrepâncias ainda persistentes entre brancos e negros na RMG podem ser 

vistas pelas dimensões do racismo na realidade social, em que os três eixos de pesquisa deba-

tidos anteriormente são análogos e fornecem pistas de interpretação da realidade.  

Nessas interpretações, se corretas para o contexto brasileiro, ajudam analisar que os 

homicídios de jovens negros são produto do racismo e o racismo age como elemento estrutu-

rante e catalizador da violência no Brasil. 

As desigualdades estabelecidas entre brancos e negros, não só na distribuição dos ho-

micídios, mas nas pesquisas mais atuais do IBGE e IPEA, ressaltam o protagonismo da popu-

lação negra nas camadas mais baixas da sociedade, que ressoam também na RMG, por exem-

plo, a cidade também não pertence a todos de forma igual, já que possui nítidos traços de se-

gregação socioespacial entre raças, melhor percebidas quando visualizados onde a maioria 

negra mora e onde ocorrem mais homicídios. Não coincidente são maiores os números de 
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vítimas de homicídios ocorridos em “bairros negros” em Goiânia.  

Ao considerar os números e as taxas de homicídios no país e na RMG, o contexto de 

violência contra o jovem negro merece maiores apontamentos e detalhamentos, no sentido de 

buscar compreender como a concentração de homicídios evoluiu nos últimos anos na região e 

em relação comparativa no Brasil e com país de diversidade ou multiplicidade étnica-racial. 

Assim, para os agentes públicos e a sociedade civil cabe buscar a redução dos homicídios na 

Região Metropolitana de Goiânia com propostas democráticas e antirracistas, bem como, que 

proteja as populações mais vulneráveis e estigmatizadas. 

A profunda concentração de homicídios sobre a população negra, de forma mais 

acentuada sobre os jovens, homens, expressa o racismo na sociedade brasileira.  Esses jovens 

negros além de serem as principais vítimas de homicídios, também possuem identidades 

atreladas ao fenótipo estereotipado de possíveis criminosos. Em que a violência sobre os 

corpos negros é legitimada, pela sociedade, pela mídia, pelos aparatos da segurança pública 

legitimadas e escamotadas por esse preconceito.  

Atualmente, em resposta ao número elevado e crescente de homicídios contra jovens 

negros, diversos grupos de ativistas levantam a bandeira que denúncia essa realidade como 

um genocídio. Entre os quais o Movimento Negro Unificado, tais movimentos argumentam 

que há um extermínio programado de uma parcela da população identificada por suas caracte-

rísticas étnicas ou raciais.  

A denúncia do genocídio negro pelo movimento negro diz respeito ao aumento e a 

concentração profunda dos homicídios sob a população jovem negra em comparação à bran-

ca. O que não quer dizer que desses últimos não sejam preocupantes, aliás, todo o cenário dos 

índices de violência na sociedade brasileira é preocupante, mas, o fato é que, independente 

das mudanças sofridas desde os lugares de maiores ocorrências desses homicídios ou a mu-

danças na política de segurança pública, os cidadãos mais acometidos sistematicamente por 

homicídios são os jovens, negros, homens, da periferia com patamares que colocam em risco 

o direito de viver de um cidadão negro e da própria população negra brasileira.  

Em outras palavras pode-se considerar que, para além da concentração, o crescimento 

das desigualdades de distribuição de homicídios entre brancos e negros são produto da seleti-

vidade racial promovida de modo organizado por agentes públicos ou institucionais de modo 

geral. O que acaba por articular no corpo e nas práticas sujeitos jovens e definidos como ne-

gros, em maioria com baixa escolaridade e renda, como objeto de criminalização e violência 

sem maiores pudores sociais. Ao mesmo tempo, o diagnóstico dessa realidade convida as ins-
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tituições a se repensarem frente à seletividade racial de indivíduos e grupos. É senso comum 

que o jovem, negro e pobre vive cotidianamente a violência e o desprestígio na sociedade 

brasileira e é preciso reverter essa condição social, para reverter o crescimento e atenuar as 

concentrações de homicídios contra esse perfil.    

As conclusões deste trabalho apresentam um retrato da concentração de homicídios 

contra jovens negros em Goiânia e região metropolitana. Em que a violência letal retratada 

apresenta intersecção de vários fatores, desde a pobreza, acesso à educação e a moradia, como 

vulnerabilidades sociais. O que recai aos jovens negros, por sua cor, maiores chances de se-

rem cada vez mais “alvos” da violência letal. Já que por mais que a realidade seja o aumento 

de homicídios por todo o Brasil, estes se distribuem de forma heterogênea, e muitas vezes 

complexas, com dinâmicas próprias locais e temporais que escapam à percepção pública.  

Mas nenhum fato recente mudou mais a realidade de que a concentração das vítimas 

da violência letal no país são os jovens negros, do sexo masculino, pobres e com baixa escola-

ridade, com identidades sociais estigmatizadas e que vivem em espaços segregados das cida-

des brasileiras.  
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