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Segundo dados da Organização das Nações Unidas, o Brasil é o terceiro país do 
mundo em mortes por homicídio. São 24,9 pessoas mortas por 100 mil 
habitantes. Apenas a África do Sul e Albânia, onde morrem 60,8 e 49,7 pessoas 
por 100 mil habitantes, respectivamente, ultrapassam o país, proporcionalmente. 
Mesmo estando em terceiro lugar na lista dos mais violentos, o Brasil, em 
números absolutos, tem quatro vezes mais homicídios que as médias mundiais1. 
Se esses números refletem uma realidade gravíssima, os números relativos aos 
homicídios praticados na Cidade de São Paulo revelam uma realidade 
estarrecedora. 
Dados da Secretaria Municipal de Saúde2 mostram, por exemplo, que no ano de 
1999 morreram 272 pessoas no Distrito do Grajaú; 222 pessoas no Distrito do 
Jardim Ângela e 209 no Distrito de Jardim São Luís. A contabilidade macabra 
revela uma média distrital de 82,03; 83,76 e 80,07 mortos por 100 mil habitantes, 
respectivamente. 
São números equivalentes a mais que três vezes a média nacional, isso num país 
que tem, como vimos, uma média de homicídios quatro vezes mais 
assustadoramente elevado até para a realidade nacional. 
Para uma visão mais abrangente do problema destaco alguns outros números 
relativos aos homicídios praticados no ano de 1999. 

 no Distrito da Brasilândia morreram 212 pessoas (82,55/100 mil hab.); 
 em Cidade Ademar morreram 194 pessoas (82,50/100 mil hab.); 
 no Capão Redondo morreram 157 pessoas (76,88/100 mil hab.); 
 em Cidade Tiradentes morreram 148 pessoas (67,92/100 mil hab.); 
 em Itaim Paulista morreram 140 pessoas (73,21/100 mil hab.). 

Os números falam por si: 5.889 pessoas morreram assassinadas na Cidade de 
São Paulo em 19993. No ano 2000 houve um agravamento do quadro e 5.972 
pessoas foram assassinadas. A morte por homicídio constituiu nesse ano, 9,4% 
das causas de morte na Cidade! 
Só para comparar: no ano 2000, 2.873 pessoas morreram de pneumonias e 5.525 
de derrame4. 
Vale ressaltar que os números apresentados não levam em conta as mortes, 
igualmente violentas em acidentes de trânsito, que somaram 1.287 casos no ano 
de 1999, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. 
A intensidade do problema é de tal ordem que o Município já reconhece o caráter 
epidêmico das mortes por homicídio na Zona Sul de São Paulo, na faixa etária 
entre 15 a 25 anos5. 
Além dos graves problemas familiares causados pelas mortes por homicídio, as 
conseqüências geradas pelo desaparecimento de arrimos de família ou pessoas 
que contribuem para a renda familiar, se espraiam para além dos núcleos 
familiares atingidos, ensejando seqüelas suportadas por toda a sociedade. 

                                            
1 Jornal "O Estado de São Paulo", edição de 26 de março de 2001, p. C1. 
2 Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São 
Paulo/PROIM, in São Paulo em Números, SEMPLA, 2000. 
3 São Paulo em Números, SEMPLA, 2000. 
4 Dados do Pro-Aim, publicado no jornal Estado de São Paulo, p. C1, de 4/03/01. 
5 Jornal o "O Estado de São Paulo", p. C1, de 4/03/01. 



Muitas são, também, as vítimas de violência que sofrem perda total ou parcial de 
suas capacidades físicas ou psíquicas, ficando impossibilitadas de exercer uma 
vida normal. 
Cremos que o presente projeto é extremamente relevante ante o crescimento da 
violência na Cidade de São Paulo e, ainda, que para além de proporcionar 
instrumentos para a execução de uma justa política pública de assistência, trata-
se de uma medida de prevenção à violência, pois visa assegurar às vítimas desse 
fenômeno social em ascensão condições mínimas de dignidade, sem a qual não 
há cidadania. 
Ao não proporcionar mínimas condições para o exercício da cidadania, os 
Poderes Públicos marginalizam o indivíduo, e este, uma vez marginalizado, torna-
se facilmente sujeito ou objeto reprodutor de mais violência, num círculo vicioso 
que tende a aprofundar cada vez mais os dramas humanos e sociais que afetam 
a população da Cidade de São Paulo. 
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