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A preocupação com a mortalidade juvenil por causas externas tem sido freqüente nas 

últimas décadas no Brasil, pois, conforme o Mapa da Violência 2010, a taxa de homicídios 

de jovens passou de 30 (em 100.000 jovens) em 1980 para 50,1 no ano de 2007. Disso 

decorre a importância de se compreender melhor esse fenômeno, sendo que propomos, 

especificamente, conhecê-lo no município de São Carlos (SP), apontado, em 2010, como 

possuindo o menor índice de vulnerabilidade à violência contra os jovens no país, segundo 

o IBGE.  Assim, foram analisados os dados sobre a mortalidade de jovens por causas 

externas (acidentes de trânsito, suicídio, homicídio e embate com a polícia) na cidade de 

São Carlos entre os anos de 2000 e 2010 e as políticas públicas municipais que puderam 

contribuir para a obtenção deste título do IBGE. Para tanto, realizaram-se os seguintes 

procedimentos metodológicos: coleta de dados referentes à mortalidade dos jovens por 

causas externas no Centro de Informações em Saúde (CIS) de São Carlos, análise 

quantitativa dos dados coletados e aplicação do roteiro de entrevistas junto aos Secretários 

Municipais de 2001 a 2010. A partir das informações epidemiológicas obtidas, juntamente 

às entrevistas com os gestores municipais, verificou-se que não é possível estabelecer uma 

correlação entre as políticas sociais e a redução da mortalidade juvenil na cidade nos 

últimos onze anos, ventilando-se a possibilidade de intervenção de outros fatores, 

incluindo aqueles ligados à ilegalidade. 
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1. Introdução 

 Na década de 80, o tema violência é incorporado na agenda de debates do campo da 

saúde e, na década seguinte, consolida-se. Isto ocorreu a partir de várias mobilizações de 

movimentos sociais pró-democráticos, instâncias de direito, algumas organizações não-
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governamentais (ONGs) de atenção aos maus-tratos na infância e as organizações 

internacionais com força para influenciar as discussões nacionais (MINAYO; SOUZA, 

1999). 

 Na atualidade, o crescimento cada vez maior em torno do tema da violência tem 

ocorrido, por um lado, pela valorização da vida e dos direitos de cidadania e, por outro, a 

partir das observações acerca das mudanças de perfil de mortalidade no país e no mundo 

(MINAYO; SOUZA, 1999). De tal modo, tem se observado o deslocamento de antigas 

epidemias e doenças infecciosas e parasitárias para um perfil onde predominam as causas 

externas (homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e transporte e embate com a polícia), 

principalmente entre os mais jovens (VERMELHO; MELLO, 1996; BARROS; XIMENES; 

LIMA, 2001). 

 Essa mudança pode ser verificada pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), pois aponta que em 1980 as “causas externas” já eram responsáveis por quase a 

metade (52, 9 %) do total de morte de jovens no país. Após 27 anos, em 2007, 

aproximadamente 3/4 da mortalidade juvenil ocorreu por “causas externas” (homicídio, 

suicídio, acidentes de trânsito e embates com a polícia), sendo o principal responsável os 

homicídios (WAILSELFISZ, 2010). 

Assim, com a finalidade de apontar as “tendências” da mortalidade para a 

compreensão das situações sociais, políticas e econômicas que atravessam a juventude, 

buscou-se o entendimento das mortes violentas entre os jovens ocorridas em São Carlos, 

ou seja, aquelas originadas por suicídio, acidente de transporte e trânsito, homicídio e por 

armas de fogo. Para isso, coletaram-se informações de óbitos dos últimos dez anos obtidas 

no Centro de Informações em Saúde (CIS) do município em questão juntamente com 

informações disponibilizadas na Base de Dados Nacional do Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, para as faixas etárias de 15 a 29 anos, de 

acordo com a Secretaria Nacional de Juventude, com a incorporação do adulto jovem. 

Somado a isso, foram realizadas entrevistas estruturadas com vinte e quatro gestores de 

diversas Secretarias do Município de 2001 a 2010 para poder permitir traçar reflexões 

acerca desta configuração apresentada. 

A escolha da cidade em questão ocorreu devido ao apontamento do Mapa da 

Violência 2010 e 2011 sobre a interiorização da violência do país. Segundo esta pesquisa, 

tem ocorrido uma migração da violência homicida das capitais e regiões metropolitanas 

para as cidades do interior dos Estados do país. Segundo Wailselfisz (2010, 2011), até 
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1999, os pólos dinâmicos da violência estavam centralizados nas grandes capitais e 

metrópoles, porém, posteriormente a esta data, o avanço dela cessou e começou a crescer 

no interior dos Estados. Tal processo foi denominado de Interiorização da Violência. 

Desse modo, não se encontram estudos que enfoquem a ocorrência de tal fenômeno 

em cidades de pequeno e médio portes. Carece-se de estudos epidemiológicos fora dos 

grandes centros para saber a real dimensão da violência entre os jovens. Logo, este estudo, 

em um município no interior do Estado de SP, justifica-se na direção de obter 

apontamentos acerca dessa problemática que se encontra presente em todo o país.  

Quantos jovens são vítimas de violência fatal em São Carlos? Que tipo de violência 

mais causa suas mortes? Quais são os contextos/cenários que mais apresentam riscos? 

Quais são os principais agressores? Quais políticas públicas foram e têm sido implantadas 

no município com relação a essas questões? São as respostas a essas perguntas que 

permitem planejar intervenções na problemática da mortalidade juvenil (PERES; 

CARDIA; SANTOS, 2006). Dessa maneira, portanto, faz-se necessário que se “conheça o 

máximo possível sobre as vítimas e os agressores, sobre as causas, fatores e contextos, e 

que as intervenções de prevenção sejam cientificamente avaliadas e o resultados, daquelas 

com maior probabilidade de sucesso, disseminadas” (PERES; CARDIA; SANTOS, 2006, 

p.18). 

 

1.1 Metodologia 

Após a pesquisa bibliográfica em livros, teses, artigos, revistas, documentos e 

internet material sobre o tema, foi realizada uma coleta dos dados dos últimos dez anos 

(2000 a 2010) acerca dos óbitos entre os jovens, a partir do Sistema de Informações em 

Saúde (CIS), presente na Vigilância Epidemiológica de São Carlos. Para realização desta 

etapa, foi feita a solicitação formal de autorização dos órgãos competentes para acesso às 

informações sobre a mortalidade de jovens, segundo critérios exigidos pelas questões da 

ética em pesquisa. Após isso, coletaram-se os dados presentes nas declarações de óbito, de 

2000 a 2005, que estavam em meio físico. As informações dos cinco anos seguintes foram 

obtidas em meio digital. Entretanto, devido à precariedade e limitação dos dados 

encontrados em meio físico, foi realizada uma segunda coleta para confirmação das 

informações obtidas anteriormente. Dúvidas a respeito do preenchimento das declarações 

de óbito foram esclarecidas por meio da pessoa responsável pelo setor. 
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  Posteriormente ocorreu a análise quantitativa dos dados obtidos a partir da geração 

de gráficos comparativos, utilizando o Microsoft Excel, entre as causas de violência e o 

número de mortes entre os anos.  Assim, a partir da coleta dos dados da mortalidade de 

jovens, de 15 a 29 anos, por causas externas (acidentes de trânsito e transportes, 

homicídios, suicídios, embate com a política) obtidos no Centro de Informações em Saúde 

(CIS) do município de São Carlos, fizeram-se vários gráficos que demonstram tal 

panorama na cidade em questão. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão e 

exclusão de dados:  

 foram excluídos óbitos por causa de morte interna, considerando então 

somente dados de morte de causas externas;  

 dos dados sobre causas externas, foram considerados somente vítimas com 

idade entre 15 e 29 anos de idade; 

 a partir dos dados de jovens vítimas de causas externas, foram considerados 

dados sobre as seguintes causas de morte: acidentes de trânsito e transporte, 

homicídios, suicídios e embate com a polícia, pertencentes às seguintes faixas 

do CID10: V01 – V99, X60 – X84, X85 – Y09, e Y35 – Y36;  

 dados inconclusivos sobre a provável circunstância de causa de morte, 

marcados como indefinido, em branco ou ignorado nas declarações de óbito, 

foram verificados por meio dos CIDs (causa básica original) de modo a se 

identificar a causa real da fatalidade. Caso o CID não permitisse identificar a 

causa básica da morte, buscavam-se nos demais CIDs (linhas A, B, C, D e 

linha 2) informações que identificassem a causa de óbito; se ainda assim a 

causa fosse inconclusiva, procuravam-se informações na descrição sumária do 

evento, campo da declaração de óbito que o médico legista pode adicionar 

outras informações consideradas relevantes. Permanecendo inconclusivo, este 

dado não era considerado na análise. Deste modo, foram excluídos 4 casos, 

que foram determinados como inconclusivos, permanecendo outros 360 casos 

utilizados para a análise. 

- Foram elaborados dois roteiros de entrevistas estruturadas, os quais foram 

aplicados e tiveram áudio gravado junto aos secretários municipais das últimas três gestões 

municipais responsáveis pelas pastas de Cidadania e Assistência Social; Saúde; Trabalho, 

Emprego e Renda; Transporte e Trânsito; Educação; Governo, Esportes e Lazer, 

Coordenadoria de Artes e Cultura e, por fim, Especial de Infância e Juventude, criada em 
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2005. Não foram incluídos dois gestores que estiveram nas secretarias pelo período de 

apenas um mês. Além disso, não foi possível estabelecer contato com dois secretários 

municipais.  

Com os dois roteiros de entrevistas objetivou-se compreender as políticas públicas 

adotadas pelas diversas secretarias em relação ao tema juventude. Portanto, o roteiro 

composto de dez perguntas buscou identificar informações como funções, prioridades, 

intersetorialidade, projetos relacionados à juventude e prêmios recebidos pelo município. 

Houve uma pergunta adicional aos gestores da pasta Especial de Infância e Juventude pelo 

fato de ser uma secretaria criada recentemente, a partir do desmembramento da pasta 

Cidadania e Assistência Social, e também pela sua maior proximidade com o tema desta 

dissertação.  

 As palavras-chave violência, juventude, adolescência, políticas públicas e 

mortalidade presentes na descrição das pastas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal 

foi um critério para escolha das Secretarias a serem contatadas para realização de 

entrevista. Outra forma de inclusão foi através das indicações dos secretários, em que 

caberia escolher as secretarias mais citadas, sendo elas as pastas de Esportes e Lazer e a 

Coordenadoria de Artes e Cultura, esta desmembrada da Secretaria da Educação, em 2009. 

Nessa etapa ainda, a Prefeitura Municipal de São Carlos auxiliou de modo 

fundamental no contato com os Secretários. Foram utilizados como critério de inclusão 

secretários que permaneceram no mínimo dois meses no cargo. Dessa maneira, por meio 

de correio eletrônico e telefones, foram agendadas e feitas as entrevistas pessoalmente com 

21 secretários. Com três ex-secretários, que atualmente residem fora de São Carlos, foram 

feitas entrevistas por meio do Skype
1
. Ocorreu ainda de aplicar dois roteiros para três 

secretários, já que eles estiveram atuando em outras pastas no decorrer da década. 

Infelizmente, mesmo com a possibilidade de responder por escrito, não foram conseguidas 

duas entrevistas, uma relativa à Secretaria da Saúde e outra de Governo. Por fim, estabeleci 

o compromisso de fazer a devolutiva para todos. 

Com base nos arquivos de aúdio digital gravados, foi feita uma transcrição literal 

das vinte e sete entrevistas realizadas. De modo a não identificar os entrevistados, em 

respeito ao que estabelece o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar, 

as transcrições na íntegra não constam como apêndice dessa dissertação. A totalização das 

gravações das entrevistas somou 16 horas. 

                                                
1 É um software utilizado, entre outras funções, para troca de mensagens, realização de chamadas entre 

computadores ou entre o computador e um telefone. 
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Intecionou-se também obter das Secretarias Municipais documentos sobre as 

políticas públicas implementadas. Entretanto, mesmo após várias tentativas, os gestores, 

bem como a Prefeitura Municipal, via responsável central, não forneceram tais 

informações. Por isso, pode-se ventilar a possibilidade das políticas públicas do município 

não serem documentadas. 

 

2. Resultados e discussão 

2.1 Mortalidade de jovens  por causas internas e externas de 2000 a 2010 

Na análise de 2000-2010 da mortalidade de jovens por causas externas, foram 

encontradas 360 mortes, sendo 259 por motivações endógenas. Comparando com a 

totalidade das mortes, tem-se o gráfico abaixo: 

 

             

C aus as  externas

58%

C aus as  internas

42%

 

                 Gráfico 1- Percentual de mortes por causas internas e externas 2000-2010 

Observando o gráfico 1, nota-se que São Carlos segue o panorama nacional de 

predomínio da mortalidade de jovens por causas externas. 

 

2.2 Mortalidade de jovens por causas externas de 2000 a 2010 

O gráfico 2 mostra a evolução das causas de mortes em São Carlos entre os anos de 

2000 e 2010, segundo dados do CIS. 
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       Gráfico 2 – Mortalidade de jovens por causas externas ao longo dos últimos dez 

anos 

Constata-se que, de modo geral, houve um decréscimo dos homicídios, sendo 

superado pelos acidentes nos últimos cinco anos na cidade de São Carlos, principalmente 

entre os anos de 2007 e 2008. Desse modo, ao longo dos últimos dez anos, ocorreram 52 

suicídios (14 %), 158 acidentes de trânsito fatais (44 %), 147 homicídios (41 %) e 3 mortes 

por embate com a polícia (1 %). 

 Entretanto, no caso das mortes por embate com a polícia, considera-se que os 

óbitos podem estar sendo subnotificados, isto é, inseridos entre essas causas de homicídio 

mal determinadas, tendo em vista que há relatos de moradores sobre a violência policial na 

cidade (LOPES; SOUZA; BORBA, 2010). 

 Essa redução dos homicídios na cidade contraria a interiorização da violência, 

propagada pelos Mapas da Violência 2010 e 2011. Porém, pode ser explicada por diversas 

conjecturas, como a Campanha de Desarmamento, que retirou várias armas de circulação, 

pela intensificação das políticas de encarceramento, políticas públicas, pela atuação do 

Primeiro Comando da Capital (PCC) sobre a mortalidade nas periferias e ao aumento do 

número de mortes indeterminadas (sem especificação de sua causa). Portanto, é necessário 

que se faça mais estudos para compreender a importância de cada uma dessas variáveis na 

determinação da mortalidade dos jovens no país. 

O gráfico 3 apresenta a porcentagem de jovens que vieram a óbito em São Carlos 

por causas externas em relação ao total de vítimas das mesmas causas, entre 2000 e 2009, 

de acordo com o Datasus: 
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      Gráfico 3 – Porcentagem de jovens em relação à população de São Carlos que 

morreu em decorrência de causas externas 

Nota-se que ocorreu a diminuição da porcentagem de mortes que morrem por 

causas externas em São Carlos, entretanto, os anos de 2007 e 2008 houve um número 

superior ao início da década passada. O ano de 2010 não foi considerado neste gráfico, já 

que os dados não estão disponíveis no sítio do DATASUS.  

 

2.3 Mortalidade de jovens por causas externas segundo sexo, idade, estado civil, 

cor e residência 

No município de São Carlos, o panorama é semelhante aos índices nacionais, ou 

seja, a mortalidade de homens jovens é significativamente maior em relação ao sexo 

feminino. Nos dados coletados no CIS, observou-se que, dos 360 óbitos de jovens na 

cidade no período pesquisado, 313 se referiam ao sexo masculino, 45 ao feminino e dois 

casos não apresentavam o sexo da vítima. 

Em relação à idade mais vitimizada, o maior número de óbitos está entre os 20 e 25 

anos, concentrando 152 óbitos dos 360 ocorridos.  Assim, a faixa etária dos 20 aos 24 anos 

possui o maior número de jovens mortos por causas externas, 152 óbitos (43%). Após essa 

idade, tem-se dos 25 aos 29 anos, com 131 mortes (36%) e, por fim, dos 15 aos 19 anos 

com 77 óbitos (21%). 

No caso do estado civil do jovem morto por causa externa, concluí-se que por 

suicídio morreram 31 solteiros e 8 casados; 111 solteiros, 12 casados por acidente e 1 por 

união consensual; 88 solteiros, 18 casados e 8 união consensual por homicídio. Os três 

jovens que faleceram por embate com a polícia eram solteiros. Assim, totalizando as 

causas externas, foram 64,72 % de solteiros, 10,55% de casados e 2,5% por união 
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consensual. O total de dados sobre estado civil não preenchido foi de 21,11% das mortes 

por causas externas. 

Quanto à cor, com base na média da população residente geral de São Carlos, os 

brancos são mais vitimizados nos suicídios e acidentes de trânsito, já que a média de óbitos 

para as causas de morte são, respectivamente, iguais a 81,8% e 83,8%, índices superiores a 

média de habitantes brancos na cidade, que é igual a 73,65%. Por outro lado, negros e 

pardos são proporcionalmente mais vítimas de homicídio, pois representam 33,3% dos 

casos registrados, índice este superior a proporção negra/parda da cidade, que é de 26,35%. 

Assim, essa é uma questão que ainda necessita ser melhor investigada. 

Finalmente, dos dez bairros de residência identificados como mais representativos 

do município (Antenor Garcia, Cidade Aracy, Centro, Cruzeiro do Sul, Santa Felícia, 

Jockey Clube, Boa Vista, Vila Prado, Vila Isabel e Jardim Gonzaga) somente o Antenor 

Garcia e a Cidade Aracy concentram 45 óbitos de 111 ocorridos por homicídios, suicídios 

e acidentes de trânsito e transporte, valor aproximado a 41%. Comparado à cidade de São 

Carlos, estes dois bairros foram residência de 12,5% das vítimas jovens entre 2000 e 2010 

por causas externas. Pode-se ainda afirmar que a violência homicida é significativamente 

maior nos bairros periféricos, entre eles, Cidade Aracy, Antenor Garcia, Santa Felícia, 

Jockey Clube, Presidente Collor e Jardim Gonzaga com, respectivamente, 20, 8, 7, 6, 5 e 5 

casos no período de dez anos. 

 

 2.4 Características das ocorrências: local e forma de execução 

Devido aos locais de ocorrência existentes nas declarações de óbitos apontarem 

para espaços onde faleceram as vítimas, como hospitais (27,78% das mortes), e não 

efetivamente onde ocorreram os eventos, utilizaram-se os dados excluindo a Santa Casa, 

principal hospital da cidade. Concluí-se, assim, que não só nos bairros de residências, mas 

também os de ocorrência predominam as mortes por causas externas nos espaços mais 

carentes de São Carlos-SP, ou seja, prevalecem nos bairros Cidade Aracy (22 casos), 

Jardim Gonzaga (4 casos), Antenor Garcia  (3 casos) e Santa Felícia (4 casos), com 

exceção do Centro com 4 episódios. 

Quanto ao uso de armas de fogo, seu uso prevalece entre os homicídios, apesar da 

diminuição considerável desse tipo de morte após 2004 em São Carlos. Até 2005, o uso de 

arma de fogo esteve presente em 75,45% dos óbitos por homicídio, suicídio e embate com 

a polícia no período analisado, de 2000 a 2010. Além disso, ao longo da década, a 

utilização de armas de fogo ocorreu em 54,45% das mortes por suicídios, homicídios e 
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embate com a polícia. Por fim, nos últimos onze anos, 16,34% das mortes foram por 

enforcamento e 15,84% por objetos cortantes.  

 

2.5 Limitações dos dados 

O campo escolaridade foi o que mais possuiu campos incompletos, com 315 

(87,5%) das 360 declarações de óbito não preenchidas, o que inviabilizou a consideração 

desse dado para análise. Muito próximos ficaram os campos dos horários e bairros de 

ocorrência, com, respectivamente, 162 (45%) e 177 (49,16%).  Outros dados também 

comprometidos pela ausência de informações são os referentes ao local de óbito (27,77% 

ou 100 casos), estado civil (20,55 % ou 74 casos), bairro de residência (20,27% ou 73 

casos) e CID (1,95% ou 7 casos). 

Nesse sentido, comparando os dados coletados no CIS de São Carlos-SP aos 

presentes no DATASUS, banco de dados do Sistema Único de Saúde, notou-se 

significativa diferença nos primeiros anos, de 2000 a 2005, cujas informações foram 

obtidas em meio físico, já que não só os computadores onde estavam os dados não estavam 

mais funcionando, mas também o CIS não possuía outras cópias deles. Assim, concluiu-se 

que com a informatização dos dados, ocorrida a partir de 2006, possibilitou que os dados 

das duas bases pudessem se assemelhar, apesar de ainda ocorrerem dissonância entre elas. 

Assim, mesmo após essas mudanças, existem problemas no preenchimento, com muitos 

campos em branco ou ignorado, principalmente relacionados à ocupação e escolaridade. 

 

2.6 Políticas Públicas em São Carlos de 2001 a 2010 

Apesar de serem pessoas públicas que devem satisfação de suas ações perante a 

população, nesse estudo será preservada a identidade dos gestores municipais devido a 

exigência de anonimato dos participantes da pesquisa, conforme preconiza o Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar. Dessa maneira, utilizar-se-á a letra “S” 

como abreviação de secretário acompanhada de um número, escolhido aleatoriamente para 

cada secretário municipal de São Carlos, e da pasta a que o gestor pertence. Além disso, 

todas as menções aos secretários municipais serão feitas no masculino e no tempo presente. 

Quando necessário, há complementação da informação por meio do uso dos parênteses. 

 

 2.6.1 A juventude segundo os gestores 

 Vários gestores entrevistados demonstraram desconhecimento sobre a faixa 

abarcada pela juventude: 
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Eu acho que é o principal trabalho que a gente tem que fazer, em termos das 

políticas públicas, de 10, 14 anos (S21 – Coordenadoria de Artes e Cultura). 

 

90 % dos projetos eram voltados para o público adolescente, que ia até 14, 15 

anos (S6 – Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer). 

  

Tal desconhecimento revela o despreparo dos secretários municipais em relação a 

esse grupo populacional, o que certamente dificulta a formulação e implementação de 

políticas públicas destinadas à juventude. 

 

 2.6.2 Espaços políticos formais sobre decisões e investimentos para juventude 

 2.6.2.1 Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude (SMEIJ) 

 A Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude foi muito citada pelos 

secretários municipais, apontando-a como um canal de interlocução com os jovens: 

 

Criou-se a Secretaria de Infância e Juventude na perspectiva de poder dar um 

espaço mais aberto pra que essa população (jovem) pudesse se manifestar e que 

as políticas pudessem ser implantadas visando a atender os anseios dessa 

população (S14 – Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Vias 

Públicas). 

  

Entretanto, após quase sete anos de sua criação, ela foi alvo de várias críticas: 

 

Então, hoje é muito mais uma equipe que está lá e que procura administrar todo 

o Centro do que uma participação organizada de todas as secretarias (S15 – 

Secretaria Especial de Infância e Juventude). 
 

Ele (gestor da pasta Especial de Infância e Juventude) conta com uma equipe lá, 

mas ele não tem história na área da Infância e Juventude, por isso eu acho que 

hoje ela não é tão referência assim (S24 – Secretaria Municipal de Promoção e 

Bem-estar Social, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e 

Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude). 

 

 Constata-se assim que o funcionamento intersetorial da Secretaria Municipal 

Especial de Infância e Juventude encontra-se comprometido e, portanto, que essa pasta 

encontra-se atualmente responsável por praticamente todas as políticas destinadas à 

juventude.  

  

 2.6.2.2 Orçamento Participativo (OP) 

 Alguns secretários, principalmente aqueles que atuaram na primeira gestão do 

Prefeito Newton Lima (2001-2004), apontaram a importância do OP na formulação de 

políticas públicas. No entanto, os secretários municipais do atual governo, não só falaram 
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pouco a respeito dessa instância, como também não souberam relatar como ocorre a 

participação juvenil nela: 

 

Jovens que se organizaram para pedir a pista de skate, ali do Santa Felícia. Eles 

foram às reuniões do Orçamento Participativo, entenderam como funcionava, 

buscaram parceiros, se inscreveram, colocaram a proposta numa reunião, 

colocaram a proposta com muita clareza, foi muito bonito. Naquela reunião, 

primeira reunião que eles colocaram a proposta, eles perderam. Eles entenderam 

por que tinham perdido, eles se reorganizaram, eles sabiam que a segunda 

reunião é que definia, eles foram em bloco para segunda reunião, ganharam e 

cobraram depois do poder público a construção da pista de skate. Então, isso é 
cidadania ativa (S22 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura). 

 

O nosso (de São Carlos) Orçamento Participativo também oferece a 

possibilidade por idade da população estar discutindo com o governo sobre as 

suas realizações (S17 – Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer e 

Secretaria Municipal de Governo). 

 

  

 Assim, pelas falas acima, nota-se que a participação juvenil nesse espaço de 

discussão encontra-se limitada e ausente, apesar dos relatos do OP como sendo uma 

ferramenta importante de proposição de políticas públicas. 

 

 2.6.2.3 Conselhos Municipais 

 Tal qual o OP, os Conselhos Municipais foram apresentados como importantes 

mecanismos de discussão de políticas públicas. É nesse espaço que, segundo um gestor, 

primeiro se propõe políticas para a juventude em São Carlos, entretanto, por outro lado, 

pode-se criticar não só a ausência do jovem nessa proposição de políticas, mas também a 

limitação da atuação dos Conselhos, como mostram as falas abaixo: 

 

É um órgão (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) 

muito importante justamente por ser quem primeiro tem que propor as políticas 

públicas nessa área da Infância, do adolescente (S15 – Secretaria Municipal 
Especial de Infância e Juventude). 

 

Esse Conselho (Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) não 

funciona lá essas coisas, mas ele existe, já está formado, tem a sua formação 
colocada e tal (S13 – Secretaria Municipal de Governo). 

 

Assim, além da crítica ao seu funcionamento, a questão da inclusão de crianças e 

adolescentes nos Conselhos não foi mencionada por nenhum secretário municipal. Com 

isso, questiona-se a verdadeira efetividade dessa instituição participativa como principal 

responsável pela formulação das políticas públicas destinadas à infância e juventude no 

município. 
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2.6.2.4 Centros da Juventude Elaine Viviani (CJ) 

Vários gestores municipais apontaram a importância dos Centros da Juventude (CJ) 

na implementação de políticas destinadas aos jovens. Nesses equipamentos públicos são 

oferecidas diversas atividades, as quais englobam cultura, lazer, esporte e qualificação 

profissional.  

Contudo, a atuação desse equipamento na cidade pode ser criticada. Atualmente, 

ele conta poucos recursos para manter os seus objetivos, bem como uma equipe 

insuficiente. Além disso, em sua dinâmica influenciam o contexto do local onde se 

encontra, ou seja, no Monte Carlo, bairro de São Carlos, a presença de drogas dificulta a 

consolidação desse espaço perante aos jovens. Portanto, o CJ do município em questão 

ainda se encontra distante da sua proposta de inclusão social da juventude pobre. 

 

2.6.2.5 Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) e Fundação Casa/FEBEM 

O NAI em São Carlos é responsável pela implementação de medidas 

socioeducativas em regime aberto ou semi-aberto aos adolescentes. A instalação desse 

equipamento foi discutida por vários secretários, principalmente em oposição à Fundação 

Casa (antiga FEBEM): 

 

Nós tentamos atender o Estatuto da Criança e do Adolescente. São Carlos saiu 

na frente e criou o NAI, que é o núcleo de atendimento ao infrator, que 

inclusive vai ser usado agora pelo governo federal como experiência (S17 – 

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e Secretaria Municipal de 

Governo). 

 

Depois foi criada a semi-liberdade, a qual evitou que muitos jovens fossem para 
internação na FEBEM. Nós tínhamos a internação provisória no NAI por 45 

dias, quer dizer, era um tempo que ele podia ficar  em um regime fechado. De 

modo que, a partir daí, poucos casos saíam de São Carlos para ir para o regime 

fechado da FEBEM, que a gente sabia que acabava, muitas vezes, estimulando 

ao crime e não diminuindo (S15 – Secretaria Municipal Especial de Infância e 

Juventude). 

 

 

Segundo os gestores, o NAI ainda permitiu a São Carlos a obtenção do menor 

índice de vulnerabilidade juvenil à violência do país: 

 

Ele é um projeto cujo resultado aparece com a diminuição da mortalidade, 

diminuição da violência, com a diminuição da expulsão de alunos das escolas 

(S22 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura). 
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É uma política internacionalmente conhecida, premiada, que conquistou índices 

maravilhosos de resultados. O melhor deles, o índice de mortalidade de jovens 

reduzido a zero, e ele permaneceu zero por sete anos consecutivos (S13 – 

Secretaria Municipal de Governo). 

 

Contudo, existem várias hipóteses acerca da diminuição das mortes entre jovens na 

cidade, bem como no país. Nos últimos anos, a campanha do desarmamento, a atuação do 

Primeiro Comando da Capital (PCC), a elevação dos óbitos por causas indeterminadas, a 

diminuição do número de jovens no país e a interiorização da violência influenciaram na 

dinâmica da mortalidade por homicídios. Por isso, os secretários municipais precipitam-se 

ao considerarem que apenas o NAI foi o responsável pela diminuição das mortes por essa 

causa externa em São Carlos. 

 

2.6.2.6 Serviços de saúde 

Os gestores da área de saúde demonstraram dificuldade no acolhimento do jovem 

nos serviços oferecidos pela saúde, como mostram as falas abaixo: 

 

Mas, a gente não consegue, não conseguiu, talvez por questões culturais, 

principalmente, fazer com que esse jovem cuide da sua saúde. Acho que o 

grande desafio é essa preocupação do jovem cuidar da saúde. Ele não vai à 

Unidade de Saúde (S20 – Secretaria Municipal de Saúde). 

 

Esse jovem vai para rede, para onde ele vai? Até os 21, quem que atende esse 

jovem? Quem que vai falar da doença que afeta o jovem nesse período dos 15, 

16 anos? Das doenças infecto-contagiosas? Quem trabalha com ele? Que 

respaldo eu dou? (S23 – Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer e 

Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude). 

 

Essa dificuldade no contato com a juventude deve-se, sobretudo, à inexistência de 

políticas destinadas a esse grupo populacional, pois, a partir da análise das entrevistas, 

tornou-se evidente a ausência de intersetorialidade na atuação com o jovem, incumbindo 

apenas a Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude a responsabilidade sobre 

tal segmento.  

 

2.6.2.7 Lazer entre os jovens – ocupação dos espaços públicos 

Em São Carlos, vários gestores evidenciaram a falta de opções de lazer aos jovens, 

em especial à juventude pobre, sem, no entanto, apontarem caminhos para a solução da 

questão: 
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     O jovem não tem muitas opções de lazer (S12 – Secretaria Municipal de 

Educação). 

 

Mas ainda há uma deficiência nossa em proporcionar lazer pra esses jovens, 

principalmente aos finais de semana (S17 – Secretaria Municipal de Esportes, 

Turismo e Lazer e Secretaria Municipal de Governo). 

 

 

Atualmente, os jovens pobres da cidade estão concentrando-se nas praças da região 

central do município. Isso ocorre porque os bairros penriféricos carecem de equipamentos 

e instalações culturais, consequentemente os jovens deslocam-se para a região central. 

Nessa questão, o poder público municipal negligenciou não só a oferta de espaços de lazer, 

mas também na demora no equacionamento da problemática, deixando os jovens serem 

sucessivamente expulsos de vários espaços da cidade, até efetivamente permanecerem na 

praça Coronel Salles.  

 

 2.6.3 Agentes de socialização 

 2.6.3.1 Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Movimento de Jovens e Adultos 

(MOVA)  

 Em 1990, ocorreu a efetivação de um programa de alfabetização e escolarização de 

adultos chamado Movimento de Alfabetização (MOVA). Esse modelo de educação 

popular foi utilizado por diversos municípios e estados, sobretudo nas administrações do 

Partido dos Trabalhadores (PT).  Influenciada pelo MOVA, criou-se a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), a qual tem se proposto a alfabetizar a juventude. Entretanto, as falas dos 

gestores demonstram que a alfabetização de jovens tem enfrentado diversos obstáculos, 

como o elevado índice de desistência. Para reverter esse quadro, uma solução apontada foi 

o investimento de mais recursos no programa:  

 

A nossa proposta nesse ano é trabalhar com uma educação de jovens e adultos, 

mais atrativa, porque no começo do ano tínhamos um número até muito 

expressivo de alunos da EJA nas séries finais, mas a gente termina com 

pouquíssimo. A evasão é muito grande, chega a quase 20 %, 30, dependendo da 

região (S12 – Secretaria Municipal de Educação). 

 
Pensamos em criar uma grande escola de educação de jovens e adultos no lugar 

central da cidade, onde ele possa do serviço ir direto, com merenda, quer dizer, 

facilitando a vida, e pensando na escola de primeiro mundo, uma escola que 

tenha biblioteca, que tenha computadores, internet, que tenha atividades 

culturais (S12 – Secretaria Municipal de Educação). 
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Porém, não é a inserção de mais recursos públicos que irá contentar o jovem ou 

ainda garantir alguma mobilidade social a ele. Comumente, o freqüentador da EJA trabalha 

e possui carências financeiras, portanto, o programa, no imaginário de quem o assiste, teria 

a finalidade de propiciar alguma forma de inclusão social, mesmo com um ensino precário 

e com poucos recursos. Entretanto, apesar de propagar ascensão social mediante o estudo, 

esse programa educacional mantém a juventude exercendo a mesma força de trabalho, daí 

o descontentamento e, consequente, evasão. Em outras palavras, a EJA, muitas vezes, 

representa apenas a obtenção de um certificado que qualifica o jovem para atuação em 

ofícios simples. 

 

 2.6.3.2 Educação para o trânsito 

 Em São Carlos, desde 2003, utiliza-se a educação para o trânsito na questão da 

prevenção aos acidentes de trânsito e transporte, como mostra o discurso abaixo: 

 

A educação para o trânsito trouxe o reconhecimento de municípios próximos, 

inclusive de municípios um pouco maiores, como São José do Rio Preto, 

Piracicaba, alguns municípios que foram visitar São Carlos para se entender como 

é que fazia essa questão de educação para o trânsito (S14 – Secretaria Municipal 
de Transporte, Trânsito e Vias Públicas). 

 

Porém, ao atuar apenas com a promoção da educação para o trânsito faz-se com 

que existam políticas que transfiram a responsabilidade pelos acidentes aos indivíduos, 

desconsiderando, ou não executando, medidas de infraestrutura nas vias públicas.  

 

 2.6.3.4 Juventude: família, trabalho e esporte 

Os secretários municipais abordaram os temas família, trabalho e esporte sob a 

ótica da culpabilização dos sujeitos e, por conseguinte, isenção do poder público no 

equacionamento dos problemas sociais, como mostram as falas abaixo: 

 
Aqui na Secretaria, chegam casos que ilustram como a família – o pai, a mãe, 

avó, a tia, o tio, a família como um todo – está na verdade passando para escola 

uma responsabilidade que não é dela (S12 – Secretaria Municipal de Educação). 

 

Enfim, uma gama grande de cursos de qualificação pra criar para juventude 

oportunidade de trabalho que é uma necessidade, uma carência, fundamental pra 

juventude que chega na idade de trabalho e muitas vezes não tem oportunidade 
por falta de formação (S4  – Secretaria Municipal Especial de Infância e 

Juventude). 

 

Desde os meus sete anos de idade sempre batalhando, lutando e acreditando no 

esporte como uma busca de uma oportunidade e tive a oportunidade de chegar 
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ao cargo de Secretário de Esportes de São Carlos (S3 – Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer). 

 

 

. Em outras palavras, transfere-se ao indivíduo a responsabilidade pela educação e 

obtenção de emprego, ausentando as secretarias municipais de proporem ações em prol da 

juventude. 

 

 2.6.4 Orçamento público e políticas públicas 

 2.6.4.1 Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA) 

O OCA é um instrumento que permite avaliar as políticas destinadas aos jovens e 

crianças dos municípios. Esse método de acompanhamento do processo orçamentário foi 

citado amplamente pelos gestores como uma forma de definir os investimentos a serem 

feitos ao público juvenil: 

 

O OCA foi criado pra fazer com que São Carlos realmente pudesse ter um 

levantamento de quais eram os investimentos efetivamente feitos pra atender a 

população da criança e do adolescente nas várias áreas (S15 – Secretaria 
Municipal Especial de Infância e Juventude). 

 

A gente tem contabilizado tudo que a gente gasta por Secretaria com a temática 

da Infância e da Juventude. Tudo. Quanto que a gente coloca, quanto cada 
Secretaria dispensa de recursos nas políticas públicas voltadas para esse setor. 

Então, é muito dinheiro que a gente gasta (S13 – Secretaria Municipal de 

Governo). 

 

Mas, salienta-se que a sociedade civil deveria ter o acesso mais facilitado aos dados 

presentes no OCA. Apesar de existirem as instâncias participativas (Conselhos Municipais 

e o Orçamento Participativo, principalmente) como canais de interlocução com o poder 

público, a população não tem se apresentado atuante da formulação, debate, 

implementação e acompanhamento das aplicações do dinheiro municipal. Esse mecanismo 

de controle social dos investimentos e despesas precisa ainda ser mais aprimorado para que 

a sociedade possa ter conhecimento e domínio sobre a natureza dos recursos públicos 

destinados às crianças e jovens.  

  

 2.6.4.2 Políticas Sociais: focalizadas e/ou universais 

Em São Carlos, quase todos os gestores afirmaram a importância de se implementar 

políticas públicas focalizadas nos bairros mais carentes da cidade, como a Cidade Aracy (I 

e II), Santa Felícia, Monte Carlo, Jardim Gonzaga, Cruzeiro do Sul, Antenor Garcia, Santa 
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Maria e São Carlos 8. A escolha desses locais deu-se a partir de uma pesquisa denominada 

Mapa da Exclusão e da Violência, realizada pela Prefeitura Municipal em parceria com a 

Universidade Federal de São Carlos. Por isso, foram destinados a esses territórios alguns 

equipamentos públicos, conforme relatam alguns secretários municipais: 

 

Nós tínhamos que ter atividades não centralizadas, mas no local de maior 

incidência de jovens, por exemplo, na Cidade Aracy nós teríamos que ter 
atividades aos fins de semana de lazer, musical, atividades esportivas (S17 – 

Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer e Secretaria Municipal de 

Governo). 

 

Com mais vulnerabilidade é o Aracy, tanto é que lá concentra o maior número 

de equipamentos da saúde que eu tenho (S20 – Secretaria Municipal de Saúde). 

 

 

No entanto, mesmo a maioria dos secretários municipais das gestões de 2001 a 

2010 apontando que há priorização dos investimentos públicos nos bolsões de pobreza, os 

bairros periféricos continuam ainda apresentando insuficiência de equipamentos sociais e 

os piores índices sociais e econômicos da cidade. Por isso, é importante que se compreenda 

melhor quais políticas públicas foram executadas nos locais carentes de São Carlos nos 

últimos dez anos, já que elas ainda continuam mantendo sua população em condições de 

vida desiguais em relação aos outros bairros. Esse estudo intentou isso, mas encontrou 

algumas dificuldades, como a ausência de políticas documentadas, bem como a 

inconsistência e incoerência dos discursos dos gestores a respeito delas. Portanto, não é 

possível dizer se as políticas públicas direcionadas à periferia da cidade tiveram impacto 

positivo ou negativo para seus habitantes, sobretudo na Cidade Aracy, que foi a mais 

comentada pelos políticos. 

 

Considerações Finais 

 Os dados obtidos apontam que a mortalidade de jovens por homicídio ao longo dos 

anos diminuiu, o que refuta a tese de interiorização da violência propagada pelos Mapas da 

Violência 2010 e 2011, porém aqueles referentes aos acidentes de trânsito (AT) e aos 

suicídios mantiveram-se elevados. Concluí-se também que o jovem mais vitimizado por 

causas externas é do sexo masculino, solteiro e com aproximadamente 20 anos. No caso 

dos homicídios, ressalta-se que a maioria das mortes ocorre entre jovens afrodescendentes 

e moradores da periferia de São Carlos. Por fim, em relação ao embate com a polícia, 

coloca-se a possibilidade de estar ocorrendo subnotificação dos casos, pois, ao longo de 
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dez anos, apenas três casos foram registrados, sendo que moradores já relataram terem sido 

vítimas de violência policial na cidade. 

 Não se pode ainda afirmar que a redução do número de homicídios na cidade tenha 

ocorrido pela implementação de políticas públicas, já que as respostas dos secretários 

municipais mostraram-se, de modo geral, vagas e inconsistente. Nesse contexto, deve-se 

colocar em pauta outros fatores, como a campanha do desarmamento, a atuação do PCC, a 

existência de elevado número de mortes indeterminadas e a regressão do número de jovens 

na população, os quais são hipóteses que carecem de mais pesquisas a respeito de sua 

importância na determinação da mortalidade juvenil. 

De tal modo, a informação proveniente de tais dados indica a necessidade de um 

maior aprofundamento sobre a temática da violência na juventude, a ocorrência do 

fenômeno da interiorização da violência e questão das políticas públicas para essa 

população, para maior intervenção e busca de melhores condições de vida.  Além disso, 

evidencia-se a necessidade de aprimoramento no preenchimento das declarações de óbitos 

pelo Centro de Informações em Saúde (CIS) de São Carlos, pois mesmo com a 

informatização dos dados, ocorrida em 2006, ainda permanecem falhas, como a existência 

de muitos campos em branco. 

Por fim, faz-se relevante aos profissionais que intervêm com a população juvenil, 

entre eles o terapeuta ocupacional, em diferentes setores, o conhecimento acerca de tais 

dados e da realidade da expressão dos fenômenos sociais em torno da violência, com vistas 

a aproximar-se da vivência juvenil e seu impacto em torno de sua interrupção, buscando 

caminhos de intervenção e contribuição no âmbito das políticas sociais.  
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