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RESUMO  
 
Este trabalho traz à tona as diversas formas de violência 
sofrida pelo conjunto da população juvenil na atualidade, 
particularizando, a juventude pobre de Natal/RN. Se propõe a 
analisar e problematizar o contexto e as concepções e 
percepções atribuídas às juventudes a fim de conhecer com 
mais profundidade as expressões da violência que circundam o 
segmento em pauta e visibilizar os processos prático-políticos 
que os afirmam e legitimam. Contribuindo, nesse sentido, para 
o rompimento de analises reducionistas e fragmentadas da 
realidade e afirmação dos jovens como sujeitos de direitos, 
capazes, portanto, de construir e reconstruir sua história. 
 
Palavras-chave: Juventudes. Juventude Pobre. Violência e 
suas múltiplas expressões.  
 
ABSTRACT 
 
This work brings to light the various forms of suffered violence 
for the group of the juvenile population at the present time, 
particularizing, the poor youth of Natal /RN. It is proposed to 
analyze and problematize the context and the conceptions and 
perceptions attributed to youths in order to know, with more 
depth, the expressions of violence that surrounding the 
segment in question and to visualize the processes practical-
politicalthat affirm them and legitimate, contributing, in that 
sense, for the disruption of reductionist  analysis and 
fragmented  ofreality and the youths' statement as subject of 
rights, capable, therefore, of to build and to rebuild his history.   
 
Keywords: Youths. Poor youth. Violence and their Multiple 
Expressions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente crianças, adolescentes e jovens pobres (“menores”) e de classe 

média e média alta, por mais ou menos um século, foram “naturalmente” concebidas em 

sociedade como se ambos não pertencessem a mesma faixa etária e como se apenas uma 

parcela deste segmento, a parcela de cor branca, assistida por uma família nuclear 

“estruturada”, apresentassem e obtivessem características e atributos pertencentes ao 

universo infanto-juvenil, enquanto que a outra, composta pelo conjunto das crianças, 

adolescentes e jovens, originários de famílias empobrecidas e, portanto, ditas 

“desestruturadas”, estivessem alheias e despojadas de tais particularidades e minúcias. 

Pensar e conceber a infância e juventude de forma dicotomizada e dual, por 

vezes, orientou e norteou legislações, intervenções e concepções distintas para criança, 

adolescente e para o “menor”. Implicando, portanto, em grandes perdas no campo dos 

direitos humanos da população infanto-juvenil como um todo, e de forma particular, 

daqueles que historicamente foram vistos pela lente do preconceito e do estigma: as 

crianças, adolescentes e jovens pobres. 

 A forma como este segmento ainda é visto e tratado socialmente traz a tona todo 

o ranço conservador e visões equivocadas disseminadas nas décadas anteriores pelas 

legislações legais e suas políticas assistencialistas e coercitivas destinada à infância e 

juventude pobre. O ranço conservador “do menor delinquente”, abandonado, do menino 

“suspeito” e “perigoso” da periferia, fortalecido nas décadas de 1960 e 1970, toma forma e 

força na mídia e é sempre reforçado quando um adolescente ou jovem pobre, negro e 

oriundo das periferias urbanas e das zonas empobrecidas, comete qualquer tipo de ato 

infracional.  

Diante disso, o presente artigo, resultado de reflexões construídas ao longo da 

graduação e do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), aborda e problematiza as formas 

de tratamentos e concepções historicamente construídas e atribuídas a juventude, 

principalmente a juventude pobre, a fim de contribuir para o rompimento de analises 

reducionistas e fragmentadas da realidade e afirmação dos jovens como sujeitos de direitos, 

capazes, portanto, de construir e reconstruir sua história.  

 

 

 

 



 
 

 

                  

 

2. CONCEITUANDO A CATEGORIA JUVENTUDE: UMA ANÁLISE PARA ALÉM DA 

IDENTIDADE GERACIONAL 

 

 

Nos dias atuais é possível observar que o termo juventude continua sendo 

associado e confundido com que o ECA definiu por adolescente e por adolescência ou 

mesmo qualificado como um termo vago, composto de características homogêneas e 

universais que abrangeria e atingiria de igual modo a todos os jovens sem distinção étnica, 

social, econômica, de gênero e territorial.  

No entanto, embora, ainda prevaleça no senso comum e em algumas reflexões 

teórico/políticas, a ideia de que jovem é um só independente da região onde se encontra, 

local de moradia, e das condições sociais que estão submetidos visão, por vezes, destituída 

de uma reflexão para além do que a realidade concreta apresenta e de aprofundamento, é 

possível verificar que coexistem na atualidade várias formas de ser jovem e vivenciar a 

juventude.  

Pois os jovens pobres e de classe média, negros e brancos, moradores do 

campo e da cidade não vivenciam da mesma maneira e sob as mesmas circunstâncias a tão 

visibilizada, ora pela via do consumo, ora pela via da criminalização, fase juvenil. Embora, 

alguns desafios e dificuldades sejam comuns aos diversos grupos juvenis, 

independentemente de suas diferenças econômicas, sociais, étnicas e territoriais.  

Logo, é levando em consideração estes aspectos, numa perspectiva de 

totalidade e criticidade, que Scherer (2013) afirma que na contemporaneidade existem 

várias formas de ser jovem e concepções diversas, amplas e restritas, de definir o que é 

juventude. Vejamos algumas definições e problematizações referentes a este termo. 

Para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 1989 

eram considerados jovens aqueles sujeitos que estivessem abaixo de 18 anos de idade. 

Não existindo, portando, limite entre o denominado adolescente e o jovem.  

Já para o Estatuto da Juventude, legislação recente, datada de agosto de 2013, 

elaborada com base em propostas sistematizadas pelo Conselho Nacional da Juventude 

(CONJUVE) o jovem é aquele sujeito que pertence a faixa entraria dos 15 aos 29 anos. 

Abrangendo também os sujeitos que após 1990 foram considerados adolescentes segundo 

o ECA. 



 
 

 

                  

Assim sendo, todo aquele que estiver entre os 15 e 18 anos de idade são 

adolescentes e jovens ao mesmo tempo. Logo, para que não haja confusão acerca dessa 

questão o Estatuto da Juventude adverte que: 

§ 2º Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente, e, 
excepcionalmente, este Estatuto, neste caso o Estatuto da Juventude (grifo meu), 
quando não conflitar com as normas e proteção integral do adolescente (BRASIL, 
ESTATUTO DA JUVENTUDE, 2014, p.6). 

Muito embora, essa última definição seja aceitável e compreensível entre 

aqueles que produzem conhecimentos, operacionalizam e executam ações e políticas 

direcionadas a este segmento, o elemento faixa etária, segundo Scherer (2013) não deve 

ser o único e exclusivo elemento que dever ser levando em conta na hora de definir a 

categoria juventude. Uma vez que, se tem observado, por meio de estudos e pesquisas, que 

apenas este fator tem se mostrado insuficiente e incapaz para definir um sujeito social 

diverso, de múltiplas faces, contextos e demandas. 

Daí que para entender e compreender os contextos juvenis, já que estamos 

lidando com concepções de juventudes no plural e não no singular, é necessário situar o 

debate sobre juventudes na perspectiva da diversidade, considerando o recorte de classe 

social, de gênero, de etnia, de raça, de lugar no sentido geográfico e de inserção em grupos 

diversos. Para não se incorrer no equívoco de analisar a população juvenil sob um único 

aspecto e cair no erro de afirmar que problemas vivenciados por esta população é resultante 

de uma única ordem e, portanto, o seu enfrentamento terá que incidir sob um único fator 

“causador” de tal problemática (SCHERER, 2013). 

Já que, pensar sob esta perspectiva é desconsiderar as desigualdades 

econômicas, culturais, sociais, de gênero e de várias outras ordens, tornando invisível as 

problemáticas que afetam a juventude que sofre com as refrações da lógica capitalista e 

impossibilitando, portanto, a elaboração e construção de políticas públicas que possam e 

venham garantir a ampliação e a universalização de “condições de igualdades para todos”. 

Embora saibamos que garantir condição de igualdades para todos, na ordem do capital, não 

se constitui como uma premissa que faz parte da lógica perversa do sistema econômico em 

curso. 

No entanto, apesar do fator econômico, territorial, social e étnico-racial, 

constituírem em elementos fundamentais para compreender as juventudes na atualidade, 

para além de uma definição restrita ao fator faixa etária, esse debate não deve vir 

desconectado e descolado de um viés histórico e de totalidade. Que possibilite apreender e 

entender, os determinantes sociopolíticos e econômicos e as processualidades históricas 

que implicaram e promoveram mudanças e transformações nas concepções e significações 



 
 

 

                  

no campo das juventudes. É partindo dessa lógica de pensar as juventudes que Scherer 

(2013) vai afirmar que: 

no século XVIII, a nobreza jovem usava perucas brancas, isto é, os jovens faziam-se 
idosos, para suscitar respeito e demostrar seriedade na corte (Groppo, 2006). 
Mesmo no início do século passado, homens e mulheres eram mais valorizados ao 
ingressarem na fase produtiva/reprodutiva de sua existência do que quando ainda 
habitavam a sua ‘mocidade’. Por isso, não mediam esforços para parecerem mais 
velhos, assumindo posturas e adotando hábitos geralmente associados às pessoas 
maduras- bigodes, roupas escuras e um quê de solenidade, aspecto grave etc.- 
como forma de inspirarem seriedade (ESTEVES E ABRAMOVAY, 2009). [...] Tal 
cenário começa a mudar após a Segunda Guerra Mundial, quando a juventude 
passa a ocupar crescente lugar de destaque nos diversos campos: na ciência, no 
Estado, na igreja, no mercado e na mídia (BARBIANI, 2007 apud SCHERER, 2013, 
p. 27). 

As mudanças decorrentes desse período, da segunda guerra mundial, 

especialmente, das últimas décadas do século XX, inseriram as juventudes em um patamar 

antes nunca alcançado. A mídia e o mercado, por vezes, contribuíram para que estes 

sujeitos passassem a assumir certo status socialmente. “Criam-se programas de televisão, 

produtos especiais para o “público jovem”, ou seja, o mercado começa a ver e a investir no 

jovem como consumidor” (SCHERER, 2013, p. 28). Os jovens, antes tido como um sujeito 

que não era criança, mas tinha características ditas infantis, hoje, por meio da lente do 

mercado, é visto como um sujeito em potencial poder de consumo e como “novo” nicho de 

mercado que contribuiu, para o fortalecimento e manutenção da lógica capitalista de 

produzir e acumular, “na qual o valor do indivíduo é proporcional ao seu poder de compra” 

(SCHERER, 2013, p. 28). 

É inserido e imerso nessa sociabilidade, que mercantilizar a vida, as relações 

sociais, os valores e a cultura, que supervaloriza o “Ter” em detrimento do “Ser” como 

atributo que dar visibilidade as pessoas, transformando o SER cidadão em um sujeito que 

só se materializa por meio do mercado, afirmando o que Mota (2011) denomina por cidadão-

consumidor, que jovens vão sendo seduzidos e devorados pela lógica desumana do 

consumismo.  

 

Neste contexto, poucos são os jovens capazes de todos os produtos que lhes são 
ofertados, mas a imagem de jovem consumidor, difundida pela publicidade e pela 
televisão, oferece a identificação para todas as classes sociais, o que pode vir a 
acarretar um aumento da violência entre os que se sentem incluídos pela via da 
imagem, mas excluídos das possibilidades de consumo (Kenl, 2007). [...] Os sujeitos 
que são impedidos de satisfazer essas necessidades fabricadas pela indústria 
cultural podem expressar o sofrimento que decorre desta insatisfação em gestão de 
violência(SCHERER, 2013, p. 28-29). 

 

A violência a qual são expostos é de uma brutalidade tão perversa que chega 

até ser desumana e descabida. Para Scherer (2013) “A violência, a qual são submetidos 

(grifo meu), em muitos casos, pode ser considerada expressão trágica de necessidades não 

atendidas” (SCHERER, 2013, p. 29). 



 
 

 

                  

Contudo, se por um lado as juventudes são vistas como potenciais 

consumidores e “objeto” de lucro do capital, por outro, este segmento, especialmente, 

aqueles oriundos da classe sociais mais desfavoráveis, são visualizados como sujeitos 

odiosos e suspeitos constantes de atos e práticas de violências. “Constrói-se uma visão 

social das juventudes como um “perigo para a sociedade”; reforça-se a visão das juventudes 

como “problema” que precisa ser tratado” (SCHERER, 2013, p. 29).  

Essa assertiva é tão verdade quando, por exemplo, cotidianamente assistimos 

ou presenciamos, na mídia ou em debates formais e informais, a propagação e 

disseminação de um ódio revestido de “justiça” em relação a juventude pobre e negra, 

especialmente, em relação àqueles que praticaram ou praticam algum tipo de crime, os tão 

odiosos “menores infratores”, sujeitos temíveis, criminosos e dotados “naturalmente” de uma 

desumanidade.  

Nessa perspectiva, a juventude de classe média e alta se constitui, normalmente, no 
‘novo nicho do mercado’, representando socialmente o ‘artigo da moda’, enquanto, 
muitas vezes, a imagem da juventude de baixa renda é associada à delinquência, ao 
‘problema’. Desta forma, percebe-se a necessidade de ver as juventudes em sua 
pluralidade, uma vez que a estas são destinados tratamentos e concepções 
diferentes dentro de uma mesma sociedade [...] Reforça-se, socialmente, a 
dualidade entre o bem e o mal, o ‘mocinho’ e o ‘bandido’ da história com contexto da 
sociedade, na qual o ‘mocinho’ é o jovem do bairro que se veste ‘bem’, e o ‘bandido’ 
é o jovem ‘revoltado’ da favela (SCHERER, 2013, p. 30). 

 

Essa concepção e percepção, construída e disseminada socialmente sobre as 

juventudes, resultou e tem resultado na rotulação, estigmatização e criminalização desse 

segmento, principalmente, da sua parcela pobre, negra, moradora de favelas e 

comunidades populares que, em decorrência dessa criminalização, tem sido exterminada, 

“encarcerada” compulsoriamente e alvo de políticas repreensivas e punitivas,que resultaram 

e contribuíram para a invisibilização3 das juventudes e suas demandas.  

Segundo Rovaron (2013) as políticas destinadas para as juventudes, 

historicamente, contribuíram para reproduzir identidades estigmatizantes e preconceituosas, 

asfixiando, portanto, qualquer iniciativa e tentativa séria de análise e compreensão sobre 

esse segmento e de propostas que afirmassem seus direitos humanos e uma sociedade 

radicalmente democrática.  

                                                           
3
A esse respeito (SCHERER, 2013, p. 32) vai afirmar que “este processo de invisibilidade pode afetar 

todas as classes sociais, assim como todas as juventudes. No entanto, a juventude pobre mostra-se 
como a juventude mais afetada pelos processo de invisibilização, uma vez que sobre estes são 
atribuídos certos rótulos que normalmente não são impostos nos rostos das juventudes de classe 
alta, que têm poder de compra e, que por isso, possuem maior status em uma sociedade guiada por 
processos econômicos. Logo, a imagem da juventude pobre é associada à revolta, sendo que a 
revolta [...] não nasce do nada, mas mostra-se como um processo de contestação que invisibiliza, 
que retira a fala e estigmatiza sujeitos que atuam em um palco onde a violação de direitos é uma 
constante”.  



 
 

 

                  

Esse papel de “perigoso” constituiu-se em uma máscara que invisibiliza e humilha, 
colocada normalmente na face das juventudes pertencentes a estratos sociais 
menos favorecidos [...] Como consequência, a juventude pobre e vulnerabilizada é 
constantemente invisibilizada, sendo que está invisibilidade não se manifesta no que 
esconde, mas sim no modo cruel com que revela imagens distorcidas de uma 
projeção que não observa toda a complexidade do fenômeno a que se refere 
(SCHERER, 2013, p. 31).  

 
Porém, se por um lado a juventude pobre é visibilizada nos diversos espaços 

como causadora primeira da violência urbana e como “problema” social que precisa ser 

“tratado” (SCHERER, 2013),por outro lado,parcela dessa população não é visibilizada e 

percebida. 

O mesmo sentimento de “justiça” e de indignação manifestado pela mídia e por 

parte da sociedade, em situação que legitimam o preconceito e fere os direitos 

humanos,não são utilizados para reclamar direitos humanos, dentre eles a vida, dos 

milhares de adolescentes e jovens que estão sendo mortos e exterminados nas periferias 

por agentes do Estado (policiais) e grupos de extermínio associados ao Estado ou mesmo 

quando estes estão em situação de precariedade e abandono, por não terem tido acesso, 

em sua integralidade e plenitude, as políticas sociais públicas para o atendimento das suas 

necessidades e demandas. 

A invisibilidade a qual estão sujeitos, antes mesmo de nascerem e durante todo 

seu processo de vida, é de uma perversidade tão absurda que mascara seus rotos impedido 

o reconhecimento e valorização das suas potencialidades, bem como a elaboração e 

implementação de propostas capazes de fazer o enfrentamento em sua raiz das 

“problemáticas” que os afligem. Permanecendo oculta a percepção desse segmento como 

sujeito de direitos e potencial construtor de mudanças sócio - estruturais. 

Portanto, para romper com os processos de invisibilização ou mesmo da 

visibilização alienante, possível pela via do mercado e pela via da criminalização, “faz-se 

necessário compreender, antes de tudo, os cenários onde atuam as juventudes, ou seja, as 

principais problemáticas que afligem a juventude, uma vez que estas tendem a aparecer 

para a opinião pública como icebergs, isolados de um contexto mais geral” (SCHERER, 

2013, p. 34).  

Conhecer o contexto das juventudes, partindo da realidade concreta, constitui 

uma das premissas fundamentais, e porque não dizer fundamental, para entender e 

compreender as juventudes na atualidade e dar visibilidade as demandas, necessidades e 

as conseqüências que os processos de ausência e negação de direitos e de suportes 

públicos implicam para o reconhecimento e afirmação desse segmento como sujeitos de 

direitos e protagonistas de sua história.  

 

 



 
 

 

                  

3. JUVENTUDE POBRE E A VIOLÊNCIA HOMICIDA EM NATAL/RN: 

DESDOBRAMENTOS DA CULTURA CRIMINALIZADORA, CLASSISTA E 

RACISTA 

 

 

 A violência é um fenômeno amplo, multifacetado, multicausal e possui 

diversos determinantes que condiciona a vida social e as relações sociais como um todo. 

Contudo, embora a violência se revele como um fenômeno complexo, que possui diversas 

formas de se manifestar e ser conceituado, já que para compreender a violência em toda 

sua complexidade é necessário levar em consideração aspectos históricos, socioculturais, 

econômico e etc., ou seja, observá-la no tempo e no espaço, em geral, esse fenômeno é 

definido como toda expressão arbitraria, autoritárias e desumana que venham ferir 

fisicamente, psicologicamente ou simbolicamente a dignidade física ou moral dos sujeitos. 

Corroborando com esse entendimento Chauí (1999) definiu a categoria violência como  

(...) 1) tudo o que age usando a força para ir contra a natureza de alguém (é 
desnaturar); 2) todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade 
de alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de transgressão 
contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como direito. 
Conseqüentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/o 
psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela 
opressão e intimidação, pelo medo e o terror (...) (CHAUÍ, 1999, p.3-5). 

 

 Desta forma, é possível perceber que a violência aqui não se restringe, 

portanto, a atos agressivos e violentos, produto e resultante unicamente da ação individual 

dos sujeitos, mas está para além desse entendimento. Configurando-se também como algo 

que pode ser expresso via organização historicamente determinada, que produz e reproduz 

um modelo de produção desigual, nesse caso o capitalista, que cotidianamente produz 

pobreza, desigualdades sociais, miserabilidade, precarização das condições de vida, 

reproduzindo e reforçando valores fundamentados no individualismo, na negação do outro, 

na mercantilização das relações sociais e na degradação de todos os aspectos da vida 

social. 

 Contudo, embora, saiba-se que na contemporaneidade a violência se 

generalizou e espalhou para os diversos espaços e nichos sociais atingindo, sem distinção, 

o conjunto da sociedade, Medeiros, Paiva & Bezerra vão afirmar que: 

a violência pode atingir a todos, de diferentes formas, masexistem populações e 
grupos sociais que estão mais vulneráveis devido as precárias condições de vida, e 
são mais atingidos do que outros, sobretudo no que diz respeito às formas mais 
graves da violência, como os homicídios, que violam o principal dos direitos 
humanos: o direitos a vida (MEDEIROS, PAIVA & BEZERRA, 2013, p. 240). 

 Diante disso, é possível afirmar que existe uma relação muito estreita e direta 

entre violência e segmentos sociais mais vulneráveis. As mortes por homicídios no Brasil e 



 
 

 

                  

de modo, particular, em Natal/RN, universo empírico desse trabalho, tem faixa etária, 

cor/raça, gênero, território e classe social (WAISELFISZ, 2013). Os dados a seguir revelam 

essa assertiva.  

Entre 1980 e 2011 foram a óbito no Brasil cerca de 1.327.829 jovens. Desse 

total: 886,084 das mortes foram resultados de causas externas, 216.630 por violência 

envolvendo acidente de transporte, 43.135 por suicídio e 407.169 por homicídio. O 

homicídio, como revela os dados, constitui a causa de morte que mais tem vitimizado os 

jovens (WAISELFISZ, 2013).  

Analisando os dados referente ao ano de 1980, em que as taxas de mortes de 

jovens por causas externas chegaram a um pouco mais de 52,9%, os dados de 2011 se 

mostraram ainda mais alarmantes. Segundo dados registrados pelo Sub sistema de 

Informação sobre Mortalidade – SIM,das 46. 920 mortes de jovens registradas em 2011 

34.336 dos óbitos foram ocasionados por causas externas. Percentual que representou 

73,2% das mortes por jovens no período. 

Observar-se com isso, que “os homicídios são hoje a principal causa de morte 

de jovens de 15 a 24 anos no Brasil e atingem especialmente jovens negros do sexo 

masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos” 

(WAISELFISZ, 2013, p. 9). 

Contudo, embora a juventude venha se apresentando na atualidade como o 

principal alvo das mortes por homicídios, a violência letal não tem atingido de igual forma a 

totalidade da população juvenil. Jovens negros e pardos têm se configurado como o alvo 

principal da violência na conjuntura atual.  

Dados do SIM/DATASUS do Ministério da Saúde confirmam essa assertiva 

quando “mostram que mais da metade dos 2.198 mortos por homicídios em 2011 no Brasil 

eram jovens (27.471, equivalente a 52,63%), dos quais 71,44% negros (pretos e pardos) e 

93,03% do sexo masculino” (WAISELFISZ, 2013, p. 9). Ainda em relação a divisão dos 

homicídios por gênero Waiselfisz (2013) revela que 

 

Os estudos existentes coincidem na afirmação de que a vitimização homicida no 
país é notada e fundamentalmente masculina. A feminina só representa 
aproximadamente 8% do total de homicídios, mas com características bem 
diferenciadas da mortalidade masculina (WAISELFISZ, 201, p. 74). 

 
Muito embora, esses dados representem uma realidade que é nacional, de forma 

genérica, não apresentando as particularidades de cada município, ao se fazer o confronto 

entre esses dados e os números representativos da realidade da capital do estado do Rio 

Grande do Norte, Natal, é possível inferir que a realidade não é tão destoante assim da 

apresentada em nível nacional.  



 
 

 

                  

Segundo Waiselfisz (2013), Natal vem se tornando, nas últimas décadas, uma 

das capitais que mais tem aumentado os índices de violência de homicídio contra os jovens. 

Entre o ano de 2001 a 2011 Natal registrou 1.057 mortes por homicídios de jovens, parcela 

que representou (por 100 mil habitantes) 267,3% das mortes ocorridas durante todo o 

período.   

Esse quantitativo colocou a cidade Natal, entre os anos de 2009 a 2011, em 55º 

posição no ranking das capitais que mais mataram seus jovens. Durante esses três anos, 

registrou-se em Natal 476 mortes por homicídios de jovens (Waiselfisz, 2013). Corroborando 

com esses dados Hora, Medeiros & Dantas (2013) revelam que entre agosto de 2009 a julho 

de 2010, período correspondente a 11 meses, morreram4 em Natal o total de 384 jovens 

entre 15 a 29 anos de idade.  

Analisando os dados disponibilizados por Hora, Medeiros e Dantas é possível 

observar que na região Norte da cidade foram registrados 163 mortes de jovens. Seguida da 

zona Oeste com 127 mortes. Quanto as mortes por bairros e região é possível observar que 

na zona Norte os bairros que lideram o ranking de morte de jovens são: Nossa Senhora da 

Apresentação com 47 mortes, Potengi com 32 mortes e Lagoa Azul com 29 mortes. No que 

diz respeito a zona Sul os bairros que tiveram maior incidência de óbito de jovens foram: 

Lagoa Nova com 13 mortes, Nova Descoberta com 8 mortes e Ponta Negra com 6 mortes. 

Em relação aos bairros da zona Leste as mortes de jovens concentraram nos bairros das 

Rocas com 11 mortes, Alecrim com 10 mortes e Cidade Alta com 8 mortes. Já no que se 

trata dos bairros da zona Oeste os bairros com maiores incidência em mortes de jovens 

foram: Felipe Camarão com 40 mortes, seguido das quintas com 16 mortes e Cidade Nova 

com 10 mortes.  

Logo, é possível constatar que as maiores incidências de mortes de jovens por 

bairro e região encontram-se concentradas nas regiões Norte e Oeste, nos bairros Nossa 

Senhora da apresentação e Felipe Camarão, áreas da cidade com maior concentração de 

pobreza e desigualdade social que são cotidianamente criminalizadas pela mídia e 

sociedade. 

Do ponto de vista da divisão das mortes por gênero é possível concluir que as 

mortes, em quase sua totalidade, 310 delas mais precisamente, tiveram como alvo os 

jovens homens entre 20 a 24 anos de idade. Seguida de jovens, também adolescentes 

segundo o ECA, de 15 a 19 anos de idade.  

Ainda comparando esses dados com as informações disponibilizadas por Araújo 

(2013) é possível revelar o panorama da violência em Natal nos últimos dois anos, 2012 a 

2013, e as tendências de crescimento de mortes de jovens entre 14 a 21 anos de idade.  

                                                           
4
 As mortes aqui não estão classificadas por tipo de morte, se violenta, natural e etc.  



 
 

 

                  

Em 2012, de janeiro a dezembro, foram a óbito, por causas naturais e violentas e 

não registradas, 323 jovens entre 14 a 21 anos de idade. Sendo que desse percentual 286 

jovens não respondiam a processos judiciais e 32 estavam cumprindo medida 

socioeducativa.  

Segundo ainda informações disponibilizadas pelo Judiciário em 2013, entre 

janeiro e agosto do mesmo ano, morreram um total de 270 jovens, dos quais 253 não 

respondiam a processos judiciais e 17 estavam cumprindo medida socioeducativa. Esse 

dado, segundo matéria da tribuna do norte, publicada em 16 de Agosto de 2013, 

corresponde a 83,59% do total de óbitos registrados na faixa etária de 14 a 21 anos ao 

longo de 2012.  

Ainda que os dados cruzados aqui se mostrem, por sua vez, desencontrados e 

imprecisos é importante ressaltar que, apesar da precariedade das informações, as fontes 

são coincidentes em dois aspectos: 1º que os níveis de mortes de jovens se apresentam e 

permanecem elevados e 2° que é possível observar que o principal alvo de mortes por 

causas violentas ainda continua sendo a juventude pobre e moradora das grandes e 

pequenas periferias e comunidades populares.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

Assim sendo, é possível concluir que existe no Brasil uma violência letal, 

seletiva, racista e criminalizante que insiste em ver a juventude pobre, negra e moradora das 

comunidades pobres como sujeitos transgressores, que estão prontos, não apenas para 

tomar os pertences de outrem, aquilo que é material, mas para lhes roubar aquilo sem o 

qual não dar para usufruir as demais coisas ofertadas pelo mundo: a vida. 

No entanto, ainda que exista na sociedade uma predisposição para criminalizar a 

juventude pobre e negra, legado das legislações repressivas e da cultura escravista, ainda 

se faz necessário realizar uma reflexão sobre a juventude pobre e insistir em processos de 

análises críticos, que alcancem a totalidade das questões e da realidade, para que 

concepções aparentes, fragmentadas e reducionistas, ausentes de historicidade, não sejam 

reificadas e rupturas na dimensão subjetiva e material, na perspectiva dos seus direitos 

humanos e para além dos Direitos Humanos, sejam empreendidas e concretizadas. 

 Diante de tudo, só restam algumas indagações: por que o Estado não é 

responsabilizado e indiciado pelos órgãos da justiça e pela própria sociedade por tamanha 

negligencia, omissão e descaso frente aos direitos da população, incluindo aí, a população 



 
 

 

                  

infanto-juvenil? Por que a “carne negra”, historicamente, é a “carne mais barata do mercado” 

e tem ido de graça para os presídios? Impunidade para quem? Já que nesse país, negros e 

brancos cometem exatamente os mesmos crimes, mas uns são maioria nas cadeias e 

outros, nas faculdades? Quantos adolescentes e jovens terão que morrer para que o Estado 

se posicione e implementem políticas que promovam seus direitos humanos e estes deixem 

de ser visibilizados e valorizados pela lente do consumo e da criminalidade? 

 Estes são alguns questionamentos que estão colados na ordem do dia e que 

precisam serem problematizados e debatidos para que processos e concepções 

emancipatórias sejam construídos e disseminados e que o sujeito jovem seja reconhecido e 

afirmado como sujeito de direitos, capaz, portanto, de construir e reconstruir sua história e 

protagonizar processos de mudanças e transformações. 
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