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“A VIDA DA GENTE É UM NADA NO MUNDO”: reflexões sobre as narrativas de jovens 

em conflito com lei 

 

Ingrid Lorena da Silva Leite1 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo traz a discussão central abordada sobre as 
narrativas de jovens que cumprem medida socioeducativa de 
internação no Centro Educacional Patativa do Assaré (Cepa). 
Proponho também reflexões, referentes aos dados do Mapa da 
Violência de 2014, que aponta um perfil para juventude vítima 
de homicídios. São negros, pobres, nordestinos e de bairros 
pobres. Foi a partir da pesquisa em campo no Cepa que foi 
possível apresentar traços de uma realidade desigual e a 
―violência que não sangra‖, tendo em vista as violações de 
direitos e as múltiplas expressões da questão social, que 
perpassa todo esse cenário. 
 
Palavras-chave: Juventude. Violência. Direitos. 
 
ABSTRACT 
 
This article presents the central discussion addressed on the 
narratives of young people who meet admission of socio-
educational measures in the Educational Center Patativa of 
Bakewell (Cepa). I also propose reflections, related to Violence 
Map data 2014, pointing a profile for youth victim of homicide. 
Are black, poor, northeastern and poor neighborhoods. It was 
from the search field in the strain that could be presented traces 
of an unequal reality and "violence that does not bleed," in view 
of the rights violations and multiple expressions of social issue 
that pervades this whole scenario. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Duas categorias centrais dão sentido a este artigo, juventude e violência, que 

são, cotidianamente, costuradas pela realidade dinâmica e complexa. Inicia-se uma breve 

discussão sobre violência, tendo em vista sua intensidade e pluralidade, podendo ser 

abordada de diversas formas. As primícias reflexões sobre a violência, inicialmente, 

entendida como uma ação, que produz e se reproduz através do uso da força, seja física ou 

não, no universo. Conforme Chauí (1999), toda violência age contra a liberdade, contra a 

vontade e contra espontaneidade do ser violentado, uma vez que brutaliza, coage, 

constrange e viola sua natureza, tratando seres como objetos. Nesse momento, percebe-se 

que os jovens brasileiros vivem e sobrevivem enfrentando diversas situações de violência, 

que, muitas vezes, vistos como transgressores, são ao mesmo tempo vítimas. 

Para Zaluar (1999), essa força se torna violência quando ultrapassa 

determinados limites ou perturba acordos tácitos e regras que ordenam relações. A 

percepção do limite e da perturbação (e do sofrimento causado), que vai caracterizar um ato 

como violento ou não, sempre varia de acordo com o contexto histórico e cultural. Isso 

dificulta elaborar uma definição do fenômeno, sempre contingente e relativo. A violência 

constitui um tipo de relação social marcada pela negação do outro, como aponta Zaluar: 

[...] pouco espaço existente para o aparecimento do sujeito da argumentação, da 
negociação ou da demanda, enclausurado que fica na exibição da força física pelo 
seu oponente ou esmagado pela arbitrariedade dos poderosos que se negam ao 
diálogo (ZALUAR, 1999, p.8). 

De acordo com o exposto, toma-se violência como assinala Carlos Roberto 

Drawin (2011), uma problemática complexa, podendo ser abordada por diferentes 

perspectivas. O autor apresenta dois principais pressupostos para compreender a violência 

em uma abordagem antropológica. Sendo o primeiro pressuposto considerar a violência 

como um fenômeno complexo que pode ser objeto de múltiplas interpretações, não tendo 

uma única abordagem correta, tratando-se de compreender os processos e as diversas 

formas de violência. O segundo pressuposto, toma esta categoria sem pertencimentos a 

uma disciplina evidenciando suas ramificações e intensidade. Assim, podemos designar 

―violência como uma problemática e um objeto híbrido‖. Deve-se destacar que nessa 

abordagem, o sentido antropológico da violência está relacionado com existência do 

homem, ou seja, especificamente humano. Segundo Carlos Roberto Drawin: 

[...] se a violência está vinculada a uma condição antropológica fundamental, isto é, 
se é um fenômeno especificamente humano e se o que define essencialmente 
humano, a sua diferença específica, é a cultura, então a violência está 
intrinsecamente ligada à cultura; se o que chamamos de cultura é construção 
material e simbólica complexa, que emergiu do processo evolutivo como uma 
estrutura necessária para compensar e ultrapassar o déficit biológico de nossa 
espécie e seu decorrente desamparo psicológico, e se a cultura, por conseguinte 
está a serviço da vida humana e a violência é intrinsecamente vinculada a cultura, 
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então a cultura produz simultaneamente as condições de vida e da violência, ou 
seja, ela estranhamente parece negar-se mesma, se a cultura nega a si mesma, 
mas essa negação não é uma simples superação de si,[... ]mas essa é uma 
contradição a partir da qual a cultura se auto afirma e se transforma, sendo a 
violência um elemento constitutivo dessa dialética interna da cultura, assim o 
desenvolvimento histórico da cultura, pode ser designado por comodidade do 
processo civilizatório. (DRAWIN, 2011, p.18). 

 

Segundo essa preposição, é possível interpretar que a violência é incorporada à 

cultura de um país, sendo ela criada e alimentada pela própria sociedade de maneira 

subliminar ou não, podendo ser percebida através de seus costumes, palavras e atitudes 

mais comuns, assim, construindo um emaranhado de teias. Segundo Carlos Roberto Drawin 

(2011), a violência eclode no centro do coração do mundo civilizado, e menciona que se, 

realmente, a relação da cultura e violência for correta, existem mecanismos culturais que 

podem neutralizar sua possível eclosão, sendo esta uma saída ou solução para reprodução 

e produção da violência, aspirando à cultura para sua proliferação. Segundo Oliven (1982), 

a violência no Brasil se tornou mais visível a partir de 1964, na Ditadura Militar, com o 

binômio ―segurança e desenvolvimento‖, pois nessa época havia uma constante violação 

dos direitos sociais 

Quando o autor destaca o período da Ditadura Militar, percebe-se que com o 

legado de 21 anos de vigência de um regime autoritário (1964-1985) ainda temos marcas 

problemáticas para uma efetiva construção de um Estado de Direito, comprovando o fato de 

que a redemocratização do regime de governo perpassa por processos de desconstrução, 

tendo em vista a democratização das instituições do Estado. Para Adorno (2000), esse 

processo é complexo e lento, além de representar uma espécie de "rito de passagem" de 

um regime autoritário para um democrático, considerando-se que "não se pode desprezar o 

peso do autoritarismo social e das heranças deixadas pelos regimes autoritários 

encarregados do controle repressivo da ordem pública" (2000:132). 

César Barreira (2004) afirma que o legado autoritário aparece claramente nas 

práticas ilegais e no uso indiscriminado da violência por parte dos aparelhos repressivos. O 

uso da tortura nas batidas policiais e nos interrogatórios aparece como marca de 

continuidade de práticas habitualmente empregadas. A tortura no regime autoritário era uma 

prática recorrente nos interrogatórios dos presos políticos e passou a ser um exercício 

frequente nas detenções e nos inquéritos envolvendo pessoas pobres, negras e 

desempregadas. Se essas práticas aparecem como um legado do regime autoritário, os 

governos democráticos enfrentam o desafio de implementar uma política de segurança 

pública capaz de prevenir e combater a criminalidade e de manter a ordem, tendo como 

referência os princípios do Estado de Direito. Merece uma reflexão da sociedade e do 
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governo o estágio atual da violência, porque ela abrange todos os campos da convivência 

humana.  

De acordo com Elias (1993), em uma sociedade, onde não existe um monopólio 

da violência do Estado forte e estável, existe um maior espaço para manifestação livre das 

emoções e grau mais alto de ameaças físicas. Segundo o autor, o controle da violência 

física se torna um imperativo na medida em que a sociedade fica especializada, com maior 

divisão do trabalho, quando os níveis de interdependência entre os indivíduos aumentam. 

Nesses contextos, torna-se uma ameaça social o indivíduo que expressa livremente seus 

impulsos e emoções, ou afirma a conquista do ―direito a ter direito‖.  O Estado moderno, no 

contexto de transição do feudalismo para o capitalismo, ocorrido entre os séculos XV e XVIII 

(WEBER, 1991) desencadeou um processo de instauração de uma nova ordem societária, 

que traz intrínseca a subordinação do homem ao capital. Dessa forma, parece-nos que para 

compreender a violência em sua complexidade é preciso ir além de suas manifestações 

aparentes, entendendo seus processos de produção e reprodução nesta organização social 

determinada.  

Na contemporaneidade, as subordinações da sociabilidade humana às coisas 

mostram um desenvolvimento econômico que se traduz como barbárie social. Em tempos 

de ―capital fetiche2‖, como denomina Iamamoto (2008), verifica-se a condensação e o 

agravamento da alienação, da invisibilidade do trabalho e a radicalização das expressões da 

questão social. Pode-se distinguir que a cultura da violência do país se instaurou com a 

solidificação da sociedade capitalista, disseminando sua lógica dominante. 

Aos olhos do Estado, mais próximas dessa problemática, são as instituições 

encarregadas do uso legítimo da força, realizando controle social sobre as ações dos 

indivíduos. A polícia é o nosso agente de imigração em desvio de função: toma para si 

anseios do grupo, reproduzindo a busca de um culpado. Deve-se entender como controle 

social a capacidade de se autorregular de acordo com princípios e valores desejados, dando 

preferência à sociedade sobre o indivíduo, conforme destaca Lapassade (1989).  

A ideia de controle social nos remete à sociedade em seu conjunto e ao Estado 

como órgão central de controle. O monopólio estatal da violência legítima é o elemento 

principal para essa noção de controle. Assim, a violência institucionalizada, que é veiculada 

ao tipo de violência exercida pelo Estado, violência esta, advinda do aparato policial e dos 

                                                           
2 

O capital fetiche é o capital que rende juros, ―o capital dinheiro aparece como coisa autocriadora de 
juro, dinheiro que gera dinheiro (D – D’), obscurecendo as cicatrizes de sua origem (...). A essa forma 
mais coisificada do capital, Marx denomina de capital fetiche. O juro aparece como se brotasse da 
mera propriedade do capital, independente da produção e da apropriação do trabalho não-pago.‖ 
(IAMAMOTO, 2008, p.121) 
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diversos sistemas de encarceramento e de tutela a partir do qual se tornam alvos parcelas 

consideráveis da população, ou seja, a violência praticada diretamente sobre os corpos 

como aponta Foucault (2009). Essa violência, dentro de uma ampla gama de objetivos, se 

mostra mais diretiva e atuante quanto à sua intenção de controlar e/ou de exterminar 

parcelas específicas da população. Como afirma Nascimento: 

[...] o pobre é representado como um bandido em potencial. Suas imagens são, 
sobretudo, a dos moradores de rua, e entre estes, os pivetes, que cheiram cola e 
roubam os transeuntes nas praças e nas ruas das grandes cidades. Sua figura mais 
ilustrativa é a do bandido urbano, ―indivíduo geralmente escuro e nordestino‖ 
(NASCIMENTO, 1994, p. 43). 

 

Segundo Nascimento, existem grupos sociais que não têm uma participação no 

mundo do trabalho, não tendo condições mínimas de sobreviver. Estes sujeitos são 

desvalorizados, excluídos parcial ou totalmente da órbita do ―ter direitos‖. Ainda de acordo 

com Hannah Arendt (2001), existem grupos socais que são recusados ao espaço de 

obtenção de direitos. Estes grupos sociais passam de ―não ter direitos‖ a ―ter direitos‖. Sem 

serem reconhecidos como semelhantes, a tendência é expulsá-los da órbita da humanidade. 

Passam, assim, a ser objeto de extermínio. Como assinala Nascimento (1994, p.45), ―o 

excluído moderno é assim, um grupo social que se torna economicamente desnecessário, 

politicamente incômodo e socialmente ameaçador, podendo, portanto ser fisicamente 

eliminado‖. 

Este último aspecto que funda o cenário de violência possui uma ordem lógica. 

Proliferam-se programas de apelo à violência, nos quais são apresentados crimes, assaltos, 

mortes e barbaridades, muitos tendo os jovens como protagonistas. Cotidianamente, há algo 

terrível acontecendo. Sair de casa, para muitas pessoas, pode significar ―a morte‖. Ficar em 

casa também. É como se não houvesse escapatória. Tudo é apresentado como se fosse algo 

natural. Todos os casos de violência cotidiana parecem brotar do nada, com a perspectiva da 

naturalização. Essas práticas, na maioria das vezes, são tratadas como fruto apenas da 

"maldade" alheia. Não há relação nenhuma com o modo de vida estabelecido pela sociedade 

capitalista – na qual se aprende a querer o que não se precisa – com o modo de vida 

estabelecido ou com o consumo desgovernado. Não há história, não há contexto. É como se 

fosse somente a violência por si e sem interesse, por parte de muitas pessoas, em criar 

conhecimento sobre a realidade.  

Começa a se gestar a ação do "justiçamento": ―Se não há justiça, então eu 

mesmo vou fazer.‖ O que dizer dos linchamentos ou da cena bárbara de um jovem negro 

sendo espancado por muitas pessoas que o amarram em um poste com uma corrente de 

bicicleta no pescoço. Parece natural para muitas pessoas esse fato que ocorreu no dia 01 
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de fevereiro de 2014 na cidade do Rio de Janeiro. Porque, para o senso comum, aquele 

jovem negro e, morador de rua, é o "inimigo" que povoa a cabeça de cada um que vive sob 

a lógica do capitalismo. Então, nada pode ser mais ―correto‖ do que ―fazer justiça com as 

próprias mãos.‖  

Essa lógica que traça fortemente a relação entre ―juventude‖ e o ―problema da 

violência‖ no mundo moderno é um recorte frequente. A juventude na contemporaneidade 

tem vivenciado as mais diversas expressões da violência, tendo em vista a produção e a 

acumulação da sociedade capitalista e os modos de vida que são produzidos, evidenciados 

através do consumismo e do individualismo. Pensar sobre ―juventude‖ torna-se central na 

medida em que as muitas concepções definem visões e também a atuação do poder 

público. No entanto, ―juventude‖ pede um aprofundamento sobre a própria construção da 

categoria, haja vista que sua construção é constantemente substantivada. Questão colocada 

por Machado Pais (1990) à sociologia da juventude, explorar não apenas as possíveis 

diferenças entre os jovens ou grupos de jovens (em termos de situações, expectativas, 

aspirações, consumos culturais, por exemplo), mas também, e, principalmente, as 

diferenças sociais que entre eles existem.  

Acredita-se que juventude deve ser estudada e interpretada como uma 

construção social e histórica, que destaca as ―singularidades inquietantes‖ e as ―trajetórias 

de vida‖ dos indivíduos para compreender o lugar social desse grupo na 

contemporaneidade. Para Camila Holanda Marinho (2012), é importante ressaltar que ser 

jovem significa uma experiência além de um fator geracional, pois as condições culturais, 

que emanam dos processos de socialização, que compõem códigos deferentes de 

incorporar, perceber e apreciar os modos de vida juvenil, as subjetividades desses sujeitos, 

não pode ser apreendido de forma simplista, sem considerar as dimensões culturais 

experimentadas por eles. (Id, 2012). Para a autora, também é importante considerar a rede 

de afetos constituídos pelos jovens para compreender como suas trajetórias de vida são 

narradas.  

Definir juventude é uma tarefa difícil, pois existem diversas definições. Tendo 

isso em vista, considera-se juventude como uma categoria sociológica construída repleta de 

diferenças e subjetividades. As juventudes existem para dar noção às complexidades e 

universos sociais existentes, compreendem-se as classes sociais, os sentidos e os 

significados atribuídos pelos sujeitos a partir das suas experiências vivenciadas e/ou 

compartilhadas. De acordo com Souza: 

Isso significa dizer que não existe ―a juventude‖, mas juventudes que expressam 
situações plurais, diversas e também desiguais na vivência da condição juvenil. No 
entanto, a simples utilização dessa expressão no plural não garante, por si só, o 
reconhecimento das realidades vividas pelos jovens, por parte de quem a anuncia. 
Utilizar a palavra juventudes no plural demonstra algum cuidado com as 
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generalizações que simplificam. Indica perceber os jovens como sujeitos que se 
distinguem e se identificam em suas muitas dimensões, tais como as de gênero, cor 
da pele, classe, local de moradia, cotidianos e projetos de futuro (SOUZA, 2011, 
p.25). 

 

Nessa apreensão do modelo de sociedade imposto pelo capital, em que há a 

supervalorização da posse de bens de consumo, em detrimento à formação integral do 

indivíduo, esses sujeitos são amplamente jogados pela visão de que são eles ―insaciáveis‖ 

em busca de autoafirmação, reconhecimento e pertencimento para valorizar a verdadeira 

essência do ser humano. Portanto, ingressam na precariedade do mercado de trabalho, no 

tráfico ou na criminalidade. Não se busca estabelecer uma visão generalista desse cenário, 

tenta-se elucidar a realidade vivenciada por esses jovens.   

A sociedade é caracterizada pela produção e pela reprodução de uma estrutura 

de desigualdades, constituindo um cenário que se apresenta uma juventude em crise, em 

que a juventude e a violência se constituem temas relativos e complementares. Dessa 

forma, a discussão sobre juventude surge em meio ao problema social, não se vislumbra 

outras formas de fazerem as discussões emergirem no discurso que perpasse pelas 

políticas públicas que garantam acessos aos direitos. A construção da identidade juvenil dos 

jovens, que perpassam por processos de estigmatização e do estereótipo que lhes é posto, 

ou seja, como a visão que a sociedade possui influencia a construção da identidade 

embasada na criminalidade e na violência, tendo em vista que os jovens são vistos como os 

principais protagonistas desse cenário de violência.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O perfil dos jovens em destaque nessa pesquisa são sujeitos pobres, que 

tiveram seus direitos violados. Isso mostra as faces da desigualdade social e as 

consequências que adensam as expressões da questão social, própria da forma de 

produção da nossa sociedade. Essa percepção traz definições como ―jovens em situação de 

risco‖, transformando essa categoria em base para programas sociais que pretendem 

―reintroduzir na sociedade‖ esses considerados ―excluídos‖. Assinala-se que os jovens estão 

mergulhados em uma realidade extremamente desigual, na qual transcorrem as expressões 

da questão social, esta produzida e reproduzida na relação anacrônica e desigual do 

trabalho x capital. A sociedade capitalista gesta as intensas desigualdades sociais, e busca 

simplificar ou ignorar o contexto social dos jovens. Assim, a violência apresenta uma 
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diversidade de significados. Um relato de um jovem cumprindo medida socioeducativa de 

internação no Cepa é emblemático: 

Todos os dias é a mesma coisa, se é para atendimento, para visita ou para ligar 
para mãe. Quando saio do dormitório sou revistado, eu fico nu e agachado, eles 
passam a mão em tudo, depois, quando volto, é a mesma coisa. Isso é um inferno, 
não dá mais

3
.  

 

É importante compreender como esses jovens são vistos e tratados nas 

unidades, pois o processo de estigmatização se gesta muito antes da apreensão desses 

jovens, ele se inicia, muitas vezes, antes dos mesmos terem praticado qualquer tipo de ato 

infracional, exemplo disso é o ―morar na periferia‖, que é um dos principais fatores de 

estigmatização. Em outras palavras, o local onde estes residem reproduz uma relação a 

seus moradores estigmas que atribuem a eles aspectos pejorativos de periculosidade, 

ameaça e marginalização. De acordo com Wacquant: 

A outra face deste processo de estigmatização territorial é a dissolução do sentido 
de lugar, ou seja, a perda de um quadro humanizado, culturalmente familiar e 
socialmente peneirado, com o qual as populações urbanas marginalizadas se 
identificam e no seio do qual se sintam entre si e em relativa segurança 
(WACQUANT, 2006, p. 30).   

 

Esse cenário de violência é evidente, o Mapa da Violência, publicado pela 

FLASCO, em 2014, mostra que, para o ano de 2012, o País contava com um contingente de 

52,2 milhões de jovens na faixa dos 15 a 29 anos de idade, que representa 26,9% da 

população de 194 milhões de habitantes. Mas, em 1980, existia 34,5 milhões de jovens, no 

total de 119 milhões de habitantes, que representava 29% da população. Quando se analisa 

a porcentagem, percebe-se que, em 1980, a população jovem era maior, por isso, ressaltar-

se-á alguns pontos importantes referentes a esse período para compreender o contexto 

socioeconômico.  

De acordo com o Mapa da Violência de 2014, entre os anos de 1980 e 2012, 

morreram no país cerca de 1.202.245 pessoas vítimas de homicídio, sendo 637.296 jovens, 

com idade entre 15 e 29 anos, o que representa 53% dos homicídios. Nos últimos quatro 

anos, de 2009 a 2012, foram 212.229 jovens vítimas de homicídios, sendo 113.321 jovens 

com idade entre 15 e 29 anos. Em 62 conflitos armados no planeta, entre os anos de 2004 e 

2007, morreram 208.349 pessoas, em quatro anos, 53,1 mil homicídios, 145 por dia.  

No Brasil, são 155 pessoas que morrem por dia, dados superiores aos conflitos 

armados. No Brasil, mata e morre mais que no mundo. Fortaleza ocupa o 2º lugar no 

                                                           
3 Jovem de 17 anos, chamado Abreu.  Diário de campo do dia 24 de junho de 2013.      
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ranking, onde a juventude morre mais. Foram 1.527.181 jovens assassinados, desde 670 

mil eram negros, sendo 43,9 por 100 mil habitantes, morrem quatro vezes mais negros 

jovens. A cada cinco mortes de jovens em Fortaleza, quatro são negros. Os jovens morrem 

mais, uma contradição social se alastra, o Estado do Ceará passou do 17° no ranking em 

números de homicídios em 1998, para 3° em 2012, referente ao homicídio da população 

jovem. Na região Nordeste, o número é de 12.092, no referido ano. De acordo com o Mapa 

da Violência, a taxa de homicídios dos jovens ascendeu para 176,4% em dez anos (2002-

2012). Na cidade de Fortaleza, em 2012, foram 1.920 jovens assassinados, ultrapassando a 

barreira dos 100 homicídios por 100 mil jovens.  

Em relação à política destinada a crianças e adolescentes em 1979, foi 

promulgado o novo Código de Menores, que se restringia aos ―menores‖, tendo uma 

questão de classe social bem definida, pois o ―menor‖ era o jovem pobre em grande maioria 

em situação de ―desagregação familiar‖. No final da década de 1980, com o processo de 

redemocratização do país, a sociedade organizada passou a lutar de forma intensiva pela 

defesa desse segmento. A Constituição Federal de 1988 traz a doutrina da proteção social 

integral destinada a crianças e adolescentes. Como afirma Pinheiro (2006), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) é promulgado em 1990 e, considerada uma legislação 

avançada, pois conceitua o paradigma da promoção e defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes como prioridade absoluta. Pela primeira vez na história desde a criação do 

Código de Menores em 1927, crianças e adolescentes passam a ser vistos como sujeitos de 

direitos, rompendo com a cultura do ―menor‖. Há uma legislação que traz crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos, como pessoa em desenvolvimento, que tem história 

e desejos. 

Portanto, a doutrina do ―menor em situação irregular‖ (inspiradora do Código de 

Menores) traz a marca da herança cultural correcional. Nessa situação, crianças e 

adolescentes pobres e brasileiros estavam em ―alguma‖ situação de irregularidade. Essa 

concepção somente foi revista com a Constituição de 1988 e com a Convenção sobre os 

Direitos da Criança de 1989 (ratificada pelo Brasil em 24.09.1990) e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990). Assim, no campo das leis, o ECA representou uma reviravolta, 

proporcionando condições legais para a reformulação das políticas públicas em favor da 

infância e da juventude. As políticas assistenciais passaram então a ser dirigidas a 

atendimentos compensatórios a toda criança e todo adolescente, que deles necessitassem. 

Portanto, observa-se que o segmento infanto-juvenil é o mais exposto às 

situações que revela o contexto de violação de direitos no Brasil. Muitas vezes, o ingresso 

no mundo infracional ocorre neste cenário, em que os ―sujeitos vítimas‖ também fazem 

―vítimas‖. Diante do exposto, a inclusão social desses jovens assume um caráter 



 
 

10 
                   

multidimensional, demandando ações que possibilitem o acesso aos seus direitos 

fundamentais. Além disso, é necessária a superação das formas discriminatórias e 

estigmatizantes mediante mudança não só política e econômica, mas, também, cultural.  

 

 

3 conclusão 

 

Tendo em vista a lógica dominante do capitalismo que está emaranhada nos 

processos sociais, econômicos, políticos e culturais, compreende-se que, em muitas 

situações, a realização das expectativas e do próprio sentido expresso da lei entra em 

colapso com as adversas condições sociais, que perpassam pela sociedade em face dos 

estatutos de igualdade política por ela reconhecidas, tendo em vista a lógica do capital que 

alimenta as desigualdades sociais. É inegável que a não efetivação dos direitos está 

costurada com as múltiplas expressões da questão social, oriunda da relação esquizofrênica 

capital x trabalho. Com isso, quando o direito é violado ou não efetivado, o sentido de 

diminuir as discriminações é alterado, pois em um cenário como esse, as discriminações 

aumentam e se agravam. 

Assim como Ana Carolina Pontes Ros (2011), acredita-se que para o 

enfrentamento dessa realidade é preciso ―enxergar e fazer enxergar‖ os reais processos de 

produção e reprodução dessa violência, pois só assim ela e as demais formas de violência 

que dela se desdobram poderão ser combatidas. É preciso entender que, se o capital é um 

sujeito abstrato e invisível, a forma como subordina e violenta a sociedade só poderá ser 

percebida em seus efeitos. Um deles está presente tanto em aspectos mais gerais, como na 

política, na economia e na cultura, quanto nas relações particulares dos sujeitos em sua vida 

cotidiana. Portanto, não é possível, mesmo que em recortes pontuais, dissociar qualquer 

forma de violência da estrutura em que ela está inserida, ou seja, do espaço e das 

condições sócio-históricas em que ela se produz e reproduz. 

Combinadas com outras determinações, as condições de vida desses jovens, 

sem dúvida, contribuem para a construção do quadro de violência no País, repercutindo nos 

delitos praticados por eles. Assim, considera-se tal problemática uma das particularidades 

da questão social na área da infância e da juventude, definida por Iamamoto (1997 e 2008) 

como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista. Para a autora: 

 

a questão social expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas, culturais 
das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, 
características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa amplos 
segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. (IAMAMOTO, 
2008, p. 26) 
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Em relação à violência que não sangra, explicita-se um elemento que surgiu 

durante a pesquisa de campo no Cepa. A figura materna presente nesse cenário dos jovens 

em conflito com lei. A mãe que visita se despede e retorna. Ela demonstra preocupação. 

São as mães que acompanham os encaminhamentos e audiências ao lado dos seus filhos. 

Mulheres que faltam o trabalho e dizem que lamentam ver seus filhos nessa situação. 

Ressalta-se que as famílias desses jovens, em sua maioria, são chefiadas por mulheres que 

possuem a ―dupla jornada‖: são trabalhadoras e mães.  A mãe que geralmente provê 

sozinha sua família é valorizada nos discursos dos jovens como uma mãe que ―deu tudo 

para ele‖ e que ―se sacrificou e criou os filhos, sozinha‖. Mesmo as mães que não 

trabalham, ou que tiveram ajuda do pai ou do padrasto são vistas como a provedora.  

Em um sentido mais amplo, como aquela que dá afeto, que dá sentido à família, 

que zela pelos filhos. A mãe é a principal referência simbólica da família4. Isso é 

compreendido como uma das expressões do que estou chamando de uma ―violência que 

não sangra‖. A figura materna é fortemente presente nos relatos dos interlocutores. Quando 

ingressam na vida do crime, alegam que ―todo o cuidado é pouco para protegê-la‖. A mãe 

deve ser poupada de qualquer tipo de aborrecimento ou de todo sofrimento, conforme 

apontam. No Centro Educacional, a mãe é sagrada. Com essa centralidade da mãe na vida 

dos jovens, quando surgem os conflitos e as ameaças, a vingança contra uma pessoa ou 

grupo rival, eles, frequentemente, ameaçam agredir a mãe do outro. Além disso, os insultos 

verbais entre os jovens geralmente são repletos de referências à mãe.  

Em defesa da honra da figura materna, a confiança, o respeito e a consideração 

por ela são proporcionais à relação de diálogo entre mãe e filho. Embora afirmem que a 

relação com a mãe é ―boa‖ e melhor do que com o pai ou padrasto, quando esses fazem 

parte da família, os jovens que participaram da pesquisa, também dizem evitar conversas 

abertas com a mãe, pois se sentem pouco à vontade para falar de seus problemas. 

Preferem compartilhá-los com os colegas, que vivem a mesma experiência. Todavia, ―em 

nome da mãe‖, os jovens são capazes de tudo: por ela discutem, brigam, dão tiros, matam e 

também saem da vida criminosa.   
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