
 

 

 

                  

JOVENS VÍTIMAS OU ALGOZES JOVENS!?: juventude e vulnerabilidade social à violência 

 

Yashmin Michelle Ribeiro de Araujo1 
 
 

RESUMO 
 
Relações complexas permeiam o universo dos jovens em 
situação de pobreza. Uma dessas relações aparece na 
vulnerabilidade desse grupo à violência, ocasionando que 
jovens negros, residentes em bairros periféricos, entre 15 e 29 
anos, liderem os índices de homicídios no país. Este trabalho 
apresenta as relações existentes entre juventude, 
vulnerabilidade social e violência, a fim de problematizar a 
discussão que considera o jovem ou como algoz da violência 
ou como vítima desta, apontando a necessidade de se 
considerar o peso das subjetividades, a desmistificação da 
pobreza enquanto sinônimo de criminalidade e a influência da 
desigualdade social na potencialidade da vitimização.  
 
Palavras-chave: Juventude. Vulnerabilidade social. Violência. 
 
ABSTRACT 
 
Complex relationships permeate the universe of young people 
in poverty. One of these relations appear on vulnerability of this 
group to violence, leading to black youth, living in suburbs, 
between 15 and 29, to lead homicide rates in the country. This 
paper presents the relationship between youth, social 
vulnerability and violence in order to discuss the discussion that 
considers the young or as perpetrator of violence or as a victim 
of this, pointing to the need to consider the weight of 
subjectivities, the demystification of poverty as synonymous 
with crime and the influence of social inequality in the potential 
victimization. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Observa-se que as relações existentes entre os jovens em situação de pobreza 

e a vulnerabilidade social à violência está permeada de peculiaridades. Pensar essa relação 

é entender fatos diversos, como o caso da não permanência na escola ou a dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho formal. Do mesmo modo, o início na vida laboral mais 

precocemente que outros de classe mais abastada de mesma faixa etária, entre outras 

questões, segregam ou mesmo distanciam o jovem pobre de um conjunto de benesses que 

também lhe pertencem como direito social.  

Miriam Abramovay vem publicando inúmeros trabalhos junto a outros 

pesquisadores em que relacionam a juventude à vulnerabilidade social negativa à violência. 

A socióloga e os outros pesquisadores estão engajados em aprofundar estudos e realizar 

debate em torno de alternativas para a promoção de políticas sociais nos países da América 

Latina com elevados índices de vulnerabilidade social dos jovens à violência. A autora 

defende, grosso modo, que os jovens sofrem violência devido à situação de vulnerabilidade 

social em que se encontram nos países latino-americanos, como o Brasil. Esta 

vulnerabilidade se refletiria na dificuldade de acesso à saúde, à educação, ao lazer, à 

cultura e ao trabalho. (ABRAMOVAY, 2002).  

Abramovay (2003, p. 44) afirma que "além da falta de oportunidades de trabalho 

e de alternativas de lazer, uma marca singular dos jovens, nestes tempos, é sua 

vulnerabilidade à violência, o que se traduz na morte precoce de tantos". Ela defende, do 

mesmo modo, que a violência não se limita a camadas sociais ou econômicas, raças ou 

regiões geográficas, mas que, recorde-se, as estatísticas apontam que ela atinge grupos 

específicos, como o é o caso dos jovens do sexo masculino e que uma explicação para a 

incidência desses casos está na questão da vulnerabilidade (ABRAMOVAY, 2002, p. 28, 

grifos nossos). Desse modo, pode-se ressaltar a relação existente entre a juventude e a 

vulnerabilidade social à violência como uma realidade visível nos países latino-americanos, 

responsável pelo aumento dos homicídios neste grupo etário.  

Neste trabalho, de modo particular, busca-se refletir, recorrendo-se à pesquisa 

bibliográfica, às relações existentes entre os elementos referidos: juventude, vulnerabilidade 

social e violência para a literatura. A partir da apresentação de dados estatísticos e 

informações veiculadas pelos recursos midiáticos, focando-se no caso de Fortaleza/Ceará 

serão esboçados um panorama geral do fenômeno e as discussões atuais sobre a 

vitimização do jovem em situação de vulnerabilidade social à violência, assim como o 



 

 

 

                  

debate que gira em torno da percepção de que seja o agente principal da criminalidade 

violenta no país.  

 

2. JUVENTUDE E VULNERABILIDADE SOCIAL À VIOLÊNCIA 

 

Muitos estudos buscam caracterizar o perfil sociodemográfico e 
socioeconômico das vítimas. Ao contrário do que se poderia pensar, não há 
vítimas aleatórias ou ocasionais. Embora, no estágio da evolução do crime 
e da violência, no Brasil, as vítimas possam ser encontradas em todos os 
grupos sociais, é em determinados grupos que as taxas são 
proporcionalmente mais elevadas e acentuadas. Trata-se de grupos mais 
vulneráveis, mais expostos à violência, inclusive, não-fatal, e mais 
associados aos comportamentos de risco. Compreendem adolescentes e 
jovens adultos na faixa de 15 a 29 anos, do sexo masculino, 
proporcionalmente, mais representados entre negros e aqueles habitantes 
dos bairros que compõem a chamada periferia das regiões metropolitanas. 
(PERES; CARDIA; SANTOS, 2006, p. 33). 

 

As estatísticas referidas pelas autoras já são conhecidas pelo senso comum e, 

se por um lado, geram medo e insegurança social com respeito à segurança pública 

insuficiente ou ineficaz, por outro lado, demonstram os mesmos personagens que, 

majoritariamente, tem as vidas ceifadas violentamente: jovens, negros, de classes sociais 

menos abastadas e moradores de bairros de periferia. 

O Mapa da Violência: homicídios e juventude no Brasil2 (WAISELFISZ, 2014, p. 

120) confirma estas informações. Seu texto revela que “a vitimização homicida no país é 

notada e fundamentalmente masculina. A feminina representa aproximadamente 8% do total 

de homicídios [...]”. (p. 105). Outra evidência do estudo é que a raça/cor das vítimas 

geralmente é a negra3 (p. 119). Os dados manifestam que a vitimização dos jovens negros 

cresce aceleradamente “na faixa de 15 a 19 anos, [pois] passa de 80,8 para 173,0, [um] 

crescimento de 226,9%. [Já] na faixa de 20 a 24 anos passa de 86,9 para 171,2, [um] 

crescimento de 193,0%; e na faixa de 25 a 29 anos passa de 66,0 para 137,7: crescimento 

de 216,0%” (p 123).  

                                                 
2
A versão do estudo intituladaMapa da Violência: homicídios e juventude no Brasil, de 2014, 

apresenta uma atualização: a consideração dos jovens como sendo os indivíduos encontrados entre 
os 15 e os 29 anos de idade. A pesquisa usa como fonte principal de dados o Subsistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM) e apresenta de forma ampla através de estatísticas a gravidade 
do problema das mortes de jovens por causas violentas. É referência nacional para os estudos em 
que se relacionam juventude, homicídios e violência. 
3
Diz-isso, porque há uma tendência de declínio no número de homicídios da população branca, em 

favor do aumento das vítimas de cor negra, tanto para o conjunto da população, quanto para a 
população jovem. O autor considera como negro o somatório das categorias preto e pardo 
empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 



 

 

 

                  

Pode-se inferir pelos dados apresentados que a possibilidade de contato, como 

vítima ou como agressor, com situações de violência é corriqueira na vida de muitos jovens. 

Estes são ameaçados por outros, em diferentes contextos, como no cotidiano familiar, na 

escola, na rua e em outros ambientes de sociabilidade, fazendo com que, na rotina das 

populações de baixa renda, a violência não apareça mais como algo raro ou diferente, sim 

como algo naturalizado, banalizado, como elemento trivial dos cotidianos familiares e 

comunitários (ABRAMOVAY, 2003).  

Dados apresentados pelo Índice de Homicídios na Adolescência - IHA (2012) 

são preocupantes. A partir dele, é possível estimar, que um total de 36.735 adolescentes 

serão vítimas de homicídio até 2016, caso os índices de violência letal contra estes sigam a 

tendência atual (MELO; CANO, 2012, p. 11). 

Acredita-se que a vitimização do jovem de comunidades periféricas por causas 

violentas ou mesmo seu envolvimento no crime-negócio4 pode ser explicado pelo fenômeno 

da vulnerabilidade social. Abramovay (2002; 2003), Abramovay e Pinheiro (2003), 

Abramovay e Fefferman (2007), Castro e Abramovay (2004), Rocha (2007), Ruotti et. al. 

(2011) concordam que os jovens correspondem a uma parcela da população vulnerável, 

inclusive, no que concerne às mortes por causas externas, sendo um grupo de destaque 

com relação à falta de emprego, às altas taxas de fecundidade e o risco de envolvimento 

com crimes e transgressões às leis.  

Rocha (2007, p. 22-23) diferencia a noção de risco social da noção de 

vulnerabilidade social. A primeira se refere mais ao indivíduo, ligando-se à subjetividade, 

além de sugerir um quê de probabilidade ou previsão, gerando dificuldade de atuação sobre 

ela, já que prioriza mais a singularidade individual que o contexto dos condicionantes aos 

riscos. A vulnerabilidade social, por outro lado, apresenta uma dimensão mais ampla, que 

agrega os aspectos sociais, culturais e econômicos condicionantes das possibilidades de 

inclusão social dos jovens.  

Já Rodrigues (2010) aponta que os fatores de risco são eventos negativos que 

podem aumentar a possibilidade de que um indivíduo apresente problemas físicos, sociais 

ou psicológicos, enquanto a vulnerabilidade é a “predisposição individual para o 

desenvolvimento de psicopatologias ou comportamentos ineficazes em situações de crise, 

impedindo que os indivíduos respondam de maneira satisfatória ao estresse” (RODRIGUES, 

2010, p. 56).  

Por sua vez, Abramovay (2002, p. 29) define a vulnerabilidade social como “[...] o 

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

                                                 
4
 Terminologia utilizada por Zaluar (2012). 



 

 

 

                  

dos atores [...] e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que 

provêem do Estado, do mercado e da sociedade”. 

O entendimento da vulnerabilidade social como o resultado negativo da oferta de 

recursos materiais ou simbólicos, conforme defendido por Abramovay (2002), leva a se 

pensar que esse resultado negativo é o que afeta a mobilidade social dos sujeitos, já que 

estão em desvantagem social, econômica e cultural. A pesquisadora recorda três elementos 

que dão singularidade à vulnerabilidade de indivíduos, famílias e comunidades: "recursos 

materiais ou simbólicos, também chamados de ativos [...], as estruturas de oportunidades 

dadas pelo mercado, Estado e sociedade e as estratégias de uso dos ativos". 

(ABRAMOVAY, 2002, p. 29-30).  

Uma das propostas oferecidas para a superação da vulnerabilidade social à 

violência dos jovens está no investimento em capital social positivo. Este pode facilitar ações 

coletivas motivadas por agentes individuais ou associações, organizados em redes de 

engajamento públicas, como: “associações comunitárias, clubes de esporte, associações 

culturais e outros tipos de organizações voluntárias ou não” (ABRAMOVAY; PINHEIRO, 

2003, p. 4).  

Além do investimento em capital social positivo, diversos autores, como Novaes 

(2007), Diógenes (2008), Rocha (2007) e Rodrigues (2010) ressaltam a importância do 

investimento em políticas públicas de/com/para a juventude. Para Novaes (2007, p. 259) é 

justamente “ao Estado [que] compete assumir a responsabilidade de desenvolver ações 

para a grande maioria da juventude excluída econômica e politicamente”. As referidas 

políticas aparecem, portanto, como a forte alternativa para a superação da situação de 

vulnerabilidade social dos jovens mais pobres, mediante sua possibilidade de inserção 

igualitária num universo de possibilidades de ascensão e mobilidade social, que os torne 

verdadeiros sujeitos de direitos.  

 

3. EM TEMPOS DE MORTALIDADE VIOLENTA JUVENIL...  

 

A mídia eletrônica e impressa e o cinema nacional mostram, abertamente, 

crianças e adolescentes envolvidos com a delinquência, quer seja com o tráfico de drogas, 

quer seja portando armas de fogo ou mesmo como soldados do “crime negócio” (ZALUAR, 

2004 apud PERES; CARDIA; SANTOS, 2006, p. 30). Quem não assistiu, por exemplo, pelo 

menos uma vez, ao drama nacional Cidade de Deus (2002), dirigido por Fernando Meirelles 

e não se recorda da cena emblemática em que Dadinho (uma criança na época), conforme 

combinado com o Trio Ternura, dá um tiro de aviso e, posteriormente, realiza um massacre 



 

 

 

                  

no motel, matando todos seus ocupantes e expressando no rosto, um ar de satisfação e 

desejo de sangue.  

Esta imagem emblemática recorda os elevados índices dos homicídios 

cometidos por jovens nas metrópoles e cidades dos interiores brasileiros, mas também os 

índices de homicídios sobre os jovens, necessitando-se conhecer as causas deste. 

Waiselfisz (2014, p. 23-24, grifos do autor) defende que além das quedas progressivas nas 

taxas de fertilidade, a mortalidade juvenil também é responsável pelo decréscimo da 

população jovem no país. O autor considera que há novos fatores influenciando a 

modificação do padrão das mortes dos jovens ao longo dos tempos, os quais podem ser 

explicados pelo que nomeia: novos padrões da mortalidade juvenil, relacionados às mortes 

por causas externas, precipuamente, originadas de acidentes de trânsito e homicídios5. Os 

dados do Subsistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) ajudam a ilustrar esta 

assertiva: 

Em 1980, as causas externas já eram responsáveis pela metade exata – 
50% - do total de mortes dos jovens no Brasil. Em 2011, dos 75.455 óbitos 
juvenis registrados pelo SIM, 52.427 tiveram sua origem nas causas 
externas, fazendo esse percentual se elevar de forma drástica: em 2011, 
acima de 2/3 de nossos jovens – 69,5% - morreram por causas externas 
(WAISELFISZ, 2014, p. 24, grifos do autor). 

 

Waiselfisz (2014, ibidem) mostra que a partir dos 14 anos, os homicídios de 

jovens alcançam dados altíssimos: “as taxas pulam de 9,2 homicídios por 100 mil habitantes 

para 69,3 na idade de 21 anos”, voltando a declinar após esta faixa etária. Mesmo assim, as 

taxas de homicídios são consideradas tão elevadas que superam os homicídios de jovens 

em países em conflito armado.  

O autor menciona que 62,6% dos jovens6 morreram por causas externas entre 

1980 e 2011. No mesmo período, a população não jovem morta pelas mesmas causas foi 

de 8,1%. Logo, 2,0% dos óbitos da população não jovem foram causados por homicídios, 

enquanto, da população jovem, 28,5% foram causadas pelo mesmo motivo. (ibidem, p. 31).  

Os dados revelam que a violência tem se espalhado pelo Brasil desde 2004, e 

que apesar da diminuição nas taxas de homicídios de alguns estados, outros, apresentam, 

em contrapartida, aumento significativo. O Ceará é um deles, pois se compararmos a média 

nacional, de 53% de homicídios juvenis (para 100 mil habitantes) em 2011, veremos que a 

taxa de homicídio por 100 mil habitantes nessa Unidade da Federação (UF) era de 31,0% 

                                                 
5
 A diferenciação se dá justamente porque anteriormente, cinco ou seis décadas atrás, as epidemias e 

as doenças infecciosas eram as responsáveis pelas mortes entre os jovens. 
6
 Wailselfisz (2014, p. 30) opta por dividir a população encontrada entre a faixa etária da juventude em 

dois grupos, a saber, os jovens, de idades entre 15 e 29 anos e os não jovens, de idades inferiores a 
15 anos ou superiores a 29 anos de idade, a fim de poder apontar as especificidades da mortalidade 
que ceifa a vida dos sujeitos incluídos na faixa etária jovem.  



 

 

 

                  

em 2001, saltando para 64,4% em 2011, o que corresponde a um aumento de 107,9% 

(ibidem, p.48).  

 

3.1. O Ceará e a capital Fortaleza na mídia: espaço “garantido” para a juventude 

e a violência?  

 

Para compreender melhor a dinâmica dos homicídios de jovens nas capitais do 

país, Waiselfisz (2014, p. 54-58, grifos do autor) introduz o conceito de Índice de vitimização 

juvenil por homicídios ou apenas Índice de Vitimização, cujo corresponde à relação 

percentual entre a taxa de óbitos por homicídio da população jovem (entre 15 e 29 anos) e a 

população não jovem (com menos de 15 anos e mais de 29 anos). O Índice de Vitimização 

Juvenil revela que o Ceará apresentava o índice de 260,7 mortes em 2001, subindo para 

321,7 em 2011, o que corresponde a 23,4%. Seu índice de vitimização (321,7) o coloca na 

8ª posição entre as UFs do país, estando atrás apenas de Espírito Santo, Amazonas, 

Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.  

O ordenamento das capitais por taxas de homicídio juvenil revela Fortaleza com 

uma taxa de 140,0% em 2011, colocando-a na 5ª posição entre as capitais com mais 

homicídios de jovens entre 15 e 19 anos. Com relação aos jovens de 20 a 24 anos, 

Fortaleza, ocupa a 8ª posição com mais homicídios, devido seus 120,5% em 2011. Já no 

que concerne aos jovens de 24 a 29 anos, a taxa de 85,9% em 2011, coloca Fortaleza na 

11ª posição entre as outras capitais do país. Ao se considerar os jovens de 15 aos 29 anos, 

Fortaleza, que ocupava a 19ª posição no homicídio juvenil em 2001, ultrapassa para a 7ª 

posição em 2011, com o aumento de sua taxa de 52,5% para 114,9% (ibidem, p. 86). 

Os recursos midiáticos revelaram nos últimos anos, pesquisas desanimadoras e 

informações preocupantes com relação à insegurança, à violência criminosa, à ineficácia da 

segurança pública e os homicídios no estado. Independentemente dos programas 

televisivos sensacionalistas, os noticiários esboçam a realidade cruel das ruas, com toda 

sua variedade de crimes, o extermínio de jovens negros e os assassinatos que chocam os 

telespectadores atentos.  

Matérias veiculadas por páginas de jornais online com manchetes como: 

“Ranking coloca Fortaleza como 7ª cidade mais violenta do mundo” (g1.globlo.com) e 

mesmo “Tráfico transforma Fortaleza na capital do homicídio no país” 

(brasil.estadao.com.br) deixaram vir à tona a gravidade do problema, que foi inclusive, 

divulgado em programas de ampla audiência televisiva, como o Fantástico da Rede Globo, 

em 2014. O programa exibiu matéria sobre os dados da violência em Fortaleza, 



 

 

 

                  

disponibilizados pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal do 

México, que colocavam a capital como a 7ª cidade mais violenta mundialmente.  

Se as manchetes de jornais online e matérias apresentadas em programas de 

ampla audiência chocam pelos dados alarmantes das estatísticas sobre a violência no 

Ceará. Em fevereiro do presente ano, foi divulgado por alguns usuários do facebook, um 

vídeo que foi matéria do Jornal O Globo online. Intitulado de “Vídeo mostra execução de 

jovem no Ceará, que registra aumento do índice de homicídios” revela a execução de um 

jovem negro na terça-feira de carnaval, no bairro São Miguel, em Fortaleza/CE.  

Na filmagem, um jovem morre alvejado com tiros, aos gritos de “descarrega” e 

“atira na cabeça dele”. Pelas vozes e imagens, é possível identificar que também jovens 

realizam os vários disparos. As autoras da matéria ainda informam que: “[...] É possível ver 

a vítima sendo alvejada por tiros, sem chance de defesa, enquanto os autores dos disparos 

e da gravação se divertem com o crime. Uma mulher, já com o homem morto, pede para 

que o acertem na cabeça antes de reclamar um disparo” (LAVOR; PAINS, 22 fev. 2015). 

A notícia também apresenta as considerações de César Barreira, coordenador 

do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará (LEV-UFC). Ele 

defende que existem três elementos impulsionadores do aumento do índice de crimes que 

apresentam forte crueldade: “a intensificação do comércio de drogas, a maior circulação de 

armas de fogo e uma estrutura familiar frágil” (BARREIRA apud LAVOR; PAINS, 2015).  

Para os cearenses foi uma surpresa saber que a capital do Estado é a 7ª mais 

violenta do mundo. No entanto, não o é saber que a insegurança permeia as ruas da cidade 

e que, em muitos casos, os jovens estão envolvidos em práticas violentas, como autores ou 

como vítimas. Para elucidar esta afirmação, é suficiente realizar uma busca exploratória nas 

páginas dos jornais online, do youtube.com ou do google.com. Além disso, é raro encontrar 

um morador de Fortaleza que ainda não tenha sido alvo de assalto ou tenha presenciado 

um, assim como, o furto de carros ou de pertencentes no transporte coletivo, por exemplo. 

Nessa linha, cabe questionar: São mesmo os jovens algozes da violência? Os agressores 

principais? Os responsáveis pela elevação dos índices de homicídios, pela criminalidade 

violenta e os assassinatos que chocam o país? Pelo clima de insegurança que obriga o 

cidadão de bem a ver-se encarcerado nos muros de suas casas?  

 

4. AFINAL, HÁ JOVENS VÍTIMAS OU ALGOZES JOVENS?  

 



 

 

 

                  

Assim como Abramovay (2003), Peres; Cardia e Santos (2006, p. 30) 

mencionam que a literatura tem apresentado as crianças e os adolescentes7 envolvidos com 

a violência ora como vítimas, ora como agressores. Quando se leva em consideração estes 

sujeitos como alvos de homicídios ou prejudicados pela dificuldade de acesso às políticas 

sociais, para as autoras, é certo que sejam considerados vítimas. Entretanto, o debate muda 

em grande medida, quando se fala de crianças e adolescentes enquanto autores de infração 

penal, como o homicídio.  

As autoras postulam que dentro da academia, o debate gira em torno do 

confronto entre políticas distributivas e políticas redistributivas. A violência, no Brasil, seria o 

produto da desigualdade social, visível na ausência de políticas sociais e públicas 

compensatórias que realmente transferissem renda para os mais pobres. Nesta ótica, não 

haveria vítimas e agressores, pois toda a população estaria envolta num universo de 

vitimização, seriam “potencialmente vítimas, pouco importando se atores passivos ou ativos 

da violência” (ibidem). 

Há, por outro lado, quem defenda que a fragilidade das políticas redistributivas é 

uma das principais causas do aumento acelerado dos crimes e da violência, que teriam 

crescido em decorrência da falta de efetividade da lei e da ordem por parte do Estado e dos 

governos pós-transição democrática. Os governos e o Estado teriam deixado de elaborar e 

colocar em prática “políticas de contenção repressivas dissuasórias”, incluindo as que 

exercessem o endurecimento do tratamento penal, independente de o público ser criança e 

adolescente. (ibidem).  

É bem verdade que existem crianças e adolescentes ou jovens assassinados por 

estarem inseridos no mundo da delinquência, mas há também muitas vítimas de violência 

fatal sem qualquer relação com o mundo do crime, havendo sido alvos de grupos de 

extermínio.  

Por este motivo, para as autoras, todos são vítimas, já que advêm de um mesmo 

contexto social onde estão submetidos a condições de vida precárias, assim como por 

estarem inseridos em um mundo social despótico e que os oprime, como ocorre no mundo 

do crime entre as classes populares. A tese que Peres; Cardia e Santos (2006, ibidem) 

defendem é a de que:  

Pode-se [...] argumentar que todos, indistintamente, são vítimas da pobreza 
de direitos, grosso modo entendida como conjunto de obstáculos 
enfrentados no acesso à justiça social, inclusive, precária proteção social 
contra a derivação para a violência e para o crime. Se a derivação para a 
violência e para o crime configura-se como uma espécie de opção, escolha 

                                                 
7
Estes dados são apresentados pelo fato de considerarmos a juventude neste trabalho como a faixa 

etária compreendida entre 15 e 29 anos, o que se circunscreve à faixa etária estabelecida pelas 
autoras para crianças e adolescentes, isto é, de 10 a 19 anos. 



 

 

 

                  

ou vontade de alguns, o que resulta na construção de carreiras criminosas, 
é justamente porque, em algum momento, as leis deixaram de ser 
aplicadas. 

 

Zaluar (2012), por outro lado, ressalta a dimensão subjetiva dos sujeitos na 

prática da criminalidade. A socióloga adverte que o aumento da criminalidade violenta entre 

os jovens homens no Brasil a partir da década de 1970, não pode ser explicado apenas pela 

pobreza. "Não se poderia tomar a pobreza como a determinação (econômica) do crime em 

uma démarche determinista da sociologia objetivista [...], excluindo a subjetividade e a 

indeterminação” (ZALUAR, 2012, p. 328). Em outras palavras, é importante reconhecer as 

subjetividades dos jovens e a objetividade das relações que permeiam seu meio social para 

entender as causas que os levam à criminalidade. Zaluar (1985 apud ZALUAR, 2012, p. 

328, grifos da autora) afirma que em sua tese de doutorado se dedica a compreender 

porque alguns jovens pobres embarcam em carreiras criminosas, percebendo que:  

„Ninguém é bandido porque quer‟ é uma frase que nos traz para o terreno 
das determinações, das explicações objetivistas. E elas são múltiplas. 
Apontam para a falta de assistência do governo, a pobreza cada vez maior 
entre as famílias de trabalhadores, a polícia corrompida, as atrações e 
facilidade do tráfico, o exemplo e sedução dos bandidos da vizinhança, a 
revolta que os métodos violentos provocam. 

 

Se não se deve tomar a pobreza como a causa para o aumento da criminalidade 

violenta entre os jovens, por outro lado, deve-se relacionar o aumento dessa criminalidade 

às razões estruturais que permeiam o meio das populações de baixa renda, como apontado 

por Zaluar (2012) no excerto acima.  

É perigoso, por isso, apontar o jovem como partícipe ou como vítima da 

violência, uma vez que os limites entre a prática e a agressão são tênues e a percepção de 

um ato como violento, pode não sê-lo para determinados sujeitos em diferentes contextos. 

Assim, Zaluar (2012, p. 330) mostra que Misse (1995) menciona que os modos de operar o 

poder típicos das classes subalternas sugerem a existência de uma “cultura autônoma [...], 

que existe ignorando solenemente a oposição legal/ilegal”. Em outras palavras, as classes 

populares nem sempre conseguiriam distinguir entre o legal e o ilegal, assim como 

estabelecer a distinção moral entre as práticas criminais e as informais.  

Esta dificuldade para perceber os limites entre a prática criminal aparece na falta 

de preocupação com as regulamentações de tributos e nos variados tipos de comércio. É 

comum, por exemplo, encontrar mercadinhos sem alvará, diferentes formas de trabalho 

informal, camelôs, mercadorias contrabandeadas ou roubadas, feiras de objetos furtados ou 

roubados, vendedores de ouro, táxis ilegais, entre outros exemplos, funcionando 

normalmente em diversas cidades do país sem alguma reação moral. Misse (1995) apud 

Zaluar (2012, p. 331) refere que toda esta gama de irregularidades está fortemente atrelada 



 

 

 

                  

“às chamadas populações marginais, aos seus modos de operar o poder nas condições de 

subalternidade, de forte hierarquização social, de absoluta falta de grana, de inexistência 

real de cidadania”.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os dados apresentados revelam o cenário de gravidade que relaciona a 

juventude à vulnerabilidade social à violência no Brasil e, mais particularmente, em 

Fortaleza/CE. Os jovens em situação de vulnerabilidade aparecem, quer como personagens 

principais vitimizados nos índices de homicídios, quer como sujeitos que atuam nas práticas 

violentas. Entretanto, os autores apontam que há necessidade de visualizar o problema 

levando em consideração sua dimensão macroscópica.  

Os jovens seriam, assim, para Peres; Cardia e Santos (2006), vítimas potenciais 

da violência, independentemente de agentes ou afetados por ela, uma vez que imersos na 

desigualdade social do país, perceptível pela ausência de políticas sociais e públicas 

compensatórias e que levam renda para os mais pobres.  

Por outro lado, Zaluar (2012) ressalta a importância de se observar a 

subjetividade dos sujeitos imersos em carreiras criminosas, a fim de não construir uma ideia 

equivocada e imediatista do fato, relacionando preconceituosamente, pobreza com 

criminalidade.  

Nesta ótica, a vulnerabilidade social ajuda, portanto, a entender a situação de 

grupos que são dotados de grande potencialidade, mas que em determinados contextos de 

oportunidades acabam demonstrando instabilidade e marginalidade. Por isso, refletir sobre a 

vulnerabilidade social negativa a qual o jovem de periferia pode estar exposto torna-se 

basilar para entender a relação entre estes elementos – juventude, vulnerabilidade social e 

violência.  

Grosso modo, pode-se afirmar que as comunidades de periferia não dispõem 

dos equipamentos públicos necessários ao desenvolvimento do jovem (desde sua infância). 

O que se vê, geralmente, é a ausência ou insuficiência de redes de engajamento públicas, 

como associações culturais ou clubes para prática de esportes. Desse modo, o baixo 

alcance ou a ausência de opções lazer, educação e qualificação acabam por produzir a 

dificuldade de oportunidades para a construção de um futuro mais digno, a melhora das 

condições de vida e a mobilidade ascendente dos jovens em situação de vulnerabilidade 

social, muitas vezes, envolvidos em situações violentas.  
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