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JUVENTUDE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: associações com a 

criminalidade e a periculosidade 

Yashmin Michelle Ribeiro de Araujo1 

Resumo: Um dos debates atuais que leva a juventude pobre, mormente, em situação de 
vulnerabilidade social à violência, como pano de fundo, é o que a associa à criminalidade e 
à periculosidade. O objetivo deste trabalho é apontar a origem da associação entre pobreza, 
criminalidade e periculosidade, refletindo sobre os embates desta relação para os jovens. A 
pesquisa tem natureza qualitativa e utiliza a pesquisa bibliográfica para relacionar os 
elementos supramencionados. A partir deles é possível afirmar que a juventude pobre é 
desde tempos anteriores visualizada como classe perigosa e propensa ao crime, algo que 
se amplifica com a estigmatização territorial. 

 Palavras-chave: Juventude; Criminalidade; Periculosidade. 

Abstract: One of the current debates leading to poor youth, especially in a situation of social 
vulnerability to violence, as a backdrop, is what associates crime and danger. The objective 
of this work is to point out the origin of the association between poverty, crime and 
dangerousness, reflecting on the struggles of this relationship for young people. The 
research is qualitative and uses literature to relate the above elements. From them it is clear 
that poor youth is from earlier times viewed as dangerous and prone to crime class, which is 
amplified with territorial stigmatization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As manchetes de jornais impressos e online, as notícias de programas e noticiários 

televisivos, os filmes e os documentários nacionais vêm explorando amplamente uma 

relação tornada visível na atualidade: a da juventude pobre com a vulnerabilidade social à 

violência. Mostrados algumas vezes como vítimas, outras como agressores, jovens, 

precipuamente residentes em periferias, aparecem como alvos das mais ferozes críticas e 

discriminações divulgadas, apontados como mentores de crimes bárbaros ou membros de 

gangues violentas. Há também, por outro lado, uma vertente defendida pelos direitos 

humanos e de cidadania que os enfocam enquanto sujeitos de direitos, merecedores de 

políticas públicas e de investimento em capital social positivo, verdadeiros reféns de 

múltiplas violações. 

Uma realidade evidente nesta discussão é que, quer como vítimas, quer como 

agressores, os jovens lideram as estatísticas no que se refere aos homicídios por causas 

violentas. Waiselfisz (2014) chega a defender que hoje existem novos padrões para a 
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mortalidade juvenil, materializados nas mortes por causas externas, especificamente, pelos 

acidentes de trânsito e pelos homicídios. 

A maioria destes jovens que aparecem nas estatísticas da mortalidade é negra e se 

inclui na faixa etária dos 15 a 29 anos. Muitos também residem em comunidades de 

periferia, onde é frequente a dificuldade de acesso às políticas públicas, a inserção no 

mercado de trabalho formal, a exclusão e a marginalidade sociais, reflexos da desigualdade 

social, defendida enquanto geradora ou mesmo expressão da violência (SOARES, 2004). 

Estes mesmos jovens são os que são apontados pelo senso comum e pela mídia, 

como os “possíveis” mobilizadores das elevadas taxas de criminalidade e os atores 

principais dos atos bárbaros mais violentos. O objetivo deste trabalho é justamente 

apresentar a gênese desta associação entre pobreza, periculosidade e criminalidade, 

enfatizando a participação do jovem em situação de vulnerabilidade social nesta visão 

estigmatizante, que o criminaliza. Ele se justifica pela necessidade de apontar as 

peculiaridades que subjazem às estigmatizações da população pobre jovem, que aparecem 

não apenas na identificação desde tempos anteriores como membros de uma “suposta” 

classe perigosa, mas em amplas discussões em evidência no momento no país, como as 

relacionadas aos “rolezinhos” e a redução da maioridade penal.  

2 MÉTODO EMPREGADO 

 

Este trabalho corresponde a uma pesquisa de natureza aplicada, uma vez que visa 

gerar conhecimentos que se apliquem à realidade dos jovens de periferia, em situação de 

vulnerabilidade social, estigmatizados enquanto classe perigosa e criminosa. Quanto à 

forma de abordagem, conforme Gil (2002), as pesquisas podem se classificar em 

qualitativas e quantitativas. Minayo (2010) também se refere às possibilidades de 

combinação entre os métodos qualitativos e quantitativos. No caso deste trabalho, a 

abordagem qualitativa foi escolhida para referenciar as relações entre juventude, 

periculosidade e criminalidade.  

Quanto aos objetivos, este estudo apresenta natureza exploratória e se propõe a 

aproximar-se do problema pesquisado para torná-lo visível, por meio da pesquisa 

bibliográfica. Esta foi realizada por meio da consulta, leitura, interpretação e análise de 

material já existente, principalmente, livros e artigos científicos, fundamentando-se 

principalmente em Coimbra e Nascimento (2005), Moraes (2006), Sousa e Goldmeier (2008) 

e Sales (2012).  Para Gil (2002, p. 41, grifos do autor) parafraseando (Selltiz et. ali., p. 

1967):  

  



 

3 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

As pesquisas [exploratórias] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 
o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 
dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou 
a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 
que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 
estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 
problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a compreensão".  

 

As pesquisas exploratórias para Gil (1994) se voltam a esclarecer ideias e conceitos 

e tentam dar uma visão geral de determinado fato. A pesquisa que ora se apresenta, de 

modo particular, busca esclarecer as interfaces entre a juventude, a periculosidade e a 

criminalidade, demonstrando o porquê de ser da classe perigosa e as estigmatizações 

desenvolvidas neste contexto, direcionadas ao jovem.  

3 JUVENTUDE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: ESTIGMATIZAÇÃO, 
GANGUES, TERRITÓRIOS E CRIMINALIDADE 

 

A vulnerabilidade está relacionada às debilidades ou fragilidades que subjazem 

contextos e cenários onde se inserem indivíduos, domicílios e comunidades. Exige, 

portanto, conforme Castro e Abramovay (2004, p. 3), um olhar detalhado sobre “estruturas 

sociais vulnerabilizantes ou condicionamentos de vulnerabilidades”, sugerindo um campo 

múltiplo e mais complexo que a mera exclusão. 

Detidamente, o tema da vulnerabilidade social ganha força, substituindo as análises 

da pobreza, que reduziam os problemas às questões econômicas, nos anos 90 (ROCHA, 

2007). Abramovay (2002, p. 29) ainda coloca que a vulnerabilidade social aparece como 

categoria de estudo em pesquisas no momento em que se vê a necessidade de se entender 

de forma abrangente não apenas o fenômeno da pobreza, mas de outras e variadas formas 

de desvantagem social. Estas pesquisas objetivavam conhecer os riscos de mobilidade 

social descendente e as configurações vulneráveis que acoplavam os que não estavam 

apenas abaixo da linha de pobreza, mas a toda a população. 

Sena (2013, p. 346) mostra, inclusive, que o fenômeno da favelização em nosso país 

é uma das consequências da vulnerabilidade. Enfatiza que o espaço é um elemento 

importante na relação entre pobreza e vulnerabilidade, partindo da premissa de que este 

gera e reproduz as situações de vulnerabilidade e desigualdade social. Pare ele, as 

pesquisas referentes à exclusão/marginalidade, segregação residencial e 

isolamento/vulnerabilidade giram em torno da percepção de que o espaço interfere na 

“oferta desigual de acesso aos recursos socialmente disponíveis, suas respectivas 

dinâmicas de integração/exclusão social”. Sua tese é a de que a segregação e a 

desigualdade de acesso estão fortemente relacionadas e impulsionam a provação de 
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capacidades e potencialidades dos sujeitos. Logo, é o espaço que carrega (des)vantagens 

sociais e não os indivíduos. Em outras palavras: 

 

A segregação espacial não somente agrega e separa, por homogeneidade, mas 
também expõe determinados indivíduos, tanto ao confronto direto com as situações 
de homicídio que inflam as taxas nacionais, quanto no “convite” à integração nas 
redes em que esta violência é presente. (SENA, 2013, p. 347, grifos do autor). 
 

Este convite à violência pode acontecer por motivos diversos, desde a necessidade 

de consumo e daí a integração ao trabalho no tráfico – com todas as ações e subordinações 

que lhe são características, por dever respeito às “ordens” do traficante/patrão 

(ABRAMOVAY; FEFFERMAN, 2007) –, até à falta de percepção dos limites entre o legal e o 

ilegal (MISSE, 1995 apud ZALUAR, 2012), ou mesmo para disfrutar de momentos com a 

galera – quando convertida em gangue (DIÓGENES, 2008), entre outros. 

Abramovay e Fefferman (2007) defendem que os jovens em situação de 

vulnerabilidade social, os quais muitas vezes, residem em periferias, vivem uma 

socialização incompleta devido à baixa escolaridade que os impede de competir igualmente 

no mercado de trabalho, ocasionando para alguns deles, a “tentação” pelo consumo de 

drogas e de álcool, assim como a inserção como “trabalhador do tráfico”. 

Esta peculiaridade que permeia a realidade do jovem em situação de vulnerabilidade 

social acaba ocasionando a propensão para a generalização pelo senso comum 

influenciado pela mídia de que todos os sujeitos incluídos em contexto de pobreza são 

criminosos e perigosos em potencial, estigmatizando-os.  

Andrade (2007) ressalta, por exemplo, que os meios de comunicação midiáticos são 

os responsáveis principais por vulgarizar o termo gangue, ao enfatizarem a violência e a 

agressividade como marca de seus integrantes. Eles desconsideram, muitas vezes, ações 

individuais, em favor da ação desses grupos, atribuindo-lhes o título de agentes principais 

da prática de crimes, assaltos, roubos, brigas, etc. Além disso, criaram um perfil fechado 

para os membros desses grupos de ações violentas e criminosas: são sempre jovens 

moradores de comunidades de periferia e geralmente de pele negra ou parda. Assim que: 

“uma turma de jovens reunida se transforma numa gangue, o jovem de boné e bermudas 

largas passa a ser membro de uma gangue, a troca de insultos entre adolescentes na porta 

da escola se transmuta em desafio entre gangues rivais” (ANDRADE, 2007, p. 122). 

Abramovay et. al. (2004, p.42-43) mostra que a estigmatização destes jovens 

aparece na discriminação que sofrem em diferentes ambientes. Relata que os jovens de 

Ceilândia, cidade de Brasília/BR, afirmam que em diferentes espaços, o fato de serem 

jovens e de pertencerem a uma classe social menos abastada, ocasiona a visualização 

social enquanto suspeitos ou “culpados” por alguma ação prévia não identificada. Por isso, 

ao entrarem em lojas, principalmente as de grife ou outros estabelecimentos comerciais, 
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sentem-se vigiados. Além disso, outros jovens, quando saem do ambiente da periferia e se 

deslocam para o Plano Piloto, parte onde residem os de maior poder aquisitivo de 

Brasília/BR, percebem um olhar diferenciado sobre eles nos locais públicos, especialmente, 

nos shoppings. 

Esta assertiva relembra as discussões estabelecidas em 2013 e 2014, sobre os 

famosos “rolezinhos” nos shoppings das cidades do país. Estes foram alvo de crítica e 

denunciados como mobilizadores de ações juvenis coletivas criminosas, como saques, 

furtos e roubos em massa, os “arrastões”. As opiniões públicas estiveram divididas. Havia 

uma parte que defendia a necessidade de espaços de lazer, diversão e cultura para o 

público juvenil e uma parte que temia que este avolumado número de jovens que se 

mobilizava pelas redes sociais para ir a shoppings, era uma nova forma de agremiação para 

gerar medo, insegurança e violências. Matéria do jornal G1 São Paulo, de 14/01/2014, 

explica como as ações se desenvolviam nos shoppings de São Paulo e como grupos de 

jovens de periferia de até seis mil adolescentes se reuniam alegando buscar uma alternativa 

de lazer, mas geravam tumulto e tornavam-se alvos de investigações policiais. 

A peculiaridade desta situação que merece ser enfatizada é justamente o fato de que 

os alvos “a serem investigados” são os jovens de classes populares: é sobre eles que a 

acusação se direciona. São eles os alvos da discriminação pelo modo como se comportam, 

vestem-se, falam, gesticulam, isto é, não é todo grupo de jovens que é visto como gangue, 

sim o grupo de jovens que materializa a “ideia” de gangue divulgada. Esta reflexão é válida 

inclusive se nos detemos às experiências pessoais de roubos pelas ruas da cidade. O 

imaginário social comum é o de identificar o jovem de cor parda ou negra, de periferia, 

vestido com determinadas roupas, montado em bicicleta, como o possível assaltante. Do 

mesmo modo, os furtos dentro de ônibus, de carros, os assaltos à mão armada são sempre 

praticados por atores de um mesmo perfil, conforme o senso comum. 

Um vídeo disponibilizado no youtube.com, com narração de Ruy Câmara, intitulado 

“Cena diária na Beira Mar com Trav. Bauxita, em Fortaleza”, mostra a ação de assaltantes 

adolescentes que roubam nesta zona nobre da cidade e correm para o Morro Santa 

Terezinha. O narrador inconformado reforça a necessidade de que a polícia intervenha e a 

segurança pública garanta o direito de ir e vir sem medo da população. Afirma: “[...] fogem 

para o Morro Santa Terezinha, que é hoje o local, o maior reduto de marginais adolescentes 

do Ceará”. 

A afirmação do narrador permite pensar em dois aspectos principais: 1. no elevado 

índice de crianças, adolescentes ou jovens envolvidos com a criminalidade e 2. na 

estigmatização de alguns territórios periféricos específicos. Quanto ao primeiro elemento, é 

importante ressaltar que Zaluar (2012) diferencia a relação do fenômeno das galeras nas 

cidades francesas com o aumento da criminalidade (principalmente em Paris) da relação 
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entre juventude e criminalidade no Brasil. Para ela, no caso brasileiro, a situação apresenta 

como pano de fundo não prioritariamente o conflito capital x trabalho, mas a complexidade 

da maneira como a política de seguridade social e a precarização do trabalho afetam ou 

irrompem sobre os moradores das periferias. 

Com relação aos territórios estigmatizados, Bezerra (2012, p. 4) ressalta que eles 

são produto dos referentes simbólicos associados à pobreza urbana, os quais vinculam 

pobreza à violência e à criminalidade. Estes territórios seriam auferidos pela ambiguidade de 

serem socialmente identificados como lugares que abarcam sujeitos pauperizados, os quais 

exigem ações sócio-assistenciais do Estado; e serem espaços reprodutores da violência, 

que devem ser controlados pelas ações repressivo-punitivas estatais (MACHADO DA 

SILVA, 2008 apud BEZERRA, 2012, p. 4). Haveria, assim, uma forte ligação entre o território 

periférico e a acusação social de que o pobre é potencialmente criminalizável ou 

suspeito/perigoso/violento. 

A dimensão da sociabilidade para buscar saídas aos fenômenos do crime e da 

violência na esfera local é apontada por Zaluar (2012) como fundamental nas comunidades 

de periferia. Segundo suas pesquisas, líderes comunitários locais sempre conseguiram 

exercer suas atividades mesmo diante do domínio armado de traficantes, o que indica 

outras formas de poder e de organização nas favelas. Por outro lado, Bezerra (2012, p. 4-5) 

citando Machado da Silva (2008), sinaliza que existe, nas áreas periféricas, outra forma de 

sociabilidade, a sociabilidade violenta, embasada na ação de grupos criminosos ligados ao 

tráfico de drogas ilícitas.  

4 JUVENTUDE E PERICULOSIDADE: O PORQUÊ DE SER DA CLASSE PERIGOSA 

 

Moraes (2006, p. 6) mostra que alguns profissionais, embasados na suposição 

de que os jovens estão em um período de formação, justificam que eles sejam mais 

propensos a se deixarem influenciar pelo mundo do crime, decorrendo em grande perigo 

social, o que confirmaria a ideia de que os jovens são mais perigosos que os não jovens. 

Essa ideia ajuda a estabelecer o debate da inerência de determinadas características 

“reprováveis” para a faixa etária considerada jovem e vem ensejando, entre outras coisas, a 

querela em torno da redução da maioridade penal no país, ajudada pela demonização do 

jovem autor de ato infracional.  

As discussões giram em torno de algumas posições, relacionadas à diminuição 

ou não da violência, uma vez que os jovens seriam os responsáveis pelos crimes mais 

truculentos atuais, os motivadores da desordem e por ceifar a vida de inocentes. À parte os 

que defendem que reduzir a maioridade penal para 16 anos diminuirá a violência e 
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garantirá, através do temor do jovem em relação ao encarceramento, a não prática de 

crimes, há os que defendem o fato de que a redução da maioridade penal não inibe a 

violência, mas que, mobiliza uma ação importante para “controlar” a periculosidade dos 

jovens que cometem atos infracionais, ao responsabilizá-los penalmente. Também existe a 

defesa de que a redução da maioridade penal não é adequada para reduzir o envolvimento 

dos jovens com a criminalidade, sim que políticas sociais deveriam ser garantidas a fim de 

dar-lhes o suporte necessário para se incluírem igualitariamente na sociedade, oferecendo-

lhes oportunidades e a possibilidade de construção de diversificadas trajetórias de vida. 

Estas percepções e outras tem dividido o senso comum, influenciado pelos formadores de 

opinião, pelas redes sociais e pela mídia de modo geral, sinalizando para uma questão 

central: a da criminalização da juventude pobre.  

Coimbra e Nascimento (2005) contribuem para essa discussão, afirmando que 

muito das percepções sobre a pobreza que se divulgam hoje em nosso país advêm do 

controle das virtualidades, iniciado com a sociedade disciplinar que emerge junto ao 

capitalismo industrial. Nesta, a preocupação das elites passa a ser as infrações que possam 

vir a ser cometidas e não apenas as que já eram conhecidas por todos, originando teorias 

racistas e eugênicas para fundamentar subjetividades sobre a pobreza e sobre o pobre.  

No século XIX, Morel apresenta no Tratado das Degenerescências (1857) o 

termo classes perigosas, definindo-o como um conjunto de sujeitos que não possuíam a 

inteligência para identificar seus deveres, nem o sentimento da moralidade para discernir o 

teor de seus atos ou a capacidade de seguir os preceitos da ordem religiosa, tornando-se, 

por isso, um perigo permanente para a sociedade. (MOREL, 1857 apud COIMBRA; 

NASCIMENTO, 2005). 

Outros autores do período também divulgam teorias que fundamentam a 

veracidade da tendência para a criminalidade e a assertiva do perigo imanente das classes 

pobres para a sociedade. No mesmo século mencionado, a Antropometria desenvolve a 

medição dos ossos, do crânio e do cérebro, a fim de mostrar a inferioridade de alguns 

segmentos sociais. Um de seus defensores, Cesare Lombroso, defende, inclusive, com sua 

Antropologia criminal, a possibilidade de que algumas características anatômicas 

determinem os criminosos natos e os perigosos sociais (COIMBRA; NASCIMENTO, 2005, p. 

340).  

As teorias racistas e eugênicas acabam por ganhar vigor com a obra A origem 

das espécies (1859), de Charles Darwin, criando-se também inúmeras terminologias no 

período e a defesa nos tratados de Medicina, Psiquiatria, Antropologia e Direito da 

necessidade da “profilaxia dos males sociais”, através da “esterilização da população pobre” 

não inserida no mercado de trabalho. Junto a esta tendência, em nosso país, desenvolve-se 

também o Movimento higienista, que atinge seu apogeu nos anos 1920, com a criação da 
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Liga Brasileira de Higiene Mental por Gustavo Riedel. As ações do movimento, grosso 

modo, buscavam o “saneamento moral do país”, entendendo a pobreza como uma epidemia 

a ser evitada e combatida. Os pobres eram tidos como portadores de degenerescências, 

justificando-se a elaboração de medidas contra a pobreza (COIMBRA; NASCIMENTO, 

2005, p. 341-342).  

Não por casualidade, em 1927 surge o Código de Menores; em 1923, o Juizado 

de Menores; em 1941, o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) e em 1964, a Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM). Estas instituições ou normatizações 

aparecem nessa perspectiva como uma medida para evitar que os pobres, desde crianças, 

não desenvolvam sua suposta tendência à periculosidade, à criminalidade ou à violência, ou 

mesmo para controlar a expectativa de que se tornem a “classe perigosa” num futuro 

próximo. (COIMBRA; NASCIMENTO, 2005, p. 342). Rosa (1999 apud SOUSA; 

GOLDMEIER, 2008, p. 1009) entende que: 

 

A representação social que associa os pobres às classes perigosas tem como 
consequência que as crianças e adolescentes pobres sejam vistos como perigosos 
ou potencialmente perigosos – os pequenos bandidos. É, portanto, sobre eles que 
incide, preferencialmente, o aparato repressivo-policial ou repressivo assistencial.   

 

Sousa e Goldmeier (2008) informam também que a preocupação mundial com a 

infância e a juventude desassistidas se estabelece com a criação em 1948, do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e que em 1990, o ECA aparece em favor da 

garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, a fim de evitar, desse modo, 

segregações e preconceitos com relação aos pobres incluídos na faixa etária infantil ou 

juvenil. Mesmo assim, há uma disposição frequente do imaginário social por transformar 

juventude e periculosidade em termos correlatos, associando o jovem pobre ao 

pertencimento em gangues violentas, como atuantes nos crimes mais bárbaros noticiados, 

ou como sujeito mentor de delitos individuais graves. Moraes (2006) mostra, por isso, que o 

jovem aparece como uma das mais importantes parcelas da chamada classe perigosa, 

originando, em consequência, toda uma mobilização em torno da militarização das polícias e 

da policialização das políticas públicas. 

Com relação a esta primeira consequência, pode-se apontar que a militarização 

da polícia é uma prática antiga no Brasil, remontando ao Brasil Colônia. Seu objetivo desde 

este período sempre foi o de exercer o controle das classes perigosas, que naquele período 

constituíam-se pelos escravos, pretos libertos, capoeiras e alguns imigrantes. Os militares 

eram indicados como os profissionais mais aconselhados para regular e controlar o avanço 

contra estas classes, consideradas o inimigo a ser eximido da sociedade mediante a força 

libertadora da polícia. Dessa forma, a polícia cumpria o papel de controlar os referidos 
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“adversários sociais”, encarados pelas elites brasileiras deste período e dos seguintes, como 

potencialmente e virtualmente perigosos, por sua composição étnica e racial (MORAES, 

2006, p. 9).   

No que se refere à policialização das políticas públicas, o mesmo autor defende 

que para os jovens, pobres, negros, de regiões periféricas, as políticas públicas disponíveis 

tem priorizado a aplicação de ações de repressão, prisão e extermínio (MORAES, 2006). 

Wacqüant (2001 apud MORAES, 2006, p. 11) referia que com a substituição do estado 

social pelo estado penal isso aconteceria, mediante, entre outras coisas, o encarceramento, 

tornado política pública em nosso país. Do mesmo modo, Sales (2012, p. 142) ressalta que 

o estado punitivo, característico das sociedades pós-modernas e globalizadas, ganha força 

através do “progressivo endurecimento das práticas policiais e judiciais para públicos 

específicos”, alvos delas. Bauman (2005 apud SALES, 2012, ibidem) ressalta inclusive que 

a transformação de um estado social, baseado na inclusão, em um estado excludente, se 

alicerçaria, entre outras coisas, na justiça criminal, penal ou de controle da delinquência. 

Estas se realizam de modo global e se justificam pelo empenho em não produzir mudanças 

estruturais nem ferir privilégios de classe ou raça. “A pacificação social através do penal, ao 

invés do social, educacional, ou da própria diminuição das discrepâncias econômicas” é, 

assim, uma estratégia desse novo estado. (SALES, 2012, p. 143). 

Cabe neste momento, mencionar a figura do homo sacer, discutido por Agamben 

e citado por Sales (2012). Ele é um ser que se encontra fora da jurisdição humana e não 

sendo incorporado à lei divina, tinha uma vida sem valor. Pode ser, nessa perspectiva, 

facilmente comparado à figura do jovem em situação de vulnerabilidade espaço-social em 

nosso país hoje, uma vez que este é encarado muitas vezes como desprovido de 

subjetividade, sendo julgado e discriminado indistintamente, além de sofrer diversas 

opressões e estigmatizações. Sales (2006, p. 143) enfatiza que o homo sacer é o que 

Bauman (2005) considera o resíduo social, uma espécie de sujeito desprovido do acesso 

aos seus direitos e do usufruto dos avanços da sociedade.  

O homo sacer de Agamben e o resíduo social de Bauman são o mesmo jovem 

em situação de vulnerabilidade, que hoje é encarado como parte integrante da classe 

perigosa, que por ser perigosa, deve ser a todo custo, expelida da sociedade, usando-se no 

caso do nosso país, comumente, o recurso do encarceramento e de outras políticas 

repressivas.  

É importante ressaltar, entretanto, que a relação direta entre pobreza e violência 

é uma ideia fabricada. Sousa e Goldmeier (2008) defendem que em outros países mais 

pobres que o Brasil, como Índia e África, os índices de violência são bem menores que os 

nossos, o que permitiria afirmar que é a desigualdade social que gera a violência: 
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A desigualdade social [...] é uma das maiores causas de violência, em especial entre 
os jovens, maiores alvos e também os mais suscetíveis aos apelos de consumo e da 
necessidade de integração a sociedade por esta via. As cidades traçam mapas de 
criminalidade e sempre a periferia aparece como zona de ‘alto risco’. Localizar a 
violência e encarná-la em alguém, grupo ou classe social é também proclamar 
nossa inocência, e negarmos qualquer cumplicidade. (KEIL, 2005 apud SOUSA; 
GOLDMEIER, 2008, p. 1009). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os jovens, precipuamente residentes em comunidades de periferia, são alvos 

prioritários da exploração midiática quando o assunto é criminalidade e a periculosidade. 

Entretanto, deve-se considerar uma realidade inegável: a situação de vulnerabilidade social 

à violência, na qual, muitas vezes, estes jovens estão inseridos. Abramovay e Pinheiro 

(2003) ressaltam que é um grande desafio para os governos e a sociedade civil entender 

esta relação entre juventude e vulnerabilidade social à violência, ao mesmo tempo em que 

esta compreensão é a que pode apontar para a potencialidade de ações violentas entre 

estes sujeitos, visto que vários estudos consideram que a falta de serviços públicos, de 

condições de vida dignas, de oportunidades de emprego e lazer e de perspectiva de 

mobilidade social podem influenciar na conduta juvenil transgressiva. 

A vulnerabilidade social negativa ajuda, neste contexto, a entender a situação de 

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

oportunidades acabam demonstrando instabilidade e marginalidade, o que se relaciona aos 

elevados índices de jovens residentes em periferias envolvidos com a criminalidade e o 

crime-negócio. Ser trabalhador do tráfico, para alguns, acaba sendo o modo de inserção no 

universo do trabalho, ainda que informal, que ilegal, o que, para Abramovay e Fefferman 

(2007), não anula a obrigatoriedade do cumprimento de todo um conjunto de regras e 

determinações de fidelidade e compromisso com o “chefe”, o gerente do tráfico. 

As discussões sobre território, gangues e periculosidade se entrelaçam com a 

temática da vulnerabilidade, na medida em que, os espaços de periferia são onde mais 

precipuamente os jovens são estigmatizados, reiterando-se a percepção de serem parte da 

classe perigosa ou suspeitos potenciais de práticas de violência. Estas considerações 

revelam a urgência de superação da vulnerabilidade social, a fim de se evitar que percursos 

negativos e descendentes construam as expectativas dos sujeitos inseridos onde a 

vulnerabilidade geralmente se faz presente, ou seja, é preciso oferecer oportunidades para 

os jovens residentes nas periferias, a fim de que superem os desafios excludentes postos 

em suas realidades. 
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