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Resumo: O presente texto, fruto de resultados de pesquisas dos autores tem por objetivo:  
propor reflexões acerca das marcas da barbárie vividas pela juventude negra no Brasil nos 
territórios de sociabilidade, considerando a derruição dos direitos sociais pela ordem do 
capital. Este estudo foi elaborado à luz do materialismo histórico-dialético e compreendeu 
que diante a barbárie exposta pelos julgos da classe burguesa, a juventude da classe 
trabalhadora ao mesmo compasso que está sob a mira dos extermínios, persiste nas formas 
de luta e resistência diante as violações de direitos sofridas historicamente. 
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Pobreza 

Abstract: The present text, the result of research results of the authors, aims to: propose 
reflections on the barbarism marks experienced by black youth in Brazil in the territories of 
sociability, considering the demise of social rights by the order of capital. This study was 
elaborated in the light of historical-dialectical materialism and understood that before the 
barbarism exposed by the judges of the bourgeois class, the youth of the working class to 
the same compass that is under the target of the exterminations, persists in the forms of fight 
and resistance before the violations Of rights historically suffered. 
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1. INTRODUÇÃO 

O atual cenário social, econômico e político têm sido expressos sob as mais 

perversas marcas da barbárie através da condução do Estado Penal, sendo este, utilizado 

como elemento de controle e repressão a aqueles que não se enquadram padrões morais 

conservadores de sociabilidade. A despeito da temática, este trabalho tece breve análise a 

partir da centralidade no segmento da juventude negra e a incidência dos territórios na 

violação de direitos deste público. 

Como sabemos a população negra e periférica ainda hoje é alvo (não somente) da 

divisão racial do trabalho, mas também, de inúmeras violações de direitos, entre elas: a 

segregação socioespacial, a qual propicia o nivelamento do preconceito de classe e racial, 

ao qual, perversamente cria-se os estigmas de que o povo negro e pobre não “merecem” 

ocupar espaços sob o domínio da burguesia branca e racista. Nivela-se também a 

concepção da categoria criminalização da pobreza, tendo em vista, que a juventude pobre e 

negra clama por visibilidade em diversos espaços, seja pela ocupação de outros territórios, 

cultura musical ou mesmo pelo consumo. 

Diante do exposto, o presente artigo, apresenta sob a perspectiva crítica marxiana os 

rebatimentos da segregação territorial e da violência frente à juventude pobre e negra na 

efetivação dos seus direitos sociais, apontando como o preconceito racial e classista 

contribui para a destruição da dignidade de um segmento populacional historicamente 

invisível no campo da proteção social e dos direitos inerentes aos cidadãos.  

2. AS PERVERSAS MARCAS DA BARBÁRIE: TERRITÓRIOS, PRIVAÇÃO DE 
DIREITOS, CRIMINALIZAÇÃO E O GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA 

A morte de jovens negros no Brasil é uma realidade que cotidianamente tem sido 

estampada nas capas de jornais, revistas, redes sociais e nos demais noticiários dentro e 

fora do país. Como sabemos, o contexto sócio-histórico do país é fundamentalmente 

marcado pelo modelo escravista ainda tão presente na sociedade brasileira. 

Partindo deste pressuposto, entende-se que alguns elementos são fundamentais 

para dimensionar o debate; entre eles, estão a segregação racial nas cidades brasileiras e a 

incidência do território no processo de criminalização e privação de direitos da juventude 

negra residente nas periferias. Uma das origens dessa questão vem da estrutura fundiária 

estabelecida desde a Lei de Terras de 1850, a qual instituiu o modelo de propriedade 

privada e excluiu a população negra e pobre do acesso à posse de terras. 

Santos (1982) afirma que “a história não se escreve fora do espaço e não há 

sociedade a-espacial”, dessa forma, cabe então vincular a temática da violência e violação 
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de direitos sociais a que a juventude negra está submetida, e as incidências do território 

nessa questão. 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano - racismo, pobreza e violência de 

2005 - aponta a população negra como a principal vítima da violência ou da própria 

segurança pública no Brasil. Para os relatores ser preto, jovem, do sexo masculino e solteiro 

significa ser alvo preferencial das expressões da violência.  Para Fraga (2002) a juventude 

expõe a faceta da miséria do sistema capitalista, e sua vinculação, ora como agressor, ora 

como agredido denuncia a que nível de alienação e estranhamento chegou as relações 

sociais que associa os jovens à figura da violência.  

Outro fator destacado e que afeta a juventude, principalmente os homens, é a 

insegurança. Esta, conjugada ao racismo, pobreza, discriminação institucional, falência do 

sistema de segurança pública, e o território em que vive torna a vida do jovem negro muito 

difícil, roubando-lhes a esperança e a perspectiva para o futuro. Isto foi expresso nos 

estudos de Lélia Gonzaléz (1979), que discutindo a realidade da juventude negra diz: 

 
Existem atualmente no Brasil cerca de 16 milhões de adolescentes e jovens 
totalmente entregues a própria sorte, sem a menor expectativa de vida; ou 
melhor, sua única perspectiva se constitui no banditismo e na morte. 
Desnecessário dizer que são negros na sua maioria (p. 2). 

 

É nas grandes aglomerações urbanas, que se acumulam as graves expressões da 

Questão Social, dentre as quais está à violência. Segundo Dubet (1995), o espaço urbano 

aparece como sintoma, símbolo, representação “da civilização e da barbárie modernas”. 

Sendo importante entender esses processos e suas consequências nas pessoas que 

povoam essas áras. Em particular para os jovens e negros. 

A cidade aparece como campeã no assassinato de jovens, cuja maioria dos mortos é 

composta por pobres. No Brasil, os mais pobres são negros. Logo, são os jovens negros os 

que mais morrem. O jovem negro diante dessa realidade é o que fica mais exposto à 

violência e suas diversas manifestações, seja ela racial ou urbana, considerando que o 

espaço de moradia também é um determinante de discriminações. 

O tecido urbano é palco de lutas, e a busca por seu acesso se dá de maneira 

complexa, contraditória e antagônica. É na cidade que as refrações e manifestações da 

questão social se concretizam no cotidiano de todos aqueles que ali vivem. Nesse contexto 

é preciso compreender que todo cidadão a ela pertence, somos a cidade e a construímos 

dia a dia, é nesse meio que caminham nossos desejos, emoções, subjetividades e a 

construção da identidade de seus habitantes, neste caso em específico, da população pobre 

e negra residentes nas chamadas “periferias”, bem como, as implicações diante do modelo 

do Estado Penal Brasileiro. 
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Entender o direito à cidade requer refletir sobre qual cidade estamos falando, sobre 

que estrutura as mesmas estão situadas, e se a cidade e o território representam não 

apenas o direito à moradia, mas um espaço de relações sociais e de reprodução digna de 

vida, como afirma a Carta Mundial do direito à cidade (2006) em seu artigo 1º: “[...] todas as 

pessoas devem ter direito a uma cidade sem discriminação de gênero, idade, raça, 

condições de saúde, renda, nacionalidade, etnia, condição migratória, orientação política, 

religiosa ou sexual, assim como preservar a identidade cultural” 

3. JUVENTUDES, TERRITORIALIDADES E RELAÇÕES SOCIAIS: AS EXPRESSÕES DA 
CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA 

O processo histórico do desenvolvimento do modo de produção capitalista 

reconfigurou as dinâmicas sociais nos espaços de sociabilidade. A modernização do 

trabalho acentuou ao longo do tempo o crescimento das cidades e sua constante 

urbanização. Todavia, a urbanização das cidades não se desenvolveu de modo a garantir 

igualdade e justiça no seu acesso.  

Desta forma, os territórios da pobreza, aqui referenciados, caracterizam os 

espaços de sociabilidade em terrenos segregados dos grandes centros e bairros, onde a 

movimentação do capitalismo discorre com maior expressão. É este sistema, representado 

pela classe dominante que desempenhou grande papel na urbanização das cidades e na 

sua consequente segregação da classe trabalhadora e da classe que compõe o exército 

industrial de reserva. Em outras palavras, a urbanização segmentou ricos e pobres, 

distanciando uns dos outros, garantindo o direito à cidade à burguesia. Para Harvey (2014), 

a classe dominante, representando a ordem do capital, domina as configurações das 

cidades, controlam a máquina estatal conforme o seu interesse e rege a vida das demais 

classes na sociedade, interferindo nas suas características sociais, culturais, políticas, 

econômicas, estilo de vida, limitando o acesso destes nas cidades. 

 
A reprodução do capital passa por processos de urbanização de inúmeras maneiras. 
Contudo, a urbanização do capital pressupõe a capacidade de o poder de classe 
capitalista dominar o processo urbano. Isso implica a dominação da classe 
capitalista não apenas sobre os aparelhos de Estado (em particular, as instâncias de 
poder estatal que administram e governam as condições sociais e infraestruturais 
nas estruturas territoriais), como também sobre populações inteiras – seus estilos de 
vida, sua capacidade de trabalho, seus valores culturais e políticos, suas visões de 
mundo. [...] A cidade e o processo urbano que a produz são, portanto, importantes 
esferas de luta política, social e de classe. (HARVEY, 2014, p. 133). 

 

A urbanização desempenhou um papel crucial na absorção de excedentes de 

capital, e que o tem feito em escala geográfica cada vez maior, mas o preço de processos 

florescentes de destruição criativa que implicam a desapropriação das massas urbanas de 

todo e qualquer direito à cidade (HARVEY, 2014, p. 59). 
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Neste bojo, a produção da vida material, cujo objetivo é a transformação da 

natureza em bens de consumo através da atividade humana, implica, no estabelecimento de 

relações que vão além da produção. Marx (1979) verbaliza que as pessoas, ao 

desenvolverem atividades em conjunto, estabelecem relações sociais que vão interferir nos 

processos de trabalho. 

A base material quando se transforma e evolui, altera também a condução das 

relações entre as pessoas, as condições de vida, considerando sempre o tempo histórico no 

qual estas relações se estabeleceram e se transformaram.  

 
As relações sociais são inteiramente interligadas às forças produtivas. Adquirindo 
novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de produção, a maneira 
de ganhar a vida, modificam todas as relações sociais. O moinho a braço vos dará a 
sociedade com o suserano; o moinho a vapor, a sociedade com o capitalismo 
industrial. (MARX, 1985).   

 

A passagem do tempo e as mudanças societárias dos últimos séculos trouxeram 

novas formas de vinculação entre as pessoas nos espaços de trabalho. Observamos as 

relações de poder nos espaços, as explorações, opressões, a modernização dos espaços 

de socialização e sociabilidade com a criação de novos ambientes para interações e a 

constante e cada vez mais agressiva acentuação das desigualdades sociais e a segregação 

da classe trabalhadora em territórios marginalizados e alheios às cidades. 

Mais do que apenas um espaço natural, cartograficamente analisado pela 

geografia física, o território compreende em um espaço complexo, de constantes mudanças 

estruturais, culturais e sociais, espaço de produção e reprodução de relações sociais 

historicamente constituídas, arena de disputas, de jogos políticos, interesses, de 

desenvolvimento e de dificuldades.  

O território é por si uma área geograficamente extensa ou restrita, onde o capital 

e a lógica do mercado (KOGA; ALVES, 2010) produzem e reproduzem desigualdades, bem 

como a formação de espaços ricos, pobres e miseráveis, sendo os dois últimos excluídos da 

sociedade global. O espaço é um verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual. Eis 

a razão pela qual a evolução espacial não se apresenta de igual forma em todos os lugares 

(SANTOS, 1978, p.122).  

Milton Santos afirma que o território quando utilizado pela população cria o 

espaço, dualmente subordinado/subordinante, que mesmo refém de leis maiores dispõe 

também de autonomia. Afirma ainda que o espaço é o resultado de uma práxis coletiva que 

reproduz as relações sociais, [...] o espaço evolui pelo movimento da sociedade total 

(SANTOS, 1978, p. 171). 

Koga e Alves (2010) dizem que o território tem plena relação com a dinâmica 

cotidiana da população, pois o contexto e suas características permitem a construção de 
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histórias que seguirão diversos caminhos, sendo impossível afirmar que existe sociedade “a-

espacial”. 

Dessa forma, o espaço deve ser considerado em sua totalidade, compreendendo 

as diversas formas de demarcar os territórios, sejam por bairros, distritos, municípios, 

microrregião, macrorregião, estado, país ou continente. O que se sabe é que as 

transformações, por mais globais que sejam afetam diretamente os demais espaços. 

As vulnerabilidades decorrentes de situações de risco social e pessoal marcam o 

que conhecemos por expressões da questão social. O desenvolvimento urbano, inovações 

tecnológicas, precariedade na mão de obra do trabalhador, aumento da pobreza, 

criminalidade e segregação das chamadas massas populares redesenhou nos espaços 

urbanos regiões de moradia onde aparentemente existe a dificuldade do acesso a bens, 

serviços e direitos que propiciem o empoderamento de famílias e indivíduos frente suas 

realidades. Diante desta caracterização, os territórios de pobreza, comumente formatados 

em bairros distantes dos centros das cidades ou pelas favelas, são popularmente 

conhecidos como quebradas ou pedaços. 

Sobre o bairro e pedaço, Pereira (2010), afirma que: “[...] quem é do pedaço 

conhece as regras do local e sente-se protegido por uma „particular rede de relações que 

combina laços de parentesco, vizinhança, procedência‟.” (MAGNANI, 1998: 115  apud 

PEREIRA, 2010, p. 55, grifo do autor).  

Apresenta-se o bairro da periferia como um espaço de socialidade e de relações 

importantes e, ao mesmo tempo, como um lugar de hostilidades e perigos, principalmente 

para quem não pertence a ele ou não conhece suas regras (PEREIRA, 2010, p. 55). 

Sobre a quebrada, o autor diz que: 

 
A noção de quebrada tanto pode remeter a um conjunto de relações supostamente 
comunitárias e percebidas como positivas, como pode ser vista também a partir de 
certos marcos, inicialmente negativos, que se referem a um bairro pobre da periferia, 
com altos índices de violência e carências estruturais. Além disso, a quebrada 
configuraria um lugar marcado por certas normas de conduta a serem respeitadas, 
como não agir com arrogância ou de maneira desleal. (PEREIRA, 2010, p. 55, grifo 
do autor). 

 

A acentuação da pobreza e as desigualdades sociais e territoriais apresentam 

um nivelamento histórico, pois, segundo Milton Santos (2001) cada período da história do 

Brasil retrata um desenvolvimento em cada realidade que se manifesta de acordo com o seu 

contexto. 

Complementando a visão de Milton Santos (2001) e concordando com Yazbek 

(2009), a pobreza pode ser configurada pela banalização dos problemas sociais e a 

naturalização em que a pobreza, a miséria e a violência urbana são demonstradas por 

parcelas da sociedade, dificultando assim o enfrentamento da questão social. 
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“O fato de a presença dos “pobres” em nossa sociedade ser vista como natural e 

banal (FALCÃO, 1989) despolitiza o enfrentamento da questão e coloca os que vivem a 

experiência da pobreza num lugar social que se define pela exclusão.” (YAZBEK, 2009, p. 

73). 

Maria Carmelita Yazbek (2009, p. 73) aborda a pobreza, as condições de 

moradia e os sujeitos das classes pobres através da categoria gramsciana subalternidade. A 

autora aprofunda seus estudos demonstrando que a pobreza vai além das condições de 

moradia, rentabilidade e emprego. A pobreza e suas características convertem-se em 

“experiências da desqualificação”, de crenças, hábitos, comportamentos e formas de 

expressão. São manifestações negativas de uma classe que é visualizada com preconceito, 

onde ser pobre é ser mal educado, primitivo, deselegante. 

Marques (2010, p. 31-32) ainda afirma que: 

 
A existência da nova pobreza urbana decorre não mais da ausência de 
desenvolvimento, mas justamente do dinamismo econômico do capitalismo 
contemporâneo em suas versões mais avançadas. Alem disso, está associada a um 
novo fenômeno nas grandes cidades de todo o mundo – o hipergueto – que por sua 
vez está relacionado ao aumento das desigualdades e à dualização do mercado de 
trabalho, pela retração do estado de bem-estar, a crescente concentração da 
pobreza e a associação dos seus espaços a estigmas territoriais ligados à violência, 
enquadrada pelo Estado sob a lógica da penalização. 

 

Expressões como a violência, a miséria, racismo, criminalização da pobreza, 

dentre tantas outras acentuam, segundo Marques (2010), o território de pobreza como 

espaço de isolamento completo ou, nos dizeres de Wacquant (2001) como o espaço de 

exílio social. Famílias e indivíduos se concentram nestes espaços, possuindo dificuldades 

de se socializarem além destes territórios, devido às precárias condições de mobilidade e 

pelo incômodo que a pobreza causa quando frequentam espaços elitizados. “Não é apenas 

a segregação que especifica o acesso desigual, mas também (e ao mesmo tempo) a 

desigualdade de acesso que especifica e reproduz a segregação.” (MARQUES, 2010, p. 

35). 

Cabe considerar o território como um espaço de múltiplas características 

socioeconômicas, socioculturais e socioambientais, sendo complexo em suas diversidades 

sejam elas sexuais, religiosas, étnicas, raciais, econômicas, etárias que trazem à tona a 

importância do debate frente às políticas sociais que atendam de fato e de forma digna, 

humana e política os interesses da diversidade populacional em todas as suas 

características, principalmente no tocante ao exercício pleno da cidadania. 

A cidadania tem relação direta com a territorialidade, pois no espaço de vivência 

e convivência, a pessoa exercerá ativo papel de cidadão (KOGA, 2011) concordando ou 

confrontando com o sistema, que rege seu cotidiano compreendendo que ser cidadão no 

mundo globalizado, requer viver sob a lógica global, sendo simultaneamente, um cidadão do 
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país e do mundo (SANTOS, 2001). Esta cidadania global e local diversifica ainda mais o 

território que multiplica suas características. 

Os territórios focados neste trabalho são aqueles demarcados pela desigualdade 

e exclusão social, repletos de vulnerabilidades de variadas naturezas. O problema central é 

que se fala atualmente em pobreza apenas pela baixa rentabilidade da população. Sabe-se 

e concordando com Inácio e Mandelbaum (2011) que a compreensão da pobreza não se 

restringe à falta de renda, e sim à falta de acesso a serviços, ao mercado de trabalho, 

violências, drogadição, infraestrutura arquitetônica das moradias e do espaço e saneamento 

básico. 

A sociedade de classes vive cada vez mais segregada uma da outra. O respeito 

entre classes só existe enquanto um avança o território alheio. Quando a classe 

trabalhadora busca a garantia do seu acesso a outros espaços, a intolerância, a 

discriminação e o preconceito vêm com força destrutiva. 

Esta força impacta a construção e consolidação das relações sociais entre os 

jovens, que, sem condições de usufruírem dos territórios, acabam se concentrando num 

único espaço, ainda precários, sem o mínimo de condições para entretenimento e 

sociabilidade, ou ainda, se submetem às relações virtuais que as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) cada vez mais modernas proporcionam para as 

gerações. 

Distantes do direito à cidade, privados da visibilidade e pertencimento social via 

relações humanas no plano real, jovens da classe trabalhadora recorrem aos ciberespaços 

para formatarem relacionamentos interpessoais e conquistarem a visibilidade e o 

pertencimento nos territórios virtuais, configurando assim as relações digitais.   

Abramo (2014, p. 79) afirma que há uma singularidade nas sociabilidades 

juvenis mediadas por tecnologias. Destaca que estas se  

 
[...] conjugam como espaços geográficos e eletrônicos, convivências e televivências, 
realidade contígua e telerrealidade, o local e o global. Contudo, os debates atuais 
sobre as relações entre cultura e tecnologia chegam, na maioria das vezes, a 
conclusões polarizadas. 

 

Ainda se reportando à autora, é possível verbalizar que as relações humanas 

nos territórios virtuais também podem ser alvo de segregações ou mesmo exclusões sociais, 

acentuando as desigualdades. Esta assertiva pode ser exemplificada pelas condições de 

acesso aos recursos tecnológicos, considerando a qualidade do serviço prestado para 

acesso à internet, custo para aquisição de computadores, notebooks, tablets ou similares, 

conhecimento para manuseio e domínio destas tecnologias e mínimo de conhecimento 

educacional para leitura, compreensão e escrita para conduzir as relações via ciberespaço.  



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Por outro lado, a sociabilidade virtual configura novas identidades entre os 

jovens, ampliando o círculo de contatos para territórios além dos seus bairros, região, 

município, estado ou mesmo do país, possibilitando novas formas de relacionamento com 

outros jovens de outras localidades, hábitos e culturas até então desconhecidas. 

A sociabilidade que não foi consolidada ou que se mostra fragilizada e restrita no 

plano real, se constitui e se fortalece no contexto virtual, onde cada jovem em contato com 

outras pessoas sejam da mesma faixa etária ou não, se representam de diversas formas, e, 

em muitos casos, sob uma identidade construída para uma socialização digital, abstraindo-

se da realidade posta, vivendo uma segunda identidade em outra esfera. 

O atual sistema capitalista e a lógica perversa do consumo como sinônimo 

de cidadania criam um modo de vida orientada para a competitividade e o individualismo. 

Os indivíduos passam a valer enquanto proprietários de mercadorias e por isso são 

considerados legalmente iguais e livres. Os objetos materiais se expressam como 

qualidades humanas que, ao serem consumidas, passam a dar sentido à existência, e o 

próprio indivíduo passa a identificar a sua condição humana à condição de proprietário e 

consumidor (BARROCO, 2014, p. 469). A mercadorização das pessoas, o crescente 

individualismo, a liquidez do tempo e das relações humanas e a submissão destas para o 

mercado, provocam expressivos e severos impactos na adolescência e na juventude. 

 
Nas últimas décadas, as juventudes vêm se transformando socialmente, ganhando 
certo status social, embasado por um forte apelo midiático. Cria-se programas de 
televisão, produtos e marcas específicas para o “público jovem”, ou seja, o mercado 
começa a ver e a investir no jovem como consumidor. O jovem, nas últimas décadas 
do século XX, deixou de ser a “criança grande”, desajeitada e inibida, para se 
transformar no modo de beleza, liberdade e sensualidade vendida pelo mercado 
para outras faixas etárias. Assim, o jovem começa a ser visto como um sujeito 
consumidor dentro da lógica do modo de produção capitalista, no qual o valor do 
indivíduo é proporcional ao seu poder de compra. O consumo é a palavra de ordem 
para a juventude. Cria-se uma cultura da moda, que aprisiona as juventudes em um 
cárcere capitalista, terreno fértil de frustrações. (SCHERER, 2013, p. 28). 

 

Esta exposição inicial nos permite inferir que o tempo presente é o produto de 

uma história de lutas sociais e crescentes desigualdades que, hoje, considera o crescimento 

populacional, o enriquecimento de poucos e a miserabilidade de muitos, a modernização 

dos recursos tecnológicos, o aumento do desemprego, a corrupção política, a prática delitiva 

e a consequente facilidade de acesso a direitos, bens e serviços como forma de 

desenvolvimento de pessoas em situação de pobreza, principalmente os adolescentes que 

buscam reconhecimento e status em seus espaços (territórios) de sociabilidade, cuja 

formação social, cultural e econômica configurou-se de acordo com os interesses do 

sistema capitalista, segregando-os da cidadania global. 

As desigualdades sociais e territoriais e a consequente criminalização da 

pobreza tem sua gênese “[...] a partir do advento do capitalismo neoliberal e da criação de 
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teorias eugênicas e racistas europeias.” (ALVES; MENEZES; CATHARINO, 2008, p. 71), 

reforçando assim, a ideia de que vivemos historicamente os mesmos problemas sociais com 

a substituição de sua roupagem a partir das transformações que a sociedade passa.  

Neste contexto de desigualdades, de perpetuação de estigmas e preconceitos, 

criminalidade chega para somar à problematização social da juventude, na maioria 

pobre em meio à sociedade. É sabido através dos estudos realizados para este trabalho 

que, a sociedade, historicamente criou um mito da periculosidade, associando os jovens e 

suas condições financeiras e referências territoriais ao crime e à delinquência. Por outro 

lado, temos um Estado que falha na execução de suas próprias leis não garantindo a devida 

proteção à população. 

Sobre os preconceitos, Heller (1992) afirma que estes são resultados da vida 

cotidiana. São traços cotidianos oriundos do caráter momentâneo dos efeitos, a natureza 

efêmera das motivações e, a fixação repetitiva do ritmo, a rigidez do modo de vida. É o 

pensamento cotidiano, um pensamento fixado na experiência, empírico e, ao mesmo tempo, 

ultrageneralizador. Para a pensadora, os preconceitos surgem a partir do momento em que 

assumimos espontaneamente ou por imposições de culturas e hábitos estabelecidos em um 

dado contexto, considerando seu período histórico, os estereótipos e estigmas já 

construídos e enraizados no tempo presente. 

A reflexão de Heller (1992) se mostra provocativa, considerando o atual 

panorama que discute e pensa a adolescência da classe trabalhadora associadas sempre 

aos cenários de violência e criminalidade.  

Os estereótipos formatados desde a era da menoridade mantém-se fortalecidos, 

sendo desafiador dissociá-los da fase da adolescência, mesmo com todas as pesquisas e 

legislações que já seguem caminhos mais humanizadores e progressistas. Os estereótipos 

e as barreiras contidas nos caminhos que levam à consciência crítica bloqueiam as 

oportunidades de repensar as adolescências no tempo presente, principalmente no tocante 

aos impactos da perversidade do capital nas suas relações sociais e mesmo na criação dos 

seus sonhos. 

A juventude da classe trabalhadora é desprotegida de seus próprios direitos, 

adentram a criminalidade por diversos motivos que não cabem neste trabalho analisar, 

porém é compromisso nosso apontar a crescente estigmatização do adolescente e a 

constituição da delinquência pela sociedade e pelo sistema socioeducativo que ao não 

acreditar e não legitimar os processos socioeducativos, exerce uma postura histórica 

reacionária, conservadora, com abuso de poder, exploração e violência em face dos jovens 

já vitimizados.  
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Sobre os direitos que deveriam ser legitimados através das políticas públicas, à 

luz de Foucault (2012) é possível inferir que os mesmos não estão a favor da soberania da 

população, servindo de instrumentos de dominação do poder do capital. É nítido o 

retrocesso dos direitos sociais pelo capitalismo atual, pois as instituições, o aparelho do 

Estado e as próprias leis e regulamentos, ao invés de protegerem a população, desfiguram 

as conquistas e precarizam a vida das pessoas, com destaque aos adolescentes e jovens. 

Para Silva e Lehfeld (2015), estes jovens são vítimas de si mesmos, da 

sociedade e do sistema político e econômico que rege a nossa vida em um cotidiano 

contraditório e controverso. O desafio imposto hoje aos profissionais inseridos no trabalho 

social com o referido público é a atuação despida de preconceitos, romper com as 

resistências em manter vivos os ranços ainda presentes no trabalho com adolescentes e a 

ruptura, mesmo que paulatina, de toda esta carga negativa que acentua a delinquência e 

rebaixa a proteção integral. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A destarte do exposto e das questões que problematizaram o presente artigo é 

possível sintetizá-las afirmando que ao longo deste trabalho foi possível identificar as 

variadas transformações ocorridas na sociedade mediante os avanços do capitalismo 

contemporâneo. O processo de acumulação capitalista sem precedentes e a 

interdependência entre os países nas relações mundializadas reconfiguraram a dinâmica do 

ser social nos seus processos de trabalho e nas suas formas de socialidade. A análise de 

literatura e a pesquisa de campo puderam demonstrar que a vida em sociedade ganha um 

novo formato a partir da necessidade do consumo ostensivo.  

O cenário político e econômico, regidos pela ordem societária capitalista influem 

neste processo de formação da sociedade de consumidores, pois a ordem do dia é a 

acumulação de riquezas e a expropriação de consumidores não potenciais da sociedade. A 

crise estrutural do capital também afeta de maneira devastadora o pertencimento social, a 

consciência de classe e as estratégias de sobrevivência na contemporânea sociedade 

desigual. 

Este processo alimenta a segregação entre as classes sociais e a visão 

estereotipada e preconceituosa de que a classe trabalhadora deve limitar o consumo 

apenas para a sua subsistência e não para garantir de fato os direitos fundamentais, sociais 

e humanos preconizadas nas legislações atualmente vigentes. 

Destarte, vivemos em um cenário na qual as políticas públicas estão sucateadas 

e em processo de desmonte, a segurança agindo pela truculência e não pelo diálogo e 

responsabilização, uma mídia que oferece um desserviço para a população, mantendo-a 

alienada no seu cotidiano e dificultando os processos de formação de consciência crítica, o 
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Estado na sua atual gestão, militando às avessas por ações de intensif icação do 

conservadorismo a favor do capital, nivelando a barbárie para a acumulação de riqueza e 

manutenção de um poder absoluto que fere a democracia e a liberdade dos sujeitos. 

É preciso que a juventude sonhe, lute, ame e resista, mesmo diante de todas as 

dificuldades e entraves postos no tempo presente pelo capitalismo e por seus 

representantes, para que o movimento pela plena liberdade cresça, ganhando novos 

simpatizantes e idealizadores, deixando as melhores sementes para as futuras lutas das 

próximas gerações.  
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