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Resumo: Os processos de mundialização do capital aprofundaram as restrições impostas à 
entrada dos jovens no mercado de trabalho, além de interferirem nas relações sociais. Este 
trabalho realiza uma discussão teórica sobre jovens pobres e problematiza questões 
presentes na vivência destes com o mundo do trabalho e da família na sociedade atual, bem 
como os desafios de superação das desigualdades. Verificou-se que os jovens são dotados 
de expectativas que buscam realizar seus desejos mesmo vivenciando um contexto de 
discriminação e de desigualdade. Constroem estratégias para resistirem à violência social, 
pois a exposição à mesma pode influenciar as escolhas e oportunidades futuras. 

Palavras-chave: Jovens; condições de vida; desafios 

Abstract: The processes of globalization of capital have deepened the restrictions imposed 
on the entry of young people into the labor market, in addition to interfering in social 
relations. This paper presents a theoretical discussion about poor youngster and 
problematizes issues present in their experience with the world of work and family in today's 
society, as well as the challenges of overcoming inequalities. It was found that young people 
are endowed with expectations that seek to fulfill their desires even while experiencing a 
context of discrimination and inequality. They build strategies to resist social violence, since 
exposure to it can influence future choices and opportunities.  
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1- INTRODUÇÃO:  

A temática da juventude começa a ganhar atenção no âmbito das políticas sociais, 

principalmente quando o jovem passa a entrar nas estatísticas de desemprego, ameaçando 

a desagregação do tecido social, comprometendo seu futuro e das demais gerações. 

                                                 
1Assistente Social formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Especialista em 
Gestão de Políticas Sociais Públicas e Privadas pela Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, 
Mestranda em Política Pública e Desenvolvimento Local na Escola Superior de Ciências da Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM). Vitória, ES- Brasil. E-mail: 
fabriciahelmer2@hotmail.com 
2Assistente Social formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Mestre em Ciências 
Sociais e Doutora em Serviço Social, ambas pela PUC-SP e Prof.ª do Curso de Serviço Social e do 
Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local da  Escola Superior de Ciências da Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM). Vitória, ES -Brasil. E-mail: raquel.gentilli@emescam.br 
 



 

2 

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

Em se tratando de recorte etário temos alguns documentos ou organizações nacionais e 

mundiais, como por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que estabelecem a juventude como a faixa de 

15 a 24 anos. Além desses, temos a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional 

de Juventude e o recente aprovado Estatuto da Juventude, sancionado pela Lei nº 12.852 

de 05 de agosto de 2013, que compreendem a juventude como indivíduos com idade entre 

15 a 29 anos. 

Para alguns autores, entretanto, pensar a juventude apenas como categoria etária não é 

suficiente. Seria restringir o amplo significado que esta possui. Seria simplificar uma 

realidade complexa, que envolve elementos relacionados ao simbólico, ao cultural e aos 

condicionantes sociais que estruturam as sociedades (CARRANO, 2011). 

O certo é que, de uma perspectiva mais crítica, sabe-se que a condição juvenil é vivida de 

forma desigual e diversa em função do gênero, etnia, origem social, níveis de renda familiar, 

entre outros aspectos. A Juventude é, por um lado, um privilégio de certos segmentos em 

relação aos outros deles excluídos, e por outro lado, significa uma exclusão do mundo 

adulto e de seus poderes, já que se caracteriza como uma fase de subordinação, obediência 

e incapacidade. Além disso, existem disparidades econômicas, do acesso diferenciado à 

educação, ao trabalho e ao lazer. Além disso, os jovens também se diferenciam entre si, 

quando em sua condição humana, seguem suas orientações sexuais, assumem 

preferências, pertencimentos sociais e políticos, entre outros (NOVAES, 2007).  

Assim, além dos segmentos em processo de exclusão, há uma faixa de jovens pobres que 

fazem parte da maioria juvenil que podem estar ou não no horizonte das ações públicas em 

função de um mundo peculiar de concebê-los como sujeito de direitos (SPOSITO; 

CARRANO, 2003). 

O objetivo deste estudo é abordar questões que estão presentes na vivência de jovens 

pobres analisando sua interface com o mundo do trabalho, com a família e superações 

frente aos desafios impostos. Este se justifica pelo fato de que alguns programas e projetos 

voltados aos jovens partem de determinadas concepções, sendo assim necessário analisar 

se estas conseguem abarcar a realidade multifacetada dos jovens, principalmente dos 

jovens pobres. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo em que foi realizada revisão de literatura, a 

partir de pesquisa em livros, revistas indexadas da área do Serviço Social e pesquisas 

realizadas que tratam da temática.  
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Verificou-se que os jovens, nesse caso específico, jovens pobres, possuem as mesmas 

expectativas como os jovens de quaisquer outros segmentos sociais e buscam realizar seus 

desejos, mesmo vivendo em um contexto tão desigual. Constroem estratégias de 

enfrentamento à violência que, muitas vezes, podem influenciar as oportunidades desses 

jovens. 

2 – JOVENS POBRES: RELAÇÕES SUBJETIVAS E DE TRABALHO  
 

Com uma industrialização brasileira tardia, se comparada à Europa, o Brasil possui uma 

formação social desigual, marcada por elementos ligados à prática da escravidão colonial e 

da imigração pós-abolição, em função da emergência da necessidade de braços para a 

lavoura e posteriormente para industrialização. A industrialização tardia se deve ao fato de 

que o Brasil, por muito tempo, viveu o período colonial baseado no sistema escravista e na 

monocultura. Somente a partir da década de 1950 é que se teve início ao processo de 

industrialização mais estruturado. 

Assim, houve uma atração exercida pelos polos industriais sobre a massa de mão de obra 

expulsa do campo e provocou, a partir da década de 1960, o surgimento de grandes polos 

urbanos, que não receberam a provisão de habitações, infraestrutura e equipamentos 

urbanos que garantissem qualidade de vida à população recém-chegada. O poder público 

pouco se empenhou nesse sentido, devido à abundância de mão-de-obra ofertada, às 

debilidades organizativas do proletariado e aos vínculos entre governos e as elites 

dominantes, interessadas em conter os salários e o custo da mão de obra, o que aumentou 

o contingente de populações pobres (CASSAB, 2001).  

Os jovens pobres no Brasil do século XIX eram escravos ou os brancos sem acesso à 

escolarização. Apenas na primeira metade do século XX surge a figura do jovem trabalhador 

urbano: jovens pobres, brancos e funcionários de comércio pequeno e, anos depois, 

operários das fábricas no início da industrialização. Esses jovens eram vigiados como 

potencialmente perigosos e de serem contamináveis pelo comunismo. Ao lado desses, 

estão outro segmento de jovens pobres, os negros, compondo-se a partir do estereótipo de 

malandro, um personagem do mundo urbano que começa a se organizar. Esse último era 

aquele visto como uma ameaça à ordem social da cidade pela via da delinquência 

(CASSAB, 2001). 

Este é o contexto que dá origem, mais tarde, às ideias de Justiça de Menores no Brasil, que 

foram fundamentadas pelo debate internacional que já vinha do final do século XIX. Além 

dos jovens pobres, o alvo também era a infância pobre que não era contida por uma família 
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considerada habilitada a educar seus filhos de acordo com os padrões de moralidade 

vigentes.  

Os filhos dos pobres que se encaixavam nesta definição, portanto passíveis de intervenção 

judiciária, passaram a ser identificados como “menores”. Percebe-se que o termo “menor” foi 

sendo popularizado e incorporado na linguagem comum, para além do círculo jurídico, ou 

seja, o termo “menor” não era mais utilizado para menores de idade de qualquer classe 

social, mas para um determinado segmento: o pobre. (RIZZINI, 1997). Dessa forma, a 

história dos jovens pobres no século XX no Brasil se confunde com as iniciativas do Estado 

implementar medidas de educação via institucionalização, na tentativa de controlá-los.  

Em termos legais, apenas em 1990, a Doutrina da Situação Irregular foi substituída pela 

Doutrina da Proteção Integral com a criação e implementação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, reconhecendo a população de 0 a 18 anos como portadora de direitos, 

concepção antes inexistente. Além disso, legalmente, o termo “menor”, carregado de 

estereótipos, passa a ser extinto na Lei, existindo em seu lugar categorias como criança, 

adolescente e jovem (RIZZINI, 1997). 

Superado, legalmente, conceitos carregados de estereótipos, o jovem imerso em sua 

realidade enquanto sujeito social, produz e se reproduz na própria realidade, a relação que 

estabelece com a natureza e com o lugar que ocupa na estrutura produtiva da sociedade. É 

nessa relação entre a sociedade e o indivíduo, que se constrói a subjetividade das pessoas, 

o que auxilia na compreensão dos processos de construção e significação dos projetos de 

vida de jovens e adolescentes em situação de pobreza. 

Para Cassab (2001, p.32) 

A subjetividade, portanto, está referida a um campo cultural e simbólico, aos 
outros sujeitos, aos conflitos sociais e às ações coletivas que os sujeitos 
empreendem frente a esses conflitos. Assim, a subjetividade é sempre 
plural, é individual e coletiva e, finalmente, é construída em uma relação 
com a objetividade. Isso não quer dizer que ela seja reflexo, em uma 
causalidade unívoca, mas, que nela existe a multiplicidade presente na 
cultura e também na dinâmica da própria subjetividade com as 
peculiaridades das vivências das histórias que cada sujeito carrega consigo. 
Os desejos dos sujeitos constroem-se dentro e fora deles e, nessas 
instâncias, interagem. 

Nesse contexto, a subjetividade é mais que expressões de particularidades e de 

sentimentos. É uma forma de conhecimento do mundo que se constrói na relação entre 

sujeitos, a realidade social maior na qual está inserido e na relação com outros sujeitos. Ela 

é socialmente construída, assim como a concepção de juventude. 

A juventude adquiriu socialmente um prolongamento, que advém das exigências postas no 

mundo do trabalho que requer, cada vez mais, maior e melhor qualificação do papel 
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profissional por meio da escolarização e especialização. Para Cassab (2001), ao jovem de 

família de renda mais alta permite-se a permanência na escola para uma espécie de 

especialização antes da entrada no mercado de trabalho e, aos jovens pobres, exige-se a 

entrada precoce no mundo do trabalho. Assim, sem a possibilidade de preparação e 

escolarização necessária para desempenho profissional especializado esse jovem vê 

dificultada a conquista de emprego além de estarem expostos a exploração de seu trabalho 

e baixos salários. 

A relação jovem e trabalho ganhou visibilidade sobretudo a partir de 1990 devido ao 

aumento populacional de jovens no contexto de transformações no mundo do trabalho que 

ocorreu a partir das décadas de 1960 e 1970. Uma das consequências dessas mudanças no 

mundo do trabalho foi o aumento do desemprego de jovens. Em função da existência da 

mão de obra excedente, os jovens passaram a assumir funções inferiores, com salários 

mais baixos e jornadas mais intensas, demostrando a precarização a que está submetido o 

trabalho entre os jovens (ANTUNES, 1997). 

Além da precarização das relações no mercado de trabalho em decorrência das atuais 

formas de produção e reprodução da vida material incidem sobre os diferentes segmentos 

de juventude, conforme aponta Antunes (1997), aspectos decisivos ligados às condições de 

vida, questões de gênero, etárias e outras expressões relacionadas às diversas formas de 

violência social.  

Inegavelmente, há diferenças quando se observa o modo de vida e inserção no trabalho 

referente ao jovem pertencente à família pobre e ao jovem pertencente à família com 

melhores condições social e econômica. Jovens pobres estão condenados ao trabalho como 

condição de mobilidade social e, assim, geralmente abandonam os estudos, apresentam 

baixa escolaridade e, consequentemente, ocupam vagas com menor remuneração e 

posições subordinadas. O contrário acontece com jovens das classes média e alta, pois 

estes, geralmente, adquirem alta escolaridade, postergam sua entrada no mercado de 

trabalho e disputam as melhores vagas, obtendo, assim, maior remuneração. Trata-se, 

portanto, de uma dinâmica social que reproduz as desigualdades de classe e que determina 

os modos de inserção dos jovens no mercado de trabalho (MANDELLI; SOARES; LISBOA, 

2011). 

Para Alves (2013), existe um contingente social muito grande da juventude trabalhadora no 

Brasil que não se encontra incluído nas relações de trabalho. Entre estes, encontra-se o que 

o autor denomina de “precariado”, que seria uma nova camada da classe social do 

proletariado com demarcações bastante precisas no plano sociológico. É formado pelas 

camadas médias do proletariado urbano precarizado, constituída por jovens altamente 
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escolarizados e com inserção precária nas relações de trabalho e frustrados com a 

perspectiva de carreira.  

Além do “precariado”, existe um contingente de jovens proletários desempregados de baixa 

escolaridade, escolaridade fundamental ou média; jovens proletários que nem trabalham, 

nem estudam; e ainda jovens de baixa ou média escolaridade, com emprego formal, mas de 

alta rotatividade no mercado de trabalho, imersos nos sonhos e anseios de consumo 

burguês (ALVES, 2013). 

O medo do desemprego faz com que o trabalhador assalariado, onde se inclui o trabalhador 

jovem, consente maior nível de exploração de sua força de trabalho e renuncia a direitos 

sociais e trabalhistas. Se para esses jovens a escola como via de inclusão não é uma 

alternativa, resta-lhes apenas a via do trabalho, porém esta acaba se tornando uma 

possibilidade remota. Os processos globais de reordenamento do mercado, como 

salientado, atingem os sujeitos não só em suas condições de sobrevivência, mas também 

na construção de suas identidades (CASSAB, 2001).  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, por sua vez, divulgada no 

segundo trimestre de 2016 apresentou que 24,1% dos profissionais entre 18 e 24 anos 

estavam desocupados no primeiro trimestre de 2016. Essa taxa de desocupação de jovens 

de 18 a 24 anos de idade continuou a apresentar patamar superior ao estimado para a 

média total, oscilando entre 17,3% na região Sul e 28,4% na região Nordeste (IBGE, 2016). 

Essas persistentes desigualdades sociais que incidem sobre diversas parcelas da 

população, comprometem não só o presente, mas também condenam o futuro de vários 

segmentos sociais das classes trabalhadoras, sobretudo das camadas mais jovens 

(GENTILLI et al., 2011).   

A vulnerabilidade da idade somada a fatores como crescimento significativo da população 

juvenil brasileira, difícil acesso a educação, saúde e cultura expõe o jovem pobre a 

situações diversas como o uso, abuso e o tráfico de drogas, a gravidez cada vez mais cedo 

e indesejada, a morte precoce, entre outros. 

Essa genealogia sócio-histórica da juventude demarca que a juventude vai se tornando uma 

etapa socialmente distinguível e os processos de exclusão/inclusão que demarcam a 

formação da juventude nas sociedades modernas pluralizam as formas de vivenciar este 

período da vida. A falta de políticas públicas empurra os jovens pobres para a exclusão e 

quanto mais excluídos, menos as políticas de inclusão social o atingem (HELMER; 

GENTILLI, 2016). 
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Apesar de todo esforço realizado nos últimos anos no Brasil para se minimizar os efeitos 

pervesos das desigualdades econômicas, as camadas mais pobres da população enfrentam 

muitas dificuldades para prover as necessidades materiais e subjetivas de seus membros. 

As experiências neoliberais, em curso desde os anos 1990, apesar de entremeadas pela 

experiência insuficiente do projeto neodesenvolvimentista - que apostava nos programas de 

transferência de renda como uma das estratégias de estímulo ao desenvolvimento 

econômico - afetam de forma dramática, sobretudo adolescentes e jovens, em decorrência 

da fragilidade das políticas públicas destinadas à reprodução das condições de vida e de 

trabalho dos segmentos mais jovens da classe trabalhadora (GENTILLI et al., 2011). 

No universo da educação, a maioria dos jovens pobres que chegam à universidade se 

encontram em cursos de menor valor social e em sua maior parte aliam os estudos 

concomitantemente a bolsas, subempregos, contratos temporários, etc. Muitas vezes o 

trabalho é a única forma de manter esses jovens no curso. Em muitos lugares, o passe livre 

e o restaurante popular/universitário têm sido imprescindíveis para garantir a permanência 

desses jovens na universidade (RIBEIRO, 2011). 

Os jovens de renda mais baixa ingressam mais cedo no mercado de trabalho, muitas vezes 

sem concluir a escolaridade básica. Razões diversificadas explicam essa tendência, entre 

elas o pertencimento a famílias de renda mais baixa e o fato do sistema de ensino se 

mostrar incapaz de atrair o interesse do aluno (CORROCHANO, 2011). 

Além das famílias mais pobres incentivarem aos jovens o ingresso na atividade produtiva 

cada vez mais cedo, deve-se considerar também o desejo do jovem de ter seus rendimentos 

para satisfazer seu próprio consumo.  

Os sujeitos, muitas vezes, na atual lógica capitalista, são reconhecidos pela sua capacidade 

de possuir objetos e estabelecem relações, muitas vezes, superficiais com os demais. Vive-

se então no campo das produções subjetivas na contemporaneidade, marcadas pelo cultivo 

do individualismo, pelo princípio do mercado, pela lógica do consumo e declínio de valores 

coletivos. Nenhuma subjetividade individual ou coletiva é construída fora de um território 

(espaço) que compõe o ser de cada grupo social.  

3– OS JOVENS POBRES: COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E RELAÇÃO FAMILIAR 

Outro aspecto a ser considerado e que perpassa a juventude é a sexualidade e o 

comportamento reprodutivo. No Brasil, segundo Calazans (2011), a sexualidade aparece na 

adolescência e há uma certa aceitação social de que adolescentes e os jovens comecem 

suas experiências sexuais mais cedo e antes de uma relação estável. 
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. 

Mesmo havendo uma queda na taxa de fecundidade em todo Brasil, o país ainda se figura 

como um dos que apresentam taxas acima da média mundial de gravidez na adolescência, 

que é de 50 nascimentos por mil mulheres. A taxa brasileira é maior do que a de alguns 

países pobres, como Sudão, Iraque e Índia. Assim, ainda continua preocupante a gravidez 

em adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social (BRASIL, 2010). 

No que se refere à gravidez na juventude alguns pontos precisam ser considerados. Em 

muitos casos, a gravidez na adolescência e juventude está relacionada com a situação de 

vulnerabilidade social, bem como a deficiência do acesso a informação e serviços de saúde. 

Para algumas pessoas, a gravidez na juventude tem sido considerada como problema 

social, associado a aspectos negativos que podem ocorrer com os jovens e seu filho 

(abandono da escola, dificuldade de inserção/reinserção no mercado de trabalho, etc). No 

entanto, há que se considerar que para algumas mulheres jovens a gravidez surge como 

parte de seu projeto de vida.  

A maternidade e a paternidade podem se revelar ainda como elemento reorganizador da 

vida e não somente desestruturante. O valor simbólico do filho é considerável e algumas 

vezes denota que o motivo foi para ganhar responsabilidade e antecipar sua entrada numa 

vida plena de mulher adulta. A percepção do filho como propriedade pode traduzir uma 

tentativa de obter autonomia e atingir a maturidade. No caso dos jovens do sexo masculino, 

existe a ideia de que ele, ao se tornar pai começa a se delinear a imagem de homem de 

respeito (GOMES, 2006). 

Na argumentação sobre a problemática da gravidez juvenil, é comum associar-se tal fato 

com a interrupção dos estudos e a entrada, considerada prematura, no mercado de 

trabalho, realçando-se implicações dessa para vulnerabilidades sociais, em especial a 

reprodução da pobreza, no caso de jovens de famílias de menor poder aquisitivo (CASTRO; 

ABRAMOVAY; SILVA, 2004). 

São percebidas diferenças na forma de visualizar a gravidez na juventude entre famílias de 

situação socioeconômica mais baixa e aquelas de nível socioeconômico mais elevado. Nas 

chamadas classes populares, a gravidez equivale a um certo ganho de status e autonomia, 

sendo esperada a criação de uma família a parte, o que muitas vezes não ocorre. Entretanto 

nas classes sociais economicamente mais elevadas, a jovem mãe geralmente é garantida 

economicamente pela família, podendo continuar seu amadurecimento frequentando a 

escola e participando da vida social (RIOS; WILLIAMS; AIELLO, 2007). 

Segundo Dadoorian (2003), a maternidade para jovens de classes mais populares aparece 

como a única perspectiva de vida, onde o papel social mais importante por elas 
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desempenhado é o de ser mãe. A baixa expectativa de vida, a violência, a baixa 

escolaridade, aliada a falta de recurso material, financeiro e emocional fazem com que 

essas jovens vejam na gravidez a sua única expectativa de futuro e independência. 

Ainda nessa perspectiva, Santos Jr. (1999), afirma que a gravidez e o risco de engravidar 

podem estar associados a uma menor autoestima, a desorganização familiar ou a menor 

qualidade de atividades do seu tempo livre. Associado a isso, a falta de apoio e afeto 

familiar, o mau rendimento escolar e grande permissividade da família poderiam induzi-la a 

buscar na maternidade, ainda na adolescência ou juventude, o meio para conseguir afeto, 

uma família própria, reafirmar-se como mulher ou sentir-se indispensável a alguém. 

Algumas adolescentes iniciam suas experiências sexuais na intenção de se autoafirmarem 

como mulheres ou para imitar suas amigas, por saberem que algumas delas já têm vida 

sexual ativa. Além disso há também que se considerar o intuito de provocação à família e as 

que percebem na gravidez uma forma de autorrealização, vontade de ter filhos, por 

gostarem de crianças, por terem alguém para cuidar e até mesmo para reescreverem sua 

história (BRANDÃO; HEILBORN 2006). 

Em geral, uma família pertencente às classes populares tende a educar os filhos visando a 

obtenção de emprego para ajudar no orçamento familiar. O casamento é algo que pode 

acontecer precocemente, sendo acompanhado, algumas vezes de muitos filhos. Uma família 

de classe média, frequentemente prioriza a atividade intelectual dos jovens, ficando o 

casamento para após a conclusão dos estudos (DADOORIAN, 2003). 

Assim, o empobrecimento social gerado pelo modelo econômico capitalista concentrador de 

rendas e ampliado pela falta de políticas públicas faz com que comportamentos adversos se 

instalem no seio familiar. As dificuldades de expressar afetos e construir projetos 

intrafamiliares contribuem para que, normalmente, garotos e garotas se relacionem e gerem 

filhos. No caso da mulher, muitas vezes ainda cabe a ela a responsabilidade nos cuidados 

com a gestação, o nascimento e a criação desta criança. O projeto de vida, mesmo que 

pouco estruturado, é interrompido e sua vida fica então pautada na relação mãe-filho. 

Conforme aponta Cassab (2001) diferentes segmentos de adolescentes e jovens, criam 

diferentes construções de subjetividade. 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os jovens pobres, além de conviver com situações de pobreza e serviços precários, também 

precisam lidar com questões ligadas as diversas outras formas de violência tais como as 

relacionadas ao tráfico de drogas e armas. Essas situações passam a fazer parte das 
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escolhas e decisões, do presente e do futuro desses jovens, deixando consequências físicas 

ou psíquicas por toda vida. 

Compreendemos que as desigualdades sociais brasileiras constituem fenômeno social 

complexo, que deve ser entendido tanto na sua dimensão objetiva quanto na subjetiva. Ao 

investigar a dimensão subjetiva desse fenômeno, buscamos dar visibilidade à presença de 

sujeitos que não são mera consequência da realidade social desigual, e sim sujeitos ativos, 

os quais constituem essa realidade e são, simultaneamente, constituídos por ela (CASSAB, 

2001).  

No que se refere as medidas neoliberais e seus reflexos, temos uma massiva produção de 

insegurança articulado ao crescimento do desemprego, da exclusão, da pobreza e da 

miséria. Nesse quadro, os jovens pobres, quando escapam do extermínio, são os “excluídos 

por excelência”, pois dificilmente chegam ao mercado de trabalho formal. Sua atuação em 

redes ilegais como o circuito do narcotráfico, do crime organizado, dentre outros, vem sendo 

tecida como única forma de sobrevivência e se prolifera, cada vez mais, como práticas de 

trabalho à medida que aumenta a apartação social (COIMBRA; NASCIMENTO, 2005).  

Por outro lado, muitos jovens através de diferentes ações vêm afirmando outras formas de 

organização, que fogem aos pré-estabelecidos. Essa juventude pobre e marginalizada cria e 

inventa outros mecanismos de sobrevivência e de luta, resistindo às exclusões e destruições 

que vivenciam em seu cotidiano e conseguindo, muitas vezes, escapar ao destino traçado 

pela lógica do capital, entendido como imutável (COIMBRA; NASCIMENTO, 2005).  

Analisando sob a ótica do comportamento reprodutivo, a pressão social familiar da classe 

média se expressa majoritariamente através do incentivo ao estudo e ao trabalho, 

possibilitando que esses jovens vivam de modo mais prolongado sua adolescência ou 

juventude, contrariamente a adolescentes de classes populares, onde a maternidade/ 

paternidade interfere nesse ciclo (DADOORIAN, 2003). 

Os jovens não são apenas sujeitos vulnerabilizados que podem ser cooptados pelo tráfico 

de drogas como se fosse a única alternativa possível de trabalho e de vida. Muitos jovens 

são dotados de expectativas que buscam realizar seus desejos mesmo vivenciando um 

contexto violento e desigual. São jovens que constroem estratégias para resistirem à 

violência e que, muitas vezes, essa exposição pode influenciar em suas escolhas e 

oportunidades de vida.  

Assim, os conceitos de adolescência e juventude abarcam uma complexidade de situações 

de vida cujas repercussões se expressam de diferentes formas na vida de cada um. Não se 

trata de uma trajetória linear, pois cada um seguirá seu percurso conforme os determinantes 

sociais e culturais em que está inserido. 
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