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RESUMO 

O fenômeno dos Homicídios pode ser considerado uma questão sociológica. Várias fontes 

oficiais de dados e pesquisas universitárias têm se voltado para essa questão, porém, este 

fenômeno ainda não é visto como um problema social, uma vez que, não há uma implicação da 

sociedade e do Estado para a sua redução. No campo da ciência psicológica, tal temática ainda 

apresenta uma literatura incipiente. Os homicídios são tratados apenas como números por boa 

parte da população, principalmente os que acontecem contra jovens que vivem às margens da 

cidade. As maneiras como as sociedades lidam com as transformações do indivíduo, causadas 

pela faixa etária, são variadas, podendo assim sofrer modificações no tempo e no espaço. Os 

jovens são vistos socialmente como produtores da violência, principalmente, os negros e 

residentes das regiões periféricas dos grandes centros urbanos. No entanto, o que os principais 

dados sobre violência urbana nos apontam é que o jovem negro e da periferia é o alvo prioritário 

de várias violências. Fortaleza está no topo das estatísticas, no que se refere a homicídios de 

jovens e adolescentes. No ano de 2016, foi criado o Comitê Cearense pela Prevenção de 

Homicídios na Adolescência, que promoveu uma pesquisa para saber o perfil dos jovens 

assassinados. Constatou-se que em 5 anos em Fortaleza aconteceram 2.693 homicídios na faixa 

etária de 10 a 19 anos. Em face disso, o objetivo dessa pesquisa dissertativa foi analisar os 

sentidos construídos por jovens em situação de vulnerabilidade social, a respeito dos homicídios 

juvenis, partindo da seguinte pergunta de partida: como jovens que estão em condições de 

vulnerabilidades sociais semelhantes aos apontados pelas estatísticas produzem sentido sobre 

os homicídios juvenis? Para a concretização da mesma utilizamos uma abordagem qualitativa 

que compreende uma perspectiva histórica e particular dos participantes. Como procedimento 

metodológico escolhemos as Narrativas de História de Vida. O lócus da Pesquisa foram os 

quatro territórios que apresentaram as taxas mais elevadas de homicídio no ano de 2016. São 

eles: Bom Jardim, Jangurussu, Barra do Ceará e Vicente Pizón. De acordo com dados do Comitê 

Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência, os quatro bairros somaram um total de 

356 homicídios em relação a população geral. Assim, participaram da pesquisa, jovens entre 15 

e 29 anos, que apresentaram disponibilidade e um perfil das condições de vida próximas as dos 

que são alvo da violência do Estado. A análise do corpus se deu sob a perspectiva Histórico 

Cultural, a partir de uma análise interpretativa. Essa abordagem permitiu a compreensão dos 

significados e sentidos produzidos pelos jovens, bem como possibilitou uma reconstrução 

subjetiva sobre o fenômeno dos homicídios. As categorias analíticas teóricas que guiaram este 

estudo foram: juventude, racismo, interseccionalidade, necropolítica, violência e homicídios. 

Estas foram articuladas com as categorias empíricas, que encontramos a partir da análise das 

entrevistas narrativas dos jovens, sendo elas: território, risco e proteção, sujeito matável, 

resistências. Definimos como unidade de análise as produções discursivas das entrevistas 

narrativas realizadas com os participantes. O desafio desse estudo é dar visibilidade à questão 

dos Homicídios contra jovens como um problema social, sobre o qual a sociedade e o Estado 

se impliquem para a sua transformação, numa construção que levem em conta os jovens e com 

eles encontrem os caminhos para o seu enfrentamento e superação. 

 

Palavras-chave: Juventude; Psicologia; Violência Urbana e Homicídio. 

  



ABSTRACT 

The phenomenon of homicides can be considered a sociological issue. Many official sources 

data and university research had turned to this question, but this phenomenon still isn’t seen as 

a social problem, once there is no implication of society and the State for its reduction. In the 

psychology science field, this matter still has incipient literature. Homicides are treated just as 

numbers by a large part of the population, especially those that occur against young people 

living on the city's fringe. The ways how the societies deal with the transformations of the 

individual, caused by the age group, are varied and can thus suffer modifications in time and 

space. Young people are seen socially as producers of violence, especially blacks and residents 

of peripheral regions of large urban centers. However, what the main data about urban violence 

point to us is that young black man from periphery is the priority target of various violences. 

Fortaleza is at the top of the statistics in regard to homicides of young people and adolescents. 

In 2016, the Committee for the Prevention of Homicide in Adolescence of State of Ceará was 

created, which promoted a research to know the profile of the young people killed. It was found 

that in 5 years in Fortaleza there were 2,693 homicides in the age group of 10 to 19 years. 

Therefore, the aim of this master thesis was to analyze the meanings constructed by young 

people in situations of social vulnerability, in relation to juvenile homicides, starting from the 

following question: how young people who are in conditions of social vulnerabilities similar to 

those pointed out by the statistics produce meaning about juvenile homicides? To achieve this, 

we use a qualitative approach that includes a historical and particular perspective of the 

participants. As a methodological procedure, we chose Life Story Narratives. The locus of the 

Research was the four territories that had the highest homicide rates in the year 2016, which 

are: Bom Jardim, Jangurussu, Barra do Ceará and Vicente Pizón. According to data of the 

Committee for the Prevention of Homicide in Adolescence of State of Ceará, the four 

neighborhoods totaled 356 homicides in relation to the general population. Thus, young people 

between the ages of 15 and 29, who showed availability and a profile of living conditions close 

to those that are the target of State violence, participated in the study. The analysis of the corpus 

was made under Cultural Historical perspective, through an interpretative analysis. This 

approach allowed the understanding of meanings and senses produced by the youth and became 

possible a subjective reconstruction about the phenomenon of homicides. The theoretical 

analytical categories who guided this study was: youth, racism, intersectionality, necropolitics, 

violence and homicides. These were articulated with empirical categories, that we found from 

the analysis of narrative interviews of the young, which are: territory, risk and protection, 

killable subject, resistances. We defined as unit of analysis the discursive productions of the 

narrative interviews conducted with the participants. The challenge of this study is to give 

visibility to the issue of Homicide against young people as a social problem, on which society 

and the State should become implicated in its transformation, in a construction taking into 

account young people and with them find the ways for their coping and overcoming. 

 

Keywords: Youth, Psychology, Urban Violence and Homicide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O caminhar desse texto dissertativo não se deu de forma fácil, em primeiro lugar pela 

temática dos homicídios, que por si só já tem um peso simbólico e psicológico. Em segundo 

lugar pelos questionamentos que surgiram. De que e a quem servirá esse texto? Inicialmente, 

esta pesquisa surgiu a partir das problematizações vivenciadas ao longo da minha atuação como 

Psicóloga Social do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA), na cidade de 

Fortaleza.  

Com dois anos na função, e diante de muitas experiências, questionamentos e desafios 

que apareceram no decorrer da caminhada profissional na instituição. A problematização dos 

discursos naturalizantes acerca da juventude negra e pobre foi o ponto inicial e que foi 

perpassado pelo compromisso ético e político em contribuir para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária, acreditando que este deve ser o compromisso social da academia. 

O tema Juventude é bastante presente na contemporaneidade, seja nos ambientes 

acadêmicos, na mídia ou no desenvolvimento de políticas públicas. De acordo com o Estatuto 

da Juventude (BRASIL, 2013), legislação que visa estabelecer os direitos da juventude, está na 

categoria jovem o indivíduo que se encontra na faixa etária entre 15 e 29 anos. Porém, as 

maneiras como as sociedades lidam com as transformações do indivíduo, causadas pela faixa 

etária, são variadas, podendo assim sofrer modificações no tempo e no espaço.  

Carrano e Martins (2007), buscam compreender a juventude como um conceito aberto, 

pautado na identificação e interpretação dos símbolos, decorrentes das experiências das culturas 

juvenis, considerando o caráter histórico-cultural do conceito, que se constrói 

permanentemente. Os jovens, em contextos de vulnerabilidades sociais e pobreza, vivenciam 

formas diferentes de juventude, lidando diariamente com estigmatizações, violências e 

opressões (CIDADE, 2012). Neste sentido, o jovem é visto por toda a sociedade como 

problema, que o criminaliza e o responsabiliza pela violência urbana.  

As oportunidades dos jovens vivendo em condições de pobreza não seguem o princípio 

da universalidade de direitos, previstos pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pelo 

Estatuto da Juventude (2013). Vivemos em uma sociedade que divide as pessoas de acordo com 

sua classe social e raça. Tratam-se de vulnerabilidades produzidas por um contexto de 

desigualdades sociais: a pobreza extrema; a baixa escolaridade; a exploração do trabalho; a 

privação da convivência familiar e comunitária; os homicídios; o abuso e a exploração sexual; 

o uso abusivo de álcool e outras drogas são situações vividas por jovens que, de modo geral, 
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decorrem de violações de direitos que representam um risco para o seu desenvolvimento pleno. 

No que concerne ao número de Homicídios por Arma de Fogo (HAF), no Brasil e no 

estado do Ceará, o Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2016) aponta que na primeira década 

dos anos 2000 houve o aumento no Brasil inteiro, destacando-se mundialmente, no que 

concerne à violência urbana. Em 2016, de acordo com Atlas da Violência 2018 (CERQUEIRA 

et al, 2018), aconteceram 62.517 homicídios no Brasil, sendo esta uma marca histórica. Neste 

mesmo estudo, há um levantamento dos últimos dez anos que mostra que ocorreram no país 

553 mil Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Como estratégia, o governo aumentou 

em 62% os investimentos em segurança pública (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2016). De janeiro de 2011 a dezembro de 2015 foram assassinadas mais pessoas no 

Brasil do que na Guerra da Síria no mesmo período (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2016). Em 2014, os homicídios no Brasil representaram 10% do 

mundo, foi quando o país foi colocando no topo dos números absolutos de homicídios 

(CERQUEIRA et al., 2017). 

Os jovens são as principais vítimas desse fenômeno como aponta o Atlas da Violência 

2018 e ano de 2016 a mortalidade da juventude masculina correspondeu a 50,3% do total de 

óbitos (CERQUEIRA et al., 2018). Dados do Mapa da violência apontam que cerca de 70% dos 

jovens assassinados no Brasil eram negros (WAISELFISZ, 2016). De acordo com o relatório 

final da CPI do Senado Federal sobre Assassinato de Jovens (BRASIL, 2016), 63 jovens negros 

são assassinados por dia no Brasil. Assim, essas estatísticas corroboram com a tese de um 

crescente extermínio da juventude negra e periférica. 

O homicídio é a principal causa externa de morte na faixa etária de 14 aos 19 anos. 

Dados do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (2017) apontam 

que houve uma evolução do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) de 2,8 em 2005, 

passando, em 2014, para 3,7 para cada grupo de 1000. Ressaltando que em 2014 foi o ano que 

apresentou o valor mais alto da série. 

Outra informação importante que o relatório de Waiselfisz (2016), traz é sobre o perfil 

das pessoas que morrem por Homicídios de Arma de Fogo, 58% dos HAF no Brasil são jovens 

entre 15 e 29 anos. No estado do Ceará esse número foi de 108,1 por 100 mil habitantes, em 

2014. 

Nos últimos 18 anos, no Ceará, houve um aumento substancial no número de 

homicídios, no ano de 2000 a taxa era de 9,4 por 100 mil habitantes e passou para 40,6 por 100 

mil habitantes em 2016 (CERQUEIRA et al., 2018). E no ano de 2017, o estado alcançou a 

marca histórica de 5.134 homicídios, dados da Secretária Estadual de Segurança Pública do 
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Ceará. No que concerne ao número de adolescentes assassinados, o Ceará ocupa o primeiro 

lugar com um IHA (2014) de 8,71 para cada grupo de 1.000 (MELO e CANO, 2017). 

Fortaleza está em primeiro lugar no ranking das capitais brasileiras, com uma taxa de 

81,5 por 100 mil habitantes. Focando na adolescência, a capital cearense também figura em 

primeiro lugar com um IHA de 10,94 para cada grupo de 1.000 (MELO e CANO, 2017). Diante 

de um quadro tão desolador, parlamentares comprometidos com o problema, propuseram e 

aprovaram a criação, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o Comitê Cearense pela 

prevenção dos Homicídios na Adolescência (CCPHA) em 2016. O desejo era aprofundar o 

conhecimento sobre essa problemática que fugisse do senso comum e das análises superficiais 

e deterministas que geralmente eram postas sobre o tema.  

Os resultados trouxeram além de um perfil do adolescente assassinado, o perfil familiar, 

comunitário e institucional destes. Quanto ao perfil do adolescente, foi constatado que os 

homicídios de adolescentes têm idade, gênero, raça, classe social e endereço. Desta forma, a 

probabilidade de um adolescente ser morto sendo homem, negro, pobre e morador da periferia 

é muito maior dos que não são. 

Os dados mostraram que 97,95% dos adolescentes assassinados eram do sexo masculino 

e que 65,75% deles, a família identificava como pretos ou pardos. A maioria foi morta com 

idade entre 16 e 18 anos e quase 1/3 dos homicídios aconteceram em assentamentos precários 

(52 comunidades, onde vivem 13% da população de Fortaleza) (ROSENO, 2017). 

O ano mais emblemático da história do Ceará, no que concerne ao fenômeno dos 

homicídios, foi 2017, e relatório referente ao semestre 2017.2, da pesquisa do CCPHA 

apresentou números preocupantes. Foram assassinados no Ceará 981 adolescentes, 

representando uma alta de 50% nos homicídios de adolescentes em relação à 2016. Esse 

quantitativo indica que 19 adolescentes foram assassinados por semana no Ceará. Esse 

quantitativo pode ser maior, visto que, há 402 casos de homicídio sem registro de idade pela 

SSPDS. Fazendo o recorte de Fortaleza, o número de CVLI na adolescência corresponde a 414 

homicídios, o que representou um aumento de 91% de assassinatos de adolescentes na capital. 

Outro dado preocupante e que merece nossa atenção é o aumento de mortes por intervenção 

policial que girou em torno de 292% na série 2013 a 2017. 

O Atlas de Violência (2018), também constatou a correlação entre gênero masculino e 

homicídio de jovens. Se for considerado apenas homens na faixa etária de 15 a 29 anos, o 

homicídio foi o fenômeno que contabilizou mais óbitos, representando 50,3%, quando se 

restringe para a faixa etária de 15 a 19 anos, esse número sobe ainda mais, chegando a marca 

de 56,5% (CERQUEIRA et al., 2018). De acordo com o IHA de 2014, o gênero é a característica 
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sociodemográfica que indica maior correlação com os homicídios, ou seja, se você for do 

gênero masculino, suas chances aumentam em 13 vezes se comparado a chances do sexo 

feminino (MELO e CANO, 2017). 

No que concerne à cor da pele, os dados mostram que de 2003 para 2014 houve um 

aumento de 46,9% nos HAF de pessoas negras, enquanto que nos HAF de pessoas brancas 

aconteceu uma queda de 26,1%, no mesmo período (WAISELFISZ, 2016). O Atlas da Violência 

(2018) indica que de cada 100 pessoas que são assassinados no Brasil, 71 são negras, mostrando 

que as chances de uma pessoa ser assassinada por conta de sua cor são 23,5% maiores em 

relação a outras raças (CERQUEIRA et al., 2017). Na faixa etária da adolescência, o risco de 

um adolescente negro morrer por homicídio é quase 3 vezes maior que o de um adolescente 

branco (MELO e CANO, 2017). No Ceará, as taxas de HAF de pessoas negras é 31,7 por 100 

mil habitantes em oposição às de pessoas brancas, que é de 7,2 por 100 mil habitantes 

(WAISELFISZ, 2016). 

A partir desses dados aterrorizantes surgiu a necessidade de problematizar como os 

jovens inseridos nos territórios de altos índices de violência e vulnerabilidades sociais como 

vêm produzindo sentido acerca da violência letal. Geralmente os estudos, a mídia e o Estado se 

pronunciam falando deles ou por eles, mas dificilmente escutamos suas vozes e seus 

pensamentos. 

A fim de justificar a pertinência desta pesquisa, realizou uma revisão de literatura, 

utilizando como principal indexador de busca e representa a mais completa plataforma 

acadêmica com acesso disponível no Brasil, o Portal de Periódicos da CAPES. O objetivo foi 

verificar o que foi produzido no Brasil, nos últimos 10 anos, acerca da violência urbana com 

ênfase no fenômeno dos homicídios Juvenis. Foram usados como descritores, para a seleção 

dos artigos, a combinação dos seguintes descritores “juventudes” e “violência”; “Juventude” e 

“homicídios”; “Juventude” e “Racismo”; “Homicídios” e “Racismo”. Como critérios de 

inclusão foram definidos: Artigos científicos que abordassem o contexto brasileiro, de língua 

portuguesa e publicados nos últimos 10 anos. Enquanto foram excluídos artigos que não 

abordavam, especificamente a violência urbana, foco desse estudo. 

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva, onde foi contemplada também, a 

síntese dos dados extraídos. Este método possibilitou descrever, classificar e quantificar a 

produção cientifica acerca da temática. A partir da combinação de descritores, sendo excluídos 

aqueles que estavam indexados de forma repetida, foram encontrados 94 artigos. Porém, depois 

de realizado o refinamento a partir dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 12 artigos, 

sendo 7 de caráter de pesquisa empírica e 5 de pesquisas teóricas. 
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Observamos que, embora a Violência Urbana figure entre os principais problemas 

sociais das metrópoles brasileiras, no campo cientifico ainda há uma defasagem sobre estudos 

com essa temática, sobretudo quando alinhada com o conceito de juventude e referenciada a 

partir de marcadores sociais como raça, gênero e classe social.  

De forma geral, os artigos encontrados tentam problematizar esse fenômeno realizando 

uma perspectiva de causa e efeito. Há, ainda, um número restrito de estudos que colocam os 

jovens como atores, e procurem perceber deles suas concepções acerca da violência que são 

acusados de serem autores e que são vítimas. 

Os estudos empíricos encontrados trouxeram em seus escopos a problematização dos 

conceitos de juventude, a representação dos jovens na mídia e na sociedade, análise de fatores 

de risco para o fenômeno dos homicídios juvenis, a relação entre segurança pública e 

homicídios de jovens e estratégias de resistências perante as violências e opressões. 

O conceito de juventude é trabalhado em alguns artigos e fazem um contraponto com a 

representação dos jovens na mídia e na sociedade. Borelli e Rocha (2008) afirmam que há um 

confronto de percepções entre a representação da mídia e os discursos dos jovens, além de 

existir uma tensão entre protagonismo e vitimização. Tal argumento se respalda no fato de que 

a maior parte das vítimas de homicídios são jovens, porém no senso comum estes são os 

principais autores de violência, construindo assim o conceito de Juventude perigosa. 

No que concerne a conhecer os contextos sócio culturais dos jovens que foram 

assassinados, Cabral dos Santos et al. (2012), traz essa construção a partir do relato de seus 

familiares em entrevistas semiestruturadas, que englobavam três âmbitos: informações gerais 

da família, questões sobre o adolescente e por fim a visão da família sobre a violência, 

relacionando com o jovem. Pode-se a partir da pesquisa fazer um perfil desses jovens. Todos 

eram considerados negros/pardos, a maioria do sexo masculino e todos residiam em bairros da 

periferia de Natal. Outro ponto destacado na pesquisa foi que os familiares colocam que 

há/havia uma ineficiência por parte do Estado na implementação das políticas públicas. 

 

De forma geral, faltam ações integradas, falta continuidade e falta articulação, isto é, 

tem-se uma série de ausências, além de que muitas políticas ainda são marcadas por 

um caráter assistencialista, não promovendo a cidadania e não assegurando os direitos 

da população vulnerável (CABRAL DOS SANTOS et al., 2012, p. 532). 

 

Os outros artigos, que seguem nessa mesma linha de compreender o fenômeno dos 

homicídios de jovens correlacionando com aspectos a partir do seu contexto, são do campo da 

epidemiologia. Peres et al. (2012) utiliza o estudo ecológico como metodologia que investiga 
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os homicídios a partir de seu território. Colocam como fator de risco ser jovem negros, do sexo 

masculino e de classe social menos abastada e residem em regiões de alta inserção do tráfico 

de drogas e de armas. Os autores destacam que é necessária uma mudança socioeconômica e 

demográfica com atuação do Estado com políticas públicas eficientes. 

Ainda nesse campo, o artigo de Moreira et al. (2013) também se usa de um estudo 

ecológico que relaciona os homicídios de jovens com o acesso a arma, o uso abusivo de álcool 

e/ou uso de drogas ilícitas e sua autoestima, e investigou a influência de fatores 

socioeconômicos, escolares e características familiares, que constatou que os jovens que 

apresentavam uma alta exposição a essas questões estão dentro dos fatores de risco. 

Há também artigos que trazem experiências de enfrentamento da juventude à violência 

urbana. Embora no artigo foque nas relações de gênero, Rodrigues e Menezes (2014) trazem 

um relato de pesquisa onde colocam o hip hop como um espaço de contestação e denúncias dos 

problemas sociais, entre eles a questão da raça e do racismo na sociedade, sendo um dos 

principais temas tratados. Apesar de ser considerado crime, o racismo não é punido e 

denunciado como deveria e a população negra é quem mais sofre as consequências. É a 

juventude negra que é criminalizada, sendo relacionada com a pobreza e a marginalidade, além 

de ser os jovens negros as maiores vítimas de homicídios no Brasil. 

As pesquisas de cunho teórico apresentadas nos artigos relacionados tratam de forma 

geral da construção do conceito de juventude, incluindo as que abordam uma juventude que se 

apresenta em conflito com a lei. Também consta um levantamento da violência, com o foco nos 

homicídios, a partir da redemocratização e problematização da violência juvenil nos espaços 

que os jovens estão inseridos. 

Na construção do conceito de juventude vale ressaltar o papel da mídia como um dos 

representantes, principalmente na juventude periférica, negra e/ou que cometeu um ato 

infracional. Davis e Gershenson (2016), mostram que os mecanismos ideológicos construídos 

pela mídia são bastante desfavoráveis para os jovens inseridos em condições de ato infracional. 

O jovem em conflito com a lei é relatado de forma negativa e com uma visão de que será 

impossível a superação da sua realidade e saída desse contexto. É necessário eliminar o inimigo, 

nascendo assim máximas como “bandido bom é bandido morto”. 

O debate acerca da violência urbana também é encontrado nos artigos teóricos, Zaluar 

(2007) faz um panorama do aumento da violência urbana no país a partir da redemocratização 

trazendo alguns paradoxos. A autora tece seu texto mostrando alguns pontos que contribuem 

para esse aumento, entre eles estão: a Indústria do Crime onde coloca o tráfico de drogas e o 

crime organizado (facções) como protagonistas nesse processo; o uso abusivo de drogas, o que 
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mudaria o estilo de vida das pessoas; o aspecto multidimensional da violência; o clientelismo e 

falta de cidadania e direitos básicos e as descrenças nos valores morais e sociais. 

O levantamento bibliográfico explicitou a importância desta pesquisa abordar o 

contexto histórico e cultural como a violência urbana acontece no Brasil, relacionando, de 

forma interseccional, os marcadores sociais de raça, gênero e classe social. Além disso, trouxe 

uma reflexão sobre um conceito não fechado de juventude e com base em concepções da 

sociologia da juventude.  

Pude perceber que há um número muito pequeno de pesquisas que buscam escutar o 

principal ator desse cenário: o Jovem. Assim, neste estudo dissertativo meu interesse foi 

discorrer sobre o fenômeno de homicídios juvenis a partir da produção de sentido dos jovens 

em contextos de violência. Para tanto, parti da seguinte pergunta de partida: Como jovens, que 

estão em condições de vulnerabilidades sociais semelhantes aos apontados pelas estatísticas, 

produzem sentido sobre os homicídios juvenis?  

O referencial teórico que sustenta o estudo é a Psicologia Histórico-Cultural de 

Vygotsky (1998), que compreende o desenvolvimento a partir das relações de mediação entre 

os humanos, além da sua constituição na e pela linguagem. Portanto, esta teoria é central para 

compreender a produção dos significados e sentidos dos jovens acerca da temática dos 

homicídios, visto que, para o autor: 

 

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e 

da linguagem, que fica difícil dizer se trata de um fenômeno da fala ou de um 

fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio: o 

significado, portanto, é um critério da palavra, seu componente indispensável. 

Pareceria, então, que o significado poderia ser visto como um fenômeno da fala [...] 

O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida em que 

o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na medida 

em que esta é ligada ao pensamento, sendo iluminada por ele.  É um fenômeno do 

pensamento verbal, ou da fala significativa – uma união da palavra e do pensamento 

(VYGOTSKY, 1993. p. 104). 

 

Diante dos dados estatísticos da conjuntura nacional e estadual, evidencia-se um quadro 

grave de opressão e extermínio da juventude negra, pobre e periférica, que me motivou 

pesquisar como os atores imersos nessa problemática pensam desses processos. O interesse é 

contribuir com teorizações articuladas com a realidade dos jovens, com novas perspectivas 

sobre o fenômeno dos homicídios juvenis e da violência urbana. Para tanto, o objetivo geral 

desta pesquisa foi analisar os sentidos construídos por jovens em situação de vulnerabilidade 

social, a respeito dos homicídios juvenis. Os sentidos aqui foram produzidos a partir das práticas 

sociais, sendo uma relação dialética, admitindo-se múltiplas construções (BARROS et al., 
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2009). 

Os objetivos específicos consistiram em: a) analisar como os jovens, participantes da 

pesquisa, entendem a violência contra jovens do seu convívio social; b) compreender as 

possíveis relações que estabelecem entre os homicídios praticados contra jovens e suas 

condições de classe, raça e de moradia e c) identificar estratégias de enfrentamento que 

apresentam frente a essa realidade de violência. 

Para uma melhor compreensão do que foi construído no decorrer desses mais de dois 

anos de pesquisa dissertativa, dividi este texto em seis capítulos, contando com esta Introdução 

(Capítulo 1) e com as Considerações Finais (Capítulo 6). O capítulo 2 aborda as questões 

metodológicas, apresentando os percalços, os campos e seus contextos, a caracterização dos 

jovens que participaram das entrevistas narrativas, a construção do corpus com os 

procedimentos utilizados e por fim as suas análises e os procedimentos éticos. 

Os três capítulos seguintes abordarão as questões teórico-analíticos, onde apresentamos 

as discussões das categorias analíticas em diálogo com o material das entrevistas narrativas. 

Cada capítulo pretende remeter a cada um dos objetivos específicos. Então, o Capítulo 3, de 

caráter teórico-analítico, traz problematizações sobre os significados produzidos pelos jovens 

sobre as violências cotidianas. Nele serão discutidos os conceitos de juventude e a naturalização 

da violência, a partir da perspectiva do conceito de necropolítica e da construção do sujeito 

matável, enfocando também as disputas territoriais e sua relação com os homicídios. O capítulo 

4, também teórico-analítico traz uma análise interseccional sobre os homicídios de jovens, e 

está dividido, por questão didática, em dois itens, o primeiro discorre sobre a conceituação de 

interseccionalidade e o segundo sobre os marcadores de raça, classe social e geração, 

relacionados à violência e aos homicídios, o modo como aparecem nas narrativas dos jovens. 

O último capítulo teórico-analítico (capítulo 5) busca explicitar algumas potencialidades dos 

jovens para o enfrentamento da vida caótica e movida pelo medo frente à ameaça contínua dos 

homicídios juvenis, analisando sob uma perspectiva de resistência. O capítulo está dividido em 

três itens, sendo que o primeiro trata a questão numa perspectiva individual de enfrentamento 

e resistência aos homicídios, o segundo aborda a problematização sobre o papel da família na 

dinâmica entre risco e proteção, e o terceiro mostra o conhecimento como resistência e 

enfrentamentos da exclusão. 

Por último, traço as considerações finais, que não pretendem ser uma conclusão fechada 

das análises desenvolvidas nesta dissertação, mas que sejam potencializadoras de muitos 

debates que gerem soluções concretas para a realidade aterrorizante que vive o Brasil e o estado 

do Ceará. 
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2 (DES)CONSTRUÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Neste capítulo irei ater-me a como se deu a construção desta dissertação, um caminho 

cheio de percalços e que exigiu uma desconstrução enquanto cientista, profissional e humana, 

uma vez que, a realidade com a qual me deparei no campo de pesquisa alertou-me que nem 

tudo seria como descrito nos manuais científicos. Escolhas tiveram que ser feitas sem, porém, 

descuidar-me do rigor necessário de uma pesquisa científica. 

Trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidades sociais sempre esteve presente 

dentro na minha trajetória profissional enquanto psicóloga, como relatei na Introdução. 

Embora, o campo inicial de pesquisa tenha sido o mesmo equipamento da Prefeitura de 

Fortaleza onde atuei profissionalmente durante dois anos, estava me deparando com uma 

realidade, um contexto e um público novos e desafiadores, pois estava interessada em conhecer 

e pesquisar um segmento juvenil que não estava engajado formalmente nas ações desenvolvidas 

pelo CUCA, por terem, de algum modo, envolvimentos com situações ilícitas, que os afastavam 

de atividades sistemáticas e rotineiras, inclusive da escola. No entanto, são jovens que circulam 

diariamente na margem do prédio e são conhecidos pelos profissionais que lá trabalham. Assim, 

precisei fortalecer o meu olhar de pesquisadora, desvinculando da minha atuação no 

equipamento como psicóloga. 

Partindo dessa perspectiva, explicito que esta pesquisa buscou compreender o fenômeno 

da violência a partir de uma perspectiva histórica e particular dos participantes, desenvolvendo 

a investigação com uma abordagem qualitativa (MINAYO e SANCHES, 1993). 

Nesse aspecto, há uma aproximação fundamental entre o sujeito da pesquisa e o 

pesquisador, já que ambos são da mesma natureza - são pessoas: “ela [a pesquisa qualitativa] 

se envolve com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as 

ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas. ” (MINAYO e SANCHES, 1993, p 

244). 

Pedrosa e Carvalho (2006), tratam sobre o preconceito que a pesquisa qualitativa ainda 

tem no ambiente cientifico e acadêmico, os argumentos contra esse tipo de pesquisa se referem 

a visões de que seria mais fácil, como se não houvesse rigor acadêmico ante a pesquisa 

quantitativa. Porém, dentro desse viés é necessário um esforço maior com a explanação 

detalhada dos critérios de escolha que garantirá o rigor. Dentro dessa perspectiva, o olhar e a 

reflexão do pesquisador serão fundamentais, já que darão a direção dos fatos a serem 

observados e analisados dentro dessa construção.  
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Spink (2010), aponta que os passos elaborados durante a pesquisa qualitativa, bem como 

as escolhas analíticas é o que define o rigor dentro desse tipo de pesquisa. A autora faz uma 

analogia com a figura das bonecas russas, que consiste em um jogo de bonecas de encaixa. O 

pesquisador pode escolher focar em apenas uma das bonecas, mas o primordial é saber o motivo 

desta ter sido a escolhida. Isso permite que o leitor compreenda a relação da parte com o 

contexto maior. 

Assim, optei por estratégias participativas em que os jovens fossem o principal ator do 

processo, dimensionando os sentidos produzidos sobre a violência e os homicídios juvenis. 

Castro (2008), nos fala da importância de pensar sobre o conhecimento cientifico no âmbito da 

infância e da juventude, visto que há uma “desigualdade estrutural entre pesquisador e 

pesquisado”. 

 

Eles ocupam posições de sujeitos, na sociedade e na cultura, estruturalmente desiguais 

em relação aos adultos: são menores juridicamente, são considerados dependentes do 

ponto de vista emocional, imaturos do ponto de vista educacional e social, e incapazes 

do ponto de vista político. A desigualdade estrutural vai, certamente, afetar o processo 

de pesquisa, mas, sobretudo, vai articular diferentes posturas do pesquisador 

(CASTRO, 2008, p. 21). 

 

O pesquisador poderá encarar esse desafio de duas formas: a primeira, de forma cômoda 

e aceitá-la; e a segunda, de forma questionadora. Neste segundo caso, o pesquisador precisará 

compreender que a relação entre ele e a criança/jovem não se efetiva como desigualdade e sim 

como diferença, assim o pesquisador irá priorizar o fazer pesquisa com e não pesquisa sobre 

(CASTRO, 2008), sendo este o grande desafio do pesquisador.  

Ao me inserir no campo de pesquisa percebi que muito do que eu pensava saber sobre 

essa juventude estava equivocada. Interações sociais inscritas em um território marcado pela 

violência, dentro de um equipamento de juventude que deveria ser de proteção, mas por vezes 

reproduz a mesma lógica da sociedade capitalista e os excluí. Esses jovens estavam a margem 

da sociedade, da família e dos órgãos públicos. E eu, pesquisadora, era mais uma que chegava, 

se aproximava e passaria por aquele lugar, sem mudar em nada suas realidades. 

A partir disso, refleti que tal pesquisa não deveria ser apenas mais uma, entre tantas que 

estavam acontecendo de forma concomitante. Segundo Castro (2008), deve-se o pesquisador 

se integrar ao que é pesquisado. Há, ainda, o compromisso com a transformação social, sendo 

esta uma condição primordial na construção da pesquisa nos contextos onde os jovens vivem e 

circulam. Ou seja, a necessidade de escolha de um método dinâmico onde há a participação 

ativa dos atores da pesquisa, o que pode suscitar espaços de discussões e (re)construções de 
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saberes. 

A escolha por uma pesquisa qualitativa se impôs frente a essas características. Nessa 

perspectiva, optei por utilizar a entrevista narrativas de história de vida. Bruner (2013), coloca 

que a criação do eu é guiada por modelos culturais. É na entrevista narrativa que o sujeito irá 

representar a si mesmo e a partir do seu discurso (re)significar e dar sentido a sua história. É 

uma intermediação entre o mundo da cultura e o mundo dos desejos, crenças e sonhos 

(BRUNER,1997).  

Assim, os métodos biográficos têm o dever para com a história de vida do indivíduo, 

que terá, através do processo, a possiblidade de relembrar e dar um novo sentido a sua história. 

Para tanto, é necessário haver o desejo do participante em contar sua própria história, sendo o 

vínculo e a inserção do pesquisador no campo de pesquisa de suma importância (SILVA e 

BARROS, 2010). 

Faz-se necessário, portanto, apresentar a contextualização de tais escolhas e como se 

deu a inserção no campo, perpassando pela interação com os sujeitos ali inseridos, até a 

construção do corpus de pesquisa. 

 

2.1  O(s) Campo(s) de Pesquisa e seu(s) Contexto(s) 

 

Fortaleza ocupa hoje o topo das estatísticas, no que concerne ao número de homicídios 

de jovens, mas sabe-se que este fenômeno não ocorre de forma homogênea em todo o território 

da capital cearense, sendo a maior incidência nas áreas periféricas. As comunidades alvo da 

violência ganham notoriedade por apresentarem os menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH), além das maiores estatísticas nas questões de pobreza e homicídios, tornando-

se um território estigmatizado. 

Tais territórios são chamados pelos estudiosos da geografia de Assentamentos Precários, 

que são definidos como: 

 

[...] porções do território urbano com dimensões e tipologias variadas, que têm em 

comum: 1. O fato de serem áreas predominantemente residenciais, habitadas por 

famílias de baixa renda. 2. A precariedade das condições de moradia, caracterizada 

por inúmeras carências e inadequações, tais como: irregularidade fundiária; ausência 

de infraestrutura de saneamento ambiental; localização em áreas mal servidas por 

sistema de transporte e equipamentos sociais; terrenos alagadiços e sujeitos a riscos 

geotécnicos; adensamento (QUEIROZ FILHO, 2015, p. 341). 

 

A Célula de Vigilância de Epidemiologia da Secretária Municipal de Saúde de Fortaleza 
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(SMS) também utiliza a expressão assentamento precário e constatou que os maiores índices 

de homicídios da cidade estão neles localizados, destacando-se quatro bairros periféricos da 

capital: Jangurussu (Regional VI), Bom Jardim (Regional V), Barra do Ceará (Regional I) e 

Vicente Pizón (Regional II). 

Em 2015 e 2017, de acordo com os dados da Célula de Vigilância de Epidemiologia e 

do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA), o bairro 

Jangurussu, esteve em primeiro lugar no número de homicídios de jovens. A Regional VI, onde 

fica o Jangurussu, possui cerca de 600 mil habitantes, dos quais 50% da população têm até 22 

anos, e abrange 29 bairros, correspondendo a 42% do território de Fortaleza (IPECE, 2013). É 

uma das regionais mais pobres da capital cearense e com o maior índice de analfabetismo da 

cidade. Os bairros que compõem essa regional têm sido identificados pelas altas taxas de mortes 

violentas e homicídios (IPECE, 2013).  

Em novembro de 2015, a região foi palco de uma chacina, conhecida como Chacina do 

Curió, onde foram assassinadas 11 pessoas, em sua maioria jovens de até 29 anos. As 

investigações apontaram que a autoria desse massacre foi o Estado, na figura da Policia Militar 

(O POVO, 2016).  

Já em janeiro de 2018, outra chacina aconteceu nessa regional, a Chacina das Cajazeiras, 

que atingiu letalmente 14 pessoas, prioritariamente jovens e do gênero feminino, que estavam 

em um estabelecimento de lazer. Tais estatísticas contribuíram para a minha escolha deste 

território como foco inicial da investigação. Por esta via, aconteceu minha aproximação com a 

Rede CUCA e por ser um equipamento voltado para a juventude, localizado no bairro 

Jangurussu, que se tornou o apoio inicial para a realização da pesquisa nesse território marcado 

por essa situação de violência urbana.  

A Rede CUCA (Centro Urbano de Arte, Cultura, Ciência, Esporte e Lazer) se propõe a 

ser uma política descentralizada e de acesso a cursos, esportes, lazer e cultura para a juventude, 

nas áreas populacionais mais fragilizadas da cidade, promovendo políticas de equidade e 

combatendo todas as formas de exclusão (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2011). O primeiro 

CUCA foi inaugurado em 2009, no bairro da Barra do Ceará (Regional I), e em 2014, dois 

novos CUCAS iniciaram suas atividades nos bairros do Mondubim (Regional V) e Jangurussu 

(Regional VI). 

Ao firmar-se, por meio de equipamentos situados nas três regionais de maior 

vulnerabilidade para a juventude na cidade de Fortaleza, a Rede Cuca assume a 

responsabilidade de desenvolver junto à Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para 

Juventude, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, um conjunto de políticas e programas capazes 
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de contribuir para a reversão do quadro de exclusão e desigualdade social junto aos segmentos 

de juventude na cidade. 

A inserção no campo de pesquisa aconteceu por meio de uma atividade já existente 

dentro do CUCA, a “Roda do chá”, que acontece semanalmente, nas quartas-feiras. Uma equipe 

de educadores sociais planejou essa atividade, partindo de uma metodologia inspirada na 

educação social e na educação popular e tendo como objetivo estabelecer um diálogo com 

jovens em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo um trabalho de caráter pedagógico 

e social, levando em consideração a realidade da comunidade e dos/as jovens. 

Esta atividade usa como estratégia desenvolver momentos de encontros e esporte com 

os/as jovens que vivenciam o equipamento apenas nos seus espaços externos, especificamente 

no Anfiteatro. O perfil dos jovens que participam da atividade é: negros (em sua maioria), 

vivendo em condições de pobreza, com evasão escolar, além de alguns estarem envolvidos em 

situações de ato infracional.  

Iniciei a inserção nessa atividade em maio de 2017, e permaneci acompanhando o grupo 

até janeiro de 2018. Observei que os jovens continuavam no equipamento todos os dias, e por 

integrar o grupo de pesquisa Linguagem, Práticas Culturais e Cidadania, que realizava, na 

época, a pesquisa intitulada “Juventude e Violência pelo Olhar do Jovem Negro”, no mesmo 

lócus de atuação, no segundo semestre de 2017, passei a frequentar e acompanhar os jovens 

também nas quintas-feiras, dia em que me juntava à equipe desta pesquisa. 

O contato inicial para chegar até os jovens foi com o auxílio dos Educadores Sociais do 

equipamento, que conduziam os encontros com temáticas mensais escolhidas pelos jovens. A 

dinâmica da atividade envolvia um jogo de futebol, que era antecedido por uma roda de 

conversa, atraída por um chá de ervas plantadas no equipamento e levado pelos educadores, 

para propiciar a discussão de um determinado tema, geralmente acordado com os jovens. 

Na continuidade da inserção no campo, fui percebendo alguns entraves para a 

aproximação e estabelecimento de vínculos com os jovens, tanto de minha parte como dos 

próprios educadores sociais. Os educadores atuavam em dupla nessa atividade, no entanto, a 

dupla nem sempre era a mesma, além de boa parte ser recém contratado e estarem iniciando, 

junto comigo, o contato com os jovens. Outra dificuldade diz respeito à atitude de desconfiança 

dos jovens, gerada pela própria condição de exclusão e de se verem em ameaça contínua, diante 

do ambiente de violência que estão imersos. Isto contribuía ainda para que eles não 

mantivessem uma regularidade de participação na atividade, acarretando uma rotatividade e 

descontinuidade do contato com eles. Em muitas ocasiões, alguns chegavam só na hora do 

futebol e não estavam presentes na roda de chá. Também, outro obstáculo que percebia neste 
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sentido de dificultar o vínculo era a presença de diferentes grupos de pesquisa, tentando realizar 

estudos ou intervenções com o mesmo público, chegando ao ponto de em determinado dia que 

eu estava na roda de chá, chegaram mais estudantes para atividade de pesquisa ou extensão, do 

que o número de jovens participantes. 

Apesar dessas dificuldades, a relação dos jovens comigo sempre foi cordial, sendo 

possível conversar sobre alguns assuntos, porém sem aprofundar as temáticas. O cotidiano, as 

atividades no cuca e o contexto territorial foram temáticas abordadas, a partir desta inserção e 

acompanhamento das atividades, mas não houve a disponibilidade para uma participação mais 

aprofundada na pesquisa. 

Da mesma forma, essas dificuldades foram sentidas pelo grupo de pesquisa referido, 

que acontecia nas quintas-feiras, tornando necessário vislumbrar alternativas para chegar em 

jovens que vivem nesse contexto. Assim, ampliei meu espectro de possibilidades de estudo para 

parcerias além do CUCA. A partir de um vínculo trabalhista, passei a atuar na Defensoria 

Pública Geral do Estado do Ceará, especificamente no programa Rede Acolhe, prestando 

atendimento integral aos familiares de vítimas de homicídios. Este foi um caminho encontrado 

para completar o estudo, buscando jovens em outros territórios, mas que vivenciavam situações 

semelhantes. 

A Rede Acolhe objetiva o desenvolvimento de ações coordenadas com outros 

equipamentos do Estado e com a sociedade civil organizada, onde haja a garantia e efetivação 

ao acesso à justiça e aos serviços socioassistenciais, havendo assim, uma redução do sofrimento 

e dos danos causados pela violência, além de ser uma estratégia para a prevenção de novos 

homicídios. 

O público-alvo são todos os familiares de vítimas e tentativa de homicídios da cidade 

de Fortaleza, porém há um recorte territorial com um foco maior de atuação nos bairros com os 

maiores índices de homicídio e onde estão os assentamentos precários: Bom Jardim, Vicente 

Pizón, Barra do Ceará e Jangurussu. 

No Bairro Bom Jardim, a Rede Acolhe construiu um vínculo territorial com a base local 

da rede socioassistencial e com equipamentos do terceiro setor, que realizam cotidianamente 

encaminhamentos de famílias e pessoas com o perfil de atendimento do programa. Uma vez 

por mês realiza-se uma reunião intersetorial para a discussão dos casos e encaminhamentos de 

novos casos.  

No território do Vicente Pizón a parceria se deu inicialmente com o Núcleo Agentes pela 

Paz (NAPAZ), ligado ao projeto do Governo do Estado, denominado Ceará Pacífico. Com uma 

sede própria e inserção territorial, o núcleo realiza diversas atividades como oferta de cursos, 
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feiras culturais e atividades individuais. Por serem ligados à Unidade Integrada de Segurança 

(UNISEG), as equipes do projeto NAPAZ, também têm acesso aos endereços dos familiares 

que tiveram alguém vítima de homicídio ou tentativa de homicídio, e encaminham os casos 

para a Rede Acolhe, que realiza uma reunião com a base local para pensar os encaminhamentos 

dos casos atendidos. 

Os bairros Barra do Ceará e Jangurussu, a princípio, não eram foco de atendimento da 

Rede Acolhe, mas devido a encaminhamentos realizados pela base local e demandas 

espontâneas tornaram-se território de atuação do Programa. Na Barra do Ceará o equipamento 

parceiro é o CUCA Barra e no Jangurussu além do CUCA Jangurussu, articuladores 

comunitários e muitos casos de demandas espontâneas, além de busca ativa na regional VI, 

como no caso das vítimas da chacina das Cajazeiras. 

Ao atender e vincular com essas famílias, por meio do trabalho na Rede Acolhe, percebi 

que dentro da rede familiar existiam outros jovens que estavam em situações muito similares 

aos que são vítimas de homicídio em Fortaleza. Assim, tive a oportunidade de chegar em jovens 

de outros territórios, ampliando o alcance da pesquisa para jovens que vivem em assentamentos 

precários com as maiores letalidades juvenis. 

 

2.2 Caracterização dos Jovens Participantes das Entrevistas Narrativas 

 

Apresentar os jovens que se disponibilizaram a participar desta pesquisa é a intenção 

deste tópico, porém aqui não se tratará apenas de detalhar suas características, trarei juntamente 

um pouco de suas histórias de vidas, perpassadas por vivências de violência urbana. Nesse 

sentido, os participantes serão apresentados individualmente. 

Para esclarecer como os contatos com os participantes da pesquisa foram possíveis, 

antes de detalhar cada história, resumo os meios que me levaram a cada um deles, num total de 

quatro que consegui fazer entrevista narrativa, embora muitos outros passaram pelas atividades 

que, de algum modo, pude presenciar e participar na minha inserção em campo. 

No bairro Bom Jardim, foi possível realizar uma entrevista com um jovem que é 

acompanhado pela Rede Acolhe e que fora encaminhado pela rede local por estar sendo 

ameaçado de morte. Já no bairro Vicente Pizón, a minha aproximação com o jovem entrevistado 

se deu por uma atividade com um grupo de jovens sobre a temática dos homicídios no NAPAZ 

e um dos jovens participantes aceitou fazer parte da pesquisa. O vínculo com o jovem morador 

do Jangurussu aconteceu devido a minha inserção de campo no CUCA Jangurussu, e na Barra 
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do Ceará, a minha vinculação com a equipe técnica do CUCA, facilitou a conversa com um dos 

jovens que cumpria medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). A 

seguir, trarei um pouco da história de cada um dos jovens que entrevistei. 

 

2.2.1 Jonas – O poeta marginal do Jangurussu  

 

Jonas é um assíduo frequentador da Rede CUCA Jangurussu, cantor de rap, circula por 

toda a cidade em transportes coletivos, levando sua arte e suas vivências. Passava pelo CUCA 

quase sempre em que eu que estava no equipamento. Conversei algumas vezes sobre o que 

estava fazendo no território e os objetivos da minha pesquisa. O convidei para participar da 

entrevista narrativa, perguntei se poderia gravar a entrevista, o qual permitiu. Disse que sempre 

teve interesse pela área da psicologia e por isso aceitaria participar. 

Ele tinha 24 anos na época da entrevista, em fevereiro de 2018, e era morador da 

periferia, residindo no bairro Jangurussu com sua mãe, que chama de “mãezinha”. Quando 

perguntado sobre como se declara em termos de raça, disse “eu me identifico com quem sofre 

injustiça e covardia”, mas não se disse negro, apesar de se identificar com a história de Malcolm 

X. Perdeu o pai muito cedo, quando tinha 6 anos de idade e, como legado, diz que o pai deixou 

o gosto da leitura, através de um livro que ele guarda até hoje, mas não disse (ou não guardei) 

o nome. Tinha uma namorada que estava grávida de poucos meses. 

Refere que seu trabalho era recitar poesia no transporte coletivo, além de fazer letras de 

rap. Estava cursando o CEJA em uma escola municipal localizada no bairro vizinho e pretendia 

concluir o ensino fundamental e o médio para entrar na faculdade e cursar pedagogia.  

Um de seus grandes prazeres era fazer apresentações de suas poesias e de rap dentro do 

sistema socioeducativo, nas unidades de semiliberdade e privação de liberdade, pois disse ser 

uma forma de mostrar para os adolescentes outras possibilidades de vida, já que ele passou por 

situação semelhante quando era adolescente. Ele foi apreendido pela Polícia Militar, acusado 

de tráfico. 

Em seu relato diz que ter passado pelo sistema socioeducativo foi o seu divisor de águas, 

foi onde vivenciou as primeiras violências policiais, o risco da morte, mas também onde 

apreendeu o cotidiano da leitura. Dentro do sistema socioeducativo ele leu sobre a vida de 

Malcolm X, além do livro Sabotagem, e se identificou com as letras de rap dos racionais MC. 

 

[...] existiam dois Jonas. Eu acho que eu já mudei uma pá de vez, o man. Eu sempre 

tô […]. Em 2012 eu, tipo, eu era muito inconsequente, eu era bastante, bastante, 
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bastante impulsivo, bastante violento […] (Recorte da entrevista narrativa do 

participante Jonas). 

  

Sobre o medo de ser assassinado e da morte, diz que tem medo como todo ser humano, 

mas “bala mata gente e não ideal” e seu grande sonho é “ver criança com livro por baixo do 

braço e não com um fuzil sobre o ombro”. 

Ao final da entrevista solicitei que ele se desse um nome para que eu pudesse identificá-

lo. “Me chama de Jonas, meu brother que foi assassinado”. 

 

2.2.2  João - O jovem que “tá puxando uma medida da Barra do Ceará”  

 

Cheguei até João por intermédio da então Assistente Social da Rede CUCA, onde o 

jovem cumpria medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), na 

Diretoria de Promoção de Direitos Humanos (DPDH), do equipamento. O acesso ao CUCA 

Barra aconteceu por vínculos anteriores de trabalho e também por conta da parceria entre CUCA 

Barra do Ceará e Rede Acolhe. No dia que aconteceu a entrevista João estava participando de 

uma atividade sobre projeto de vida, o que facilitou a adesão do jovem à proposta de entrevista 

narrativa, mas ainda com um certo receio. 

João tinha 18 anos recém completos, morava com a avó e a tia na periferia da Barra do 

Ceará. Ele não autorizou que eu gravasse a entrevista, pois se disse “embassado”. Seu pai 

morreu quando ele ainda era um bebê, vítima de homicídio e sua mãe mora em um outro bairro, 

mas segundo ele “eu num gosto muito dela não, ela nunca quis saber de mim, nunca cuidou de 

mim”. 

Quando perguntado sobre a raça, disse: “sou preto né? ”. E mostrou o braço esperando 

uma legitimação. Disse que sua infância foi normal e que estudava e brincava na rua, e que 

parou de estudar no nono ano, há uns dois anos, informando como um dos motivos, além de ser 

ruim demais estudar, foi porque não podia andar no território do colégio, o qual pertencia a uma 

facção rival. Disse que não fazia nenhuma atividade no CUCA, além do cumprimento da 

medida socioeducativa e que também não trabalhava, mas que sua avó pedia para que ele 

conseguisse um emprego. E afirma: “morrer não é essas coisonas não. Se morreu enterra”. 

Sobre seu sonhos e projetos para o futuro ele fala “só quero terminar minha pena aqui no CUCA 

mesmo, ficar de boa. Arrumar um trampo pode ser também”. 

Quando perguntei que nome ele queria que eu o chamasse na pesquisa, pediu que fosse 

João, em homenagem ao seu pai que fora assassinado. 
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2.2.3 Dênis – Da Periferia de Teresina para o Vicente Pizón  

 

O vínculo com Dênis aconteceu após uma atividade em grupo realizada no NAPAZ A 

equipe técnica do equipamento, tendo conhecimento sobre a pesquisa que estava realizando 

convidou para realizar uma roda de conversa com os jovens sobre as questões dos homicídios, 

com ênfase nos feminicídios, na cidade de Fortaleza. O grupo era composto por 12 jovens de 

faixa etária entre 18 e 24 anos, os quais estavam fazendo o curso de jovem aprendiz de 

Assistente de Comércio. Dos 12 jovens, 10 eram do gênero feminino e apenas 2 do gênero 

masculino. Ao final do encontro expliquei para a turma que fazia Mestrado em Psicologia e que 

estava estudando os homicídios de jovens na cidade e se alguém tivesse interesse em participar 

era só entrar em contato comigo. Dênis foi o único do grupo que procurou de forma espontânea. 

Com 19 anos de idade, na ocasião da entrevista, o jovem veio para Fortaleza há cerca 

de dois anos, morava com a tia, que também é sua madrinha, seu tio, dois primos e o namorado 

de sua prima. Disse que veio para cá em busca de uma oportunidade de vida, já que lá em 

Teresina estava começando a se envolver com a criminalidade. Porém, achava que a situação 

de Fortaleza, com relação ao crime organizado, era bem pior. 

Terminou o ensino médio em Fortaleza e estava fazendo o curso do jovem aprendiz 

acima citado, porque achava ser uma boa oportunidade para conseguir em breve uma colocação 

no mercado de trabalho. Sobre sua rotina relatou que gostava muito de ler e ir à praia com os 

amigos, mas muitas vezes evitava sair de casa por medo de ser confundido com algum jovem 

inserido no circuito dos atos infracionais. 

Disse ter vários amigos que já foram assassinados tanto aqui em Fortaleza como em 

Teresina e que já pensou que poderia ter acontecido com ele. Reconhece-se como negro e diz 

que ler sobre Malcolm X foi muito importante para este seu reconhecimento. 

Sobre seus medos disse que tem medo, principalmente de “ser confundido com 

bandidos”. Afirmou ter o sonho de crescer na vida, se ver formado na polícia ou então cursando 

odontologia ou educação física. 

O jovem permitiu que a entrevista fosse gravada e, ao final, deu-se o nome de Dênis, 

que segundo ele, não havia grandes significados, só que foi o primeiro nome que veio a sua 

cabeça. 
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2.2.4  Pedro – O esportista do Bom Jardim  

 

A vinculação com Pedro se deu a partir do contato direto com a Rede Acolhe. A equipe 

técnica recebeu um encaminhamento da base local com a solicitação de intervenção da Rede, 

devido a uma demanda de que o jovem estaria ameaçado de morte no território. Além disso, o 

jovem possuía um histórico de homicídios e tentativas de homicídios na família contra seus 

irmãos. Uma vez que a DPGE (coloque a sigla por extenso, pois ainda não disse o que ela é) é 

uma das portas de entrada para programas de proteção, como o Programa de Proteção à Criança 

e ao Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM), agendamos o atendimento com o Jovem.  

Após o atendimento e no decorrer do acompanhamento do caso, com o fortalecimento 

do vínculo, expliquei para ele que fazia Mestrado em Psicologia e que o tema que estudava 

circundava a questão dos homicídios de jovens. Perguntei se ele aceitaria participar, o qual 

concordou, porém não houve a permissão para que pudesse gravar o áudio. 

Pedro tinha na época 20 anos e residia com seus pais e três irmãos, no bairro Bom 

Jardim. Disse que largou os estudos por conta de dificuldade de transitar no território e contou 

que sua infância foi tranquila, brincando na rua e estudando. Acrescenta que viu seus irmãos 

mais velhos “entrarem para o mundo do crime” e que um foi assassinado e o outro sofreu uma 

tentativa de homicídio, tornando-se deficiente físico. Sua mãe trabalhava como diarista e seu 

pai em um emprego formal, mas não sabia especificar com o que. Tem ainda um irmão mais 

velho que se mudou para o interior, para organizar o tráfico da região “ele é batizado na facção”.  

Por conta dos envolvimentos dos irmãos com as questões de atos infracionais, sentia 

que corria risco no território, por vezes era parado pela polícia, sofrendo diversas abordagens 

abusivas. Esse risco limitava sua vida, pois sentia desejo de estudar, mas tinha receio de sofrer 

represália (?). O jovem também enxergava que a ameaça era mais pelas questões territoriais de 

domínios das facções.  

Na ocasião da entrevista, o jovem não trabalhava. Com o apoio de uma organização 

social do território conseguia se deslocar para realizar atividades esportivas no equipamento de 

juventude próximo ao seu território. Disse ter o sonho de viver tranquilo e poder circular sem 

riscos no território, mas estava com planos de morar no interior do estado. 

Ao final da entrevista solicitei que ele se desse um nome, e ele se nomeou de Pedro. 

Perguntei se havia algum significado especial, disse que não, apenas que gostava do nome. 
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2.3  A Construção do Corpus: os procedimentos utilizados no estudo 

 

Vygotsky (2007), aponta uma ruptura com a ideia do esquema estimulo-resposta dos 

métodos diretos, visto que ele considera que entre o objeto e o produto dele decorrente, há um 

processo que requer ser compreendido em sua origem e desenvolvimento. Para tanto, é possível 

inserir um novo estímulo como mediador, o que configura uma atividade interventiva e não 

somente uma técnica.  

Na sua proposta, partindo de uma concepção Histórico-Cultural, Vygotsky nos traz três 

preceitos básico sobre o método nos estudos no campo da Psicologia. O primeiro concerne ao 

fato de que se deve analisar os processos e não o produto, já que, segundo este autor, a análise 

dos fenômenos humanos requer compreender seus processos de construção (VYGOTSKY, 

2007). 

O segundo preceito que Vygotsky propõe está na explicação do fenômeno, não 

reduzindo a uma mera descrição, por se voltar para uma análise genotípica. Assim, os processos 

não podem ser somente descritos, mas devem ser explicados, encontrando sua gênese e suas 

relações dinâmicos causais. Desta forma, o método analisa como os comportamentos ocorrem 

de forma mediada (YIGOTSKY, 2007). 

Por fim, o terceiro preceito trazido por Vygotsky sobre o método concerne à origem 

dinâmica-causal dos comportamentos fossilizados, já que para o autor o homem se constrói a 

partir de um movimento permanente no resgate de sua história. E o comportamento fossilizado 

é a forma acabada de um processo que precisa ser reestabelecido (VYGOTSKY, 2007). 

Desta forma, os procedimentos adotados nesta pesquisa buscaram contemplar tais 

preceitos abordados por Vygotsky, os quais foram construídos a partir da inserção e da 

vinculação com estes jovens, ou seja, foi o campo que apresentou a melhor forma de se chegar 

aos sujeitos. 

 

2.3.1 Entrevista Narrativa 

 

A escolha da entrevista narrativa se deu por esta se apresentar como uma forma viável 

para chegar aos objetivos e por ser mais fácil de aceitação dos jovens para participar do 

processo, uma vez que apresentavam resistência em participar de grupos, ainda mais com a 

temática da violência e dos homicídios juvenis. 

Além disso, vislumbrava que a partir da entrevista narrativa o jovem poderia recriar sua 
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identidade e dar um novo sentido a sua história, já que as habilidades de contar a história sobre 

nós mesmos nos forma como sujeito, trazendo a reflexão “[...] o talento narrativo é um traço 

característico do gênero humano tanto como a posição vertical do polegar oposto [...]” 

(BRUNER, 2013.p.122). 

Faz-se importante entender os processos pelos quais se dão as significações que são 

criadas, já que o sujeito parte de algum contexto e, a partir disto, e da relação construída com o 

outro, o significado vem a público e compartilhado com a imersão na cultura (BRUNER, 1997). 

Neste método de estudo não há um roteiro estruturado, sendo uma entrevista aberta, 

onde o sujeito reconstrói sua história e o interlocutor busca compreender os fatos a partir da 

narração de quem fala. No caso desta pesquisa, solicitei que os jovens me contassem sobre suas 

vidas, depois de apresentar o que era a proposta da pesquisa, e no desenrolar da conversa, pontos 

importantes que abarcasse a questão dos homicídios juvenis eram abordados.  

Aconteceu uma entrevista com cada jovem participante da pesquisa, sabemos que para 

o tipo de instrumento um encontro é pouco para darmos conta de uma história de vida, mas 

devido as peculiaridades do tema proposto, o contexto que os jovens estão inseridos e a 

disponibilidade deles, esse número de encontros foi o que se apresentou ser possível. Jonas e 

Denis permitiram gravação do áudio da entrevista. João e Pedro não quiseram a gravação do 

áudio, mesmo sendo explicado que nada seria divulgado, a forma de registro foi a escrita de 

forma literal do que era dito pelos jovens. Os locais das entrevistas aconteceram 

respectivamente: Jonas - CUCA Jangurussu, Pedro - sua residência, João - CUCA Barra e Denis 

na sede do NAPAZ. 

Tais entrevistas nos deram a oportunidade de perceber como os jovens redimensionam 

a questão do homicídio juvenil e como eles ressignificavam tais experiências. 

 

 

2.3.2 Grupos de Discussão  

 

A primeira tentativa e de inserção nos campos de pesquisa se deu com a ideia de realizar 

Grupos de Discussão (CASTRO, 2008) com os jovens. O campo nos mostrou que essa não seria 

uma tarefa fácil. Porém, conseguimos desenvolver dois momentos em grupo, onde foram 

trabalhadas as temáticas das juventudes, da violência e dos homicídios. 

O primeiro grupo foi realizado em maio de 2017 junto com o Grupo de Jovens da “roda 

do chá” e o tema principal eram as questões dos homicídios e foi facilitado em parceria com 
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estudantes do Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e 

Subjetivação (VIESES), da Universidade Federal do Ceará. Na ocasião, utilizamos como mote 

a música “Capítulo 4, Versículo 3” do grupo de rap Racionais MC, além de palavras chaves 

como: homicídios, violência, juventude e território. 

O momento de discussão aconteceu, como de costume, antes do momento de lazer do 

futebol dos jovens. Participaram cinco jovens, que ficavam indo e voltando, sendo eles com 

nomes fictícios: Felipe (20 anos), José (17 anos), Renato (18 anos), Antônio (16 anos) e Samuel 

(14 anos). Nada foi gravado ou fotografado dos jovens, pois não houve autorização, sendo os 

relatos registrados em diário de campo. 

O segundo grupo realizado aconteceu em março de 2018 com estudantes de um curso 

do programa Jovem Aprendiz de Assistente de Comércio, vinculados ao NAPAZ, no bairro 

Vicente Pizón. O grupo era composto por jovens com idade a partir de 18 anos, de ambos os 

sexos, sendo a sua maioria composta por mulheres. 

Na ocasião, para facilitar a discussão lancei a mão do artifício de usar manchetes de 

jornais sobre as questões da violência urbana, homicídios de jovens, disputas territoriais, 

chacinas em Fortaleza e feminicídios. Além disso, um pequeno roteiro para nortear a discussão 

foi utilizado. Participaram do momento: Fabrícia (18 anos), Milena (20 anos), Fernanda (20 

anos), Manoela (18 anos), Luiza (19 anos), Maria (24 anos), Isis (21 anos), Julia (20 anos), 

Denise (22 anos), Camila (22 anos), Dênis (19 anos) e Lucas (18 anos). Os jovens autorizaram 

gravar a roda de conversa e o debate. Posteriormente a esse encontro, Dênis aceitou em 

participar do momento de entrevista narrativa. 

Os registros do grupo de discussão foram realizados por diário de campo, pois não houve 

a disponibilidade dos jovens em gravar os momentos. Apesar do rico material, optamos por 

utilizar de forma muito reduzida o material construído nesses encontros. O primeiro motivo se 

dá por questões de que nem todos os jovens concordaram em participar da pesquisa, com 

assinatura do termo e o segundo aconteceu pelo tempo que seria necessário para analisar e 

realizar uma triangulação com os outros instrumentos de pesquisa. Desta forma, nosso foco de 

análise foi o conteúdo das entrevistas narrativas. 

 

2.4 Análise Interpretativa: um olhar sobre as narrativas dos jovens 

 

Os dados construídos nesse processo investigativo foram analisados na perspectiva 

Histórico Cultural, a partir da compreensão de Bruner acerca das narrativas de história de vida. 
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Essa abordagem permitiu a compreensão dos significados e sentidos produzidos pelos jovens, 

bem como possibilitou sua reconstrução subjetiva. Assim, a análise ampliou para além da 

captura dos significados e promoveu a construção de si e a produção de sentido.  

Entender como acontece a construção das relações humanas e dos conceitos se torna 

imprescindível neste projeto, que tem como base a teoria Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 

1996). É muito caro, dentro desta teoria, o conceito de mediação, que pode ser realizada através 

de instrumentos ou de signos. É na mediação que acontece o desenvolvimento e a 

complexificação das funções psicológicas superiores.  

A mediação semiótica é considerada pelo autor a mais importante, visto que é pela 

relação com o outro e por meio da linguagem que ocorre o processo de humanização. Desta 

maneira, a concepção chave é de que o homem se constrói na e pelas relações sociais, sendo a 

linguagem o principal instrumento para a organização interna do sujeito e do mundo em que 

vive (OLIVEIRA, 2006).  

Os sistemas simbólicos representam a realidade sob as diversas formas, sendo a 

linguagem o artefato mediador que possibilita a comunicação entre as pessoas. Os significados 

são compartilhados pelos grupos sociais e culturais, resultando em uma percepção e 

interpretação comuns aos objetos e acontecimentos do mundo. 

Discorrer sobre significado e sentido na obra de Vygotsky é fundamental, visto que é 

necessário delimitar o lugar teórico que estará circunscrita esta pesquisa. Vygotsky (2001), faz 

uma discussão em suas obras sobre significado e sentido das palavras. Ele traz que o significado 

é a unidade de análise do pensamento e da linguagem, sendo uma generalização ou um conceito. 

 

Generalização e significado são sinônimos. Toda generalização, toda formação de 

conceitos é o ato mais específico, mais autêntico e mais indiscutível de pensamento. 

Consequentemente, estamos autorizados a considerar o significado da palavra como 

um fenômeno do pensamento. [...] O significado da palavra só é um fenômeno de 

pensamento na medida que o pensamento está relacionado à palavra e nela 

materializado. [...] É um fenômeno do pensamento discursivo ou da palavra 

consciente, é a unidade da palavra com o pensamento (VIGOTSKI, 2001, p. 398). 

 

O sentido é a junção de todos os fatos psicológicos que vislumbramos em nossa 

consciência, sendo o sentido uma formação dinâmica, complexa e podendo ter várias formas 

(VYGOTSKI, 2001). Assim, os sentidos são episódios semânticos particulares, constituídos a 

partir das relações sociais, onde os signos são os instrumentos no processo de singularização, 

dentro de um contexto histórico e cultural (BARROS et al., 2009). 

Em contextos diversos, as palavras têm seus sentidos modificados, constituindo um 

fenômeno dinâmico e móvel. Este ponto é importante para a análise semântica da linguagem. 
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O sentido “muda constantemente até certo ponto em conformidade com as consciências 

isoladas, para uma mesma consciência e segundo as circunstâncias. Nestes termos, o sentido da 

palavra é inesgotável” (VYGOTSKI, 2001, p. 466). Portanto, temos que a forma como cada 

sujeito constrói os sentidos das palavras é única e perpassada por um contexto sociocultural.  

As categorias analíticas teóricas que guiaram este estudo foram: juventude, racismo, 

interseccionalidade, necropolítica, violência e homicídios. Estas foram articuladas com as 

categorias empíricas, que encontramos a partir da análise das entrevistas narrativas dos jovens, 

sendo elas: território, risco e proteção, sujeito matável, resistências. Definimos como unidade 

de análise as produções discursivas das entrevistas narrativas realizadas com os participantes. 

Desta forma, as articulações entre as categorias analíticas teóricas e as categorias empíricas, 

resultaram na construção dos capítulos que se seguem. 

 

2.5 Procedimentos éticos 

 

Os aspectos éticos da pesquisa estão de acordo com as resoluções de nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, e nº 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde. Desta 

forma, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), sendo aprovado no dia 05 de maio de 2017 (CAAE: 67436317.7.0000.5054). 

Ademais, sempre estive atenta para o cuidado de preservar o anonimato e a não exposição 

desses jovens, que se encontram em condição de vulnerabilidade e risco real, e que sofrem 

ameaças e têm suas vidas sob a mira contínua tanto das ações policiais repressoras, arbitrárias 

e violentas, quanto do confronto armado do conflito entre as facções criminosas, que dominam 

os territórios da periferia de Fortaleza. 
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3 SIGNIFICADOS PRODUZIDOS PELOS JOVENS SOBRE AS VIOLÊNCIAS 

COTIDIANAS 

 

Quem mata mais ladrão ganha medalha de 

prêmio! 

O ser humano é descartável no Brasil. 

Como modess usado ou bombril. 

Cadeia? Guarda o que o sistema não quis. 

Esconde o que a novela não diz. 

Ratatatá! sangue jorra como água. 

RACIONAIS MC 

 

A violência urbana é o hoje um dos assuntos mais comentados no cotidiano brasileiro, 

geralmente, atrelada como um problema apenas de Segurança Pública. Os telejornais 

amplificam, por vezes de forma sensacionalista, os números estratosféricos causando medo e 

aumentando a sensação de insegurança da população. Dentro do senso comum vemos que tais 

problemas são vistos apenas como uma questão que concerne à polícia e discursos autoritários 

se fortalecem na sociedade, assim como discursos conservadores, armamentistas e violentos de 

políticos nos debates eleitoreiros. 

De acordo com o Atlas da Violência de 2018, o Brasil atingiu um recorde antes nunca 

alcançado na história, a marca de 30 homicídios por 100 mil habitantes, o que é 30 vezes maior 

do que os números de homicídios que acontecem na Europa. Tais marcas geram um total de 

mais de 62 mil homicídios por ano, ficando atrás apenas de Honduras e El Salvador 

(CERQUEIRA et al., 2018). 

Quando fazemos um recorte etário desses homicídios, percebemos que os jovens são as 

principais vítimas, correspondendo a 50,3% nas causas de morte de jovens do gênero masculino 

em 2016 (CERQUEIRA et al., 2018). Porém, o que observamos é que a predominância dos 

discursos sociais enxerga o jovem como um problema, algo que tem que ser domesticado, 

ensinado, colocado no caminho do bem, excluindo o total lugar de vítima. Pais (1990), atenta 

que a visão de juventude como problema social é um constructo sociológico, e que, por vezes, 

é reforçado pela mídia, que estigmatiza os jovens, principalmente os negros, pobres que residem 

na periferia. 

Devemos compreender a violência como um fenômeno histórico e cultural que está 
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presente na sociedade, possuindo contornos próprios dependendo da cultura que está inserida. 

Minayo (1994), reflete que é necessário entender a violência como um fenômeno 

biopsicossocial emergindo de forma complexa da vida em sociedade. Assim, é indispensável 

entender a violência a partir de uma análise histórica, sociológica e antropológica. 

Neste capítulo pretendemos discorrer sobre como os jovens que participaram da 

pesquisa significam a violência urbana da qual ele é vítima cotidianamente dentro de nossa 

sociedade, observando os sentidos produzidos por eles e como estes afetam seu cotidiano, suas 

relações e a sociedade que estão inseridos. Para tanto, dividiremos o capítulo em três tópicos, 

apenas de forma didática, visto que os conceitos se interligam. O primeiro irá discorrer sobre 

os conceitos de juventude e a naturalização da violência, no segundo tópico faremos uma 

discussão acerca do conceito de Necropolítica e sua forma de se expressar na nossa realidade, 

produzindo o sujeito matável, e finalizamos o capítulo abordando as questões de disputas 

territoriais e sua relação com os homicídios. Foram introduzidos recortes das falas dos 

participantes, na perspectiva de analisar articuladamente à teoria o corpus da pesquisa. 

 

3.1 “Se você morre novo, certeza que é de tiro”: Juventude e a 

Naturalização da violência 

 

Dayrell (2003), nos traz que é complexa a construção do conceito de juventude. Se por 

um lado, para efeito de lei, há um caráter universal, ditado pelos documentos legais Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990) e o Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013), 

por se tratar de sujeitos de um mesmo grupo etário e, portanto, com desenvolvimento físico e 

mudanças psicológicas parecidas, por outro lado, a forma como cada sociedade, em 

determinado momento histórico e até dentro de uma mesma sociedade, vai lidar com esse 

momento e representá-lo é variável. 

Existem diversas formas de olhar para este momento da vida, ou seja, a juventude é vista 

como um processo social em construção, relacionado com os aspectos históricos e culturais, e 

levando em consideração ainda os aspectos geracionais e biológicos. O conceito de juventude 

utilizado por nossa base teórica procura compreender o ser jovem a partir de diversos contextos 

e espaços, entendendo-o como uma construção e uma reconstrução traçadas a partir da interação 

humana, ou seja, para designar a juventude não há determinismo ambiental, maturacional ou 

biológica, haja vista ser uma categoria conceitual (COLAÇO et al., 2013). Como tal, deve ser 

compreendida de acordo com suas condições socioculturais construídas a partir da relação 
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dialética entre objetividade/subjetividade, de suas peculiaridades de gênero, de raça e etnia, de 

sua territorialidade e de tantas outras especificidades que diferenciam os jovens (OZELLA e 

AGUIAR, 2008). As visões do senso comum que permeiam a sociedade, costumam rotular os 

jovens de forma homogênea, dificultando o trânsito de suas identidades diversas e sem atentar 

para a multiplicidade e as diferenças das juventudes (COIMBRA, BOCCO e NASCIMENTO, 

2005). 

Groppo (2004), traz uma conceituação de juventude a partir de uma visão dialética do 

marxismo, onde ele pontua as relações sociais como fenômenos corriqueiros e a sociedade 

como um organismo, colocando que: 

 

Concebo a dialética das juventudes e da condição juvenil, primeiro, como a presença 

de elementos contraditórios no interior dos diversos grupos juvenis, elementos que 

colocam constantemente aquilo que é definido institucional e oficialmente em estado 

de superação, pela própria dinâmica interna das coletividades juvenis e de suas 

relações com a sociedade mais geral (GROPPO, 2004, p.14). 

  

Além disso, Groppo (2004) ainda pontua sobre a pluralidade das condições juvenis já 

que na modernidade, uma das características de ser jovem é a valorização do presente, do aqui 

e agora. O futuro é algo distante e pensar sobre não faz parte do cotidiano. Pais (2005), reflete 

ainda que é na juventude que se apresentam diferentes modos de se viver: 

 

O ideal, para muitos jovens, é explorar simultaneamente vários rumos possíveis que 

num labirinto surgem em simultâneo a quem com eles se confronta. Ao optar-se por 

um rumo perdem-se os demais e, além disso, perde-se a liberdade de escolha a partir 

do momento em que se a exerceu (PAIS, 2005, p.13-14). 

 

Ao estabelecer uma generalização sobre o ser jovem, a sociedade os coloca na posição 

de meros espectadores de suas vidas e desconsidera as diversas formas de condição juvenil. 

Não há a abertura para a compreensão dos seus desejos e dos seus sonhos, a partir da sua 

realidade, reproduzindo assim a lógica de opressão. Martim-Baró (1998), indica que tal 

realidade está formada de correntes ideológicas e estruturas sociais que posicionam os jovens 

em arranjos de conformismo, incapacidade e inferioridade, enfraquecendo as potencialidades 

desses indivíduos. 

Carrano e Martins (2007, p. 35) complementam que: 

 

As representações que enxergam os jovens enquanto sujeitos da falta (apenas seres 

em transição para a vida adulta), ou como “sujeitos problemas”, criam barreiras 

efetivas para reconhecer os jovens como indivíduos autônomos, ainda que em 

formação, como sendo capazes de criar, de utilizar de maneira saudável o corpo, o 

tempo livre e produzir cultura. 
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O jovem João, em sua entrevista, nos mostra bem um exemplo de conformismo sobre 

as oportunidades que são postas para a juventude nos territórios periféricos de Fortaleza. Ao ser 

perguntado sobre o porquê de os jovens serem as principais vítimas da violência ele afirma: 

“porque é nós que tamo nos corre né. Oh, sabe o que tem pra nós ganhar dinheiro é isso ai. 

Desde pequeno nós ai nessa vida” (Recorte da entrevista narrativa do participante João). 

Percebemos que os jovens inseridos em situação de pobreza são vistos de forma 

estigmatizada, há um progressivo processo de vitimização dos jovens, devido ao contexto de 

violências e opressão. Assim argumentos de sua incapacidade surgem e promovem a 

consequente diminuição de sua autonomia, participação e cidadania, restando o crime como 

alternativa para fugir dessas situações (CIDADE, 2012). Como mostra a fala de João, que 

explica o preconceito sofrido por apresentar signos que denotam sua forma de ser no mundo: 

 

Eu tenho tatuagem também (me mostra a tatuagem no braço) e quando subo no ônibus 

todo mundo já segura as bolsas, dá até vontade fazer o mal. 

Pesquisadora: Como assim fazer o mal? 

João: ah roubar. Já que tão achando que o nego vai roubar, tá ligada? (Recorte da 

entrevista  narrativa do participante João). 

 

Ao dizer que sofre olhares de suspeição por parte das pessoas que estão ao seu redor, o 

jovem nos mostra que as vestimentas associadas com a presença de tatuagens são fatores 

suficientes para estigmatizar um determinado segmento da juventude, aquela que reside nas 

periféricas urbanas. O que produz a naturalização da relação entre violência e juventude no 

atual contexto de nossa sociedade, que não vê jovens negros e da periferia como sujeitos de 

direitos e sim como problemas sociais. O modo de vida desses jovens é caracterizado pela 

cultura da pobreza, em que estão presentes a privação e a opressão diariamente, precisando ser 

reinventadas alternativas para seus modos de viver e de se relacionar consigo e com os outros 

(CIDADE, SILVA e XIMENES, 2016). 

Coimbra (2001), coloca que há um processo de estigmatização que começou a ser 

construído no decorrer do século passado sendo perpetuado até os dias atuais, onde se associa 

a violência a questões raciais e classistas criando assim “as classes perigosas”. 

A criminalização da pobreza é perpassada por aspectos de opressão, além de resultar de 

um dispositivo da sociedade disciplinar, que através de estereótipos e discursos jurídicos, 

rotulam a pobreza, a marginalizam e a criminalizam. Esse discurso ganha força a partir da 

década de setenta, que associa a pobreza com a falta de “estrutura familiar”, ou seja, 

comunidades vulneráveis produzem pessoas perigosas que colocam em risco as pessoas com 
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maior poder aquisitivo (COIMBRA, 2006). 

O Estado, na representação da polícia e do judiciário, aparece como um dos responsáveis 

por essa criminalização e consequentemente pela rotulação dos jovens da periferia como “[...] 

novos inimigos internos do regime: os segmentos mais pauperizados; todos aqueles que os 

mantenedores da ordem consideram ‘suspeitos’ e que devem, por isso, ser evitados e mesmo 

eliminados [...]” (COIMBRA, 2001. p. 58). O jovem Jonas exemplifica, ao contar sua história 

de vida, como essa criminalização acontece em seu cotidiano: 

 

Eu me lembro muito bem que quando eu tava na viatura, o policial, quando a gente 

tava indo pra delegacia, o policial olhou pra galera que mora lá e… falou que era 

tipo… ele mesmo que deu um prognóstico, assim, bem infeliz, dizendo que a galera 

era futuro bandido, que a galera deveria morrer, e que… a galera que mora alí era a 

praga e tal. E… até hoje… (Recorte da entrevista narrativa do participante Jonas). 

  

A pobreza aparece como mote para a violência, associada ao fator geracional, e aparece 

na forma como o jovem Jonas se constitui como sujeito, e se expressa no seu modo de se ver e 

de contar a sua história de vida, sem demarcação de tempo e espaço. Fato interessante é que ele 

inicia sua narrativa a partir do dia em que foi apreendido pela polícia militar, quando ainda era 

adolescente, e quando foi colocado dentro da viatura escutou o policial dizer sua percepção 

sobre ele e os jovens, ou seja, a visão do policial sobre a comunidade que estava transitando, o 

que é uma evidente demonstração da criminalização do povo pobre. 

Pedro também relata as violências institucionais e que corrobora com a visão de 

criminalização da pobreza: 

 

Sem falar nos cara neh? Na polícia. Toda vida é uma abordagem diferente, violenta. 

Sou chamado de vagabundo. Uma vez, eu ia fazer o meu esporte e ai num consegui 

sair de casa porque os cara fechou a comunidade inteira, ninguém saía e ninguém 

entrava e ficavam dizendo que ali só morava vagabundo. Vários pai de família não 

conseguiram ir trabalhar nesse dia (Recorte da entrevista narrativa do participante 

Pedro). 

   

No cotidiano das comunidades é comum observar crianças reproduzindo através de 

brincadeiras o cotidiano da violência institucional, nas brincadeiras de polícia/ladrão a 

encenação de “baculejos” (revista policial nas ruas). Além, da exaltação das facções através dos 

códigos produzidos por essas através de letras de funk, números e letras que as identificam. 

Essa forma de perceber esses jovens não é só externa, mas se interioriza, pois o processo 

de construção subjetiva se realiza na interação com o outro. Assim são desenvolvidos os 

processos psicológicos superiores, segundo Vygotsky (1994), que acontece através da interação 

social e da mediação. A mediação é promovida pela utilização de instrumentos que 
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potencializam a influência humana sobre os objetos, além do uso de signos, estes dão aos 

sujeitos uma regulação de suas condutas e do outro. 

É na mediação que acontece a construção do conhecimento e a transformação da 

realidade, o que implica a construção da subjetividade e dos modos de vida da comunidade 

(XIMENES e BARROS, 2009). Assim, crianças, adolescentes e jovens crescem envoltos ao 

discurso que só há bandidos onde eles vivem. Tal prerrogativa, associada à presença 

enfraquecida de políticas públicas em conjunto com a falta de oportunidades e perspectivas, os 

deixa mais vulneráveis à violência e à sua naturalização, consolidando o entendimento de que 

esse (a condição de bandido) é o único caminho possível. 

João traz em seu relato, a violência de forma natural, como podemos observar de forma 

mais evidente no enxerto abaixo. A pergunta era sobre como ele havia descoberto que seu pai 

fora assassinado: 

 

João: Ora, sempre soube, sempre me falaram. Isso é normal aqui nas área. Se você 

morre novo é certeza que é de tiro. 

Pesquisadora: E como você se sente sabendo que seu pai morreu dessa forma? 

João: Oia, normal. Nem conheci ele mesmo. Ele era envolvido neh. 

Pesquisadora: Como assim era envolvido? 

João: Envolvido tia. Tava no crime. Nesse tempo não tinha as facção não, mas morrer 

assim sempre aconteceu aqui e meu pai foi mais um desses (Recorte da entrevista 

narrativa do participante João). 

  

Além de perceber como uma contingência normal, o modo como ele relata o assassinato 

de seu genitor, observamos na sua fala um conformismo associado a uma justificativa ao se 

referir que seu pai era envolvido. O discurso do “jovem envolvido” é cada vez mais propagado 

pela mídia, por agentes do Estado como uma tentativa de legitimar o extermínio de jovens 

negros e pobres. 

Misse (2010, p. 17), aponta que no Brasil há um tipo de sujeito que é considerado “não 

revolucionário, não democrático, não igualitário e não voltado ao bem comum”, sendo rotulado 

como Bandido. O bandido é, então, produto da polícia, da mídia, das questões morais da 

sociedade e das leis penais, tornando-se um sujeito indesejado, porque tido como perigoso, cuja 

a morte ou o desaparecimento são almejados.  

Esse “envolvido” é a personificação atual do “inimigo público” (COIMBRA e 

NASCIMENTO, 2003), onde a sua execução é socialmente aceita, sendo naturalizada e 

introjetada pelos diversos segmentos da população, inclusive entre aqueles que são vítimas, 

como caminho único para quem esteve circundado por atos infracionais. 

Pensar a violência produzida pelos e contra os jovens negros e pobres e moradores da 
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periferia, como algo natural e intrínseco nos faz refletir sobre como se constrói o Estado 

brasileiro e a construção de um sujeito que pode e muitas vezes deve ser exterminado. 

 

 

3.2 “O sangue derramado gera lucro”: A Necropolítica e a construção do 

Sujeito Matável 

 

Menores carentes se tornam delinquentes. 

E ninguém nada faz pelo futuro dessa gente. 

A saída é essa vida bandida que levam. 

Roubando, matando, morrendo. 

Entre si se acabando. 

Enquanto homens de poder fingem não ver. 

Não querem saber. 

Faz o que bem entender. 

RACIONAIS MC 

  

Não se pode discorrer sobre a problemática dos homicídios de jovens sem refletir sobre 

o contexto político e econômico que está inserido o Brasil e, consequentemente, o estado do 

Ceará. Desde o ano de 2016, onde sofremos um abalo na ainda frágil democracia brasileira, 

com o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, sem provas substâncias de que ocorreu 

crime de responsabilidade fiscal, o Brasil vem sofrendo inúmeros retrocessos sociais com a 

perda de diversos direitos garantidos constitucionalmente. 

É nesse cenário de retrocesso, aliado ao fortalecimento de discursos conservadores que 

parlamentares e chefes de secretarias importantes dentro dos governos esbravejam contra as 

questões de Direitos Humanos e as lutas das minorias. Em meio a este contexto social, vêm 

ocorrendo o crescente índice de homicídios. Falas como “bandido bom é bandido morto” 

tornam-se aceitáveis e são reproduzidas nas redes sociais sem nenhum ônus para quem as 

profere. De acordo com o site de notícias G1, no ano de 2017, o secretário de segurança do 

estado do Ceará em fala oficial durante entrevista coletiva sobre a prisão de dois jovens 

suspeitos de participarem do homicídio de um cabo da Polícia Militar, afirma: “Bandido terá 

justiça ou cemitério”1. Em outra ocasião crítica nas questões de segurança pública, quando 
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ocorreram chacinas nos presídios brasileiros, no início de 2017, o então secretário de juventude 

do governo Temer, usou as seguintes palavras para emitir seus posicionamentos: "Eu sou meio 

coxinha sobre isso. Sou filho de polícia, não é? Sou meio coxinha. Tinha era que matar mais. 

Tinha que fazer uma chacina por semana.", notícia também veiculada pelo portal de notícias 

G1.2 

Porém, há que ressaltar que tais pensamentos não passaram a ocorrer neste contexto 

atual pós golpe político de 2016, mas apenas encontram espaço de expressão sem censura e 

refletem projetos políticos que acontecem desde a era colonial, que foram reforçadas nos 

períodos ditatoriais e ganharam novas (velhas) roupagens nos governos democráticos através 

de políticas repressivas de segurança pública.  

Segundo Bernardino-Costa (2015), os legados coloniais sobrevivem aos tempos 

modernos. O autor utiliza o conceito de “colonialidade do poder” de Quijano (2005) para 

explicar que, mesmo tendo acabado o período colonial as práticas colonialistas permanecem 

arraigadas na sociedade brasileira, ou seja, o processo de descolonização não acabou, 

precisando ainda ocorrer uma segunda onda que abarque as questões de raça, etnia, gênero, 

religiosidade-espiritualidade, trabalho e conhecimento. 

 

[...] o sistema mundo moderno /colonial, que se constitui a partir daquela data, deu 

origem a um novo padrão de poder mundial fundamentado na ideia de raça, que 

passou a classificar a população mundial, produzindo identidades raciais 

historicamente novas, que ficariam, por sua vez, associadas a hierarquias, lugares e 

papéis sociais correspondentes aos padrões de dominação (BERNADINO-COSTA, 

2015, p. 43). 

 

Ballestrin (2013), usa o termo “colonial” para referir-se as opressões circundadas a partir 

de vivências de gênero, etnia e raça, ou seja, não há opressão que não seja referendada por um 

aspecto colonial da sociedade. Miglievich-Ribeiro (2014, p. 68), reflete que os discursos 

emancipatórios, em conjunto com séculos de violência e dominação para com os povos 

colonizados, fazem com que a colonialidade não seja um fato do passado em nossa história. 

“Os neocolonialismos persistem na divisão internacional do trabalho e dos bens do trabalho na 

era da globalização liberal”. 

Santos (2009), ao falar do paradigma da regulação/emancipação, coloca que nossa 

                                                 

1 Notícia com fala do Secretário de Segurança do estado do Ceará em que defende a morte de bandidos. 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/01/bandido-tera-justica-ou-cemiterio-diz-secretario-da-seguranca-do-

ceara.html 
2 Notícia com a fala do Secretário de Juventude em que defende chacinas nos presidios 

ahttps://g1.globo.com/politica/noticia/secretario-da-juventude-de-temer-diz-que-tinha-era-que-matar-mais-nos-

presidios.ghtml 2017 
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sociedade viola princípios para poder legitimar outros, resultando em ações de exclusão ou 

eliminação de direitos de uns, expressão de um pensamento abissal: 

 

Direitos humanos são desta forma violados para poderem ser defendidos, a 

democracia é destruída para garantir a sua salvaguarda, a vida é eliminada em nome 

da sua preservação. Linhas abissais são traçadas tanto no sentido literal como 

metafórico. No sentido literal, estas são as linhas que definem as fronteiras como 

vedações e campos de morte, dividindo as cidades em zonas civilizadas (gated 

communities, em número sempre crescente) e zonas selvagens, e prisões entre locais 

de detenção legal e locais de destruição brutal e sem lei da vida (SANTOS, 2009, p. 

36). 

 

É dentro desse pensamento colonial que o autor Mbembe (2017) traz o conceito de 

Necropolítica, que se constitui sobre a expressão máxima da soberania que dita quem pode e 

quem não pode viver, e consequentemente, matar ou deixar viver. Assim, os regimes políticos 

atuais obedecem ao esquema de fazer morrer e deixar viver como uma nova forma de controle. 

Portanto, o extermínio da juventude negra estaria cumprindo o seu papel na manutenção do 

status quo da sociedade: “Exercer a soberania é exercer o controlo sobre a mortalidade e definir 

a vida como uma realização e manifestação do poder” (MBEMBE, 2017, p. 108). 

Jonas vivencia em seu cotidiano a ação da necropolítica e descreve, durante sua 

entrevista, como ocorre esse exercício do Estado do fazer morrer/deixar viver e as 

consequências práticas que traz para a juventude negra e periférica. Sua fala é contundente e 

expressiva desse processo, que é percebido com clareza por ele: 

 

A relação é que existe uma fábrica de cadáver onde os pobres são o carvão dessa 

fábrica, e que o “Willy Wonka” pode ser o governador, o prefeito, pode ser o secretário 

de segurança pública, entendeu? Tem vários tipos de “Willy Wonka” que botam essa 

fábrica de cadáver pra rodar. E o carvão dessa fábrica são os pobres, e vai gerar o 

lucro, e esse lucro, tipo, a arma na mão de um menor, né? É… vai gerar um discurso 

e vai vim aquele cara que ele vai exalar, tipo, carisma, ele vai ser muito popular, ele 

vai bancar o honesto e tal, só que ele é só um fantoche pra representar uma… uma 

classe dominante. E essa galera, tipo, a população, vai se, de certa forma, vai se 

identificar, porque esse cara ele vai representar a indignação da população, tipo, que 

não quer mais impunidade e tal e pá. E ele vai querer, e ele vai… sempre o que 

aconteceu na década de 70, década de 80, 90, no Egito antigo, no holocausto, eles vão 

construir o inimigo social, né? (Recorte da entrevista narrativa do participante Jonas). 

 

Observamos de forma muito evidente que o jovem consegue compreender as relações 

políticas, econômicas que estão por trás da violência urbana e consequentemente dos 

homicídios juvenis. Esse pensamento é reforçado quando perguntamos para o jovem sua 

opinião sobre a violência: 

 

O que que eu acho da violência? Eu acho que ela é uma política. Ela é uma política 
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que dá lucro. Né? Eu acho que a violência, ela é uma estratégia de se lucrar, porque o 

sangue gera muita despesa, né? Tipo, o sangue derramado, ele dá aumento pro Águia 

Dourada, pro Vitor Valim, ele dá aumento pras... e novas demandas, né? Pras empresas 

de arma, pras empresas de segurança privada, e a violência pra mim é uma, tipo, na 

minha visão social é uma política, mas eu sei também que é uma coisa inerente e 

intrínseca ao ser humano, mas aqui na favela ela é uma política, e essa política, ela 

gera muito lucro, gera discurso e gera eleição (Recorte da entrevista narrativa do 

participante Jonas). 

 

Um projeto político que está em pleno vapor há mais de 500 anos, que tem raízes 

fundantes na colonização da América Latina e brasileira, que são reforçadas no cotidiano pelos 

projetos econômicos liberais e neoliberais, assim se funda a necropolítica e mesmo que Jonas 

desconheça sua definição, ele a vive de forma cruel e rotineira. 

A invisibilidade da juventude negra e pobre é a parte central, que vai além de negar a 

humanidade do sujeito, ela legitima a opressão e a exploração, exercendo uma estratégia do 

biopoder, decidindo, dentro de uma sociedade racista e classista, quem deve ser eliminado física 

ou simbolicamente (MBEMBE, 2017). 

Como já citado no tópico anterior, é a partir da “criminalização da pobreza” que se 

constrói o “inimigo comum”, no Brasil o movimento de eugenia datado do início do século XX, 

defendia a esterilização dos pobres, aqueles que não fossem corpos úteis na produção do 

capitalismo deveriam ser eliminados (COIMBRA, 2001). Tais pensamentos ainda reverberam 

na sociedade brasileira, que cria a imagem do “mal” na personificação do jovem negro, pobre 

e morador de periferia.  

Mbembe (2017), conceitua que o outro existe como um atentado, ou uma coisa mortal 

que ameaça a sua própria vida e sua eliminação em nome da vida, da segurança e da soberania. 

É aceitável e legitimada socialmente:  

 

Em nome do qual o Estado pode dar a alguns o poder de ferir e matar outros homens 

(dar a morte), pelo simples fato de pertencerem real ou presumivelmente ao campo do 

inimigo. A política é, deste ponto de vista, uma forma particular de reagrupamento, 

com vista a um combate tão decisivo como profundamente obscuro. Mas não passa 

de um assunto de Estado e de morte delegada (MBEMBE, 2017, p. 82-83). 

 

A humanidade é subdividida em grupos e subgrupos, ocorrendo também uma ruptura 

biológica, onde o racismo tem um lugar nessa forma de pensamento, visto que a raça está 

sempre presente dentro das práticas políticas coloniais/ocidentais. Assim, ao criar um inimigo 

comum para aqueles das classes mais elitizadas, regular a sua morte torna-se aceitável como 

uma das funções mortífera do Estado (MBEMBE, 2006). 

Jonas sabe que ele é a representação do inimigo social tendo todas as características de 
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um sujeito que não tem valor para a sociedade, quando ele nos diz: 

 

O inimigo social é… tipo, quando eu subo no ônibus e vou recitar uma poesia, tem 

uma galera que tá vendendo jujuba, bombom e tal, essas coisa, e eles sempre falam: 

Não, eu sou menos um que saiu e tal, eu poderia ser mais um jovem que poderia tá 

pulando a catraca e roubando teus pertences, não sei o que e tal, sempre que eu tô no 

ônibus, é jovem, jovem, jovem, jovem, o jovem, ele é o terror. O jovem ele é o que 

apavora e tal. E… só que há um jovem específico, né? É o jovem que é… anda de 

roupa larga, é o jovem que anda de boné, é o jovem que é preto, é o jovem que mora 

na favela, né? E, tipo, esses potenciais eles são amputados, né? Tipo, o Eduardo, ele 

fala que a menina que poderia ser… se formar em psicologia, ela tá na esquina 

prostituindo o corpo dela e prostituindo o tempo dela também. Né? O cara que poderia 

ser empresário, que poderia gerar empregabilidade, ele tá sendo chefe de uma boca e 

ele tá com vários menor trabalhando pra ele e vendendo e tal. E… é isso, tipo, o Estado 

ele sabe que a gente tem esse potencial, mas o potencial que tem dentro da favela não 

vai favorecer ele, então ele prefere martelar, ele prefere sentenciar, ele prefere matar, 

porque ele sabe que quando esse potencial for desenvolvido, ele vai reconhecer o 

inimigo (Recorte da entrevista narrativa do participante Jonas). 

 

Misse (2008), quando analisa a criminalização da identidade dos jovens, apresenta uma 

série de operadores fundados no contexto social e que tornam palpável essa criminalização. Ele 

se propõe a mostrar como são constituídas socialmente o crime de forma interconectada: 

 

1) a criminalização de um curso de ação típico-idealmente definido como “crime” 

(através da reação moral à generalidade que define tal curso de ação e o põe nos 

códigos, institucionalizando sua sanção); 2) a criminalização de um evento, pelas 

sucessivas interpretações que encaixam um curso de ação local e singular na 

classificação criminalizadora; 3) a incriminação do suposto sujeito autor do evento, 

em virtude de testemunhos ou evidências intersubjetivamente partilhadas; 4) a 

sujeição criminal, através da qual são selecionados preventivamente os supostos 

sujeitos que irão compor um tipo social cujo caráter é socialmente considerado como 

“propenso a cometer um crime” O princípio da “sujeição criminal” (MISSE, 2008, p 

13).  

 

Quando Jonas afirma que ao entrar em um ônibus ele é visto como o terror ou o jovem 

que usa roupa larga, que é negro, que mora na favela e o Estado retira todas as possibilidades 

dele deixando somente a sentença de morte, ele nos mostra de forma empírica como acontece 

a “sujeição criminal” descrita por Misse e a consequente retificação de sua identidade. Misse 

(2010), aborda que o rótulo de “bandido” ou “envolvido” transforma o ser humano em coisa, 

não havendo assim um espaço para a negociação da sua identidade pública estigmatizada. 

Agamben (2007), nos traz o conceito de “vida sem valor”, que consiste na vida indigna 

de ser vivida, são os sujeitos considerados dentro da sociedade como perdidos, ou incuráveis. 

Este não é um conceito ético, mas sim uma definição política, sendo perpetrada nas mudanças 

dos considerados sujeitos matáveis. 

O conceito de “sujeitos matáveis” (AGAMBEN, 2007), tem sua base na definição do 
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homo hacer, do direito romano, que consistia, dentro da sociedade romana, naqueles que foram 

expulsos da jurisdição, ou seja, não estavam protegidos por leis, além disso não atingiam a 

condição divina estando, desta forma, em total abandono onde sua morte não se caracterizaria 

como um homicídio, sendo, portanto, uma vida matável.  

Para o autor, toda sociedade escolhe quem serão seus “homens sacros”, até a mais 

moderna. Em oposição ao homo hacer é construído o poder soberano que geralmente são 

representados pelo Estado (AGAMBEN, 2007, p. 128): 

 

Se, em todo Estado moderno, existe uma linha que assinala o ponto em que a decisão 

sobre a vida torna-se decisão sobre a morte, e a biopolítica pode deste modo converter-

se em tanatopolítica, tal linha não mais se apresenta hoje como um confim fixo a 

dividir duas zonas claramente distintas; ela é, ao contrário, uma linha em movimento 

que se desloca para zonas sempre mais amplas da vida social, nas quais o soberano 

entra em simbiose cada vez mais íntima não só com o jurista, mas também com o 

médico, com o cientista, com o perito, com o sacerdote (AGAMBEN, 2007, p. 128). 

 

Assim, o autor pensa o conceito de tanatopolítica como um projeto político que produz 

"vida indigna de ser vivida", referindo-se a uma vida que não há significados, a não ser pelo 

fator biológico, não sendo reconhecida sua participação política, econômica e social. Outras 

vezes, são incluídos dentro da lógica de uma cidadania, mas sendo usados para a manutenção 

do poder vigente (AGAMBEN, 2007). 

Temos na atualidade as políticas de segurança pública atuando como o poder soberano 

e que reforçam a construção do jovem negro e da periferia como sendo o “envolvido”, “inimigo 

comum” e “sujeito matável”. Nunca no estado do Ceará se investiu tanto em policiamento 

ostensivo, armamentos, contratações de policiais para ocupar as áreas periféricas da cidade de 

Fortaleza, vide a ocupação ocorrida em 2016 pela Polícia Militar no Morro de Santiago, na 

Barra do Ceará, em uma operação denominada Marco Zero, e a construção, custeada pela 

Prefeitura de Fortaleza no território do Jangurussu, de uma Torre de Vigilância com guardas 

municipais armados e a presença de policiais militares, tendo a previsão de, até o final de 2018, 

serem entregues mais 10 unidades. 

Mesmo com um alto investimento público em segurança pública, o que observamos na 

prática é que os índices de homicídios continuam crescendo de forma alarmante. Dados da 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) mostram que, de janeiro a 

maio de 2018, 1.996 pessoas dentre a população geral no Ceará foram assassinadas, sendo 659 

em Fortaleza. Quando há o recorte etário de 10 a 19 anos o número fica em 364 adolescentes, 

onde 138 moravam na capital cearense. 

Batista (2003), coloca que a construção do medo unificado com a desqualificação, 
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culpabilização e demonização do outro, o jovem morador da periferia, funciona como um 

instrumento político, que mantém o autoritarismo em um estado dito democrático. Assim, a 

violência institucional também cresce em níveis preocupantes. Como explicita João: 

 

João: Sou parado direto [pela polícia]. Eu sempre ando assim neh. (Apontou para o 

cordão de “prata”, o bigode e o cabelo descolorido). Ai já viu neh, os homi já acha 

que nós é bandido. 

Pesquisadora: Entendi. Eles te batem? O que tu acha disso? 

João: Acho normal, tamo acostumado. As vezes bate (Recorte da entrevista narrativa 

do participante João). 

 

Pedro também relata como acontece a violência por parte da polícia: 

 

Pesquisadora: eles a polícia? 

Pedro: sim. Eles acham que são os dono de tudo e que pode decidir a vida da gente. 

Outro dia tava indo pro esporte e os cara aqui da comunidade do projeto leva a gente 

e a polícia parou a gente no carro. Disse que nós tudim era vagabundo e que ia levar 

nois tudo preso. Eu tava com roupa de natação. Bateram na gente perguntando pela 

droga e pelas armas e a gente dizendo que não tinha e os homi dizendo que ia ter que 

aparecer. Perguntando de qual facção nois era e pediu pra olhar nosso celular as 

conversa do whatsapp, um dos vetim não deixou e ele levou foi sola. Ele levou nois 

tudo pra delegacia, eu perdi minha natação nesse dia, mas logo a gente foi liberado 

porque a gente não tinha nada, mas foi sorte porque eles plantam neh. Ai neguim a 

palavra dele contra a nossa, quem vai acreditar em 8 vetim da favela? (Recorte da 

entrevista narrativa do participante Pedro). 

 

 

Apanhar da polícia é algo corriqueiro no dia a dia de João e de Pedro, afinal eles vivem 

dentro de um contexto de guerra que foi criada, sendo a droga o pretexto principal, onde eles e 

o seus territórios são os inimigos, essa guerra estabelece uma soberania e o estado de exceção 

passa a operar. É forjado o direito de matar por parte do poder público, tais discursos são 

reforçados pelos meios de comunicação e ganham o aval de boa parte da população. Daí, 

chacinas são legitimadas, a milícia ganha espaço junto com a atuação do crime organizado, a 

vítima ocupa o lugar de bandido, o não humano, aquele que criou motivos para merecer morrer. 

E o que assistimos é que nenhuma das políticas atuais atinge a raiz das questões e não acontece 

a resolutividade da violência. 

  

3.3 “Aqui quem manda é eu”: As disputas Territoriais e sua relação com os 

Homicídios de jovens 

 

Para aprofundarmos melhor a questão dos homicídios é imprescindível nos perguntar 

sobre onde acontecem os homicídios na cidade de Fortaleza? O território é fator que interfere 
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na concretização dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)? Fortaleza, nos últimos três 

anos (2015 a 2018), vive um processo de (re)territorialização que foge aos conhecidos pelos 

mapas oficiais dos bairros e regionais da Prefeitura. Uma organização espacial histórica que 

precisamos nos debruçar, com muito cuidado, para compreendermos a influência do território 

nos homicídios de jovens.  

Lima Neto (2017, p. 27), compara a organização espacial e o modo como se expande os 

homicídios na cidade de Fortaleza com os principais territórios que acontecem as manifestações 

de doenças que são transmitidas por contágio direto. “A evolução dos homicídios em Fortaleza 

aproxima-se do comportamento epidemiológico de uma doença transmissível, contagiosa”. 

Esses territórios têm em comum a concentração do maior número de pessoas em situação de 

vulnerabilidade, uma presença fraca do Estado e onde se concentram os menores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH), além das maiores estatísticas nas questões de pobreza. No 

ano de 2017, os homicídios se concentraram nos vinte bairros com os menores IDH da cidade, 

como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 1 - Distribuição de Homicídios em Fortaleza 

 

Fonte: Cada Vida Importa: Relatório do segundo semestre de 2017 do Comitê Cearense pela 

Prevenção de Homicídios na Adolescência. 

 

Observamos no mapa, que em 2017 houve uma distribuição do número de homicídios 

por toda a cidade, mas os bairros com maiores taxas foram: Bom Jardim, Barra do Ceará, 

Jangurussu e Vicente Pizón, locais onde predominam espaços segregados e de maior pobreza 

da cidade de Fortaleza.  

Outro fenômeno que nos chama a atenção diz respeito ao contexto de organização e 



 

53 

crescimento do crime organizado na cidade de Fortaleza. Pouca bibliografia sobre a história das 

facções no Ceará foi produzida até este momento, mas o relato oral de jovens aglutinada com a 

nossa inserção nesses territórios, através da pesquisa e por vínculos trabalhistas dão uma luz 

para a compreensão dessa atuação. É notório por quem vive, trabalha ou circula, por algum 

motivo, pelos bairros periféricos da cidade, perceber como as dinâmicas territoriais mudaram 

ou se reorganizaram, a partir de 2015, com a chegada e a criação de facções criminosas. Regras 

de delimitação territorial foram reforçadas, outras foram criadas e as pichações espalhadas pelos 

muros ditam o código interno daquela comunidade. As facções criminosas chegam para ocupar 

o espaço onde o Estado deixou lacuna, como mostra uma das letras de funk, que um dos jovens 

escutava, no território do Jangurussu, durante uma de nossas estadas, que dizia: “quando o 

estado não chega o crime adota”. 

Segundo Santos, Reis e Souza (2017), um dos fatores, que explica a expansão e a 

consolidação das facções criminosas nas periferias, é a morosidade da justiça brasileira, o que 

agrega injustiças sociais e violações dos Direitos Humanos e divide os indivíduos em categorias 

de subalternidades e indesejados: 

 

Essa estrutura de cidadania hierarquizada teria favorecido a consolidação do PCC 

enquanto poder político-jurídico nas periferias da capital paulista. Isso porque a 

facção criminosa estabeleceu um sistema de regulação normativa que exerce sua 

autoridade não apenas sobre a conduta de criminosos, mas também sobre os cidadãos 

subintegrados que residem nas periferias de São Paulo, e que recorrem ao PCC em 

busca de algum tipo de justiça. E o dispositivo criado pela facção criminosa para 

resolver litígios e punir os desvios de conduta são os debates ou tribunais do crime 

(SANTOS, REIS e SOUZA, 2017 p.112). 

 

Na capital cearense, esta mesma situação foi sendo instaurada nas periferias. Para alguns 

moradores desses territórios, houve uma intensificação da presença dessas facções no ano de 

2012, após uma greve da Polícia Militar, o que fragilizou a Segurança Pública no Estado e deu 

abertura para que as facções oriundas de outros estados percebessem Fortaleza como um ótimo 

espaço para a expansão dos negócios. Assim, a nacionalização das facções criminosas, que teve 

o Nordeste um dos principais destinos, se instalou em Fortaleza, sendo os principais grupos 

vindos de outros estados, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, Comando 

Vermelho (CV), que surgiu no Rio de Janeiro e a Família do Norte (FDN), que teve origem no 

Pará. Se observarmos no mapa abaixo os recordes de homicídios na cidade tem ápice nos anos 

de 2013 e 2014. 
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Figura 2 - Frequência absoluta de Homicídios em Fortaleza 2000 a 2017 

 

Fonte: Cada Vida Importa: Relatório do segundo semestre de 2017 do Comitê Cearense pela 

Prevenção de Homicídios na Adolescência  
 

Uma quarta força se organizou na cidade, sendo denominada Guardiões do Estado 

(GDE), que aparece como a primeira grande facção local. O ano de seu nascimento ainda é 

impreciso girando em torno de 2015/2016 e o local seria o bairro Conjunto Palmeiras, 

localizado na regional VI. De acordo com Paiva (2017), a GDE surge como uma forma de 

resistência de alguns grupos locais envolvidos com o crime, para não pagar taxa de contribuição 

para os grupos de fora. Sem uma taxa de contribuição e regras mais maleáveis em comparação 

a outras, o número de adeptos da GDE cresceu de forma muito rápida, composta em sua maioria 

por adolescentes e jovens. De acordo com um dos jovens que participou do grupo de discussão 

no território do Vicente Pizón, a GDE tem como característica a crueldade: “Ser cruel quer dizer 

poder, além disso é uma maneira deles crescerem dentro da facção de forma rápida. Tem que 

matar, mas também tem que torturar, filmar, colocar nas redes sociais, cortar a cabeça” (Registro 

do Diário de Campo do segundo Grupo de Discussão). 

Em janeiro de 2018, ocorreu a maior chacina já registrada no nosso Estado, a “chacina 

das Cajazeiras”, onde 14 pessoas foram mortas e cerca de 15 pessoas foram feridas, em uma 

casa de show conhecido como “forró do Gago”, tal ação foi atribuída a esta organização 

criminosa. 

Observando o gráfico da Figura 2, percebe-se um declínio brusco da curva que indica o 

número de homicídio nos anos de 2015 e 2016, que caiu de forma abrupta em Fortaleza. Tal 
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fato, no mínimo curioso, foi nomeado entre as pessoas que vivem o cotidiano das periferias de 

“Pacificação”. Segundo Barros et al. (2018), no final de 2015 surgiram as primeiras notícias 

sobre um pacto entre as facções rivais de tráfico de drogas e armas na cidade de Fortaleza e que 

duraria até meados de 2016.  

Os jovens que participaram de nossa pesquisa também corroboraram com a tese de que 

no ano de 2016 houve uma pacificação na cidade. Leis foram instauradas pelos comandos, como 

por exemplo: “é proibido roubar na comunidade”. A sensação de segurança nos territórios 

aumentou, o que foi explicado por um dos jovens “na pacificação a gente podia andar por 

qualquer lugar, visitei parentes, que antes eu não podia” (Registro do Diário de Campo do 

primeiro Grupo de Discussão). 

O pacto foi quebrado após uma série de rebeliões em presídios por todo o Brasil, com 

diversos assassinatos brutais, o que respingou nas dinâmicas das facções aqui no estado do 

Ceará. A situação muda em 2017, quando o trânsito pelo território já não ocorre livremente e a 

ordem é executar quem reside em territórios rivais. Para um dos jovens participante do primeiro 

Grupo de Discussão “a pacificação foi apenas uma estratégia para conquistar novos territórios, 

tipo o war [um jogo de tabuleiro]” (Registro do Diário de Campo do segundo Grupo de 

Discussão). Segundo Ferreira, Vasconcelos e Penna (2008), as organizações criminosas 

ocuparam e tomaram territórios bem demarcados e passaram a articular as ações, dizendo quem 

pode transitar, formando um exército com a população já criminalizada e sem oportunidade: 

 

O crime organizado arma a população para servir aos seus propósitos e a submete; 

traz os jovens para seu serviço e os descarta quando bem entende. Os confrontos com 

o estado geram violência e os conflitos dentro da sociedade armada, facilmente se 

transformam em homicídios. Dessa forma, a violência e os homicídios aumentam. 

(FERREIRA, VASCONCELOS e PENNA, 2008, p. 04). 

 

Após o período de “pacificação” uma nova configuração das facções passou a existir no 

contexto da cidade. O CV e a FDN se aliam e passam a ser conhecidos por tudo 2 - “TD 2”, 

assim como PCC e GDE levam a denominação de tudo 3 - “TD 3”. Nessa nova configuração, 

a mobilidade urbana da população é cerceada por esses grupos e direitos básicos são violados. 

Os territórios passam a ser espaços de risco, visto que, há o aumento da exclusão social, a 

estigmatização dos territórios e o enfraquecimento das políticas públicas. Marcado por um 

contexto de opressão, pobreza e domínio do crime organizado, as disputas territoriais têm se 

tornado também um fator que contribuem para o aumento dos homicídios. A fala de Dênis 

ilustra esta condição:  
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Pesquisador: Mas tu tem medo de transitar num local que tu sabe que é da rival onde 

tu mora?  

Dênis: Tenho. Geralmente eu tenho. E … eu não sei muito esses locais, assim, de áreas 

de facção aqui da nossa cidade. Aí, vai que eu vou pra outro lado alí, aí já é outra… 

já é outro comando.  

Pesquisador: Mas aonde tu mora tem?  

Dênis: Tem.  

Pesquisador: Tu sabe qual é?  

Dênis: É o… GDE.  

Pesquisador: GDE.  

Dênis: lá embaixo já é outra. Eu vou pra lá… A gente uma vez foi tomar banho ali, 

na… no mar, eu mais uns 3 amigos, e simplesmente os sujeitos já começaram, assim, 

olhar pra gente. É… eles não pe… é… com cara feia e tal, mas eles, simplesmente, só 

olharam, porque… e acharam que a gente não tava envolvido com aquele tipo de 

coisa, só estava ali só de passage mesmo. Mas já tem deles que te encaram, já te 

apontam uma arma, e jamais fizeram isso comigo, eu não quero que faça (Recorte da 

entrevista narrativa do participante Dênis). 

 

Por sua explicação, percebemos que apesar do jovem ainda conseguir transitar por locais 

comandados por outras facções, que não é a que domina o território onde ele vive, o medo faz 

parte do seu cotidiano e acaba interferindo em atividades de lazer. Jonas também afirma não ter 

problemas em circular entre territórios rivais, mas o medo também faz parte do seu cotidiano, 

como vislumbramos no trecho abaixo: 

 

Pesquisador: Tu tem limitação de andar no território hoje? 

Jonas: Eu não tenho limitação, mas eu fico com muito medo, eu não vou mentir. Mas 

eu ando em todo canto e tal.  

Pesquisador: Mas tu anda com medo.  

Jonas: Eu ando com medo em alguns tipos de canto, né? Quando é tipo… quando é 

um território que é tipo, outra facção e tal, eu fico naquela. Mas eu também sei que eu 

não posso ficar dentro de casa, né? Que se eu ficar dentro de casa não vai gerar nada 

e tal (Recorte da entrevista narrativa do participante Jonas). 

 

No caso de Pedro e João a questão territorial influência em outros âmbitos de suas vidas, 

inclusive na limitação para chegar até a escola, fazendo com que os jovens deixem de frequenta-

la, diminuindo, assim, suas oportunidades.  

 

Pedro: Eu não costumo andar muito nos canto, por conta das facção, meu irmão mais 

velho é batizado, e foi pro interior pra fazer uns corre por lá, daí nossa família é tudo 

visada pela outra facção. O meu outro irmão já foi preso, mas agora tá na liberta. Eu 

deixei de estudar por conta dessas coisas das facção, não consegui nenhuma vaga em 

colégio nas área que eu posso andar. Eu tenho muito medo, oh de ser confundido 

(Recorte da entrevista narrativa do participante Pedro). 

[...] 

Pesquisadora: e tu estuda ainda? 

João: Não, parei no 9º ano. Tá com uns dois anos. Estudar é ruim demais. Eu só ia por 

causa do Bolsa Familia que minha mãe recebia, mas ela num mora nem comigo, 

também deixei de ir para ela não receber mais. Mas também eu num podia mais andar 

nas área lá do colégio. Deu ruim 

Pesquisadora: Por que você não podia andar nas área do colégio? 

João: Por causa das facções lá é GDE, ai já viu neh. Dá ruim (Recorte da entrevista 
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narrativa do participante João). 

 

Não é só no cotidiano dos jovens que o domínio das facções tem demonstrado o seu 

poder, visto que famílias inteiras estão sendo afetadas com outro fenômeno, que tem se 

ampliado no ano de 2018, as expulsões dos territórios. A Rede Acolhe tem atendido diversos 

casos de famílias inteiras que recebem o recado para sair imediatamente dos locais onde moram. 

Os relatos dos assistidos dão conta que os motivos dessas expulsões são variados, as vezes é 

pela boa localização da casa, outras porque se descobre que aquela família tem parentes que 

residem em outros territórios, mas o relato mais comum é que eles são acusados de serem 

repassadores de informações, em sua linguagem são os “leva e traz”. 

Uma das pessoas assistida pela Rede Acolhe relatou que foi trabalhar e quando voltou 

para casa seus móveis já não estavam mais lá, haviam outras pessoas lavando o local e 

afirmando que haviam alugado, em seguida homens armados deram 10 minutos para ela sair 

do local com seus dois filhos, um de 5 anos e outra de 6 anos. Desde então ela está em situação 

de rua com as crianças. Outra pessoa assistida contou que, por ter um primo batizado na facção 

rival, foi obrigada a deixar sua casa, que há pouco tempo havia sido reformada, sua vizinha que 

não obedeceu ao recado acabou sendo assassinada. A maioria dessas expulsões acontece em 

condomínios do programa federal Minha Casa Minha Vida.  

Este fenômeno do poder das organizações criminosos e de grupos armados nos 

territórios tem intensificado no número de homicídios de jovens e traz também consequências 

derivadas como o aumento de pessoas e até famílias em situação de rua. As ações do Estado 

não têm conseguido reverter este quadro, que vem se agravando e contribuindo para o aumento 

da violência urbana e do número de assassinatos de jovens das periferias das cidades não apenas 

do Ceará, mas do Brasil. Configura-se assim uma ordem de relações de poder e de disputas com 

ações violentas e repressoras por parte do Estado e das facções, gerando uma guerra não 

declarada, que compromete o Estado Democrático de Direito e explicita o Estado de Exceção, 

como bem explica Agamben (2007). 
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4 A ANÁLISE INTERSECCIONAL SOBRE OS HOMICÍDIOS DE 

JOVENS 

 

Neste Capítulo, pretendemos discutir sobre como acontecem a articulação entre as 

questões de raça, classe social, gênero e geração, no que concerne ao fenômeno da violência 

urbana e dos homicídios juvenis. Escolher a análise interseccional como visão para 

compreender os homicídios cometidos contra jovens negros, pobres e residentes da periferia de 

Fortaleza é ter como premissa que tais marcadores, em nossa sociedade não podem ser vistos 

de forma isoladas e/ou como um somatório.  

Piscetelli (2008, p. 266), indica que o conceito de interseccionalidade consegue abarcar 

essas categorias, articulando as múltiplas diferenças e desigualdades. “É importante destacar 

que já não se trata da diferença sexual, nem da relação entre gênero e raça ou gênero e 

sexualidade, mas da diferença, em sentido amplo para dar cabida às interações entre possíveis 

diferenças presentes em contextos específicos”. 

Por se tratar de um tema complexo e que requer uma compreensão teórica sobre o 

conceito interseccionalidade e seu surgimento, este capítulo se dividirá em dois momentos, o 

primeiro, onde será abordada sua origem histórica, que parte do Feminismo Negro, e seus 

fundamentos, e o segundo tópico em que tentaremos operar com ele, fazendo uma análise 

interseccional das narrativas dos jovens, com os marcadores de raça, classe social e geração de 

forma articulada, para o entendimento da problemática dos homicídios juvenis. 

 

4.1 Uma compreensão sobre interseccionalidade  

 

Podemos considerar que o conceito de interseccionalidade ainda é algo novo no campo 

da Psicologia. Olhar para um fenômeno sob a perspectiva interseccional nos possibilita perceber 

que as existências das desigualdades são produzidas em meio a diversas formas de relação de 

poder que se entrecruzam. 

Originalmente advindo dos movimentos feministas da década de 70/80, este conceito 

surgia como uma ferramenta teórico metodológica, que buscava criticar a hegemonia dentro 

dos movimentos feministas, que colocavam apenas as questões de gênero como motivo da 

opressão sofrida, de forma igualitária por todas a mulheres, deixando as questões de raça e 

classe social fora do debate.  

Crenshaw (2002), foi uma das primeiras autoras a cunhar esse termo de forma a trazer 
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uma definição. A autora utiliza-se de uma metáfora para tornar mais palpável seu significado: 

 

Faremos inicialmente uma analogia em que os vários eixos de poder, isto é, raça, etnia, 

gênero e classe constituem as avenidas que estruturam os terrenos sociais, econômicos 

e políticos. É através delas que as dinâmicas do desempoderamento se movem. Essas 

vias são por vezes definidas como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes; 

o racismo, por exemplo, é distinto do patriarcalismo, que por sua vez é diferente da 

opressão de classe. Na verdade, tais sistemas, frequentemente, se sobrepõem e se 

cruzam, criando interseções complexas nas quais dois, três ou quatro eixos se 

entrecruzam (CRENSHAW, 2002, p 177). 

 

Com esta analogia a autora afirma que as mulheres racializadas são colocadas em 

espaços em que o racismo, a classe e o gênero se encontram (CRENSHAW, 2002). Bernadino-

Costa (2015), diz que o sujeito que está sob influência interseccional é equivalente a um 

pedestre que está em determinado ponto de uma estrada, sofrendo, assim, impactos de diversas 

direções. A partir dessa primeira formulação conceitual, outras formas de se pensar o conceito 

foram sendo elaboradas no decorrer das décadas. Piscitelli (2008), declara que as ideias que 

surgiram a partir de redes de interações entre teoria e práticas políticas não se constituem de 

forma unificada. Nesse debate, a autora pontua que existem duas correntes principais que 

sustentam essa discussão. Uma com viés sistêmico, representada por Kimberle Crenshaw, e 

outra de orientação construcionista, defendida por Anne McKlintock e Avtar Brah.  

 

O debate sobre as interseccionalidades permite perceber a coexistência de diversas 

abordagens. Diferentes perspectivas utilizam os mesmos termos para referir-se à 

articulação entre diferenciações, mas elas variam em função de como são pensados 

diferença e poder. Essas abordagens divergem também em termos das margens de 

agência (agency) concedidas aos sujeitos, isto é, as possibilidades no que se refere à 

capacidade de agir, mediada cultural e socialmente (PISCITELLI, 2008, p. 267). 

 

Nas leituras sistêmicas, a interseccionalidade objetiva mensurar os efeitos concretos e 

simbólicos sofridos por grupos que estão submetidos a um sistema de subordinação. “A 

interseccionalidade trataria da forma como ações e políticas específicas geram opressões que 

fluem ao longo de tais eixos, confluindo e, nessas confluências constituiriam aspectos ativos do 

desempoderamento” (PISCITELLI, 2008. p. 267). 

Para Crenshaw (2002, p. 178), o objetivo inicial é apresentar uma linguagem que 

pudesse expressar as experiências pessoais, além de ilustrar que é necessário ampliar os 

conceitos dentro dos tratados internacionais. 

 

O problema interseccional não está simplesmente no fato de não abordar um único 

tipo de discriminação de forma completa, mas no fato de que uma gama de violações 

de direitos humanos fica obscurecida quando não se consideram as vulnerabilidades 

interseccionais de mulheres marginalizadas e, ocasionalmente, também de homens 
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marginalizados (CRENSHAW, 2002, p. 267). 

 

Essa forma de pensar o conceito coloca que os marcadores são fundantes para a 

formação identitária, sendo gênero, raça e classe pensados a partir de um sistema de dominação, 

onde são ligadas de forma exclusiva à subordinação social (PISCITELLI, 2008). Assim, dentro 

da perspectiva sistêmica, as evidências estão voltadas para as vulnerabilidades, opressões e 

desempoderamento que ocorrem de forma dinâmica dentro de um ou mais pontos de opressão 

(CRENSHAW, 2002). 

Já nas abordagens construcionistas são destacados, principalmente, os aspectos 

dinâmicos e relacionais da identidade e se compreende que o conceito não deve possuir uma 

rigidez, ficando limitado a apenas dar visibilidade às subordinações produzidos pelos 

marcadores sociais, ressaltando que pode acontecer formas de resistência nesse processo que 

ocasionaram novos arranjos (BRAH, 2006).  

 

Nessa abordagem são marcantes a visão de poder de Gramsci, em termos de lutas 

contínuas em torno da hegemonia, e o trabalho com a noção de articulação entendida 

como prática que estabelece uma relação entre elementos, de maneira que sua 

identidade se modifica como resultado da prática articulatória. Nessa abordagem se 

traçam distinções entre categorias de diferenciação e sistemas de discriminação, entre 

diferença e desigualdade (PISCITELLI, 2008, p. 267-268). 

 

A grande diferença dessa forma de pensar o conceito interseccional para o desenvolvido 

por Crenshaw, está no fato de Brah e McKlintock não enxergarem os marcadores de forma 

estática ou dual, mas sim de forma articulada e multifacetada.  

 

Na segunda linha de abordagem (construcionista), os processos mediante os quais os 

indivíduos se tornam sujeitos não significam apenas que alguém será sujeito a um 

poder soberano, mas há algo mais, que oferece possibilidades para o sujeito. E os 

marcadores de identidade, como gênero, classe ou etnicidade não aparecem apenas 

como formas de categorização exclusivamente limitantes. Eles oferecem, 

simultaneamente, recursos que possibilitam a ação (PISCITELLI, 2008, p. 268). 

  

Piscitelli (2008), pondera que a proposta de Brah não é trabalhar com a categoria 

analítica de gênero, mas sim com a categoria “diferença”. Assim, a “diferença” será pensada 

com uma experiência de relações sociais e construções da subjetividade.  

De acordo com Matos (2011), o principal desafio, para as autoras que pensam as teorias 

interseccionais, está no desenvolvimento de conceitos e métodos que possam responder as 

questões referentes a gênero, raça e classe social, evitando sobreposições das categorias e 

análises simplistas como causa e efeito das desigualdades sociais. Neste sentido, Brah (2006, 

p. 351) coloca que: 
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Seria muito mais útil compreender como relações patriarcais se articulam com outras 

formas de relações sociais num contexto histórico determinado. Estruturas de classe, 

racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como “variáveis 

independentes” porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é 

constituída pela outra e é constitutiva dela. 

  

Desta forma, o conceito de interseccionalidade tem por base problematizar as 

consequências estruturais e as formas de interação entre os marcadores sociais e os eixos de 

subordinação. Entender como as discriminações produzem as desigualdades sociais que fundam 

a sociedade capitalista que geram as opressões e como estas circulam por eixos dinâmicos da 

sociedade, produzindo desempoderamentos. 

Bernadino-Costa (2015, p. 74-75), ressalta que o conceito de interseccionalidade sob os 

aspectos de opressão, desigualdades e discriminação não serve somente para o 

desempoderamento, visto que, ele também é útil para a compreensão de empoderamentos. “Não 

são unilaterais no sentido de gerar somente opressões, uma vez que, os membros dos grupos 

marginalizados são capazes de resistir e gerar mobilizações políticas individuais e/ou 

coletivas”. O autor fala da importância de pensar o conceito de interseccionalidade para pensar 

uma análise baseada em uma interação de múltiplos eixos de poder. Já que nesse conceito há a 

ênfase nas diferentes dimensões da vida social que não podem ser separadas, não podendo 

ofertar explicações gerais e absolutas sobre os processos de poder e desigualdades. “Chama a 

nossa atenção para uma análise que articula os vários sistemas de diferenciação existentes nos 

específicos contextos locais” (BERNADINO-COSTA, 2015 p. 75 e 76). 

Mayorga (2014), retoma a ideia de interseccionalidade, ressaltando que ela deve ser 

entendida como uma resposta à necessidade em nossa sociedade de compreender as formas de 

opressão de modo articulado, levando em conta a sociedade contemporânea complexa, além de 

ser necessário a construção de enfrentamentos não fragmentados. Já Sansone (2004), aborda a 

flexibilidade dos conceitos de raça e etnia por serem características constituintes da identidade, 

o autor coloca que a etnia e a raça são processos gerais que definem as identidades sociais e as 

posições do indivíduo na sociedade. Assim, propõe pensar esses conceitos de forma articulada, 

compreendo as influências diretas dos contextos sociais que estão inseridos.  

Diante do que foi exposto nos cabe a pergunta: É possível analisar os homicídios de 

jovens dentro de uma perspectiva interseccional? É o que tentaremos abordar no próximo 

tópico, visto que tudo que foi construído até agora, nos faz refletir que os marcadores sociais 

são fatores determinantes nos casos de vítimas de homicídios e não desejamos olhar para eles 

de forma isolada ou fragmentada. 
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Acreditamos que esta forma de análise nos fornece elementos para compreender esse 

fenômeno, considerando o que foi construído nas narrativas dos jovens participantes da 

pesquisa. Nessas narrativas, encontramos a expressão de relações de poder e de exclusão social 

em que os marcadores de geração, gênero, raça e classe social estão presentes e constituem 

fatores que propiciam situações de vulnerabilidades e expõem os jovens ao risco de morte. São 

exatamente jovens, negros, do sexo masculino e pobres os que se apresentam, no contexto da 

violência urbana, como os “inimigos sociais” ou os “sujeitos matáveis”. Não temos a pretensão 

de gerar verdades absolutas, apenas ampliar o olhar para a discussão de um debate tão 

importante. Além disso, consideramos que o conceito de interseccionalidade proporciona uma 

análise política do contexto social, o que nos impulsiona para a luta contra as diversas formas 

de opressão. 

 

4.2 Marcadores de raça, classe social e geração relacionados à violência e 

homicídios nas narrativas dos jovens 

 

O que há em comum entre os jovens vítimas de homicídio em Fortaleza? O que é 

partilhado entre os jovens que participam da roda do chá e moram no Jangurussu com aqueles 

jovens que fazem o curso de Jovem Aprendiz de Assistente de Comércio no bairro Vicente 

Pizón? Qual a semelhança entre Jonas, o poeta marginal do Jangurussu; João, que cumpre 

medida socioeducativa; Dênis, que saiu da periferia de Teresina para a periferia de Fortaleza e 

Pedro, o jovem ameaçado de morte que sonha em ser atleta?  

Além do fato de todos se enquadrarem na categoria de jovem, todos moram na periferia 

de Fortaleza, possuem a mesma raça, pois se reconheceram como pardos ou negros, além de 

estarem situados na mesma classe social. Pensar sobre essas categorias é refletir, antes de mais 

nada, sobre as questões de poder que permeiam nossa sociedade. A ciência é uma das formas 

mais clássicas de demonstração de poder em uma sociedade com raízes ainda fincados no 

escravagismo.  

Aquele que não tem um diploma, não pode discorrer sobre assuntos ditos 

intelectualizados. Aqui iremos romper com essa ideia moderno/colonial de que o conhecimento 

válido é somente o que é construído nos redutos acadêmicos, entre as paredes da Universidade. 

Dessa forma, partiremos de um novo paradigma de ciência, baseado nas perspectivas 

decoloniais, que de acordo com Miglievich-Ribeiro (2014, p. 60), correspondem a 

“indissociadamente um movimento teórico, ético e político ao questionar as pretensões de 
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objetividade do conhecimento dito científico dos últimos séculos”. 

Assim, nossa perspectiva objetiva a construção do conhecimento, para pensarmos a 

problemática dos homicídios cometidos contra jovens, a partir das narrativas e vivências 

daqueles que sofrem no cotidiano as opressões por serem negros, pobres e moradores de 

periferia. Aqueles, como foi debatido no capítulo anterior, que são vistos socialmente como o 

envolvido, criminoso, o sujeito matável. Parafraseando Spivak (2010), em “pode o subalterno 

falar? ” nos perguntamos: Pode o envolvido falar? 

Partiremos do conceito de interseccionalidade para nos auxiliar a pensar os marcadores 

que fomentam a desigualdade social de forma entrelaçada. Aqui, analisaremos as possíveis 

relações que os jovens participantes da pesquisa estabelecem entre os homicídios juvenis e suas 

condições de raça, classe e de moradia. 

O conceito de raça sofreu diversas transformações ao longo do tempo, sendo entendido 

na atualidade como um operador político, que foi construído socialmente, com a finalidade de 

classificação social, com base em características negativas em relação a grupos ditos 

privilegiados (ANJOS, 2004). Guimarães (2009), pontua que tal definição pode ser considerada 

recente e que antes de ser ligado à uma propriedade biológica, a raça estava vinculada a grupos 

que tinham a mesma origem.  

Atores que compõem os movimentos negros sustentam os argumentos de que o termo 

“raça” deve ser utilizado de forma exclusivamente política para evidenciar as desigualdades 

sociais e as desvantagens fundadas por posturas discriminatórias (OLIVEIRA, MENEGHEL e 

BERNARDES, 2009). 

Mbembe (2017, p. 19), coloca que a existência do conceito de raça e do negro foram 

sempre fundamentadas em conceitos existenciais. Para ele, a palavra negro já nasce denotando 

exclusão e historicamente tem sido vinculada à escravidão. 

 

O nome negro em particular libertou, durante muito tempo, uma extraordinária 

energia, ora como veículo de instintos inferiores e de forças caóticas, ora como um 

signo luminoso […] Produto de uma máquina social e técnica indissociável do 

capitalismo, da sua emergência e globalização, este nome foi inventado para significar 

exclusão, embrutecimento e degradação, ou seja, um limite sempre conjurado e 

abominado (MBEMBE, 2017, p. 19). 

 

Nunes (2006), coloca que a escravidão no Brasil deixou marcas profundas, uma vez que, 

fomos o último país a abolir a escravidão, além de que o direito de ser cidadão não veio para o 

povo negro após a promulgação em 1889, da Lei Áurea. Nos dias atuais, continua sendo, 

principalmente, o povo negro que ainda vive em condições de pobrezas, tem direitos básicos 
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negados, encontra-se no sistema prisional e é o que mais morre vítima de homicídio. 

 

É uma luta constante em uma sociedade em que a desigualdade racial é arraigada e as 

tentativas de apagar a memória da barbárie contra os escravos são permanentes, quer 

pela eliminação de documentos, quer pela disseminação do mito da democracia racial 

[...] A atitude do Estado para a situação do negro “liberto” sempre foi omissa: a miséria 

material, a discriminação e a humilhação vividas pelos afrodescendentes são 

reduzidas à culpa deles mesmos, por meio de uma manobra ideológica que transforma 

o que é da esfera das relações de poder em algo natural, inerente à raça. A ideologia 

republicana pedia um projeto de nação que, por sua vez, requeria que se repensasse o 

homem brasileiro (NUNES, 2006, p.91). 

  

O racismo é fundante dentro da sociedade brasileira. De acordo com Moore (2007), sua 

função principal é proteger os privilégios das classes dominantes que possuem características 

fenotípicas e econômicas bem marcadas. 

 

As sociedades atuais, os recursos vitais se definem em grande medida em termos de 

acesso: à educação, aos serviços públicos, aos serviços sociais, ao poder político, ao 

capital de financiamento, às oportunidades de emprego, às estruturas de lazer, e até ao 

direito de ser tratado equitativamente pelos tribunais de justiça e as forças incumbidas 

da manutenção da paz. O racismo veda o acesso a tudo isso, limitando para alguns, 

segundo seu fenótipo, as vantagens, benefícios e liberdades que a sociedade outorga 

livremente a outros, também em função de seu fenótipo (MOORE, 2007 p. 284). 

  

Assim, há a desumanização do negro que é perpetuada através de estereótipos e dos 

papéis ocupados na sociedade, e é geralmente associado a sujeitos perigosos ou criminosos, 

havendo assim uma anulação da identidade individual (CERQUEIRA e COELHO, 2017). O 

racismo diferencia as pessoas de forma social e econômica, sendo entendido como uma 

ideologia que usa o conceito de raça para separar e promover opressão, o que gera discriminação 

racial que é a segregação de grupos sociais humanos. No racismo são produzidos discursos que 

tentam normatizar as diferenças entre as pessoas, onde o que sofre a discriminação é tido como 

culpado por instituições e práticas sociais (OLIVEIRA, MENEGHEL e BERNARDES, 2009). 

Dênis em sua narrativa relata sua visão sobre a violência e a relaciona com o racismo: 

 

O fulano de tal foi preso, ele é negro. A maioria da nossa… é… dos nossos presos são 

negros, das nossas prisões, são superlotadas, são de negros, né? O negro ele tá mais, 

é… influente dentro daquela sociedade pobre, porque pra ele foi aquilo dali que 

sobrou. Eu digo, assim, porque o negro, ele tem que ralar bastante pra conseguir 

crescer na vida. E sempre vai ser segunda opção pra ele, porque se tiver um cara, numa 

entrevista de empresa, um branco e um negro, eu não tô lhe julgando, mas aquela 

pessoa pode sim julgar sim pela aparência (Recorte da entrevista narrativa do 

participante Dênis). 

 

E complementa fazendo uma análise sobre a relação o racismo e oportunidades: 
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Quando sobra o resto, o negro, ele tem que optar, tipo assim, entre trabalhar e estudar. 

Ele não vai, é… fazer as duas coisas pra que... se ele possa… vai que ele tem uma 

família pra sustentar. Ele vai ter que largar o estudo pra poder trabalhar, e assim, ele 

ter uma vida, é… muito menos, é… como é que eu posso dizer? Ele tem uma vida 

mais difícil do que o outro que estudou e trabalhou ou não, né? Porque tem pessoas 

que só estudam (Recorte da entrevista narrativa do participante Dênis). 

   

Carneiro (2005), pontua que a negritude do povo brasileiro tem vivido sobre o signo da 

morte, sendo os jovens negros e moradores da periferia o principal alvo, como já explicitado 

em capítulos anteriores.  

Outro ponto para nos ater, são as questões sobre a classe social e a pobreza, esta é 

consequência de um processo histórico, resultante de uma política econômica que concentra a 

riqueza produzida pela classe trabalhadora nas mãos dos donos do meio de produção, sendo a 

miséria e a desigualdade social pontos fundantes e necessários dentro de uma sociedade 

capitalista. O Brasil, com a criação e fortalecimento de programas sociais de transferências de 

renda e o investimento na educação, nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), vinha em 

uma escalada para a diminuição das desigualdades sociais. Houve uma mudança significativas 

na vida de milhões de brasileiros, como por exemplo, a saída do mapa da fome. Porém, o golpe 

de 2016 trouxe retrocessos no que concerne as diminuições das desigualdades sociais. A 

realidade da população mais pobre é a volta da extrema pobreza em níveis de doze anos atrás, 

além disso, o país já voltou a ser inserido no mapa da fome. Estamos longe de uma reforma 

conjuntural e estrutural de enfrentamento à pobreza, em um país extremamente desigual. 

Mattos (2011), afirma que a classe social produz hierarquizações no que concerne ao 

acesso ao mercado de trabalho formal e à distribuição de recursos simbólicos e materiais. Na 

estrutura do capitalismo na atualidade, não se pode restringir a classe social a divisão 

capitalistas e assalariados, visto que a reformulação do mercado de trabalho gera empregos 

estáveis ou precários, além de uma parcela de desempregados. Os vínculos empregatícios estão 

se fragilizando ainda mais, aumentando o desemprego, com a Reforma Trabalhista promovida 

pelo governo Temer e aprovada no Congresso Nacional, o que tem contribuído para o aumento 

da extrema pobreza. A desigualdade a que nos referimos não é apenas a financeira, entendemos 

a pobreza no viés multidimensional, que abrange não somente o quesito monetário, mas 

constituindo uma ordem simbólica, social, política e ideológica de privação. (MOURA JR et 

al., 2014). 

Há diferenças entre as classes sociais geradas por características psicológicas, o que 

significa dizer que o contexto cultural e as interações, além das ideologias, podem criar 

determinadas formas de constituição psicológica. (MOURA JR et al., 2014). Moura Jr e 
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Ximenes (2014), em uma pesquisa, constataram que a identidade social do pobre é 

estigmatizada e se configura pelo papel, dentre outros, de “conformado”, de “vagabundo”, 

percebendo-se como a causa de todos problemas sociais e o culpado pela situação em que se 

encontra. Assim, modos de subjetivação vão sendo criados através do contexto social de 

opressão, o que mantém o status quo. Assim, pessoas em situação de pobreza são vistas de 

forma estigmatizada, o não humano e que não tem importância socialmente. 

Assim, embora tenhamos demarcado os conceitos de raça, pobreza e classe social 

separadamente, nossa compreensão é de eles atuam articuladamente na produção desses jovens 

que se encontram sob a mira das armas de fogo e engrossam as estatísticas dos casos de 

homicídios. Entendemos que o conceito de interseccionalidade nos ajuda a pensar e tratar esses 

fenômenos sem considerá-los como linhas paralelas que não convergem, ou categorias que se 

sobreponham (ADRIÃO et al., 2017), mas foi a conjugação deles que pudemos perceber nas 

narrativas dos jovens participantes desta pesquisa.  

Durante as entrevistas narrativas, foi feita a seguinte pergunta para todos os jovens: 

“Você acha que ser negro, morar na periferia, ser pobre influência ser um alvo de homicídio? ”. 

O objetivo era perceber como eles significavam o homicídio contra jovens, relacionando com 

as questões de raça, classe social e território. Dênis respondeu o seguinte:  

 

Sempre influencia. O vento ruim da vida sempre vai soprar pro lado mais baixo da 

coisa, né? É… um ladrão, simplesmente, ele não vai - ladrão, seje qualquer que for - 

é… uma pessoa não vai praticar um ato criminoso uma ou duas vezes na sociedade da 

burguesia frequentemente. Já no lado da pobreza sim, acontece isso várias vezes, 

como você pode ver num telejornal. Diariamente acontece, é… vários homicídios. E 

sempre é nos locais que mais pobre são. São a comunidade. a favela, aquela sociedade 

que tá alí, no meio da criminalidade (Recorte da entrevista narrativa do participante 

Dênis). 

 

O jovem consegue perceber a relação de forma bastante forte, fazendo analogia com o 

que acontece nos bairros e nas classes mais elitizadas. Para ele, em sua narrativa, há um 

determinismo em ser pobre e a violência acontece. Jonas também confirmou a relação entre os 

marcadores sociais e os homicídios juvenis, fazendo uma análise histórica e analogias: 

 

Eu acho que tá tudo no mesmo bolo, na mesma redoma. Eu acho que, é… tá 

ramificado, né? Porque primeiro eu tenho que roubar um manancial, eu tenho que 

roubar, eu tenho que usurpar esse manancial e esse manancial é a favela. Nesse 

manancial, que ele é violado, que ele é usurpado, colonizado, é… o cara que tá no 

poder, que ele nunca vai mostrar o rosto, né? Ele só mostra suas ferramentas e tal, e 

as linhas que ele fica manipulando. Ele sabe que tem várias pessoas que tem o 

potencial alí, só que existe classes, né? Existe a classe pobre, existe a classe dominante 

e existe a classe que faz o intermédio, né? Que é a classe média e tal. E… ele, o cara 

que não mostra a mão, né? Que a gente chama de playboy, porque pra mim playboy 
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não é só aquele cara que anda, tipo, de… pra mim playboy não é aquele cara que anda 

de roupa de marca, e tal, barará, não. Playboy é o cara que tem a concentração de 

renda, a concentração de produção, né? A concentração de monopólio, é o cara que 

sonega imposto, pra mim ele alí é o playboy, de fato. Ele sabe que na favela tem várias 

pessoas que tem o potencial mesmo, assim, estratosférico, só que ele não quer que 

essa galera tenha uma ascensão, uma ascensão intelectual, né? Uma ascensão social, 

uma ascensão profissional, muito menos cultural. Porque ele quer produzir pra que a 

gente “de baixo” venha reproduzir. Ele não quer que a gente venha produzir pra ele 

reproduzir. E, quando ele reproduz, ele não dá crédito ou ele não dá a menção, ele só 

se apropria daquilo e ele vai matar, e, tipo, isso é meio que histórico, tipo, isso 

aconteceu na época do faraó, tipo, o faraó viu que os hebreus estavam, é, se 

multiplicando, e qual foi a estratégia política do faraó? Que todos os bebês que 

nascessem do sexo masculino, tinha que ser mortos e tinham que ser jogados no rio 

(Recorte da entrevista narrativa do participante Jonas). 

 

Jonas em sua narrativa e análise histórica consegue perceber de uma forma mais crítica, 

os emaranhados da relação entre os marcadores sociais e os homicídios sofridos pelos jovens. 

Para ele, é um produto do sistema capitalista e da necessidade de manutenção do status quo da 

sociedade. 

João, sobre essa pergunta, ficou um tempo calado pensando na sua resposta, mas 

respondeu: “eu acho que morar aqui já tem o preconceito neh. Se eu digo que moro na Barra já 

é um vixe que eu escuto. Sem falar na minha cor, sempre tem alguém olhando torto pra gente. 

A gente aqui na favela é muito discriminado” (Recorte da entrevista narrativa do participante 

João). 

A resposta de forma afirmativa mostra que o jovem consegue perceber a inter-relação 

do fenômeno dos homicídios com as questões territoriais, onde ele demarca a questão racial. 

Assim, o jovem acredita que questões discriminatórias de raça e território são determinantes 

para a ocorrência do fenômeno. 

Pedro também tem uma percepção sobre a relação homicídio e marcadores sociais muito 

parecida com a visão de João. Partindo de sua realidade concreta, o jovem enfatiza a questão 

da raça, como fator preponderante: 

 

Com certeza, primeiro que se eu morasse na Aldeota por exemplo, eu ia poder andar 

né, ir pra escola, fazer meu esporte e iria me sentir um pouco mais seguro. Mas, na 

cor eu acho que ia ter preconceito sempre. Os homem ia continuar me parando e 

achando que sou bandido. E a galera que chega atirando também olha pra cor da gente, 

então acho que tudo isso influencia (Recorte da entrevista narrativa do participante 

Pedro). 

 

Não foi coincidência o fato dos jovens que possuem, em suas vidas, histórias próximas 

de homicídio, colocarem em primeiro plano as questões raciais, de pobreza, e de território como 

fatores principais na produção dessa problemática. Mesmo que tenham sido questionados 

diretamente sobre a influência desses fatores, ao longo de suas narrativas eles estavam sempre 
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presentes, apontando a inter-relação entre eles na motivação para as ocorrências de assassinatos. 

No capítulo seguinte, traremos para a reflexão, as formas de enfrentamento a essas 

situações, que os jovens desses territórios nos apresentam, pois não são apenas submergidos 

pela condição de medo, de ameaças e de riscos. Eles reagem e demonstram potência e 

resistência nos seus cotidianos.  
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5 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AOS HOMICÍDIOS 

JUVENIS: ENTRE O EXISTIR E O RESISTIR. 

É necessário sempre acreditar que o sonho é 

possível 

Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível 

Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase 

E o sofrimento alimenta mais a sua coragem. 

 A vida é um desafio - Racionais MC 

 

Até este momento trouxemos dados e problematizações acerca dos fenômenos dos 

homicídios ocorridos contra a juventude. Os números, as histórias de vida dos participantes da 

pesquisa, a conjuntura política e econômica que corroboram com a ideia de que vivenciamos 

um projeto político de extermínio da juventude negra e pobre nos fazem pensar que as 

perspectivas postas podem ser desoladoras e por vezes o cenário apresenta-se desesperador. 

Porém, este capítulo tem por objetivo ser uma fagulha de esperança em meio ao caos e mostrar 

estratégias de enfrentamento vivenciados pelos jovens. Eles não estão apenas existindo, mas 

também resistindo dentro dessa realidade hostil.  

O ser humano não está determinado a seguir um fim ou um fluxo já pré-estabelecido 

(CIAMPA, 1987). Somos sujeitos de potencialidades e ativos no desenvolvimento da 

transformação social. Freire (1979), coloca que quanto mais refletimos sobre a realidade e sua 

concretude, mais conscientes, comprometidos e dispostos estaremos para intervir na realidade 

e mudá-la. 

Pereira (2017), discorre que no mundo atual não há muitas possibilidades para aqueles 

que sofrem algum tipo de opressão, que não seja resistir, tendo está se tornado uma prática 

cotidiana. Para ele, resistir é desviar de um poder ou uma força maior para que não haja choque, 

dobrando-se, porém sem se deixar subjugar. Resistir é mover-se, criar estratégias de fuga, 

ocupar outros lugares e criar um novo posicionamento. Para Scott (2004), resistência não é 

necessariamente fazer alarde ou criar grandes abalos sísmicos, pois, por vezes, existem as 

resistências cotidianas que acontecem de forma silenciosas, mas com tenacidade. Podemos 

listar uma série de estratégias de resistência que ocorrem no contexto atual por grupos 

subalternos e diferentes campos e territórios. 

 

A resistência constitui-se em e constitui territórios e territorialidades. A resistência se 

espacializa (PILE, 1997; OSLENDER, 2002), se territorializa, ainda que seja uma 
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“territorialização precária” ou uma forma de escapar da “precarização territorial” 

(HAESBAERT, 2004), como tem sido para a maior parte da população do mundo 

moderno-colonial (PEREIRA, 2017, p. 19). 

 

Assim, a juventude brasileira tem mostrado diversas formas de resistência frente a 

realidade social, política e econômica impostas pelas condições do cenário político brasileiro 

atual, assim como tem sido historicamente um segmento da população que protagoniza os 

movimentos de luta e tem promovido os mais significativos avanços sociais. Um exemplo rico 

foram as ocupações de escolas estaduais e universidades ocorridas no ano de 2016 contra as 

reformas do ensino médio e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241/55, que previa 

um teto para os gastos públicos durante o período de 20 anos e que, infelizmente, foi aprovada 

pelo Congresso Nacional. 

No que concerne aos homicídios juvenis não foi diferente observar que os jovens 

apresentaram em seus relatos formas criativas para escaparem de se tornarem mais um número 

dentro das estatísticas, apesar do contexto que os inscreve dentro de uma díade entre o risco e 

a proteção. 

Segundo Sapienza e Pedromônico (2005), os fatores de risco correspondem a questões 

ambientais que elevam as possibilidades de que acontece um efeito não desejado para o curso 

do desenvolvimento. Em contrapartida, os fatores de proteção são associados a recursos 

individuais que interferem de forma positiva na diminuição ou efeito dos riscos. Esses fatores 

individuais de proteção poderão ser relacionados a experiências de resistência. Esta visão tem 

o foco nas características individuais e em uma perspectiva dicotômica do risco e proteção, e 

não considera a dinamicidade desses processos nem os efeitos subjetivos e significativos que 

afetam diferentemente cada pessoa. Autores como Spink (2001), Dell’Aglio et al. (2009); 

Colaço et al. (2011) para citar alguns, concebem a relação risco e proteção dialeticamente, em 

articulação, de modo que situações, que objetivamente seriam definidas como risco, não são 

assim percebidas ou experimentadas. Da mesma forma, fatores atribuídos a priori como 

protetores, não necessariamente funcionam como tal. E isto é observado com muita clareza 

quando tratamos com os jovens que fazem parte desta pesquisa, que estão cotidianamente 

submetidos a pressões e ameaças e, dependendo das redes de apoio sociais, dos vínculos e afetos 

que estabelecem nas suas interações, podem se sentir mais seguros entre grupos de parceiros 

do que com suas famílias, por exemplo. Portanto, a análise de risco e proteção precisa ser 

relativizada e entendida na especificidade de cada caso. 

Tendo em vista esses aspectos, para uma melhor compreensão do modo de 

enfrentamento dos jovens com quem dialogamos neste estudo, dividimos o capítulo em três 
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tópicos: a) sobre estratégias individuais e sociais de risco, proteção e resistência, b) O papel 

desempenhado pela família na dinâmica risco e proteção e c) o conhecimento como figura 

central dentro do aspecto da resistência. 

 

5.1 “Neguim morre porque vacila”: uma perspectiva individual de 

enfrentamento da realidade. 

 

O mundo moderno capitalista funda-se em várias ideias que coloca o indivíduo no centro 

das questões, a mais comum e bastante propagada nos últimos tempos é a meritocracia. Souza 

(2009), define que a meritocracia é a ideia de que ultrapassamos as barreiras de sangue e de 

origem de nascimento das sociedades antigas e nas sociedades moderna e contemporânea as 

conquistas são tidas como derivadas do esforço próprio, isto é, por mérito de seu desempenho 

individual, bem como seu fracasso também ocorrerá por sua responsabilidade. Esse 

entendimento, apesar de disseminado, nosso contexto brasileiro com raízes fortes no regime 

escravocrata e com imensa desigualdade social, não encontra respaldo que permita atribuir à 

competência individual ou a um talento inato, o sucesso ou fracasso das pessoas. 

 

O indivíduo privilegiado por um aparente “talento inato” é, na verdade, produto de 

capacidades e habilidades transmitidas de pais para filhos por mecanismos de 

identificação afetiva por meio de exemplos cotidianos, assegurando a reprodução de 

privilégios de classe indefinidamente no tempo. Disciplina, capacidade de 

concentração, pensamento prospectivo (que enseja o cálculo e a percepção da vida 

como um afazer “racional”) são capacidades e habilidades da classe média e alta que 

possibilitam primeiro o sucesso escolar de seus filhos e depois o sucesso deles no 

mercado de trabalho. O que vai ser chamado de “mérito individual” mais tarde e 

legitimar todo tipo de privilégio não é um milagre que “cai do céu”, mas é produzido 

por heranças afetivas de “culturas de classe” distintas, passadas de pais para filhos. A 

ignorância, ingênua ou dolosa, desse fato fundamental é a causa de todas as ilusões 

do debate público brasileiro sobre a desigualdade e suas causas e as formas de 

combatê-la (SOUZA, 2009, p. 22-23). 

 

“É bandido por querer”, “não entrou na universidade porque não estudou”, “Passou no 

concurso pois se esforçou para passar” são frases proliferadas por boa parte da sociedade, 

reforçadas pela mídia, pelo estado e pelo mercado, construindo as ideias do senso comum, que 

legitimam o mérito individual tanto entre pessoas das classes privilegiadas como das 

subalternas. O jovem João apresentou em seu discurso a ideia de que um dos fatores dos 

homicídios de jovens vem de uma responsabilidade individual: 

 

João: Porque neguim morre porque vacila, fica de bobeira, tem que ficar esperto, 

porque hoje o crime não dispensa nem cidadão. 
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Pesquisadora: Como assim vacila? 

João: ah, ah ficar nas esquina, nas avenida. Num respeitar as regra dos caras (em 

referência às facção). É triste, mas tem uns que pede, fica postando no facebook e no 

whatsapp (Recorte da entrevista narrativa do participante João). 

 

Mesmo o jovem reconhecendo em outros momentos da entrevista, como já explorado 

em capítulos anteriores, que os marcadores sociais influenciam nas ocorrências dos homicídios, 

há em seu discurso a ideia de que alguns jovens morrem por culpa de seus atos, sem levar em 

consideração o contexto que estão inseridos, considerados fatores de risco. 

O conceito de risco surgiu inicialmente associado aos fatores biomédicos estando 

relacionados a doenças e à mortalidade. Há um consenso atualmente entre os pesquisadores de 

que fatores de riscos são aspectos variáveis que aumentam as possibilidades de o sujeito ser 

acometido por algo externo (SAPIENZA e PEDROMÔNICO, 2005). 

Os fatores de risco também são entendidos como uma construção para prever 

possibilidades no futuro, tendo como objetivo controlar as situações, cuja centralidade é o 

indivíduo. Essa dinâmica incide sobre alguns membros da sociedade, principalmente sobre o 

tipo de juventude que se encontra em maior vulnerabilidade nas periferias. Sendo culpabilizada 

por seus males (NEGREIROS, 2017). 

Os fatores de proteção são descritos por Eisenstein e Souza (1993), como aspectos 

pessoais e/ou sociais que possam diminuir ou neutralizar os impactos de risco. Costa e 

Dell’Aglio (2009), dizem que há três tipos de fatores protetivos: 1. Individuais e de 

personalidade; 2. Familiares de apoio emocional e social e 3. Rede de apoio com a presença de 

fatores externos. Discorrer sobre fatores de proteção necessita de uma abordagem de processos, 

que diferentes fatores interagem entre si e no decorrer do tempo, assim alterando a trajetória do 

indivíduo. Assim, com o resultado final dos processos de proteção diante às adversidades 

observamos os fenômenos de resiliência e resistência frente à realidade (YUNES e 

SZYMANSKY, 2001). 

Os jovens durante as entrevistas foram questionados sobre quais estratégias eles 

utilizavam e acreditavam ser interessantes para se protegerem dos homicídios juvenis. Pedro 

respondeu que:  

 

Fico só dentro de casa, todo canto hoje é um risco, ainda é um pouco menos arriscado 

nas áreas por aqui que sei que é da facção CV, mas não fico nas esquina e nem nas 

praça, porque a galera passa atirando e ai quem tiver morre. Tem que se ligar nessas 

coisas. Nos lugares que ando fora daqui eu não falo de onde sou (Recorte da entrevista 

narrativa do participante Pedro). 
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Para o jovem sua principal estratégia de resistência é resguarda-se dentro de casa, 

privando-se de frequentar a escola, de ocupar espaços de lazer e de esporte, além de esconder 

qual seu território para desconhecidos, assim o jovem continua existindo. João adota uma 

estratégia parecida, ele nos conta:  

 

Só fico aqui pelas áreas mesmo, tem um monte de área que eu num posso andar. Ai 

eu vou vacilar andando? Aqui fico sempre ligado, neguim num pode dormir não. Eu 

também não fico postando na rede social, tem gente que é burra, se liga. [...] Para ir 

pra casa vou a pé por dentro da favela, ir pelas avenidas não é seguro (Recorte da 

entrevista narrativa do participante João). 

 

O jovem consegue ter um trânsito maior dentro do território, mas sabe dos riscos que é 

andar por grandes avenidas, quando o mesmo diz que é mais seguro ir por dentro da 

comunidade, visto que, há uma maior concentração de pessoas nas ruas. As redes sociais 

também aparecem como um fator de risco na fala do jovem, sendo uma estratégia de proteção 

evitar usar esses instrumentos tecnológicos ou publicação de material que possa gerar rixas 

entre as facções. Há relatos, dentro da Rede Acolhe, de jovens que foram assassinados devidos 

a fotografias em que eles marcavam o símbolo da facção rival e postavam nas redes sociais, 

como forma de enfrentá-la, muitas vezes por ingenuidade, e isto se constitui como uma situação 

de risco que eles próprios se expunham. 

Dênis, diferente dos outros participantes, não nasceu em Fortaleza, sendo sua cidade 

natal Teresina. Em sua fala sobre as formas que encontra para se proteger, faz um paralelo entre 

os comportamentos que possuía lá e os que passou a adotar ao chegar aqui em Fortaleza: 

 

Fora eu sair de casa pra ir pra praia, pra sair quando as pessoas me convidam, ou pra 

correr, eu fico dentro de casa. Eu evito sair muito no meio da rua, pra evitar esse tipo 

de coisa. É diferente de quando eu morava antes, eu ia pra esquina e ficava lá, a mercê, 

é […] de qualquer um chegar e atirar. Sendo que eu tava com, do meu lado tinha um 

[…] um cara que tava envolvido com o crime. Alí era, eu era um alvo. Não só eu, 

como todos que tavam alí. Podia só ser ele, mas todos […] (Recorte da entrevista 

narrativa do participante Dênis). 

 

O jovem usou muito em seu relato a fala “ser confundido”, para ele é um risco ser 

associado a pessoas que possam ter envolvimento com atos infracionais e possivelmente deve-

se ao seu perfil de ser um jovem negro e morador da periferia, o que corrobora com a ideia de 

que os marcadores sociais são os principais fatores de risco, no fenômeno de homicídios contra 

jovens. Frente a essa realidade de medo e ameaça, os jovens percebem que estão tipicamente 

marcados, se retraem e buscam proteção se acomodando às pressões e se submetendo à restrição 

de sua mobilidade no território, que, por sua vez, limita suas oportunidades de escolarização, 
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de busca de trabalho e de outros direitos que lhes são usurpados.  

Porém, também reagem de forma ativa, com recursos próprios e alternativos de 

sobrevivência. A arte e o afeto são estratégias utilizadas por Jonas no enfrentamento da 

problemática dos homicídios. Para ele, sua atividade laboral de entrar em coletivos urbanos, 

recitando versos de rap faz o diferencial, além de olhar para o outro além dos olhos: 

 

O que é que eu faço de diferente? Tipo, eu pego a minha mochila, pego um livro, eu 

entro num ônibus, e a galera pensa que eu vou assaltar, e tal, e eu tiro o livro da 

mochila aí falo: “Todo mundo mão pro alto, quer um abraço e quem reagir à poesia à 

queima roupa”. Acho que a gente tem que quebrar as perspectivas também, a gente 

tem que quebrar […] a gente tem que martelar os estereótipo, derreter os estigma, 

sempre tem que tá quebrando isso. Quebrando as perspectiva, e a gente tem que 

sempre tá, tipo, incentivando um nosso, a gente tá […] tipo, o afeto é muito 

importante, tipo, a escuta também é muito pedagógica, também, se liga? A gente tem 

que dar atenção, a gente tem que dar ouvidos, a gente tem que se importar, né? Porque, 

tipo, a gente tá numa época que todo mundo tá indiferente, que ninguém tá nem aí, 

tanto faz tanto fez e tal. Aí a gente tem que ter iniciativa, se a gente não tem iniciativa, 

a gente ficar esperando por outra pessoa, a gente vai ficar nessa desculpa e tal. Acho 

que a gente tem que reconhecer, primeiramente, é […] as nossas […] as nossas 

deficiências, tipo, em questão, tipo, de dificuldade, né? Tipo, o que é que eu posso 

fazer? Tipo, eu posso fazer isso, então eu vou fazer. Não, é fora do meu alcance fazer 

isso aqui, mas tem uma pessoa que faz, converso com aquela pessoa e enfim, a gente 

tem um leque aí de coisas e a gente pode usar, a gente pode tá […] a gente pode tá 

conversando com o menino de forma muito paciente, o menino que tá envolvido. Tipo, 

eu conheço um menino que ele era do movimento do tráfico, e eu fiquei muito feliz 

quando ele falou que não tava mais, porque ele tava trabalhando, que não tava mais 

vendendo droga e tal. E eu acho que esse lance de você se importar com a pessoa é 

[…] tem muito impacto (Recorte da entrevista narrativa do participante Dênis). 

 

Segundo Moura Jr e Sarriera (2016), a resistência é a capacidade de agência do jovem 

sem limitar sua visão de mundo, tornando-os autônomos, críticos sobre o poder vigente, não 

deixando esse poder agir sobre suas escolhas. Nesse contexto de enfrentamento, Jonas agencia 

sua realidade e se afeta com ela propondo e agindo para modificá-la. Sawaia (2009), traz o 

conceito de Espinosa que fala da relação positiva entre o poder de um corpo de ser afetado e o 

poder de agir, de pensar e de desejar: 

 

O que aumenta ou diminui a potência do meu corpo para agir, aumenta ou diminui a 

potência da minha alma para pensar. Dessa flutuação depende a minha força vital de 

resistência o que equivale a minha qualidade ética de minha existência (SAWAIA, 

2009 p. 367). 

 

Ávila e Ferla (2017), referem que os artistas de rua se espacializam com seu corpo, 

interpretando a cidade e propondo outras formas de usar o espaço urbano, reinventando-se. 

Desta forma, resistem escapando do que é imposto e construindo outros caminhos, novas 

possibilidades. “A ação performática não propõe uma transformação do lugar (físico, político, 
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social, cultural etc.), mas a criação de uma situação de encontro e confronto do sujeito com o 

mundo. E seu poder reside, justamente, em revelar e provocar as transformações no mundo” 

(ÁVILA e FERLA, 2017 p. 736). 

Jonas resiste criativamente não se submetendo aos limites impostos pelos contextos de 

opressão, reinventando assim, estratégias de enfrentamento desta realidade. A arte surge como 

o principal instrumento no seu contexto de resistência. 

 

5.2 “Ela me acolheu dentro de casa”: a família na dinâmica entre risco e 

proteção 

 

A instituição família tem na nossa sociedade um peso forte na compreensão de modelo 

de socialização e construção de valores morais, como referência de formação humana. Neste 

sentido, é percebida como principal ambiente protetivo para crianças e jovens. Entretanto, 

mudanças nas configurações familiares foram acontecendo e, além de questões de ordem 

econômica e dos rompimentos de vínculos, outros arranjos familiares tiveram lugar e geraram 

a necessidade de entendê-los nessas diferenças, como derivadas de novos modelos de relações 

sociais e afetivas, que passaram a ser explicitadas como demonstração dos avanços nas lutas 

por direitos, por vida digna, por posições mais horizontais de gênero, de raça, de gerações etc.  

Esses novos arranjos familiares, que incluem as famílias monoparentais, as constituídas 

por relações homoafetivas, as que conjugam filhos de diferentes casamentos etc., não são 

percebidos pela sociedade em geral como ambientes de proteção e sim como possíveis riscos 

ao desenvolvimento de crianças e jovens, inclusive sendo identificadas como “desestruturadas”, 

“prejudiciais” e “destruidoras dos valores morais tradicionais”. E sendo indicadas pelo senso 

comum como razões que explicam o aumento da violência, o uso e abuso de drogas e outras 

formas de inserção no mundo do crime.  

Um discurso recorrente na atualidade é que se deve proteger a “família tradicional 

brasileira” acima de qualquer coisa, e essa família é a nuclear e das classes economicamente 

favorecidas. As que não estão inscritas dentro dessa definição são consideradas culpadas e 

principais responsáveis, quando por exemplo um adolescente comete um ato infracional, passa 

usar algum tipo de droga ilícita ou é vítima de homicídio. 

Discursos moralizantes são a base da criminalização das famílias que vivem em um 

contexto de maior vulnerabilidade social. Há pouco investimento em políticas públicas com o 

olhar voltado para a proteção social destas famílias. Quando se faz o recorte para famílias que 
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perderam alguém vítima de homicídio, esse número fica ainda mais restrito. O Comitê Cearense 

pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA) analisou que os homicídios de 

adolescentes transformam a vida das famílias, tendo um maior impacto na vida das genitoras, 

que são mulheres ainda jovens:  

 

Em Fortaleza, 55% dos adolescentes mortos eram filhos de mulheres que foram mães 

ainda na adolescência, portanto, em situação peculiar de desenvolvimento. Ao cuidar 

de outras crianças, elas se tornam mais vulneráveis, enquanto também vulnerabilizam 

os filhos. Nas demais cidades, a pesquisa revelou um quadro semelhante, com exceção 

de Juazeiro do Norte (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, 

2016. p. 536). 

 

A Rede Acolhe também realizou uma análise do perfil e das principais vulnerabilidades 

apresentadas pelas famílias. Com um ano de atuação do programa, no período de junho de 2017 

a junho de 2018, foram atendidas e são acompanhadas 96 famílias. Foi identificado que mães, 

avós, irmãs, tias e primas implicam 76,1% do representante familiar (RF), sendo a genitora 

representada em 48,6% dos casos. 

No quesito renda familiar constatou-se que 71% das famílias recebem até um salário 

mínimo, onde em 50% dos casos elas estão inseridas no programa Bolsa Família. No que se 

refere ao acompanhamento jurídico, em 90% dos casos, as famílias não tinham assistência 

jurídica, mas 64% apresentavam interesse de acompanhar o processo do homicídio de seu 

familiar. Foram analisados também os riscos e ameaças que ocorreram devido ao homicídio e 

constatou-se que em 35% dos casos aconteceu ameaças de morte, em 38% dos atendimentos as 

famílias relataram possuir conflitos no território, o que limitava o trânsito territorial e 49,3% 

das famílias relataram que ocorreu no mínimo mais um homicídio no grupo familiar. A saúde 

mental dos familiares também foi um fator abordado. Em 29,3% passou a ocorrer o uso abusivo 

de álcool e drogas, sendo que 33,3% passou a fazer uso de medicamento psiquiátrico e em 

17,7% dos casos a Representante Familiar apresentou ideação suicida.  

Os dados mostram que o fenômeno dos homicídios abarca todo um grupo familiar, que 

já está circunscrito dentro de um contexto de negação de direitos, ocorrendo um 

aprofundamento dessas vulnerabilidades. As famílias transitam dessa forma entre o risco e a 

proteção. 

Os fatores de risco podem acontecer a partir de características individuais e ambientais 

(CECCONELLO, ANTONI e KOLLER, 2003). Já os fatores de proteção são entendidos por 

condições que diminuem os fatores de risco, podendo modificar ou melhorar respostas dos 

jovens aos ambientes hostis (HUTZ,2002). 
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Dentro do contexto da pesquisa, os jovens enxergam suas famílias como um fator de 

proteção, como é o caso de Dênis: 

  

Primeiramente eu pensava o que ia ser da minha vida, né? Eu não queria tá alí, jamais, 

mas eu tava dando o primeiro passo. As pessoas sempre me viam como um bom 

garoto, um bom… “poxa, aquele jovem ali vai ser um grande homem, um grande 

rapaz”. E do meio pro fim eu tava dando o primeiro passo pra entrar no mundo da 

criminalidade. Só que aí surgiu a oportunidade deu vim pra cá e as pessoas me deram 

muito conselho pra que eu não vá por aquele caminho, não opte por aquele caminho, 

e eu pensei bastante [...] Só que eu pensei, poxa, eu vou mudar de vida, eu não quero 

entrar pra isso não. E eu pensei em vim pra cá[,,,] Foi importante ter um suporte 

familiar, porque a minha tia, que eu moro com ela, né? Ela me acolheu dentro de casa, 

da casa dela, que é minha madrinha, né? E por isso… foi bom, eu mudei minha vida. 

Pretendo crescer mais, né? Mas, se eu não tivesse mudado minha vida, eu taria bem 

pior (Recorte da entrevista narrativa do participante Dênis). 

 

O jovem mostra como o acolhimento familiar foi um suporte para que ele pudesse 

vislumbrar outros objetivos de vida. A oportunidade de mudar de cidade com um apoio familiar 

foi crucial. Morais (2009), destaca que os fatores de proteção podem elucidar o fato de 

indivíduos que são colocados dentro das mesmas condições adversas alcançam diferentes 

resultados na construção do seu desenvolvimento. 

Para João, sua família também aparece como suporte, sendo a figura de sua avó paterna 

a principal influência. Quando perguntado sobre seus sonhos e planos de futuro, o jovem nos 

disse: “Eu só quero terminar minha pena aqui no CUCA mesmo, ficar de boa. Dá alegria a 

minha avó que me cria e arrumar um trampo pode ser também, porque ela vai ficar bem feliz” 

(Recorte da entrevista narrativa do participante João). Para Pedro, a família do jovem apresenta-

se como um fator de risco e proteção, uma vez que, a história de vida dos seus irmãos tem 

completa influência em tudo que acontece na sua vida. As ameaças sofridas, a proibição de 

transitar no território e a falta de oportunidades está vinculado ao contexto familiar. 

Porém quando questionado que fatores ele identificava que o fez seguir o caminho 

diferente dos irmãos ele relatou: 

 

Minha mãezinha. Sempre vi ela sofrendo muito por conta dos meus irmãos e também 

o medo de morrer, meu irmão que morreu sempre dizia pra eu nunca entrar nessas 

coisas, que ele me amava e que queria o melhor pra mim. Ele num tinha mais jeito 

não, mas eu ainda era criança e poderia ter um futuro diferente (Recorte da entrevista 

narrativa do participante Pedro). 

 

Nesse caso, a família pode ser considerada um dos fatores de risco, mas também serve 

como um fator de proteção. No caso dos homicídios de jovens outros fatores de risco e proteção 

também devem ser considerados dentro do contexto. Pedro, por exemplo, estava exposto a 
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diversos fatores de risco o que levou a ser apreendido pela polícia militar, com uma pequena 

quantidade de drogas, sob a alegação de tráfico de drogas. 

Tal fato aconteceu meses após o acontecimento da entrevista narrativa, o que nos leva a 

refletir que existem fatores de riscos que se sobrepõem aos fatores de proteção. Ou seja, mesmo 

o jovem estando realizando atividades esportivas, sendo acompanhado pela Rede Acolhe e por 

equipamentos da base local de seu território e possuindo uma visão crítica e objetivos de futuro, 

o sistema de opressões, nesse caso, acabou prevalecendo. 

 

5.3 “Na minha mochila não tem droga ou arma, mas tem livro, estudo, 

esforço e potencial”: O Conhecimento como resistência e 

enfrentamentos da exclusão. 

 

É consenso pensar que uma das estratégias para se resolver a questão dos homicídios 

ocorridos contra a juventude é o investimento em educação, assim, outras possibilidades são 

apresentadas para crianças, adolescentes e jovens moradores de periferia. Neste tópico 

abordaremos a importância da educação formal como um possível caminho para o 

enfrentamento às exclusões sociais e ao desenvolvimento social dos jovens. Mas a discussão 

sobre este tema vai além da escolarização formal, visto que, nos foi apresentado pelos jovens, 

através das entrevistas, a ideia do conhecimento e da educação em sentido amplo como 

principal ferramenta para quebrar ciclos de opressão.  

O pensamento descolonial, como já foi exposto anteriormente, rompe com a ideia de 

uma hegemonia do saber, onde o conhecimento acadêmico seja a única forma de saber válida. 

Aqui traremos os relatos e as experiências que os jovens vivenciam no seu cotidiano associadas 

às estratégias coletivas de resistências. Em uma sociedade construída sob o pensamento colonial 

faz-se necessário que a pessoa esteja consciente de sua condição de colonizado. Para que ela 

possa ser livre nas suas escolhas e responsável por elas é necessário que o conhecimento seja 

construído buscando a libertação das opressões, promovendo, assim, a dignidade humana. 

Freire (1980), considera a pedagogia do oprimido a chave para a libertação das opressões que 

corresponde à sua concepção do processo de conscientização crítica. 

 

A libertação é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um 

homem novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, 

que é a libertação de todos. A superação da contradição é o parto que traz ao mundo 

este homem novo, não mais opressor; não mais oprimido, mas homem libertando-se 

(VASCONCELOS e BRITO, 2007). 
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Para Freire (1980), a pedagogia do oprimido ultrapassa um modelo de educação 

tradicional, está corresponde a uma educação que culmina na transformação da realidade e no 

rompimento com o status quo vigente, havendo assim sujeitos emancipados, livres e 

conscientes. Quando perguntamos para João sobre o que o Estado deveria fazer para que 

ocorresse a diminuição dos homicídios, ele nos fala: 

 

O governo? Eles num tão nem ai para gente não, mas se eles quisessem, sei lá sabe 

(ficou em silêncio por alguns segundos) eu num sei falar sobre esses assuntos não, 

mas se tivesse coisa né, pra gente fazer, educação, escola que a gente pudesse andar e 

esporte poderia ajudar (Recorte da entrevista narrativa do participante João). 

 

O jovem acredita que não há interesse dos governantes em promover uma educação de 

qualidade que possa promover uma mudança substancial da realidade imposta, já que eles não 

se importam com aqueles sujeitos que vivem nas periferias. Para ele, a emancipação aconteceria 

se o direito básico da educação atrelado às práticas esportivas, garantidas constitucionalmente, 

fossem efetivadas. João é um jovem que cumpre medida socioeducativa e acredita no papel 

transformador da educação das realidades, mesmo afirmando que não sabe opinar sobre o 

assunto. 

Dênis pensa de forma parecida com a de João ao afirmar que o ponto chave para o 

enfrentamento dos homicídios juvenis seja a escolaridade atrelada com o conhecimento: “Eu 

acho que […] a escolaridade, começa pela escolaridade ou Conhecimento, né? que é […] as 

pessoas investirem mais em escola” (Recorte da entrevista narrativa do participante Dênis). Ele 

chega a fazer uma alusão à importância da educação, sendo este o ponto fundante para a 

mudança da sua vida: 

 

Ó, é […] Educação lá atrás é […] eu não dava a mínima pro meu estudo. Eu sempre 

era o aluno que chegava e “me passa o dvd aí […] o devê aí que eu vou copiar aqui”. 

Já aqui, quando eu passei a me concentrar mais no estudo, eu passei a fazer coisas que 

eu nunca nem imaginei que eu ia fazer. Um cálculo de matemática, um dever de física, 

de química. Eu não sabia de merda nenhum desses aí. E aprendi aqui prestando 

atenção nisso, é… Eu me desvinguei daquela sociedade (Recorte da entrevista 

narrativa do participante Dênis). 

 

Para Freire (1980), é através da pedagogia da libertação como uma práxis que busca a 

transformação, que a liberdade do oprimido se desenvolve, desta forma, a pedagogia é uma das 

formas de resistência e mudança social dos povos marginalizados. 

Na fala de Pedro percebemos que o jovem enxerga a importância da educação formal, 

mas acha que essa deve ser repensada. Além disso, ele amplia seu olhar ao enaltecer práticas 

esportivas e cursos de educação não formal como estratégias para obter novas possibilidades: 
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Educação né e oportunidade pra nós. Esporte, curso pra gente fazer. Mudar como é as 

escolas hoje em dia, porque ir pra lá só ficar escutando o professor falar e copiar é 

muito chato. Mas se a gente tem coisa diferente que a gente pudesse escolher pra fazer 

o que gosta, acho que seria melhor. Ter opção pra poder escolher (Recorte da 

entrevista narrativa do participante Pedro). 

 

O modelo educacional que o jovem crítica é o que Paulo Freire (1980), chama de 

educação bancária, a qual propõe modelos de controle e opressão, visto que, há o depósito do 

conhecimento do professor em seus alunos. Assim, o conhecimento fica limitado ao que é posto, 

não havendo diálogo e reflexão. Para Jonas o poder da transformação está no coletivo e no 

conhecimento quando ele nos diz: 

 

Tem uma diferença entre transformação, e tem diferença entre mudança. né? Tipo, 

mudança, tipo, você muda, estagna e pronto. E transformação já é a mudança em 

continuidade. Né? E… é exatamente isso, é a gente tá nas adversidade, né? Tipo, se 

permitir, né? Tá na dificuldade. E eu acho que só, só, só, a gente não consegue muita 

coisa, se liga? Eu acho que eu tô aqui não foi, tipo... falar: “Não, ah, eu tô aqui porque 

foi eu, só eu, ninguém me ajudou, não sei o que”, eu acho que isso aí é mancada falar 

isso aí, eu acho que é [...], eu acho que […] que o mundo ele se desenvolve por conta 

de grupos. De grupos, de massas, de punhado. E […] quando eu tava, tipo, no ano de 

2012, eu era muito [...] (interferências externas) Em 2012 eu, tipo, eu era muito 

inconsequente, eu era bastante, bastante, bastante impulsivo, bastante violento e a 

partir, tipo, das referências, né? Tipo, de conhecer história de ativistas, de mulheres e 

homens revolucionários, de pessoas que revolucionaram e contribuíram pra educação, 

né? Foram através dessas referências e dos livros que eu tive uma metanoia, né? Que 

é a mudança de mente. E… eu acho que é isso. Eu acho que… é aquela frase que eu 

falei pra tu do Malcolm X, né? Tipo, “As pessoas não compreendem como toda a vida 

de um ser humano pode ser mudada com apenas um livro”, e que a… outra frase do 

Paulo Freire é que “A leitura do mundo precede a leitura do texto” (Recorte da 

entrevista narrativa do participante Jonas). 

 

Nesta narrativa de Jonas percebemos como a leitura teve um papel fundamental no 

processo de consciência que tem sobre a sua própria realidade e as condições sociais de 

exclusão que está inserido. Especialmente quando se refere à diferença entre mudança e 

transformação, que supomos ter sido apreendida nos contatos com leituras e informações que 

foi possível acessar, como afirma “nas histórias de ativistas, de mulheres e de homens 

revolucionários [...]”. Este é um discurso que explicita a circulação com outras vozes, no caso, 

a voz de Paulo Freire, que o jovem teve acesso à leitura de seus textos e lhe parece pertinente 

como resposta à pergunta na entrevista narrativa. À luz do pensamento de Vygotsky, podemos 

entender como um conhecimento interpsicológico em processo de apropriação ou de 

reconstrução intrapsicológica. Este aspecto tem uma importância significativa para 

compreender como a oportunidade de acesso aos bens culturais, livros e outros recursos 

educativos têm um efeito transformador para esses jovens. E por outro lado, a violência que se 
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apresenta também pela negação ao direito à educação e aos conhecimentos acadêmicos e 

científicos.  

Para Martin-Baró (2011), a conscientização começa com a identificação dos 

mecanismos de opressão e a falta de humanização da realidade, passando por uma construção 

de um novo olhar da pessoa sobre si e a realidade a sua volta e termina resultando na abertura 

de novas possibilidades de transformação do sujeito. Portanto, na conscientização acontece a 

articulação da dimensão psicológica da consciência pessoal com os aspectos sociais e políticos, 

evidenciando “a dialética histórica entre o saber e o fazer, o crescimento individual e a 

organização comunitária, a libertação pessoal e a transformação social” (MARTÍN-BARÓ, 

2011, p. 187). 

A articulação entre a conscientização com a reapropriação da experiência cotidiana, as 

organizações coletivas e as práticas de classe, podem promover a superação do “torpor” latino 

americano (MARTIN-BARÓ, 2017). Jonas, em seu discurso traz com lucidez a ideia que a 

construção do conhecimento acontece no coletivo e nas experiências do cotidiano, pois 

compreende que juntando todas as esferas de saber é que se pode resolver a problemática dos 

homicídios. O trecho da narrativa de Jonas, que se segue, reforça o entendimento de como ele 

se apropria do discurso político sobre a organização do coletivo como saída para o 

enfrentamento e superação da condição de exclusão social. Ele aponta as alternativas da arte, 

do encontro e também do conhecimento acadêmico e dos ensinamentos com os movimentos 

sociais como caminhos para enfrentar a violência policial e entender o sentido de segurança 

pública. 

 

Eu acho que, tipo, não só o jovem, mas, tipo, a Dona Maria, o Seu João que tem uma 

bodega, a galera que tá na universidade, a galera que pesquisa, a galera que faz parte 

dos movimentos, a galera que faz parte dos projetos sociais, a galera que faz sarau, a 

galera, enfim, tipo, a gente tem que se entender como organismo e a gente tem que se 

unir. E a gente tem que conversar, debater e construir novas perspectivas, novas 

estratégias, a gente tem que se reunir na favela, a gente tem se reunir na universidade, 

a gente tem que se reunir num caps, num creas, a gente tem que se reunir em qualquer 

canto, a gente tem que ocupar a cidade e a gente tem que usar o que a gente tem na 

manga e recriar novas ideias, né? A gente tem que… tipo, a gente tá começando a 

discutir segurança pública agora, né? A gente achava que segurança pública era só 

falar sobre violência policial, e tal, não sei o que… Mas é bem além disso, né? E… 

quando a gente discute educação, a gente tá discutindo também segurança pública e 

vice e versa, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que se 

entender como organismo, e a gente tem que tá unido em vários setores, tipo, vários 

setores que contribuem para o desenvolvimento da cidade, das regionais, né? Tipo, do 

Brasil e tal. Em vários setores a gente tem que tá unido, a gente tem que tá junto com 

pesquisadores, né? Tipo, de universidade, a gente tem que tá com a galera que tá 

fazendo trabalho de base nas favela, a gente tem que tá com a galera que tem mídia 

independente, mídia alternativa, a gente tem que tá (Recorte da entrevista narrativa do 

participante Jonas). 
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Martin-Baró (1996), afirma que a transformação social enquanto práxis não acontece 

numa ideia individual, mas na transformação das pessoas em um processo que altera a relação 

com o meio, visto que, não há conhecimento transformador da realidade que não envolva uma 

alteração nas relações sociais entre as pessoas. Jonas faz essa leitura sobre o mundo e para ele 

a transformação da realidade de violência acontecerá quando o coletivo começar a se importar 

com as questões, além de acontecer um movimento de revolta e resistência. 

 

Então, a gente tem que tá muito atento, algo que a gente tem que tá muito atento é…  

a respeito do que rola ao nosso redor, né? E a gente se preocupar, a gente se revoltar, 

porque há três ciclos, tipo, eu acredito que tem na nossa vida. É… ou você se acomoda 

e aceita, ou você se mata ou você se revolta. Eu prefiro me revoltar. Então… quando 

a gente lê a nossa realidade, se importa com a nossa realidade, se indigna com a nossa 

realidade e se revolta, a gente tem um passo pra transformar ela. Então, a gente tem 

que ler a nossa realidade, saber interpretar, se revoltar, pra buscar transformar, não só, 

mas se entender como organismo e fluir o bagulho (Recorte da entrevista narrativa do 

participante Jonas). 

 

Os jovens participantes desta pesquisa, e que representam uma parcela da juventude 

negra e periférica da cidade de Fortaleza, cada um com suas individualidades e histórias de vida 

são marcados pela necessidade de resistir e combater o status quo que são colocados na 

realidade em que vivem. Dessa forma, eles têm chance de se posicionarem frente ao outro como 

seres humanos e sujeitos de direito, que não são objetos a serem exterminados. Cada um deles 

vai criando suas estratégias individuais que são permeadas pelo coletivo. 

As armas utilizadas aqui têm calibres distintos. Jonas encontrou na arte de rua e na 

literatura. Pedro acredita que o esporte é sua salvação, mesmo o sistema insistindo em impor 

que o lugar já está reservado dentro da massa carcerária. Dênis encontrou um apoio nos estudos 

e na família de outra cidade para que sonhar fosse permitido. E João ainda apresenta um 

pensamento fatalista e vai se esquivando, fugindo das avenidas e das esquinas da morte, 

apoiando-se na figura da avó. Nesse limiar entre viver ou morrer os jovens da periferia vão 

existindo e resistindo cotidianamente.  

São narrativas que se apresentam com potência de resistência e que precisam ser 

ouvidas, qualificadas e consideradas como uma juventude da periferia que se organiza, se 

articula com o mundo a sua volta e que não se rebela impulsivamente, sem ter consciência ou 

compreensão de sua realidade de exclusão. Os jovens desta pesquisa testemunham o que 

qualifica o humano, na perspectiva vygotskiana, como sujeitos que significam e regulam suas 

atitudes, que se constituem subjetivamente nos discursos que os identificam ora como 

perigosos, como violentos, ora como capazes de compreender sua realidade e fazerem escolhas 

conscientes. Este outro lado, no entanto, fica subsumido pelo racismo e colonialismo, que os 
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desqualificam e os caricaturizam como inimigos perigosos e agentes de violência. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A finalização dessa dissertação pretende ser apenas o começo para pensarmos soluções 

que de fato provoquem uma mudança nas questões da violência urbana e dos homicídios 

cometidos contra jovens em nosso estado. É importante situar o tempo e o espaço em que 

acontece a construção dessa pesquisa e desse texto, uma vez que, esta, constará nos anais da 

História brasileira. 

O golpe ocorrido no ano de 2016, contra a presidenta eleita Dilma Rousseff, mostrou 

como a nossa democracia ainda é frágil e, por isso, o estado democrático de direito anda na 

“corda bamba”. O discurso da crise econômica atrelados com as diversas denúncias de 

corrupção, que permeiam todos os partidos políticos, gera em uma parte da população uma 

indignação e descrença nos ideais republicanos, assim a democracia passa a ser questionada e 

o autoritarismo transcende com o pedido de mais repressão, mais polícia e, por mais absurdo 

que pareça, o retorno de uma intervenção militar. 

Dentro desse contexto foi desafiador realizar essa pesquisa, uma vez que os campos de 

pesquisa se mostravam mais vulneráveis, tanto pela diminuição no investimento em políticas 

públicas, assim como pelo acirramento de disputas territoriais por parte das organizações 

criminosas, bem como a intensificação de policiamento ostensivo nas comunidades. 

Outro desafio encontrado foi o pesquisar com juventudes marginalizadas. Eu, branca, 

mulher, vindo da universidade e pertencente de uma classe social permeada de privilégios era 

vista com um olhar duvidoso. O que poderia saber essa menina branca sobre violência e 

opressão? Foi mais de um ano de inserção de campo no território do CUCA Jangurussu e a 

vinculação com os jovens que mais estão às margens foi quase impossível. 

Reflito que os marcadores sociais que circundam o meu viver foi um fator importante, 

mas também acredito que os jovens que vivem nesse contexto de opressão estão, cada vez mais, 

desacreditados nas instituições e políticas públicas, logo, eu era mais uma que por ali passava, 

extraia informações e partia, sem nada interferir na mudança daquele contexto de vida. Assim, 

devemos estar sempre atentos sobre nossos métodos, o contexto e, principalmente, o 

reconhecimento dos privilégios que ser pesquisador possui, pois por mais implicado que seja o 

pesquisador, existe o risco de a pesquisa de campo ocasionar apenas em uma extração de dados. 

O método deve estar alinhado com a realidade dos participantes da pesquisa, respeitando 

os limites éticos. Outro ponto observado como um obstáculo a ser vencido foi pensar nos 

métodos tradicionais de pesquisa das ciências humanas e perceber que estas não se adequavam 
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ao contexto que eu estava me inserindo, principalmente com os jovens que estavam dentro do 

circuito dos atos infracionais e abordar assuntos como violência e homicídio, dentro do 

território em que eles vivem, pode ser comprometedor e gerar ônus para suas vidas.  Então, se 

faz necessário repensar as metodologias vigentes. A concretização dessa pesquisa só aconteceu 

depois que compreendi que o essencial era a construção de vínculos e estar junto com eles, com 

um olhar atendo e desprovido de qualquer tipo de julgamento. 

Concluímos, a partir das análises, que os jovens negros e pobres da periferia enxergam 

a violência de forma naturalizada e o estigma que sofrem é algo corriqueiro, o que gera um 

fatalismo perante aos seus projetos de vida. Eles percebem, de forma geral, que há um 

desinteresse por parte do poder público em investir no presente e no futuro das comunidades. 

O extermínio da juventude negra e periférica é um projeto de governo dentro de uma 

estrutura colonial, são sistemas políticos soberanos que determinam quem deve morrer e quem 

pode viver, assim há a manutenção dos privilégios da elite brasileira e a consequente 

manutenção das desigualdades sociais que além de uma questão econômica é circunda por 

divisão de raça, classe social e gênero. 

Nas periferias todos são potencialmente perigosos, bandidos e quando há vítimas da 

violência nesses espaços ela ocupa o lugar de culpada, sendo o estado e a mídia os maiores 

julgadores. Durante minha atuação na Rede Acolhe já tive a oportunidade de acompanhar o 

depoimento de algumas mães que perderam seus filhos vítimas de homicídio. Tanto durante a 

fase de inquérito policial, quando ainda está na fase de investigação nas delegacias 

especializadas, como durante o processo dentro do poder judiciário. O que se observa é que há 

uma averiguação sobre o passado da vítima. “O que fez? Tinha passagem pela polícia? Como 

ele conseguiu esse dinheiro? Pertencia a alguma facção? ” São algumas das perguntas efetuadas 

pelos agentes da lei. 

Há, nesse contexto, um processo que nomeio como desvitimização. Este consiste na 

ideia de que há uma construção de uma linha de raciocínio, por parte dos agentes da lei, para a 

elucidação dos casos de homicídio em que se procura justificativas para o seu homicídio, assim, 

é elucidado a ideia do “envolvido” e como já constamos no decorrer desse texto o bandido 

merece morrer e envolveu-se por querer. 

O título desta dissertação nasceu da fala do jovem João que quando discorreu sobre as 

questões da violência, das ações do crime organizado e das políticas de (in)segurança que 

ocorrem nos território periféricos ele disse: “Isso aqui é uma guerra. A gente vive numa guerra 

e só vai acabar quando apenas uma facção dominar”. Esta ponderação denota que as disputas 

territoriais geram medo e cerceamento da liberdade, coletiva e individual, de quem vive nas 
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comunidades. O trânsito da população fica limitado o que gera, dentre tantos problemas, a 

impossibilidade da utilização dos equipamentos públicos. Assim, o lado de uma comunidade 

tem livre a acesso a, por exemplo, um posto de saúde, enquanto o outro lado fica descoberto. 

Por outro lado, os profissionais que atuam nessas politicas ficam limitados. Não há 

problematizações sobre suas práxis e reflexões sobre formas alternativas de atuação. Observa-

se que muitos se limitam ao que está escrito na política, a violência passa ser visto apenas como 

uma questão de segurança pública e os governantes não propõem alternativas, além de não 

garantir segurança para os profissionais que tentam burlar a lógica que está sendo imposta. 

A briga entre gangues e territórios proibidos existe já há algum tempo. Há símbolos não 

ditos ou escritos, mas que todos sabem e obedecem. Porém, o que observamos é que existe uma 

nova configuração do crime organizado na cidade de Fortaleza. Cada dia mais violentos e em 

busca de ocupação de espaço e poder, essas organizações já não são vistas pelas pessoas das 

comunidades como uma proteção. Estas acabam refém das facções, que cerceiam suas 

liberdades, e do estado, que lhes negam direitos. Nessa nova ordem do crime o homicídio não 

é mais uma medida extrema de punição, mas tornou-se a única forma de resolução dos 

problemas. 

Os jovens conseguem reconhecer a inter-relação entre raça, classe social, gênero e local 

de moradia. Os meninos são os mais atingidos, porém tem acontecido no ano de 2018 um 

crescente aumento de meninas sendo assassinadas por questões associados ao crime organizado. 

Elas são ainda torturadas, violentadas e humilhadas como exemplificação categórica do 

machismo em nossa sociedade. 

Há de se ressaltar a resistência dessa juventude. A família, a arte, o esporte, a cultura e 

o conhecimento surgem como as principais estratégias utilizadas pelos participantes das 

pesquisas. Observa-se que tais estratégias foram fundamentais em países que conseguiram 

diminuir de forma muito salutar os índices de homicídios. Porém questiono: há interesse 

político e investimento por parte do estado nessas estratégias? A resposta é que não, já que, 

observou-se que entre 2013 e 2017 a queda drástica nos investimentos na assistência de crianças 

e adolescente no âmbito da Assistência Social. Em 2013 investia-se aproximadamente 18 

milhões do orçamento anual do município, em 2017 esse valor gira em torno de 1 milhão. Tais 

dados foram verificados nos portais de transparência da prefeitura de Fortaleza. 

Faço aqui uma discussão da relação direta entre a falta de investimento em políticas 

públicas voltadas para infância e juventude nos últimos cinco anos e o crescente aumento de 

homicídios juvenis durante esse mesmo período. Não se pode colocar as questões dos 

homicídios contra jovens na conta do crime organizado, já que há um nítido desinteresse por 
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parte do estado nas questões que envolvem a temática da infância e juventude. 

Essa falta de investimento provavelmente irá agravar ainda mais dado a aprovação da 

PEC 55 que denota o teto para gastos públicos, inclusive voltados para educação, esporte, lazer 

e saúde. O contexto nacional influencia diretamente nos meandros locais, as crianças crescem 

sem perceber oportunidades, inseridas em um contexto de guerra onde é matar ou morrer. É 

preciso enquanto sociedade e Estado pensar alternativas para o futuro da nação. Políticas 

públicas que sejam construídas com as pessoas a partir de suas realidades. Não há como 

prevenir homicídios e acabar com a violência sem a garantia de direitos básicos desde a 

infância. 

Um último ponto que gostaria de destacar é que uma das minhas preocupações com esta 

pesquisa era a de que os jovens não fossem meros sujeitos e sim protagonistas de todo o 

processo. Foram eles que mostraram os caminhos a serem percorridos e através de suas histórias 

de vida e visão de mundo, nos fizeram compreender melhor a problemática dos homicídios 

juvenis. Para tanto há o comprometimento de elaboração de dois produtos básicos desta 

dissertação. O primeiro um fanzine na linguagem acessível da juventude apresentando os 

resultados aqui discutidos e o segundo a elaboração de um projeto de prevenção de homicídios 

na juventude a ser enviado para os órgãos do Executivo do Governo do Municipal e Estadual. 

Finalizo aqui com um rap do jovem Jonas símbolo de resistência juvenil e que haja esperança 

de dias melhores.  

Avisa lá pro playboy que quem tomou a vaga na Universidade Federal fomos nós. 

Aproveita o ensejo e avisa lá pro filhinho de papai que se ele não aproveitar a vaga na 

universidade, a favela toma a vaga dele e valoriza bem mais. Avisa lá pro PM que me 

chamou de marginal que qualquer dia eu esfrego na cara dele o meu diploma da 

Universidade Federal. Pra ele aprender a respeitar as cara e saber que favelado é 

intelectual. Que na minha mochila não tem droga ou arma, mas tem livro, estudo, 

esforço e potencial. Colégio Farias Brito, primeiro lugar em medicina, só que pra mim 

não tá dizendo nada. É que meu primo também seria, se não fosse confundido como 

bandido e morto pelo demônio de farda. A poesia pausa, pesa, pisa, pousa e pulsa em 

cada um de nós. Só que Jesus é favelado e o diabo é playboy. E que hoje eu acordei 

mais cedo e falei pro pivete da minha quebrada, eu quero ele na Universidade Federal 

e não no programa policial do Barra Pesada. O Águia Dourada só quer que o menor 

morra dentro da FEBEM, eu quero que ele atinja nota máxima na prova do ENEM. 

Avisa lá pro playboy, que quem tomou a vaga dele na Universidade Federal fomos 

nós. E cês vão me chamar de Belchior, não por ter sumido, mas por ter o canto torto e 

atrevido pra cortar a carne de vocês. A carne do burguês. Se prepara playboy porque 

tu é a bola da vez. E toda vida que a polícia me para e pergunta se eu tenho passage, 

respondo que tenho passagem na faculdade e na biblioteca por porte ilegal de 

inteligência, porque eu prossigo incitando o crime, apologia à leitura, porque a 

literatura te tira do tiro da viatura. Falou (Recorte entrevista Jonas). 
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APÊNDICE A -  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) colaborador (a), 

 

Você está sendo convidado (a) pela Pesquisadora Responsável Ana Jéssica de Lima 

Cavalcante a participar da pesquisa intitulada “A PRODUÇÃO DE SENTIDO DE JOVENS 

SOBRE OS HOMICÍDIOS JUVENIS". Você não deve participar contra a sua vontade. Leia 

atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. A qualquer momento o (a) Senhor (a) poderá 

se recusar a continuar participando da pesquisa, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

Garantimos que as informações conseguidas através da sua participação não permitirão a 

identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das 

mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. Se o (a) Sr. 

(a) estiver de acordo em participar deve preencher e assinar este Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. O a) senhor (a) receberá uma via deste Termo, e a 2° via ficará com a pesquisadora.  

 

1. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: Este estudo tem por objetivo analisar os 

sentidos construídos por jovens respeito dos homicídios juvenis. Espera-se ter compreensão de 

sua vivência e realidade de enquanto jovem e o que você acha dos homicídios juvenis, e como 

isso afeta sua realidade. Para atingir esse objetivo adotaremos o (s) seguinte (s) procedimento 

(s): entrevistas narrativas, que objetiva conhecer a sua realidade e suas experiências sobre o 

tema. Se você consentir, a entrevista será gravada pela pesquisadora responsável para garantir 

a precisão durante a análise de sua fala. 

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa não traz 

complicações; salvo algum constrangimento que possa surgir ao fornecer informações pessoais. 

Nesse caso, você pode recusar-se a responder ou a qualquer momento desistir da pesquisa. Os 

procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas estabelecidas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde e não oferecem riscos à sua integridade física, psíquica 

e moral. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade.  
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3. BENEFÍCIOS: A pesquisa fornecerá dados sobre violência e os homicídios juvenis 

na percepção dos jovens. Você será ativo nessa pesquisa e poderá contribuir para uma possível 

mudança da realidade da cidade de Fortaleza- CE, de modo que se tenha a compreensão dessa 

realidade e possivelmente construir futuras ações em prol das Políticas Públicas para jovens. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: As informações são estritamente 

confidenciais e não permitirão a identificação de sua pessoa. Os dados obtidos ficarão sob a 

guarda dos pesquisadores responsáveis, sob regras éticas e de sigilo, utilizando essas 

informações apenas para os fins desta pesquisa.  

 

5. PAGAMENTOS E DESPESAS: A sua participação será totalmente voluntária. O 

(a) Senhor (a) não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa e nada será pago 

por sua participação.  

 

Endereço dos responsáveis pela pesquisa: 

Nome: Ana Jéssica de Lima Cavalcante      

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Centro de Humanidades - Departamento 

de Psicologia. 

Endereço: Av. da Universidade, nº2762, Benfica, Fortaleza–CE, CEP 60020-181.        

Telefones para contato: (85) 99905-0174 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344 (Horário: 08:00-12:00 horas 

de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 
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O abaixo assinado ______________________________________, _____anos, 

RG:____________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está como 

participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo 

minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/_____ 

Nome do participante da pesquisa:              Data         Assinatura 

_________________________________  ____/____/_____  ______________ 

Nome do pesquisador:      

_________________________________  ____/____/_____  ______________ 

Nome da testemunha (se o voluntário não souber ler): 

_________________________________  ____/____/_____  ______________ 

Nome do profissional que aplicou o TCLE: 

_________________________________  ____/____/_____  _____________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO USADO NOS GRUPOS DE DISCUSSÃO 

 

Roda de Conversa: Homicídio de Jovens 

Perguntas Norteadoras  

1. O que é violência? 

2. O que é Homicídio? 

3. Conhece alguém jovem que já foi assassinado? 

4. Porque isso acontece com os jovens? 

5. Levantamento de Questionamentos sobre: - Violência Urbana - Policia - Racismo – 

Pobreza. 

6. Existe relação entre os homicídios praticados contra jovens e suas condições de 

classe, raça e de moradia? 

7. Discussão sobre estratégias de enfrentamento frente a essa realidade de violência e 

homicídios contra jovens. O que fazer? 
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APÊNDICE D – LETRA DE MÚSICA USADA NO PRIMEIRO GRUPO 

DE DISCUSSÃO 

Capítulo 4, Versículo 3 

60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial 

A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras 

Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros 

A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo 

Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente 

Minha intenção é ruim 

Esvazia o lugar 

Eu tô em cima, eu tô afim 

Um, dois pra atirar 

Eu sou bem pior do que você tá vendo 

O preto aqui não tem dó 

É 100% veneno 

A primeira faz bum, a segunda faz tá 

Eu tenho uma missão e não vou parar 

Meu estilo é pesado e faz tremer o chão 

Minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição 

Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além 

E tenho disposição pro mal e pro bem 

Talvez eu seja um sádico 

Ou um anjo 

Um mágico 

O juiz ou o réu 

Um bandido do céu 
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Malandro ou otário 

Padre sanguinário 

Franco atirador se for necessário 

Revolucionário 

Insano 

Ou marginal 

Antigo e moderno 

Imortal 

Fronteira do céu com o inferno 

Astral imprevisível 

Como um ataque cardíaco 

No verso 

Violentamente pacífico 

Verídico 

Vim pra sabotar seu raciocínio 

Vim pra abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo 

Pra mim ainda é pouco 

Brown cachorro louco 

Número 1 dia 

Terrorista da periferia 

Uni-duni-tê 

O que eu tenho pra você 

Um rap venenoso ou uma rajada de PT 

E a profecia se fez como previsto 

1 9 9 7 depois de Cristo 
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A fúria negra ressuscita outra vez 

Racionais capítulo 4 - versículo 3 

Aleluia, aleluia 

Racionais no ar, filha da puta, pá, pá, pá 

Faz frio em São Paulo 

Pra mim tá sempre bom 

Eu tô na rua de bombeta e moletom 

Dim dim dom 

Rap é o som 

Que emana do Opala marrom 

E aí 

Chama o Guilherme 

Chama o Vander 

Chama o Dinho 

E o Gui 

Marquinho chama o Éder, vamo aí 

Se os outros manos vem, pela ordem tudo bem 

Melhor 

Quem é quem no bilhar no dominó 

Colô dois manos 

Um acenou pra mim 

De jaco de cetim 

De tênis, calça jeans 

Ei Brown, sai fora 

Nem vai, nem cola 
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Não vale a pena dar ideia nesses tipo aí 

Ontem à noite eu vi na beira do asfalto 

Tragando a morte, soprando a vida pro alto 

Ó os cara só o pó, pele o osso 

No fundo do poço, traz flagrante no bolso 

Veja bem, ninguém é mais que ninguém 

Veja bem, veja bem, eles são nosso irmãos também 

Mas de cocaína e crack 

Whisky e conhaque 

Os manos morrem rapidinho sem lugar de destaque 

Mas quem sou eu pra falar 

De quem cheira ou quem fuma 

Nem dá 

Nunca te dei porra nenhuma 

Você fuma o que vem 

Entope o nariz 

Bebe tudo o que vê 

Faça o diabo feliz 

Você vai terminar tipo o outro mano lá 

Que era um preto tipo a 

Ninguém entrava numa 

Mó estilo 

De calça Calvin Klein 

E tênis Puma 

Um jeito humilde de ser 
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No trampo e no rolê 

Curtia um funk 

Jogava uma bola 

Buscava a preta dele no portão da escola 

Exemplo pra nós, mó moral, mó ibope 

Mas começou colar com os branquinhos do shopping 

"Aí já era" 

Ih mano outra vida, outro pique 

Só mina de elite 

Balada, vários drink 

Puta de butique 

Toda aquela porra 

Sexo sem limite 

Sodoma e Gomorra 

Faz uns nove anos 

Tem uns quinze dias atrás eu vi o mano 

Cê tem que vê 

Pedindo cigarro pros tiozinho no ponto 

Dente tudo zoado 

Bolso sem nenhum conto 

O cara cheira mal 

As tia sente medo 

Muito louco de sei lá o quê logo cedo 

Agora não oferece mais perigo 

Viciado 
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Doente 

Fudido 

Inofensivo 

Um dia um PM negro veio embaçar 

E disse pra eu me pôr no meu lugar 

Eu vejo um mano nessas condições: não dá 

Será assim que eu deveria estar? 

Irmão, o demônio fode tudo ao seu redor 

Pelo rádio, jornal, revista e outdoor 

Te oferece dinheiro, conversa com calma 

Contamina seu caráter, rouba sua alma 

Depois te joga na merda sozinho 

Transforma um preto tipo A num neguinho 

Minha palavra alivia sua dor 

Ilumina minha alma 

Louvado seja o meu senhor 

Que não deixa o mano aqui desandar ah 

E nem sentar o dedo em nenhum pilantra 

Mas que nenhum filha da puta ignore a minha lei 

Racionais capítulo 4 versículo 3 

Aleluia, aleluia, racionais no ar filha da puta, pá, pá, pá 

Quatro minutos se passaram e ninguém viu 

O monstro que nasceu em algum lugar do Brasil 

Talvez o mano que trampa de baixo do carro sujo de óleo 

Que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos 
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O mano que entrega envelope o dia inteiro no sol 

Ou o que vende chocolate de farol em farol 

Talvez o cara que defende o pobre no tribunal 

Ou que procura vida nova na condicional 

Alguém num quarto de madeira lendo à luz de vela 

Ouvindo um rádio velho no fundo de uma cela 

Ou da família real de negro como eu sou 

Um príncipe guerreiro que defende o gol 

E eu não mudo mas eu não me iludo 

Os mano cu de burro têm, eu sei de tudo 

Em troca de dinheiro e um cargo bom 

Tem mano que rebola e usa até batom 

Vários patrícios falam merda pra todo mundo rir 

Ah ah, pra ver branquinho aplaudir 

É, na sua área tem fulano até pior 

Cada um, cada um: você se sente só 

Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério 

Explode sua cara por um toca fita velho 

Click pláu pláu pláu e acabou 

Sem dó e sem dor 

Foda-se sua cor 

Limpa o sangue com a camisa e manda se foder 

Você sabe por quê? pra onde vai? pra quê? 

Vai de bar em bar 

Esquina em esquina 
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Pegar 50 conto 

Trocar por cocaína 

Enfim, o filme acabou pra você 

A bala não é de festim 

Aqui não tem dublê 

Para os manos da Baixada Fluminense à Ceilândia 

Eu sei, as ruas não são como a Disneylandia 

De Guaianazes ao extremo sul de santo amaro 

Ser um preto tipo A custa caro 

É foda, foda é assistir a propaganda e ver 

Não dá pra ter aquilo pra você 

Playboy forgado de brinco: cu, trouxa 

Roubado dentro do carro na avenida Rebouças 

Correntinha das moça 

As madame de bolsa 

Dinheiro: não tive pai não sou herdeiro 

Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal 

Por menos de um real 

Minha chance era pouca 

Mas se eu fosse aquele moleque de touca 

Que engatilha e enfia o cano dentro da sua boca 

De quebrada sem roupa, você e sua mina 

Um, dois 

Nem me viu: já sumi na neblina 

Mas não, permaneço vivo 



 

109 

Não sigo a mística 

Vinte e sete anos contrariando a estatística 

Seu comercial de TV não me engana 

Eu não preciso de status nem fama 

Seu carro e sua grana já não me seduz 

E nem a sua puta de olhos azuis 

Eu sou apenas um rapaz latino-americano 

Apoiado por mais de 50 mil manos 

Efeito colateral que o seu sistema fez 

Racionais capítulo 4 versículo Parte inferior do formulário 

 

 

  



 

110 

APÊNDICE E – NOTICIAS USADAS NO SEGUNDO GRUPO DE 

DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 


