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RESUMO  

 
 
 
 

Neste estudo, apresenta-se uma análise do acesso dos jovens à 
estrutura de oportunidades – o ‘efeito do lugar’ –, no Nordeste de Amaralina e 
em Nova Brasília de Itapuã, observando como esses bairros apresentam-se e 
o que representam para esse grupo, uma vez considerados como o território 
vivido, o lugar da existência, com objetos e ações. Analisamos como a estrutura 
de oportunidades, no que diz respeito à educação e ao trabalho, pode interferir 
nas escolhas e futuro dessa geração, visto que estudar e trabalhar são 
apontadas como as principais vias de integração na sociedade. Para isso, 
buscamos compreender o efeito do lugar na vida desses cidadãos, com idade 
entre 15 e 29 anos, e de que forma a segmentação social vem impactando no 
acesso ao trabalho, à educação e, mais ainda, como a convivência nos espaços 
de moradia, com carências materiais e marcas da violência, podem impactar no 
projeto de vida da juventude nessas localidades. Conforme dito, a pesquisa 
contemplou a realidade do Nordeste de Amaralina e de Nova Brasília de Itapuã, 
em cujas localidades elegemos dois grupos para realização das entrevistas: a) 
o jovem na condição “nem nem” e b) o jovem universitário da periferia. Realizou-
se um estudo do processo de apreensão de novas disposições, a partir da 
trajetória de educação e trabalho, considerando-se a importância dessas 
vivências para integração das novas gerações na sociedade. Toda a discussão, 
até aqui, evidencia como a dinâmica social das grandes cidades está 
sustentada nas grandes distâncias entre as classes sociais, no território das 
grandes metrópoles brasileiras. Fica evidente que diferentes fronteiras se 
erguem no percurso de vida dos jovens. No que diz respeito aos representantes 
de Nova Brasília, repercute a distância do(s) centro(s) da cidade; quanto aos do 
Nordeste de Amaralina, a experiência com a situação de violência e a 
estigmatização territorial concorrem para re-configurar a trajetória dos jovens 
da periferia da cidade. Nesse sentido, entende-se que os resultados desta 
pesquisa apontam para uma interferência direta, e muitas vezes decisiva, do 
lugar de moradia na vida desse grupo social, corroborando a ideia de que o 
território – geográfico e/ou sócio-econômico –, atua como um dos mecanismos 
de segregação que dificultam o acesso desses jovens à estrutura de 
oportunidades, negando-lhes o ‘direito à cidade’. 

Palavras-chave: Segregação. Efeito de lugar. Habitus. Juventude. 
Periferia. 

 

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

This study presents an analyze of the young’s access to the structure of 
opportunities – the “places” effect – in the neighborhoods Nordeste de Amaralina 
and Nova Brasilia of Itapuã, observing how they  present themselves and what 
they mean to this group, once they are regarded as a vivid place, the place of 
being, with objects and actions. We analyzed how a structure of opportunity, 
regarding the respect gave to education and work, can interfere in the choices 
and future of this generation, when studying and work are seen as the main 
source of social integration. To achieve this goal, we sought to understand the 
effect of the place in the life of these citizens, with age range from 15 to 29 years 
old, and how social segmentation has been impacting in the access to jobs and 
education, as well as, how the coexistence in the housing places, with the lack 
of goods and the violence, can impact in the life project of the youth at these 
places. As mentioned, this research reflects the reality of Nordeste de Amaralina 
and Nova Brasilia de Itapuã . Two groups were chosen to the implementation of 
the interviews: A ) young in the ‘“nem nem”’ (neither work nor study) condition.  
B) a university student from the outskirt. A study of the process of a change of 
willingness, from the path of education and work, regarding the importance of 
these personal experiences to the integration of a new generation in the society 
was carried out.  Hitherto, all the discussion highlights how the social dynamics 
in big cities is maintained by the huge gap between the social classes in Brazilian 
metropolis. It is patent that different boundaries appear in the life path of the 
young people. Concerning Nova Brasilia, the distance from the center of the city, 
while to those who live in Nordeste de Amaralina, the violence and the 
stigmatization of the territory helps to reshape the life path of the youth. For this 
reason, the results of this research call the attention to the direct interference, 
and sometimes decisive, of the neighborhood in the life of this social group, 
supporting the idea that the geographic –territory or social economics- works as 
a segregation mechanism that makes harder the access to the structure of 
opportunities, denying them what we call the “right of the city”. 

Key words: Segregation. Place effect. Habitus . Youth. Suburb. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O presente trabalho consiste em um estudo inspirado em um debate 

sociológico sobre o efeito do lugar na vida dos jovens, com a proposta de analisar 

o acesso desses cidadãos aos serviços urbanos básicos, no que diz respeito à 

educação e ao trabalho, que se instituíram, historicamente, como as principais 

vias de integração das novas gerações sob a lógica da equidade social.  

Com base na análise de muitos dados secundários na trajetória dos 

jovens, aqui correspondendo ao intervalo dos 15 aos 29 anos, podemos observar 

de que forma o bairro se apresenta para os indivíduos dessa faixa etária, como 

o território vivido, usado, o lugar da existência, com objetos e ações. Conforme 

ressalta Santos (1996), é o uso do território e não o território em si mesmo que 

faz dele objeto de análise social, e o que ele tem de permanente é ser nosso 

lugar de vida, da vida cotidiana.   

Partindo da premissa básica da Sociologia de que toda forma de pensar 

é condicionada socialmente, buscou-se desenvolver uma investigação que 

contribuísse para a compreensão dessa especificidade que é a juventude e sua 

relação com o local de moradia.  Esse território existe não apenas como um pano 

de fundo, com seu caráter estritamente físico, mas se apresenta à sociedade 

com sua estrutura de oportunidades, que é relativizada por categorias como 

classe, geração, gênero e raça.   

Toda essa discussão evidencia como a dinâmica social das grandes 

cidades está sustentada nas grandes distâncias entre as classes sociais. 

Consequentemente, ocorrem os fenômenos de diferenciação, segmentação e 

segregação residencial no território das grandes metrópoles brasileiras, tudo isso 

combinado com os mecanismos históricos de separação social, dotando as 

desigualdades sociais de novos conteúdos pouco conhecidos.  

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO  

As crianças e os jovens são os candidatos em potencial a futuros adultos   

excluídos da nova economia, eliminando as possibilidades integrativas e 

assimiladoras da grande cidade. Esse cenário surge em um momento de 
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redemocratização e avanço da modernização capitalista, gerando uma grande 

contradição, pois a escola, a política e o mercado criam modelos sociais 

homogêneos de integração, baseados em estilos de vida das classes médias, 

demonstrando que as oportunidades sociais se distribuem de maneira desigual 

(RIBEIRO, 2005).  

Kaztman (1999) afirma que as estruturas de oportunidades se definem 

com a possibilidade de acesso a bens e serviços e ao desempenho de atividades 

que proporcionem um nível aceito de bem-estar social, que está diretamente 

atrelado ao acesso a emprego de qualidade, ao pleno emprego. Com base neste 

argumento a proposta do presente trabalho é de compreender como a trajetória 

dos jovens na periferia vai sendo demarcada pela distribuição de oportunidades.   

As variações no percurso de vida podem ser desencadeadas por eventos 

vivenciados, que agem de forma conjunta com a socialização, podendo 

ocasionar disposições diferentes na trajetória dos jovens de uma mesma origem 

social. De uma maneira dialética, as contradições e conflitos, associados à 

posição dos indivíduos na estrutura social, vão estabelecendo os percursos de 

vida.   

Questiona-se, portanto, de que forma o espaço importa e/ou interfere na 

trajetória dos jovens, delimitando fronteiras que acabam barrando, literalmente, 

o acesso desses cidadãos a direitos básicos como uma educação de qualidade 

e condições dignas de trabalho. Na medida em que isto corresponde a um 

cerceamento do exercício pleno da cidadania ao jovem de origem pobre 

constitui-se fator preponderante em suas escolhas e posicionamento ante a 

sociedade atual.   

A pesquisa foi cuidadosamente planejada, primeiramente, quanto à 

escolha dos bairros, considerando os critérios de proximidade e dsitancia do 

Centro da cidade, na qual se localizam os serviços básicos, definindo-se dois 

bairros periféricos de Salvador, Nordeste de Amaralina 1  e Nova Brasília de 

Itapuã, um mais próximo do(s) centro(s) da cidade e o outro mais distante. Para 

este estudo, foram definidos dois perfis de jovens a serem analisados: a) o jovem 

                                            
1  Constantes toques de recolher dificultaram a minha circulação no bairro. Mesmo 

contando com a colaboração e apoio de colegas que residem na região, foi muito difícil 

realizar as entrevistas nessa localidade.  
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que não estuda e não trabalha, denominado de jovem ‘“nem nem”’ e b) o jovem 

universitário da periferia.   

Toma-se como referência a discussão sobre efeito do território e os 

padrões de segregação socioespacial nas cidades brasileiras, o que é abordado 

a partir de uma grande escala, por meio da qual se identifica que a distância 

entre centro e periferia é relativamente grande e explica a distância social. 

Considera-se, também, a microescala da segregação, que é a identificação da 

proximidade física de grupos sociais diferentes, ou seja, bairros de classe média 

próximos a bairros pobres e ou favelas (ANDRADE E SILVEIRA, 2013). 

Estabelecemos a proposta de pesquisar no complexo do Nordeste de 

Amaralina, um enclave com bairros pobres próximos a bairros de classe média, 

que então se enquadra na microescala da segregação, e em Nova Brasília de 

Itapuã, um bairro mais distante do centro da cidade, compondo a macroescala 

da segregação. A questão era perceber se existiam diferenças no acesso dos 

jovens à estrutura de oportunidades, de acordo com a escala da segregação em 

que se inseriam.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA: O DIREITO À CIDADE  

 

O desenho desta investigação está diretamente relacionado com a minha 

trajetória de formação em Sociologia, desde a graduação, no processo de 

iniciação científica, através de projetos relacionados à área temática da 

reprodução social, com estudos voltados para a família, condições de vida e 

sociabilidade.   

Na dissertação de Mestrado, a proposta foi de compreender como ex-

educandos de duas instituições com programas de socialização para 

adolescentes em situação de risco social reelaboram em suas práticas, o que 

lhes foi transmitido, considerando a posição desses no espaço social e sua 

inserção familiar.  

Toda a pesquisa nos permitiu identificar que, ainda que se considere o 

trabalho de instituições como o Projeto Axé e a Fundação Cidade Mãe, numa 

perspectiva inovadora e até paradigmática, percebe-se que as instituições 

correspondem a apenas uma instância no processo de formação desses 
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sujeitos. O máximo que se consegue nesses espaços é agregar um volume de 

capital cultural aos jovens, o que é também relativo às disposições duráveis de 

cada sujeito.  

Isso não garante, portanto, a sua real e efetiva socialização, visto que, 

geralmente, retornam ou não se apartam da convivência com paradigmas sociais 

de costume e não lhes é permitido, em tempo regular, o acesso à estrutura de 

oportunidades que lhes dariam outras possibilidades, para além dos modelos da 

marginalidade e outros de pouca representatividade social nos quais se 

espelham.   

Fazer parte da linha de pesquisa Trabalho, desigualdades reprodução 

social, tem contribuído com informações e conhecimentos que alimentam o meu 

interesse pela pesquisa, assim como a minha participação, em 2009, num curto 

espaço de tempo na pesquisa Metrópoles, Desigualdade Sócio-Espaciais e 

Governança em Salvador (integrado ao Observatório das Metrópoles, financiado 

pelo PRONEX/CNPQ/FAPESB e realizado pelo CRH-centro de Recursos 

Humanos, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e o Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Federal da Bahia, UFBA).  

Nesse projeto, participei de uma pesquisa no Nordeste de Amaralina, 

elaborando um recorte metodológico para perceber como o acesso a 

oportunidades sociais pode estar atrelado à forma de ocupação do espaço. Essa 

pesquisa possibilitou o conhecimento de uma instituição denominada Cipó - 

Comunicação Interativa, uma ONG que tinha um trabalho no Beco da Cultura, 

Nordeste de Amaralina (2007-2010) e estavam mudando de endereço em função 

da necessidade de apresentar a cidade ao jovem. Em uma matéria de jornal 

fizeram o seguinte comunicado:  

 

 [...] o instituto prefere uma área que dê visibilidade ao aprendizado 

dos alunos, também proporcione a eles vivência fora da zona que 
residem. É dar a eles o direito à cidade, fazê-los enxergar que são 
cidadãos com os mesmos direitos que qualquer outro habitante. 
(ATARDE, 2009) (Grifo nosso). 

 

 A referência ao O ‘direito à cidade’ tem sido um tema recorrente nas 

discussões mais contemporâneas sobre a vida urbana. O trecho acima destaca 

a percepção da ONG que realizava um trabalho com jovens no Nordeste de 
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Amaralina, um dos bairros analisados nesta pesquisa, com um discurso enfático 

sobre a necessidade de proporcionar o ‘direito dos jovens à cidade’.  

Essa foi uma questão que instigou o presente trabalho, quando no trecho 

do jornal supracitado a ONG justifica a mudança de sede , ou seja asaída do 

bairro pela falta de visibilidade e de acesso a oportunidades outras que permita 

os jovens desfrutarem de direitos e exercerem deveres como cidadãos críticos 

para além das fronteiras socioeconômicas.  

Partimos da seguinte indagação: como questionar o direito à cidade visto 

que o bairro de referência era o Nordeste de Amaralina, situado como um 

enclave2 na cidade de Salvador, um bairro pobre localizado numa área central 

da cidade, que tem em suas proximidades bairros de classe média e média alta?  

Tal discurso parece fazer referência à negação do acesso à cidade para 

uma camada da população. Diante disso, propôs-se discutir essas fronteiras que 

separam os jovens da cidade, visando a uma melhor compreensão desse 

afastamento e de seus efeitos/consequências na trajetória dos jovens.  

Outra questão que se impõe é quanto à real possibilidade de se observar 

a segregação, visto que não há dispositivos legais de separação entre os grupos, 

como nos guetos americanos. No entanto, pode-se notar graus de 

distanciamento, que embora não sejam tão extremos, são muito elevados.  

Questionou-se, ainda: de que maneira se pode demonstrar o isolamento 

para populações de baixa renda e como determinantes da segregação? 

Operacionalmente na contemporaneidade, não é uma tarefa fácil. E mais: quais 

critérios considerar para afirmar a existência da segregação?   

Uma das soluções aqui propostas é tratar a questão utilizando dois outros 

sentidos da segregação, relativos à desigualdade e à separação. Desigualdade 

de acesso será a forma de abordar o tema da distância entre grupos sociais, o 

que pode significar isolamento para a população de baixa renda.  

A separação e a desigualdade de acesso se constroem e reconstroem 

mutuamente, por isso precisam ser analisadas dinamicamente, visto que os 

grupos não apenas se localizam separados entre si, mas, devido a isso têm 

                                            
2 Esse é um conceito que será discutido posteriormente, mas faz referência a uma espécie de 

mancha na ocupação do solo urbano, que demarca a diferencia entre os bairros vizinhos.  
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acesso diferenciado às oportunidades e equipamentos vigentes na cidade, 

conforme Marques (2005).  

 

 1.3 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS  

 

 A sociologia tem sido definida como uma das ciências sociais que 

possibilita a utilização de diferentes perspectivas de investigação e métodos de 

pesquisa. Na obra de Marx, concebe-se a lógica dialética que se contrapõe à 

lógica formal, presente nas ciências da natureza. Com base nesse pressuposto, 

formulou-se a concepção do materialismo histórico, no qual a dialética é 

apreendida através dos movimentos intrínsecos ao conhecimento, como forma 

e conteúdo, aparência e essência, e no qual a história deve ser capturada na 

acepção de processo, de contradição e de superação (ARON, 2002, p. 723).  

Nesse sentido, Lefebvre (1968) afirma que, como fonte de processos 

sociais, a história é reveladora e não descritiva. Para o pesquisador, isso significa 

optar entre apreender a realidade pelo despojamento das representações e tudo 

o mais que mistifica a própria consciência, ou apreendê-la no que ela tem de 

concretude.     

Em busca dessa apreensão da realidade Braga e Santana (2009, p. 223) 

destacam a proximidade entre o diagnóstico elaborado por Burawoy e o que foi 

constatado por Bourdieu, ou seja, o aumento de interesse por uma ‘sociologia 

pública’, que estaria, em parte, relacionado com uma reação ao “avanço 

generalizado da privatização”. Em seguida, a fim de elucidar essa comparação, 

os autores apresentam a seguinte definição:  

  

Por sociologia pública, Burawoy (2005) compreende genericamente 
um “estilo” de se fazer sociologia “engajada” e que não confunde a 
indispensável busca da objetividade científica – com todas as 
exigências éticas e compromissos valorativos inerentes a essa busca 
– Com a adoção ostensiva de uma neutralidade moral, ou mesmo 
política.  (BRAGA; SANTANA, 2009, p.23) 

 

Na reflexão dos autores acima, discute-se o interesse em restabelecer um 

estilo de fazer sociologia que procura iluminar os elos existentes entre os 

problemas considerados privados e os desafios públicos a partir de certa 
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centralidade axiológica dos conhecimentos dos sujeitos subalternos, ou mesmo 

do senso comum. Trata-se, portanto, de uma nova forma de elaborar e divulgar 

os conhecimentos no campo dessa disciplina, em consonância com a 

necessidade da crítica permanente ao momento histórico atual de privatização, 

degradação do mundo social e avanço do neoliberalismo (BOURDIEU, 1998).   

Dando continuidade às indagações “sociologia para quem?” e “sociologia 

para quê?” como questões bourdieusianas, Braga e Santana (2009, p.224) as 

consideram realmente significativas para qualquer modalidade de sociologia 

reflexiva, seja ela “crítica” ou “pública”, o que abrange essa preocupação 

reflexiva de fundo: a sociologia pública orgânica que se interessa por uma 

imagem pública da sociologia, desde a apresentação dos resultados científicos 

até a redação do material didático.  

Tudo isso, porém, exige do pesquisador uma postura pautada na ética e 

na coerência da construção do objeto e dos pressupostos analíticos de 

investigação que o orientam. A criação de sua metodologia pressupõe “[...] um 

conjunto de princípios e regras capazes de distinguir na realidade complexa, 

manifestações e comportamentos diversos, a fim de compará-los, analisá-los, 

avaliá-los.” (COSTA, 2005, p. 338).  

É, assim, tarefa do cientista social a construção do seu objeto de estudo. 

Os conceitos, instrumentos e técnicas de pesquisa são guiados por instruções 

fundamentais para prosseguir com o devido procedimento investigativo.   

Entende-se, portanto, que há uma relação direta entre os conceitos e o 

modo de abordar a realidade na qual o pesquisador deverá utilizar indicadores 

que se constituem em elementos empiricamente perceptíveis que os traduzem. 

Nesse sentido, o papel da teoria é fundamental para a conceituação e escolha 

dos indicadores. É ela que permite recortar a realidade: “[...] A teoria formula o 

problema sob a forma de conceitos que, por sua vez, se traduzem em 

indicadores que são empiricamente apreensíveis e que funcionam como seus 

‘sintomas’.” (COSTA, 2005, p. 338).   

O traçado metodológico vem se compondo no processo de doutoramento 

e, como coloca Bourdieu (2006), é um trabalho de grande fôlego, com uma 

sociologia que não quer ser neutra, pois, no fazer desta tese, em diversos 

momentos, fui convidada a refletir sobre o uso da sociologia. Isso se deu desde 

o encontro com os jovens para entrevistas, quando aqueles na condição “nem 
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nem” perguntavam insistentemente se a entrevista era uma porta de entrada 

para ‘trabalho’, mesmo após terem sido informados do objetivo da pesquisa.   

Propôs-se, assim, estabelecer uma relação dialética entre teoria e 

empiria, pois o embasamento teórico, condição indispensável para construção 

do objeto, ilumina o empírico, assim como esse pode rejeitar ou atualizar a teoria.  

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é investigar como a 

organização social do território interfere, de forma negativa ou positiva, e 

desorienta ou reorienta a trajetória dos jovens na periferia da cidade. De forma 

específica, buscou-se: i) observar a visão que os jovens têm de si mesmos, 

considerando o contexto sócio-econômico em que estão inseridos; ii) identificar 

as principais barreiras/dificuldades que se impõem a esses jovens, afastando-

lhes do ‘direito à cidade’ ou levando-lhes a sair do bairro em busca das 

oportunidades.   

Quanto à concepção adotada para contemplar os objetivos geral e 

específicos desta pesquisa, parece-nos mais adequado utilizar o conceito de 

“efeito do lugar” proposto por Bourdieu (1997), a fim de compreender como o 

lugar ocupado pelos jovens na periferia se dá através dos capitais que indivíduos 

e grupos possuem e, concomitantemente, permite acesso a várias formas de 

capitais inscritas no território.  

Estaremos nos referindo aos capitais a partir da proposta analítica de 

Bourdieu, que apresenta o capital cultural, o econômico, o simbólico e o social 

como formas de situar o indivíduo em um campo, em um espaço social e de 

analisar a reprodução social a partir da posse e volume dos diferentes capitais 

que atuam de maneira imbricada (BOURDIEU,1996, 2006).  

Assim, a perspectiva é de avançar na complexa relação entre espaço 

físico e estrutura do espaço social. Nesse sentido, a proposta é de testar a 

seguinte hipótese: os jovens da periferia da cidade têm suas trajetórias 

demarcadas pela estrutura de oportunidades que lhes é apresentada no espaço 

de moradia.  

Ao analisar as trajetórias distintas, os percursos dos jovens, a proposta é 

de uma leitura dialética sobre a juventude. Compreendendo que não basta 

pensar no protagonismo juvenil, na iniciativa dos jovens, existem questões 

estruturais, aqui trabalhadas a partir do conceito de estrutura de oportunidades 

que atuam nos espaços de moradia e interferem nos percursos dos jovens, 
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configurando assim a “ fronteira do lugar”, o que se torna visível nos relatos sobre 

episódios de violência, nos estigmas associados ao bairro, na situação das 

escolas, na relação com a cidade, a relação centro-periferia.   A questão é de 

que maneira o espaço (social e físico) importa e/ ou existe como fronteira na 

trajetória dos jovens.  

A utilização da noção de trajetória na pesquisa em Ciências Sociais traz 

à tona o debate epistemológico entre o objetivismo e o subjetivismo, explicação 

e compreensão. Tomaremos, aqui, mais uma vez, a contribuição de Bourdieu 

(1986) para confirmar a nossa proposta de estudar a trajetória dos sujeitos como 

as posições ocupadas por um agente em um espaço em constante 

transformação.      

Concordamos com a tese de que a análise de trajetória para fazer sentido 

nos estudos das ciências sociais precisa estar situada na realidade concreta, 

objetiva. Nesse sentido, a presente pesquisa visa a estudar como jovens 

moradores da periferia da cidade apresentam em suas trajetórias um processo 

de acesso e utilização da estrutura de oportunidades que lhes é apresentada a 

partir do local de moradia, assim como, quais os eventos que concorrem para 

que jovens de uma mesma origem social, tenham percursos distintos.  

Segundo Pereira (2016), pontos de virada podem interromper padrões 

regulares nas trajetórias de vida. Ao término do Ensino Médio, os jovens 

precisam decidir se continuam estudando, ingressam na faculdade ou se entram 

no mundo do trabalho e essas escolhas estão muito relacionas com a posição 

do sujeito na estrutura social, as condições objetivas de existência, assim como 

outros pontos de virada, a exemplo da gravidez, morte, separação, divórcio, que 

podem  também redirecionar  o percurso do jovem.  

A perspectiva de Bourdieu (1994, 2008) compõe o quadro de análise 

teórica para explicar as trajetórias dos jovens a partir das fronteiras do lugar, pois 

permite identificar as estratégias de acesso dos agentes para dar continuidade 

à sua trajetória enquanto jovem, se a juventude enquanto categoria geracional é 

aquela fase da vida em que se vive uma espécie de moratória social, mas uma 

moratória referenciada pela posição social dos sujeitos na estrutura social. 

Nesse momento, o percurso vai sendo construído, e as estratégias elaboradas 

a partir da posição social dos agentes.  
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1.4 A COLETA DE DADOS   

 

 Entre os procedimentos utilizados, destacamos primeiramente a 

pesquisa documental, que aconteceu a partir de acesso a dados secundários 

sobre o Nordeste de Amaralina, a princípio, em órgãos da Prefeitura da cidade, 

como a Fundação Gregório de Matos, além da prefeitura-bairro de Itapuã, para 

o bairro de Nova Brasília de Itapuã. Nesses locais, foi possível ter acesso a 

alguns dados sobre a concepção da política urbana para a periferia da cidade e 

a recortes antigos de jornal, retratando o processo de consolidação dos bairros 

do ponto de vista urbanístico, assim como acesso à base eletrônica de dados do 

Censo Escolar, sites de jornais e dados do IBGE.   

Quanto ao recorte empírico, realizamos entrevistas com os jovens e 

algumas lideranças dos bairros, além de ‘grupo focal’ e ‘roda de conversa’, e 

ainda visitas técnicas às escolas. Sobre essa estratégia de levantamento de 

dados, a partir de grupos, Gatti (2005) afirma que o grupo focal possibilita a 

apreensão de processo e conteúdos cognitivos mais coletivos e acredita que a 

técnica permite viabilizar a expressão de experiências que poderiam ser pouco 

desenvolvidas em entrevistas individuais.  

Desse modo, a partir dos contatos prévios com os representantes de 

bairros foi possível para reunir os jovens, alvo da pesquisa, o trabalho de campo 

teve início em 2015, no Nordeste de Amaralina, um complexo composto pelos 

bairros do Nordeste, Vale das Pedrinhas e Santa Cruz. A nossa pesquisa, porém, 

concentrou-se no Nordeste e na Santa Cruz. Em seguida, iniciamos a pesquisa 

em Nova Brasília de Itapuã.  

Fazer o trabalho de campo na periferia da cidade não é algo novo para 

mim, pois, no meu Mestrado, estive pesquisando em bairros periféricos. Nesta 

nova ocasião, contudo, enfrentei muitas dificuldades para localizar os jovens e 

realizar as entrevistas em especial na região Nordeste de Amaralina.  

As idas ao bairro do Nordeste e da Santa Cruz aconteciam sempre na 

companhia de colegas e amigos que conheciam o bairro e, várias vezes, estava 

a caminho do campo quando recebia o aviso que aquele não era um dia bom 

para ir até lá. Em decorrência disso, inclusive, era difícil fazer a documentação 
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de imagens do trabalho, cheguei a ser advertida algumas vezes sobre as 

fotografias. Fui sempre orientada a não ir sozinha para o campo, mas nem 

sempre isso foi possível.   

Diante dessa realidade do campo de estudo, as entrevistas foram 

realizadas em diferentes locais: no Colégio Polivalente fiz entrevista com 03 

jovens universitários, no campus da UFBA, nas residências e outra na soverteria 

da Santa Cruz.  

Em Nova Brasília, a “roda de conversa” ocorreu em uma escola de bairro 

e a maioria das entrevistas aconteciam nas casas, ainda que muitas na porta da 

casa, como se a soleira fosse a divisão. Nas casas mais pobres e entre os jovens 

“nem nem”, evitavam apresentar o seu local de residência.  

Para as entrevistas com os jovens de 15 a 29 anos, preparamos um roteiro 

com o objetivo de coletar dados desde a composição familiar até a trajetória de 

estudo e trabalho e, ainda, com questões sobre o uso do espaço de moradia, o 

uso da cidade e as aspirações e os seus projetos.  

Toda entrevista tinha início com um esclarecimento sobre o objeto da 

pesquisa e a solicitação para realizar a gravação. As primeiras questões giravam 

em torno de conhecer a estrutura familiar do entrevistado, sua condição 

socioeconômica, o arranjo familiar, o número de moradores do domicílio com 

idade, relação de parentesco, renda, escolaridade. Um segundo bloco de 

questões tratava da trajetória escolar e de inserção no mundo do trabalho, 

enquanto um terceiro bloco, sobre o lugar de moradia, a relação com a cidade. 

Depois, um quarto bloco investigava a percepção da desigualdade e por fim uma 

indagação sobre os projetos para o futuro.    

Na perspectiva da pesquisa exploratória, realizamos uma roda de 

conversa em Nova Brasília de Itapuã e dois grupos focais em duas escolas que 

atendem ao complexo Nordeste de Amaralina. Um dos grupos foi realizado no 

Colégio Estadual Polivalente e outro no Colégio Estadual Manoel Devoto, no 

bairro vizinho do Rio Vermelho.  

Após muitas idas aos colégios e tentativas de conciliar os horários vagos, 

respeitando a rotina dos estudantes, realizei o grupo focal com a anuência dos 

mesmos, que assinaram um termo de consentimento e permitiram a gravação 

da nossa conversa.   



29 
 

No grupo focal realizado no Polivalente, os estudantes estavam cursando 

o 3º. ano do Ensino Médio, com idade entre 17 e 21 anos. No Manoel Devoto, 

foi realizado um grupo focal com alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio, na faixa 

etária de 16-18 anos e, de fato, nesse encontro, os jovens falaram de diferentes 

assuntos, como a trajetória do jovem no bairro periférico, o projeto de vida, o que 

fazer com a conclusão do período escolar. Isso deu o tom maior à nossa 

conversa, demonstrando a preocupação com a própria fase da vida, período de 

formação, elaboração de projetos de vida que garantam a integração a 

sociedade.  

Outro tema que foi bastante efervescente foi o da convivência com o 

tráfico e situações de violência, algo presente nas periferias da cidade e que 

levou a diferentes posturas dos jovens.  

Utilizamos a técnica amostral da “bola de neve”, em que o indivíduo 

selecionado para entrevistas vai indicando sua rede de conhecidos (VINUTOO, 

2014). Destarte, realizamos, entrevistas com os jovens no Nordeste de 

Amaralina, Santa Cruz e Nova Brasília de Itapuã, perfazendo um total de 31 

jovens entrevistados, 16 na condição “nem nem” e 15 universitários; já no grupo 

focal, que aconteceu no Colégio Polivalente, 8 jovens participaram e, no Manoel 

Devoto, tivemos 12 jovens.  

A decisão de entrevistar o jovem que não estuda e não trabalha visa  

perceber como a vulnerabilidade se apresenta na periferia e, ao mesmo tempo, 

conhecer quem é esse sujeito, em processo de desfiliação que, em uma fase da 

vida, como a juventude, que não está trabalhando, nem estudando, e/ou até nem 

procurando emprego. O outro grupo, o dos jovens universitários, foi escolhido 

por representar, a possibilidade de ascensão positiva para o jovem da periferia.  

No trabalho de campo e durante as entrevistas, também no grupo focal, 

estivemos sempre procurando perceber as diferentes formas de comunicação 

que emanam no campo empírico. Assim, muitas vezes, quando um jovem falava 

da segurança no bairro, muitos apontavam melhoria com a instalação da Base 

Comunitária de Segurança e outros demonstravam, na fala e nos gestos, uma 

certa insegurança. Tentou-se, desse modo, captar a voz do informante nas suas 

diferentes expressões, observando as contradições e o seu verdadeiro 

significado.  
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Como outras técnicas de pesquisa, a entrevista é também uma forma de 

interação social, onde se cria uma situação social fictícia, um espaço em que os 

sujeitos sociais falam de si mesmos e de tantos assuntos, incitados por uma 

linguagem que, muitas vezes, afasta-se da sua realidade. O fato de ter 

conhecimento disso possibilita ao pesquisador adaptar a linguagem ao contexto 

da entrevista e à posição de classe do sujeito. Assim, procurou-se sempre seguir 

o roteiro previamente estruturado, o qual se ampliava e ou se adaptava a cada 

entrevista. Permitindo perceber que alguns apresentavam dificuldade para 

compreender as perguntas e para se expressar, o que foi mais frequente com os 

jovens “nem nem” em Nova Brasília de Itapuã.  

 A proposta inicial era realizar as entrevistas na casa dos jovens, mas 

devido a circunstâncias comuns a qualquer tipo de pesquisa, a maioria dos 

jovens preferiu conceder a entrevista em outros espaços contrários ao da casa, 

como rua, praças e local de estudo. Muitas foram realizadas na UFBA.  

A primeira entrevista foi realizada no Colégio Polivalente, quando eu lá 

estava para agendar o grupo focal e adentrou a escola um ex-aluno que já estava 

na Faculdade. Logo que fui apresentada a ele, solicitei a entrevista e ele 

concedeu. Outras vezes fui recebida na porta da casa e ali mesmo realizei a 

entrevista. Nesses casos, a vontade dos entrevistados era sempre respeitada. 

Mas, por outro lado, tudo isso nos remete a pensar em uma provável resistência 

em mostrar sua casa, o local de moradia, seu espaço. Esse aspecto foi 

considerado ao longo de todo o trabalho.  Tudo isso pode ser compreendido se 

consideramos que falar de si mesmo para um outro, envolve certa empatia ou 

constrangimento.  

Alguns problemas aconteciam no trabalho de campo. Entrevistas 

marcadas eram suspensas por causa da ausência de ônibus no local e da 

suposta insegurança. Muitas vezes ficava difícil remarcar. Alguns jovens 

resistiam a consentir um horário ou não tinham interesse em participar da 

pesquisa. No entanto, outros jovens colaboraram concedendo as entrevistas 

com bastante espontaneidade e, como ocorreu em vários encontros, o ato de 

desligar o gravador deixava os entrevistados mais à vontade para falar de suas 

trajetórias e questões familiares.  

O roteiro de entrevista incitava os jovens a falarem de si mesmos, da sua 

trajetória, de questões pessoais. Diante disso, na maioria das vezes, alguns se 
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mostravam tímidos e não queriam falar e com outros era estabelecida uma 

situação de sociabilidade que implicava em uma entrevista que tomava o rumo 

de uma conversa, a qual exigia certa “vigilância” do pesquisador. As pessoas 

começavam a falar de suas intimidades, desabafavam com emoção, exigindo 

uma posição do entrevistador que não podia ser neutra.   

Alguns jovens foram entrevistados mais de uma vez, através de aplicativo 

da rede social WhatsApp, em especial os jovens do Nordeste e Santa Cruz, no 

período em que a região estava sem transporte público, em função da 

territorialização da violência. Para o tratamento dos dados, adotei a estratégia 

da transcrição dos áudios, transformando os discursos orais em textos e em 

seguida uma leitura dos dados, à luz da teoria, para um entendimento da 

trajetória dos sujeitos da pesquisa.   

 

1.5 A ESTRUTURA DA TESE  

 

A tese está organizada em cinco capítulos, além desta Introdução e das 

considerações finais. Aqui, apresentamos o tema, a justificativa para escolha, a 

problemática da pesquisa e os conceitos teórico-metodológicos centrais do 

trabalho, objetivos, hipótese, metodologia e um relato da pesquisa de campo.  

O Capítulo 2, intitulado de Situando o direito do jovem à cidade, apresenta 

a interpretação de diversos autores sobre a cidade e, em seguida, discute o 

conceito de estrutura de oportunidade correlato ao efeito do lugar de Bourdieu, 

para compreender como a posição social dos sujeitos está relacionada com os 

capitais, em especial os capitais cultural e econômico, inscritos no território.  

 No Capítulo 3, A vulnerabilidade social e as faces da periferia, discutem-

se as raízes históricas da vulnerabilidade social e sua relação com a posição dos 

jovens na periferia da cidade.  

 O Capítulo 4, por sua vez, A construção social da juventude, apresenta 

um esforço teórico para abordar a juventude, como resultado de um processo de 

construção social e numa perspectiva dialética com a contribuição de leituras 

clássicas e contemporâneas sobre juventude.  

O Capítulo 5, denominado, Segmentação Social Salvador é uma 

apresentação dos territórios, dos bairros pesquisados. A partir de um breve 
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histórico dos bairros, procura-se apresentar a vida cotidiana neles, o processo 

de segmentação social e a estrutura de oportunidades.  

O Capitulo 6, O Efeito do Lugar na vida dos jovens, discute a trajetória de 

educação e trabalho de dois grupos de jovens, o jovem universitário na periferia 

e o jovem na condição “nem nem”, nos bairros pesquisados.   

Nas Considerações Finais, expõem-se algumas conclusões, a partir da 

proposta da pesquisa e dos dados analisados.   
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 2 SITUANDO O DIREITO DO JOVEM À CIDADE  

 

  

Lefebvre (2001) apresenta a sua discussão sobre a cidade, assinalando 

a importância da industrialização como imperativo para expor a problemática 

urbana. No entanto, reconhece, como nos mostra a história, que a existência da 

cidade antecede a industrialização.  

De início, o autor já nos apresenta a cidade como obra. Essa é uma leitura 

muito significativa para dar conta da sua visão sobre a cidade, sobre o modo de 

vida urbano. Enfatiza que a cidade é uma obra cujo valor de troca se sobrepõe 

ao valor de uso, o que configura uma sociedade capitalista. Ao situar a 

industrialização, vai delineando as diferenças no modo de produção de riqueza 

para uma burguesia que conta com um poder centralizado. Uma cidade 

predomina sobre as outras. Cada cidade, com suas especificidades, assume um 

modelo de organização urbana.  

O processo de industrialização, como um modo de produção que inaugura 

um padrão de cidade, com poder centralizado, com controle racional do tempo, 

como já foi muito estudado, requereu uma mão-de-obra especializada e disposta 

para um tipo de trabalho e condições para determinada produção.  

O que vai ter um impacto no modo de vida é a relação entre a produção e 

a reprodução social, daí um modo de vida urbano, que nos coloca a 

complexidade entre a realidade industrial e a realidade urbana, um processo 

dialético, que é difícil de ser elucidado, como aponta Lefebvre (2001). Esse 

contexto, porém, foi, ao longo da história, apresentando-nos o quanto que as 

cidades, após a industrialização, assumem bem mais o seu valor de troca do que 

o valor de uso.  

Nos centros urbanos, arrodeados de aglomerações humanas, “mini 

favelas”, as pessoas se deslocam para periferias distantes, residenciais ou 

produtivas, com sua reserva de mão de obra que pode até ser o exército de 

reserva atual. Nessa perspectiva, “[...] o fenômeno urbano se estende sobre uma 

grande parte do território, nos grandes países industriais. Atravessa alegremente 

as fronteiras nacionais [...]”. (LEFEVBRE, 2001, p.10). 
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Ao discutir o processo de industrialização e o surgimento das cidades, 

Lefebvre (2001) utiliza a metáfora do tecido urbano, que se refere a uma espécie 

de rede de malhas, que se espalha sob o território, deixando escapar lugarejos, 

regiões, ocasionando um certo despovoamento de uma região e o crescimento 

das periferias das cidades, assim como de redes de serviços, como bancos, 

comércio, indústria  e habitação. Esses espaços, geralmente, caracterizam-se 

por um modo de viver específico do urbano, com delimitado nível de vida social 

e cultural, com sistemas de organização da vida urbana como água potável, 

eletricidade, gás de cozinha, o carro, a televisão, os utensílios de plástico. Tudo 

isso se constitui como ícones de um sistema de valor que requer sistema de 

serviço específico.  

Entre os sistemas de valores, o autor aponta os costumes, o lazer, a 

preocupação com a segurança e, nesse cenário, forma-se uma racionalidade 

divulgada pela cidade. Mas, entre as malhas do tecido urbano existem ilhotas de 

ruralidade. A relação urbanidade e ruralidade que o autor apresenta, como algo 

que pode se intensificar e, até nos países mais industrializados, é perceptível, 

hoje, nas periferias, uma mistura, um conflito entre o rural e o urbano: as tensões 

que acabam mostrando o que se escondia sob o tecido urbano. Diante disso, 

Lefebvre (2001, p.12), afirma:  

 

O núcleo urbano torna-se, assim, produto de consumo de uma alta 
qualidade para estrangeiros, turistas, pessoas oriundas da periferia, 
suburbanos, sobrevive graças a este duplo papel: lugar de consumo e 
consumo de lugar. Assim os antigos centros entram de modo mais 
completo na troca e no valor de troca, não sem continuar a ser valor de 
uso em razão dos espaços oferecidos para atividades específicas.   

 

Nessa abordagem, a cidade após a industrialização, tem como uma de 

suas consequências a perda do sentido da vida urbana. Todavia, a tese é bem 

específica, pois o direito à cidade não é o direito a uma casa, a uma rua 

pavimentada, um teto. Trata-se de algo essencial, do cotidiano da vida urbana, 

a cidade como lugar do encontro, o direito a habitá-la, moldá-la em função dos 

valores de uso. Com uma incursão histórica, o autor nos mostra como o valor de 

troca vai se sobrepondo ao de uso após a industrialização e os centros urbanos 

se transformam em centros de consumo, centros de poder. Numa sociedade 

capitalista, é a materialização da luta de classes que vai se mostrando.  



35 
 

 Conforme Lefebvre (2001, p. 15), “A vida urbana pressupõe encontros, 

confrontos das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos 

(inclusive no confronto ideológico e político) dos modos de viver, dos padrões 

que coexistem na Cidade [...]”.  

Desse modo, segundo o autor, toda essa onda que reclamava por uma 

democracia urbana ameaçava os privilégios da classe dominante, que impediu 

o avanço dessa democracia, expulsando o proletariado do centro urbano. A 

suburbanização dá início a um processo que descentraliza a cidade e, como 

afirma Lefebvre, afastado da cidade o proletariado acabará por perder o sentido 

da obra, vai perder a consciência urbana.   

Esse afastamento do centro urbano supõe que tinham sido relegados para 

os subúrbios e periferias em Paris, logo após o processo de industrialização. Na 

contemporaneidade, percebemos um processo muito similar em que o 

trabalhador urbano e/ ou aqueles em situação de pobreza, em sua maioria, estão 

sempre afastados dos centros urbanos. 

Aqui no Brasil, essa é uma questão importante, pois, ao trabalhar com a 

relação centro periferia, percebe-se que a moradia para o trabalhador foi sempre 

sinônimo de crise habitacional, uma vez que não é entendida como um direito, 

mas o que existe é uma sucessão de projetos para fornecer moradia o mais 

rápido possível e a baixo custo.  

A temática é retomada por Harvey (2014), ao abordar o direito à cidade e 

ao tentar definir as necessidades sociais inerentes à sociedade urbana. Nesse 

sentido, o autor afirma:  

 [...] trata-se de uma atividade de obra e não apenas de produtos e de 
bens materiais consumíveis, necessidade de informação, de 
simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. Através dessas 
necessidades especificadas vive e sobrevive um desejo fundamental, 
do qual o jogo, a sexualidade, os atos corporais tais como o esporte, a 
atividade criadora, a arte e o conhecimento são manifestações 
particulares e momentos, que superam mais ou menos a divisão 
parcelar dos trabalhos. (HARVEY, 2014, p103-104).  

 

 Lefebvre (2001) já falava da dificuldade de lidar com o urbano, enquanto 

objeto científico, mas apresenta formas de tratar esse objeto, sempre 

demarcando a relação entre estrutura, função e forma, estabelecendo uma 

interdependência e autonomia relativa entre elas.  
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Esse sistema de significados precisa ser considerado. O fato de habitar 

aqui ou ali comporta a adoção, recepção, a transmissão de conhecimentos. O 

autor assinala que o fato de diferentes grupos conviverem na cidade não muda 

a situação da separação. Há diferentes interesses, daí as questões estruturais 

se mostram.  

Cada proposta e projeto de reforma urbana põe em questão a estrutura 

da sociedade, quais as vias que deveriam passar por transformação, quais os 

critérios que serão adotados para deliberar sobre a instalação de equipamentos 

urbanos. São questões que nos remetem ao sentido da cidade enquanto espaço 

do conflito entre o valor de uso e o valor de troca.  

O autor concebe que só a classe operária como agente de transformação 

pode alcançar esse direito à cidade como valor de uso e ressalta:  

 

No seio dos efeitos sociais, devidos à pressão das massas, o individual 
não morre e se afirma. Surgem direitos: estes entram para os costumes 
ou em prescrições mais ou menos seguidas por atos, e sabe-se bem 
como esses direitos concretos vem completar os direitos abstratos do 
homem e do cidadão inscritos no frontão dos edifícios pela democracia 
quando de seus primórdios e revolucionários; direitos das idades e dos 
sexos (a mulher, a criança, o velho) direitos das condições (o proletário, 
o camponês), direitos à instrução e a educação, direito ao trabalho, à 
cultura, ao repouso, à saúde, á habitação. Apesar ou através das 
gigantescas destruições, das guerras mundiais, das ameaças, do terror 
nuclear. A pressão da classe operária foi e continua a ser necessária, 
mas não suficiente para o reconhecimento desses direitos. 
(LEFEVBRE, 2001.p 115-116). 

 

 Harvey (2014) coloca a importância de se retomar a sensibilidade de 

Lefebvre para se perceber, por exemplo, a juventude ociosa, perdida nos redutos 

das cidades rebeldes. Mas, assegura que o direito à cidade, hoje, pode ser 

compreendido pelo que vem acontecendo nas ruas, entre os movimentos sociais 

urbanos. Ele faz uma crítica à dificuldade de se ter uma consciência bem definida 

dessa tarefa, pois, apesar dos descontentamentos e das ansiedades urbanas, a 

mobilização e a análise crítica são pouco contundentes. O autor é categórico 

quando afirma que nos falta a coragem para exercer uma crítica mais 

sistemática, de forma a elucidar a realidade, apontar caminhos.  

Nesse contexto, propõe-se fazer um esforço de compreensão do 

processo urbano, e discutir as diferentes concepções sobre a cidade e o bem-



37 
 

estar dos homens e mulheres, como e porque diferentes categorias emergem, a 

fim de explicar o modo de vida urbano.   

 

2.1 AS DUAS ESCOLAS: A AMERICANA E A FRANCESA  

 

 Uma proposta teórica e metodológica para ser compreendida precisa ser 

contextualizada, considerando-se que as teorias e os métodos pertencem a um 

terreno, a um determinado território, em diferentes perspectivas: a geográfica, a 

histórica e a social. Pretendeu-se, portanto, fazer uma reflexão sobre as 

implicações das diferentes linhas de pensamento e sua influência no 

pensamento contemporâneo sobre o urbano.   

Estudos da sociologia urbana apresentam a cidade como uma variável 

explicativa. Diante de várias leituras e interpretações, surgem as Escolas, com 

uma afinidade de pensamentos e ideias convergentes sobre a questão urbana, 

cada Escola com seus seguidores e, nesse contexto, diferentes teorias 

participam do debate sobre a cidade.  

Becker (1996) afirma que a palavra ‘escola’ gera muita confusão, porque 

é possível distinguir pelo menos dois tipos de escolas, as ‘de pensamento’ e as 

‘de atividade’.  

Na escola de pensamento, um grupo de indivíduos tem em comum o fato 

de que outros têm pensamentos semelhantes aos seus, compartilham das 

mesmas ideias. Uma escola de atividades consiste em um grupo de pessoas 

que trabalham em conjunto, mas necessariamente nem todos os membros 

compartilham da mesma teoria, apenas estão dispostos a trabalhar juntos. É um 

raciocínio interessante que nos conduz a pensar a continuidade ou 

descontinuidade de teorias, de métodos e modos de interpretação da realidade 

social, procurando compreender a dinâmica que envolve este processo de 

formação das escolas em circunstâncias históricas e assim entender o 

significado das teorias e dos métodos utilizados no fazer sociológico. 
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2.1.1 O pensamento americano  

 

 Nos estudos da escola de Chicago, dois pontos se destacam, a 

sociologia especulativa e a sociologia da ação. Como observamos 

anteriormente, o pragmatismo presente nessa escola desencadeou o 

desenvolvimento de métodos e técnicas de pesquisa de campo, com uma certa 

preocupação em dar respostas às questões sociais do momento. A intervenção 

do cientista social estava em questionamento.   

O primeiro departamento de sociologia dos Estados Unidos, surge na 

Universidade de Chicago, fundada em 1895, a partir de uma doação de John 

Rockefeler e o primeiro professor de sociologia e chefe do departamento foi 

Small, que, como muitos sociólogos americanos, era pastor protestante, do tipo 

interessado em Reforma social, voltado para o equacionamento dos problemas 

sociais que afligiam as grandes cidades americanas.  

O desafio para os americanos era lidar com a pobreza e a imigração e, 

nesse cenário, Small e outros estudaram a comunidade de imigrantes e a 

pobreza. Em seguida, com a chegada de Robert Park, têm início os estudos mais 

direcionados para a cidade como objeto. Ele escreve um ensaio sobre a cidade, 

no qual a considera como um laboratório para investigação da vida social 

(BECKER, 1996).  

 Consideramos importante destacar que o quadro teórico da Escola de 

Chicago tem origem na filosofia social do pragmatismo e no interacionismo 

simbólico. Como afirma Coulon (1995), no pragmatismo como uma filosofia da 

ação, o conceito de ação consiste numa oposição ao dualismo cartesiano, mas 

pode também ser chamado de filosofia da intervenção social, no sentido de 

controle social, como forma de solução para os problemas coletivos. Esse autor 

destaca, ainda, que os líderes da escola de Chicago fizeram do pragmatismo 

uma verdadeira “filosofia social da democracia”, estabelecendo as raízes do 

empirismo aplicado aos problemas urbanos.  

O interacionismo simbólico é outra vertente de pensamento, que também 

foi adotada pela Escola de Chicago. George Mead (1934-1982) como um dos 

teóricos da corrente interacionista, a partir da sua abordagem sobre o agente 

social, propõe uma síntese entre a abordagem individual e a macrossociológica. 
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É nesse contexto que os métodos de investigação passam a tentar elucidar os 

significados colocados em prática pelos seus agentes no mundo social.   

Os estudos urbanos, desde a Escola de Chicago (1926-1938), têm como 

uma de suas inquietações a separação de alguns grupos dentro da cidade. 

Quando Robert Park, faz uma analogia da planta da maioria das cidades 

americanas com um tabuleiro de xadrez, sugere então a ideia de que a cidade 

seja uma construção puramente artificial, que pode ser separada ou reagrupada 

a qualquer tempo.  

Desse modo, a Escola de Chicago, com seu pragmatismo, procurou 

compreender a cidade como um laboratório em um período no qual, Chicago 

transformava-se em metrópole com grande contingente de imigrantes. A 

perspectiva da Escola, que teve uma ênfase muito grande nos trabalhos 

empíricos, propôs estudar os denominados problemas urbanos, seja para 

exercer uma regulação, um controle social, ou para elaborar uma teoria do modo 

de vida urbano.  

Retomando a discussão sobre a planta da cidade, Park (1916) aponta que 

essa fixa de maneira geral a localização e o caráter das construções. Delimita a 

área residencial, mas vai dizer que são os gostos e conveniências pessoais, 

assim como interesses econômicos que tendem a agrupar as pessoas, a 

segregar e classificar as populações das grandes cidades.   

No entanto, quando analisa e observa as cidades americanas e as 

chamadas moradias sociais começa a perceber que certas vizinhanças sofriam 

de isolamento e identifica que existiam tentativas de renovar vizinhanças ruins 

com a construção de pátios de recreios e introdução de atividades esportivas de 

vários tipos, inclusive bailes municipais. Essas e outras atitudes buscavam 

elevar o tom moral (grifo nosso) das populações segregadas.  

A Escola de Chicago, assim realiza estudos sobre isolamento social, 

segregação e estigma, que são conceitos importantes nesta pesquisa.  

Wirth (1979) publica o seu clássico na sociologia urbana – O Urbanismo 

como modo de vida – e, como discípulo de Park, que incorporou aspectos da  

sociologia europeia, a partir de Georg Simmel (1979), procurou  estudar o como 

a cidade afetava a vida social. Nos seus estudos, ao identificar a cidade como 

um aglomerado densamente povoado, questionou a convivência de indivíduos 

altamente heterogêneos e chega à conclusão de que, na cidade, predominaria o 
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isolamento, a superficialidade nas relações sociais, que assumem também uma 

perspectiva mais instrumental e com uma certa valorização e contatos 

secundários em detrimento   dos primários.  

 

2.1.2 O marxista e o pensamento francês  

  

Engels é quem trabalha, em A Situação da Classe Trabalhadora na 

Inglaterra, 1845, o quanto que a centralidade da indústria representou para o 

capitalismo, propiciando o surgimento de uma vida urbana específica, cheia de 

limitações para a maioria dos trabalhadores, em que a cidade, como espaço 

singular para o avanço do capital, é local de reprodução da força de trabalho.   

Nessa publicação, de 1845, mas que ainda é tão atual, analisa-se o 

isolamento dos trabalhadores, a riqueza da Inglaterra à custa dos operários e, 

com certa riqueza etnográfica, vai demonstrar a desigualdade entre as classes, 

materializada na composição do espaço urbano. É a primeira obra a retratar as 

mudanças na cidade, após a industrialização, confirmando com sua pesquisa a 

tese marxista de como as mudanças no modo de produção têm um impacto nas 

relações sociais.  

Destarte, é um livro que fala do modo de vida do operariado na Inglaterra, 

apresenta os bairros operários, com ruas estreitas, becos sem saída, com muita 

sujeira, casas sem instalações sanitárias, homens, mulheres, crianças, todos 

dormindo juntos num só cômodo. Dessa forma, o autor apresenta o modo de 

vida na cidade após a industrialização, demonstrando que a classe operária ia 

sendo enquadrada em uma ordem social que era de expropriação total. A 

respeito disso o autor afirma:  

 

 [...] a ordem social torna a vida familiar do trabalhador quase 
impossível; uma casa inabitável, suja, mal chegando para servir de 
abrigo noturno, mal mobiliada, raramente aquecida, onde a chuva 
penetra frequentemente, uma atmosfera asfixiante nos quartos cheios 
de gente, não permitem a menor vida em família. (ENGELS, 2008, 
p.149). 

 

 As diferenças na ocupação do espaço e no tipo de moradia vão sendo 

demonstradas pelo trabalho etnográfico de Engels, que apresenta o modo de 
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vida do operário, em várias cidades da Inglaterra. De modo abrangente, ele 

descreve o período de avanço da indústria que estava diretamente relacionado 

com a concentração, o confinamento dos trabalhadores e dos pobres, em geral 

em áreas menos favorecidas, com pouca infraestrutura e totalmente insalubres. 

Relatórios médicos da época apresentam doenças pulmonares como 

consequência inevitável das péssimas condições de habitação, que se 

caracterizavam por mau arejamento, umidade e falta de limpeza.  

Vejamos nas palavras do autor a descrição de um bairro operário:   

 

[...] habitualmente, as ruas não são planas nem calçadas, são sujas, 
tomadas por detritos vegetais e animais, sem esgotos ou canais de 
escoamento, cheias de charcos estagnados e fétidos. A ventilação na 
área é precária, dada a estrutura irregular do bairro e, como nesses 
espaços restritos vivem muitas pessoas, é fácil imaginar a qualidade 
do ar que se respira nessas zonas operárias – onde, ademais, quando 
faz bom tempo, as ruas servem aos varais que, estendidos de uma 
casa a outra, são usados para secar a roupa.  (ENGELS, 2010, p 70). 

 

 O autor descreve, também, as diferenças na ocupação dentro dos 

bairros. Os operários mais bem pagos têm uma habitação melhor do que os mal 

remunerados, que estão, geralmente, em áreas mais degradadas. Ele coloca 

que a classe operária oferece uma escala de diferentes condições de vida, que 

vai daquele que trabalha duro e tem uma habitação decente, àquele que, no pior 

dos casos, em miséria extrema pode ir da falta de um teto a morrer de fome.  

Acrescenta que a média está mais próxima do pior dos casos (ENGELS, p.116, 

2010).  

Desse modo, é possível considerar que toda essa pesquisa em diferentes 

cidades da Inglaterra constitui uma leitura das desigualdades urbanas que 

ocorreram naquele período e é um trabalho que antecede à sociologia urbana 

de Park (1987) e de Castells (1972).  

A Escola francesa ganha projeção na sociologia urbana a partir dos anos 

de 1960, quando uma corrente teórica fundamentada no marxismo se constitui 

como alternativa ao paradigma da Ecologia Humana da Escola de Chicago. Não 

se trata apenas de um resgate do materialismo histórico e dialético mas, diante 

de um contexto de crise do sistema capitalista, com a instabilidade social na 

França, surgem novas ideias, novas formas de analisar o que se chamava de 

questão social. Diferentes estudiosos como Henri Lefebvre e Manuel Castells, 
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entre outros, com um viés marxista procuram compreender o processo de 

segregação socioespacial condicionado pela lógica interna do capital.  

Castells (1972), ao publicar A questão Urbana, consagra-se com um dos 

representantes da sociologia urbana na França e, ao considerar a problemática 

urbana como fundamental na sociedade capitalista, embasado pela teoria 

marxista, procura compreender os problemas concretos como parte do processo 

de reprodução social e propõe um estudo da cidade como variável dependente.  

O referido autor apresenta um esquema teórico para compreender os 

problemas concretamente urbanos, a partir de uma crítica sistemática ao estudo 

das cidades nas Ciências Sociais. Na tentativa de definir o objeto da sociologia 

urbana, ele, de início, ressalta a influência da Escola de Chicago, que começou 

os estudos sobre o espaço urbano. Na perspectiva teórica do funcionalismo e do 

interacionismo simbólico, detém-se nos estudos de comunidades. É a 

abordagem da cidade utilizando dois termos: urbanismo e urbanização. 

Urbanismo como modo de vida; urbanização como processo organizado, a partir 

de um modelo padrão de interação, entre o homem e o meio.   

Para refletir sobre esse espaço urbano, como fruto da ação do homem, 

Castells (1983) ressalta a necessidade de certo nível teórico, pois não cabe 

apenas um levantamento de dados e fatos para compreender o fenômeno 

urbano. A ele interessa a estrutura da cidade que, dialeticamente, emerge para 

atender as necessidades humanas e, por outro lado, apresenta-se como algo 

exterior, estranho. Ele segue analisando vários estudos da sociologia urbana 

francesa e chega à conclusão de que a investigação que pode “dar conta” do 

fenômeno urbano, é aquela que considera o espaço enquanto expressão da 

estrutura social, considerando o econômico, o político e o ideológico.  

Em busca do objeto perdido, Castells (1983) coloca a dificuldade de se 

falar em “cultura urbana”, pois as características do urbano estão também no 

rural, mas deixa evidente que o que lhe interessa é o estudo dos aspectos 

fundamentais da cultura urbanística, como consequência direta do processo de 

industrialização. Para isso, realiza estudos que apresentam os problemas sociais 

dentro de um quadro espacial, considerando as relações entre forças produtivas, 

classes sociais e formas culturais. A Escola Francesa, no pós 1968, tece críticas 

à Escola de Chicago, pois, essa tinha reduzido a questão urbana a aspectos 
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exteriores ao modo de produção capitalista, deixando escapar a lógica do capital 

que havia sido anteriormente denunciada por Marx e Engels.  

Ao examinar os trabalhos da Escola de Chicago, Castells (1983) percebe 

que o tema central não é tudo que acontece na cidade e, usando a expressão 

de Park, vai dizer que a cidade não é um laboratório cômodo, mas traduzida 

sociologicamente: é uma variável explicativa. Daí os estudos de comunidade, a 

abordagem culturalista e os estudos sobre o processo global de organização, 

que procuravam entender a cultura urbana.   

 A cidade é, portanto, o elemento básico do desenvolvimento econômico, 

lugar dos diferentes ofícios, o lugar da informação e inovação, o campo 

privilegiado de mobilidade, da organização social. A cidade é o espaço de 

aculturação para a vida moderna, com o controle racional do tempo e do 

movimento, que permite o processo de mudança rápida e que caracteriza a 

sociedade industrial (CASTELLS, 1983).   

A década de 1960, praticamente o final desses anos, marca o período de 

fortalecimento dos movimentos de esquerda, em que emergem muitos 

questionamentos os quais impulsionam a teoria marxista. Novas questões 

urbanas são formuladas a partir da concepção de que o espaço urbano é um 

produto social, resultado de ações coletivas e individuais, da acumulação do 

capital. Nesse contexto, a análise de Castells (1983) procura se distanciar 

daquela perspectiva pragmática, pois a cidade é produto da estrutura social. 

Assim, ele afirma:  

 

 O espaço é um produto material em relação com outros elementos 
materiais – entre outros, os homens, que entram também em relações 
sociais determinadas, que dão ao espaço (bem como aos outros 
elementos da combinação) uma forma, uma função, uma significação 
social. Portanto, ele não é uma pura ocasião de desdobramento da 
estrutura social, mas a expressão concreta de cada conjunto histórico, 
no qual uma sociedade se específica. Trata-se então de estabelecer, 
da mesma maneira que para qualquer outro objeto real, as leis 
estruturais e conjunturais que comandam sua existência com outros 
elementos de uma realidade histórica. (CASTELLS, 1983, p. 146).  

 

 O referido autor, a partir de pressupostos da teoria marxista, procura 

entender os processos sociais que influenciam a problemática urbana. A esse 

propósito, questiona o papel do Estado, diante das questões urbanas, e identifica 
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a necessidade de uma teoria que consiga analisar o espaço, a luta de classes e 

o Estado.  

A partir da escola francesa, são vários os estudiosos do urbano que 

procuram estudar a cidade como o espaço de consumo e reprodução da força 

de trabalho. Nesse ponto, podemos retomar a contribuição de Engels, quando 

fala da moradia e do modo de vida dos operários na Inglaterra.   

Lefebvre (2001), que também discorre sobre a cidade pós industrialização 

e caminha na direção de considerar as questões estruturais e seu impacto na 

vida cotidiana na cidade, afirma que o direito à cidade só pode ser concebido 

como direito à vida urbana, transformada, renovada, o lugar do encontro com 

prioridade para o valor de uso. Mas, prevalece o valor de troca e a classe 

operária foi e continua a ser necessária para o reconhecimento dos direitos, o 

que, devido à pressão das massas, emerge como marco de uma busca pela 

democracia.  

Contudo, essa visão lefebvreana reitera que o envolvimento com a 

reprodução social no cotidiano acaba por dificultar essa tomada de consciência 

e atitude da classe operária como agente de transformação para alcançar esse 

direito à cidade como valor de uso.  

O autor afirma que, em um quadro de miséria generalizada, das pessoas 

que moram nos guetos, nos centros em decomposição, a satisfação dissimulada 

inibe a tomada de consciência. Faz, ainda, referência à rotina dos trabalhadores 

nas grandes cidades, citando o cotidiano de um operário que sai cedo de casa, 

pega o metrô superlotado, volta para casa cansado, para se recompor e cumprir 

a sua rotina no dia seguinte.  

 Harvey (2014) aponta que, ao fazer um paralelo com Lefebvre, seguindo 

o método dialético presente nas contribuições do autor, vale lembrar que Paris 

desde 1960 passava por uma crise existencial, apontando que, em O Direito à 

cidade, Lefebvre expõe que esse direito era ao mesmo tempo uma queixa e uma 

exigência. A queixa era uma resposta à dor existencial de uma crise devastadora 

da vida cotidiana na cidade. A exigência, era de uma ordem para encarar a crise 

e criar uma alternativa que fosse menos alienada, mas significativa.  

Contudo, assegura que o direito à cidade, hoje, pode ser compreendido 

pelo que vem acontecendo nas ruas, entre os movimentos sociais urbanos. 

Assim, ele vai apresentado a sua tese e afirma que o tema de “O direito à cidade”, 
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passou por um ressurgimento na última década e não é no legado de Lefebvre 

que pode ser encontrada a resposta, mas no que vem acontecendo com os 

movimentos sociais urbanos.  

Nesse cenário, o Fórum Social Mundial no Brasil e outros movimentos são 

citados como formas de organização, como a luta pelo orçamento participativo, 

que são reações ao capitalismo global, neoliberal, que vem agredindo a 

qualidade de vida cotidiana. O autor acentua que essa tomada de consciência e 

de luta pela vida urbana ocorre não por lealdade às ideias desse ou daquele 

pensador, mas existem porque as ideias de Lefebvre e desses movimentos 

surgiram das ruas e bairros das cidades consideradas doente:  

  
Portanto convenhamos: a idéia do direito à cidade não surge 
fundamentalmente de diferentes caprichos e modismos intelectuais 
(embora eles existam em grande número, como sabemos). Surge 
basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo 
de pessoas oprimidas em tempos de desespero.”. (HARVEY, 2014, 
p.36). 

 

 Topalov (1987) discute as pesquisas urbanas realizadas na França e 

coloca em destaque que a cidade foi apresentada como o lugar estratégico da 

gestão estatal dos conflitos sociais, influenciando as formulações dos objetos de 

pesquisa: 

 

 [...] eu não creio que o desenvolvimento da pesquisa urbana entre o 
começo dos anos 60 e final dos anos 70, tanto nos países capitalistas 
desenvolvidos, como na América Latina, tenha sido simplesmente a 
consequência da explosão de problemas urbanos que exigem 
respostas. Entre as coisas e as palavras que uma sociedade adota 
para dizê-las, existe uma distância essencial, pois as formas de 
representação são sempre organizadas pelas relações práticas dos 
homens entre si. Ora, no século XX, os problemas sociais a serem 
resolvidos são definidos essencialmente a partir dos instrumentos de 
ação disponíveis dentro do Estado. Se a “questão urbana” se tornou 
central no ocidente durante vinte anos, é porque a cidade foi colocada 
como o lugar estratégico de gestão estatal dos conflitos sociais. E se 
as políticas urbanas se tornaram o objeto principal de pesquisas, é 
porque este modo de gestão havia entrado em crise. (TOPALOV, 1988, 
p.17-18). 

 

 O autor discute que a pesquisa urbana de origem marxista, na França e 

em outros lugares, está demarcada por uma curiosa colaboração entre 

administração pública e o campo intelectual. Os administradores queriam 

elementos para melhorar sua intervenção com as políticas públicas, mas a 
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consequência é que a delimitação do problema a ser investigado, do recorte da 

realidade social, corresponderia às necessidades das políticas do Estado 

(TOPALOV, 1987).  

Destacamos que o aspecto instigante nessa discussão entre a proposta 

da escola americana e a francesa é perceber a inexistência da neutralidade em 

suas implicações teóricas, metodológicas no estudo das cidades. Embora seja 

também profícuo considerar a retórica das referidas escolas com a elaboração 

de análises, conceitos e categorias que foram fundamentais para sociologia 

urbana. Mas, aqui, parece-nos necessário reforçar a importância da abordagem 

que segue a linha francesa, pois é onde percebemos uma vasta contribuição 

para o estudo do efeito do lugar na vida dos jovens.     

Préteceill (2004) discute os modelos de segregação baseados na 

experiência da Escola de Chicago, enquanto modelo para as cidades 

americanas e considera que cada cidade, tem suas especificidades próprias e 

não existe a possibilidade de homogeneização de métodos e recortes espaciais 

nos estudos das cidades.  Desse modo, os estudos da escola americana sobre 

o fenômeno urbano priorizam a segregação e enfatizam mais a questão cultural, 

racial, considerando os migrantes, os guetos negros, enquanto na França, os 

estudos sobre a vida nas cidades focam mais a questão socioeconômica e 

estrutural.  

Préteceill (2003, p. 29-34) também discorre sobre a existência de uma 

complexidade maior na estrutura socioespacial que a tese da dualização das 

cidades (FRIEDMANN, 1982; SASSEN, 1991), a qual trabalha com grandes 

oposições. Em casos bem particulares, não permite uma visão ampla do sistema 

urbano e, para melhor compreender a composição dos territórios, pesquisas na 

França adotaram uma abordagem a partir de dados de censo. Utilizaram a 

categoria socioprofissional, associada ao setor de atividade profissional e à 

estrutura das famílias.  

Os resultados demonstraram que há uma certa hierarquização entre 

espaços superiores e inferiores, mas, dentro desses espaços, há uma 

heterogeneidade, que se observa ao analisar as diferenças de perfis 

socioprofissionais. Entre as situações extremas, encontram-se situações 

intermediárias.    
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2.2 A LEITURA DO ESPAÇO URBANO PELOS BRASILEIROS  

  

Entre os diferentes autores brasileiros, Santos (1996) afirma que é o uso 

do território e não o território em si mesmo que faz dele objeto de análise social. 

O que ele tem de permanente é ser nosso lugar de vida cotidiana.  

Os conceitos de território e de lugar, permitem compreender a 

complexidade do espaço urbano, proporcionando uma análise dos processos 

que desencadeiam a desigualdade socioespacial.  

Milton Santos contribui, de maneira magistral, para uma leitura dialética 

do espaço urbano, quando ele fala de território e consegue dizer que esse é mais 

que uma região geográfica, pois o que importa é o território vivido, é o que 

acontece naquele lugar. Assim, o autor mostra que o global e o local estão 

relacionados e o que acontece em um lugar tem raízes no global, embora tenha 

também suas singularidades, seu valor, podendo reagir à globalização perversa.  

Na sociologia urbana brasileira, alguns estudos propunham uma leitura do 

urbano, refletindo sobre o papel da acumulação capitalista e do Estado. Destaca-

se a noção de Espoliação Urbana (1970), introduzida por Kowarick, que foi 

bastante utilizada e passou a ser uma categoria importante para se compreender 

a questão urbana, numa época em que o Brasil vivia o chamado milagre 

econômico, mas era ao mesmo tempo o país da acumulação e da miséria.  

Dessa maneira, a expressão reforça a ideia de que a questão habitacional 

não pode ser analisada isoladamente de outros processos socioeconômicos e 

políticos mais amplos.  

O referido autor coloca o quanto que o capitalismo que se instalou na 

América Latina nos anos 1970, organizava-se, não para prover os trabalhadores 

com os meios de vida necessários para sua subsistência, mas para realizar um 

excedente que é privadamente apropriado. Ele analisa a questão habitacional 

com base em pesquisa realizada em São Paulo, a partir de um estudo da 

produção de habitações e da reprodução do trabalhador nas cidades.  

Tratando desse “problema” da habitação urbana, surge a questão da 

terra, a valorização dos terrenos relacionada com a infraestrutura de serviços e 

o padrão habitacional, enquanto elemento básico da reprodução da força de 
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trabalho. Esse último aspecto decorre do conjunto da composição social do 

capital e da forma como se reparte o trabalho excedente em relação ao 

necessário.  

Kowarick (1979) aponta que o chamado problema habitacional deve ser 

equacionado tendo-se em vista dois processos interligados; o primeiro refere-se 

às condições de exploração do trabalho propriamente ditas, ou mais 

precisamente às condições de pauperização absoluta ou relativa a que estão 

sujeitos os diversos segmentos da classe trabalhadora; o segundo, decorre do 

anterior e só pode ser analisado em razão dos movimentos contraditórios da 

acumulação do capital.  

Kowarick define, então, espoliação urbana como:  

 

 [...] o somatório de extorsões que se opera através da inexistência ou 
precariedade de serviços de consumo coletivo que se apresentam 
como socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência 
e que agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza no âmbito das 
relações de trabalho [...]’ (KOWARICK, 1979, p. 59).  

 

Nesse sentido, os programas habitacionais direcionados para a, então 

chamada, demanda de interesse social são pouco expressivos. Como 

frequentemente as camadas que deveriam ser beneficiadas não podem pagar o 

preço do mercado da construção habitacional, essas habitações acabam sendo 

transferidas para grupos de renda mais elevada. A classe trabalhadora, por sua 

vez, para se reproduzir, continua ocupando as favelas e os cortiços.  

Esse estudo foi realizado em São Paulo, na década de 1970 e o autor vai 

apresentar a autoconstrução como magnífica fórmula que o capitalismo 

dependente deflagrou para rebaixar o custo da força de trabalho.  

A autoconstrução é realizada através de trabalho adicional e gratuito. 

Trata-se de uma moradia desprovida de infraestrutura básica e distante dos 

locais de trabalho, produzida com materiais de qualidade inferior, que exige 

constantes reparos, cuja construção da casa leva a um endividamento, que só 

pode ser coberto através do prolongamento da já extensa jornada de trabalho. 

(KOWARICK, 1979; HOLSTON, 2013). 

Kowarick (1979) expõe também o ciclo de expansão da economia 

brasileira que se processou através de um aumento na produtividade do trabalho 
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no setor industrial, que subiu entre 1968-1973, 32%, ao mesmo tempo em que o 

salário mediano dos trabalhadores urbanos decresceu em 15%.  

Assim, ele discute o fenômeno urbano a partir das contradições do 

capitalismo dependente e aponta como o capitalismo avança a partir do processo 

de espoliação urbana, noção introduzida pelo autor na década de 1970 e que foi 

muito utilizada para o entendimento da questão urbana nas grandes metrópoles 

da América Latina. Acreditou-se que o processo espoliativo impulsionaria os 

movimentos sociais e as lutas urbanas, como coloca o próprio autor. Era 

costume fazer uma ligação linear entre contradições urbanas e transformações 

sociais. 

Acompanhando a crítica que se instala ao determinismo macroestrutural 

no âmbito da sociologia marxista e continuando o seu percurso de estudos 

urbanos, o autor vai retomar a noção de espoliação urbana, mas, acreditando 

bem menos no determinismo das condições estruturais, ele procura mostrar que 

situações de extrema exclusão não levam, necessariamente, a lutas pela terra, 

habitação ou bens de consumo coletivo. Kowarick vai propor um estudo das 

diferentes manifestações dos conflitos, com uma discussão mais centralizada no 

processo de produção da experiência que não está dada a partir das 

determinações estruturais.   

A despeito da releitura do conceito nos anos 1980, o autor conduz a uma 

análise dos movimentos sociais “por dentro”, para que se entenda seus fluxos e 

refluxos. Propõe, também, estudos sobre a relação entre o bairro e a fábrica, 

sugerindo um abandono da separação entre a esfera da produção e da 

reprodução da força de trabalho. Nesse âmbito é que ganham espaço os estudos 

sobre modo de vida e estratégias de sobrevivência. 

Dessa forma, Kowarick chega aos anos 1990 dialogando com os novos 

registros e passa a discutir cidadania, subcidadania e exclusão social. São os 

direitos básicos do cidadão e essa subcidadania que vão lhe interessar. Noções 

como a do cidadão privado e subcidadão aparecem na releitura da 

autoconstrução de moradias nas metrópoles. Assim, o cidadão privado é aquele 

que com esforço e perseverança, venceu na vida, construiu a sua casa, núcleo 

de sociabilidade que encarna um projeto de realização individual.  

A moradia autoconstruída é redimida, criticada no passado por rebaixar o 

custo da reprodução da força de trabalho, advinda do sobretabalho gratuito. 
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Agora é o espaço onde se arquiteta a chamada estratégia de sobrevivência: 

quem sai para trabalhar, quem fica para cuidar das crianças e o reconhecimento 

do valor simbólico da moradia autoconstruída. Isso permite uma passagem da 

visão pessimista a uma visão otimista, baseada no forte contraste entre o espaço 

privado da casa, e o espaço público metropolitano:  

O erro de muitos estudos foi, contudo ignorar que a pauperização 
econômica, a espoliação urbana ou a opressão política nada mais são 
do que matérias primas que, em certas conjunturas, alimentam as 
reivindicações populares; entre estas e as lutas sociais propriamente 
ditas há todo um conjunto variado de mediações que é historicamente 
produzido e que não está de antemão tecido nas teias das 
determinações estruturais. Ignorá-las significa cair, como o fizeram 
muitas de nossas investigações, no que pode ser designado de 
deducionismo das com dições objetivas. (KOWARICK, 2000, p. 125).  

 

É nesses termos que, nos anos 1980 e 1990, Kowarick aponta que 

ocorreu uma reviravolta, tanto nos objetos de investigação como nos focos 

teóricos e mercadológicos. Passou-se das análises centradas no Estado, de 

cunho macroestrutural, apoiadas no instrumental marxista, para microdinâmicas 

da sociedade civil. Os agentes deixaram de ser vistos em razão de sua 

funcionalidade para o capital, passando a ser equacionados enquanto sujeitos 

produtores de práticas e experiências sociais.    

Em Escritos Urbanos (2000), Kowarick reflete sobre o desafio na 

investigação urbana e afirma que o investigador urbano não é um agente de 

transformação política. Seu papel fundamental reside na produção crítica de 

conhecimentos na acepção mais forte e rigorosa do termo. Seu papel é 

subversivo. 

E como ressalta o referido autor a investigação subversiva pode e deve 

produzir matéria-prima para se atingir o desejável. A produção do conhecimento, 

porém, não gera transformações sociais e políticas, porque é incapaz de 

construir um projeto de hegemonia alternativo à ordem estabelecida. Assim, a 

produção do conhecimento pode fazer parte do processo sem ser, contudo, o 

seu motor.   

Com as palavras de Kowarick (2000) sobre o papel do investigador 

urbano, ensaiamos uma discussão sobre a ocupação do espaço urbano, 

considerando também outros estudiosos. Cada um, ao seu modo, foi 
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desenvolvendo uma leitura do espaço urbano, a partir da relação com a estrutura 

social e a construção das trajetórias dos sujeitos.  

Nesse sentido, Ribeiro (2005) ressalta que as transformações 

econômicas que ganharam espaço desde a segunda metade da década de 1970 

estão reconfigurando a natureza da composição da pobreza urbana, 

promovendo a decomposição das estruturas sociais que serviam de suporte à 

reprodução social, com particular impacto entre os pobres urbanos, e 

ressaltando a fragilidade dos vínculos trabalhistas e a inserção dos pobres em 

estruturas ocupacionais, que não satisfazem às necessidades básicas, o que 

também tem impacto na constituição e dissolução das famílias.  

Como ressaltamos na introdução, a dinâmica social das grandes cidades 

está sustentada na histórica divisão das classes sociais expressa também na 

segmentação socioespacial, na segregação residencial fenômenos que 

evidenciam a ocupação do território como um dado que não pode ser descartado 

para análise do processo de reprodução da desigualdade social. A classe 

trabalhadora, a população pobre é quem ocupa as áreas periféricas, com 

defasagem de serviços estruturais que contribuem para marginalização e 

exclusão social. 

Ao discutir as repercussões das transformações socioeconômicas em 

curso nas metrópoles brasileiras, desde o princípio da década de 1990, Ribeiro 

(2005) assinala que, nesse período, inicia-se o ciclo da subordinação dinâmica, 

a globalização financeira. Apresenta uma análise sobre a metropolização da 

questão social brasileira, não só pela concentração territorial dos efeitos nocivos 

da separação crescente entre economia e sociedade, senão também a 

fragilização e destruição das estruturas sociais que operavam no plano do 

domicílio, da família e do bairro, que haviam funcionado como amortizadores das 

desigualdades sociais históricas, as quais têm caracterizado nossa forma de 

desenvolvimento capitalista.  

O autor ressalta que a dinâmica social das grandes cidades deixa de 

oferecer a função de integração e assimilação3 e, ao mesmo tempo, sustenta as 

grandes distâncias sociais entre as classes, destacando como consequência que 

                                            
3 Podemos questionar em que medida no Brasil, as nossas cidades se apresentam segundo esse 

modelo de cidade, que pode promover a integração.  
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os fenômenos de diferenciação, segmentação e segregação residencial do 

território das grandes metrópoles brasileiras, passam a combinar com os 

mecanismos históricos de separação social, dotando as desigualdades sociais 

de novos conteúdos pouco conhecidos.  

Segundo Marques (2005), as desigualdades socioespaciais eram 

entendidas como reflexos territoriais das grandes desigualdades produzidas no 

mercado de trabalho, geradas por um tipo de capitalismo periférico e 

dependente. Tem como categoria analítica central o trabalho.  

Atualmente, faz-se presente uma heterogeneidade nos locais de 

residência das camadas mais pobres, onde existem áreas com características 

sociais relativamente boas e dotadas de infraestrutura, mesmo que em periferias 

e, concomitantemente, extensas regiões apresentam indicadores sociais muito 

mais precários que a média da região metropolitana, no caso de São Paulo. Para 

Marques (2005), é um desafio pensar esta heterogeneidade. Se os espaços 

onde residem os pobres não são homogêneos, existe a possibilidade de políticas 

públicas direcionadas para cada espaço físico-social, o que indica a importância 

da consideração do território como dimensão que constitui o social, em que se 

encontram diversos grupos sociais.  

Prétecille (2002) ao analisar a crise da sociedade salarial e a centralidade 

do trabalho na constituição da identidade social, traz à cena desse debate o 

como o trabalho continua a ser central na estrutura social, mas o emprego, que 

é precário, temporário, flexível, já não se configura como uma forte possibilidade 

de constituição da identidade dos sujeitos.  

Diante disso, argumenta que, na França, pesquisas identificaram que o 

pertencimento territorial, regional, concorre para construção da identidade dos 

sujeitos e se iniciou uma discussão sobre a exclusão urbana, que se verifica nos 

bairros com um acúmulo de dificuldades, com estigmas, modos próprios de 

socialização que conduzem a uma certa exclusão social e tudo isso serviu como 

fundamento para se pensar em uma política da cidade.  

Ao discutir uma metodologia sobre o estudo da desigualdade social no 

espaço urbano, Torres (2003) procura esclarecer a dificuldade de se chegar a 

um consenso, a respeito do conceito de segregação e coloca que, apenas o tipo 

de segregação entendido como grau de separação residencial entre diferentes 

grupos sociais, tem sido efetivamente medido em outros países.  
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Esse autor atribui o desinteresse por técnicas de medições de segregação 

ao fato de que grande parte das tradições internacionais de estudos de 

segregação estão voltados para a questão racial, enquanto no Brasil o debate 

sempre se concentrou nos aspectos socioeconômicos. Ressalta que, no entanto, 

o estudo da segregação socioeconômica não reduz a importância das referidas 

técnicas, também frequentes em outros países da América Latina, o que permite 

comparações entre cidades e avaliação dos elementos que contribuíram para 

variação do nível de segregação num dado local.  

Para o autor citado, a segregação medida por indicadores de rendimentos 

mostra um aumento, tanto na escala do setor censitário quanto na área de 

ponderação que corresponde a um agregado de setores. As famílias mais pobres 

residem de modo isolado espacialmente (principalmente na periferia urbana) e o 

grau de isolamento cresceu na década de 1990. Os resultados indicam a 

existência de significativa segregação residencial em São Paulo, caracterizada, 

sobretudo, como uma segregação orientada pelo componente socioeconômico, 

mas não necessariamente pelo racial.  

A grande questão é que acontece um significativo aumento dos níveis de 

segregação na década de 1990, década na qual a distribuição de renda 

melhorou ligeiramente e na qual outros indicadores sociais, como escolaridade 

e saneamento, apresentaram avanço substancial. É o período em que se 

observa o crescimento da concentração dos pobres na periferia e também dos 

condomínios fechados, como bem apresenta Tereza Caldeira (2002).   

Kowarick (1979), Ribeiro (2005) e Torres (2005) abordam a desigual 

ocupação do espaço urbano, traçando o como é crescente o processo de 

periferização. As famílias pobres que passaram pelo processo de 

autoconstrução da casa própria, na década de 1970, na maioria das vezes, têm 

seus descendeste convivendo com a baixa qualidade habitacional, ambiental, 

habitando em bairros com acesso precário à saúde e à educação, pois os 

investimentos do Estado em áreas pobres é sempre “pobre”: a escola pública, o 

posto de saúde, a coleta de lixo, dentre outros, são serviços que permanecem 

muito precários.  
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2.3 ESTRUTURA DE OPORTUNIDADES   

 

Numerosas informações nacionais e internacionais atestam que, tanto por  

suas consequências sobre a vida das pessoas e o funcionamento das 

sociedades como por sua magnitude e persistência, a pobreza segue ocupando 

o centro da questão social na América Latina.  

Essa centralidade se reflete nos esforços realizados para conceptualizar 

e medir a pobreza, assim como para desenhar e implementar políticas 

direcionadas para erradicar o problema e bloquear os mecanismos que 

conduzem à reprodução intergeracional da mesma.  

Kaztman (1990) coloca que, em paralelo aos avanços metodológicos que 

revelam a heterogeneidade de situações de pobreza, afloram a insuficiência de 

marco conceitual para orientar o desenho e ações para lidar com os problemas 

da desigualdade social.  

A necessidade de revisar o instrumento conceitual surge com mais força, 

quando se percebe que, apesar de muito tempo de combate à pobreza, ela 

persiste. Para compreender os recursos dos lugares e as estratégias que estão 

utilizando, ressalta que há uma necessidade de análise que relacione o micro e 

o macro, que permita o conhecimento das transformações na estrutura de 

oportunidades, que, em cada país, apresenta-se de uma forma diferente, de 

acordo com a sua história e trajetória.  

Ao discutir a categoria estrutura de oportunidade, Galster e Killen (1995) 

apontam que instituições e sistemas de serviços de habitação, educação e o 

mercado de trabalho podem atuar na tomada de decisões sobre questões que 

afetam o futuro socioeconômico da juventude, em aspectos subjetivos e 

objetivos. As decisões são baseadas em características pessoais e em valores, 

aspirações, preferências e percepções subjetivas de possíveis resultados que 

são formados pela rede social local (amigos, parentes, vizinhos).  

A construção das trajetórias varia de acordo com a gama de 

oportunidades consideradas: aqueles com menos opções têm mais foco em 

projetos de curto prazo. Evidências empíricas mostram que a rede social local 

tem um efeito importante sobre as decisões da juventude em matéria de 

educação, fertilidade, trabalho.  
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Como a geografia de oportunidades molda as escolhas cruciais da vida 

dos jovens, constituiu-se como a pergunta a ser respondida na pesquisa dos 

autores acima. Eles apresentam um organograma conceitual para se 

compreender a estrutura de oportunidades a partir de duas dimensões: primeiro 

o acesso à educação, mercado de trabalho, bem estar social, justiça com a 

possibilidade de modificar características inatas e adquiridas dos indivíduos; a 

outra dimensão é o potencial resultado socioeconômico que as pessoas 

acreditam que terão após acesso a oportunidades como educação, trabalho e 

os resultados estarão sob a influência dos marcadores sociais, raça, gênero e 

classe.   

Como já foi mencionado, Kaztman (1990) afirma que as estruturas de 

oportunidades se definem com a possibilidade de acesso a bens e serviços e ao 

desempenho de atividades que proporcione um nível aceito de bem-estar social, 

o que está diretamente atrelado ao acesso a emprego de qualidade, ao pleno 

emprego. A fragilidade da rede de relações sociais exerce um papel importante, 

porque o isolamento social das áreas segregadas tende a contribuir para 

redução de oportunidades das famílias residentes nesses locais.   

Após a tese de que as nossas cidades vivem uma situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e civil, procuramos compreender até que ponto 

existe uma estrutura de oportunidades para os jovens nesse contexto de 

vulnerabilidade. Para essa compreensão, é preciso considerar que, nas favelas 

e nas periferias, habitam uma camada da população que vem sendo destituída 

de direitos que, quase de forma velada, caricaturada, vai sendo apartada da 

cidade sem ao menos se darem conta, de que estão perdendo o direito a ter 

direitos. Essa negação do exercício da cidadania segrega, marginaliza, promove 

uma sociedade desigual.  

O elevado grau de desigualdade, pobreza e desproteção social, assim 

como as segmentações e segregações residenciais que apresentam as 

metrópoles, não são novidades para a região da América Latina. Entretanto, nos 

países com regimes excludentes, os efeitos do modelo de segmentação não 

encontram forte resistência. Há um patrimonialismo, uma relação complexa de 

reciprocidade, fundada no pleno e efetivo reconhecimento de direitos de 

cidadania: 
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Mas, por serem países com longa experiência de exclusão social, o 
aumento do isolamento dos pobres urbanos inerente às novas 
modalidades de crescimento é ofuscada, pouco visível socialmente, 
em razão da inexistência de ampla e enraizada consciência coletiva de 
direitos sociais universalizados. (KAZTMAN E RIBEIRO, 2008, p. 249).  

 

 Como abordaremos no capítulo seguinte, a especificidade da noção de 

cidadania no nosso país, não contempla a efetivação de direitos básicos e ao 

mesmo tempo não mobiliza os cidadãos para lutar pelos seus direitos. Mesmo a 

partir da complexidade em que se insere o tema da cidadania, compreende-se 

que a consciência da condição de cidadão requer um processo educativo que 

incorpora o educando como sujeito capaz de transformar sua realidade.   

A despeito disso, o conceito de Estrutura de Oportunidades, que Kaztman 

(1990) utiliza para analisar a situação de Montevidéu, inicialmente, estendendo, 

depois, sua leitura para América Latina, afirma que as estruturas de 

oportunidades se definem como a possibilidade de acesso a bens e serviços e 

ao desempenho de atividades que proporcionem um nível aceito de bem-estar 

social, que está diretamente atrelado ao acesso a emprego de qualidade, ao 

pleno emprego. Aponta que, em cada país, as estruturas de oportunidades se 

apresentam de uma forma diferente de acordo com a trajetória de cada país, 

com instituições e sistemas de serviços como o educacional, o mercado de 

trabalho, o sistema habitacional, que podem atuar sob as características inatas 

e adquiridas dos sujeitos.  

A partir desse pressuposto, a questão é estudar a relação entre Estado, 

sociedade e mercado, para se perceber a estrutura de oportunidades instalada 

nos bairros para perceber a reprodução da desigualdade social, a reprodução da 

pobreza. Isso significa investigar o nível de vulnerabilidade de um lugar, os 

recursos necessários para o aproveitamento das estruturas de oportunidades e 

perceber a relação entre as questões macroestruturais e a estrutura de 

oportunidades que incide sobre o bem-estar dos lugares, seja porque permite 

aos moradores dos lugares o uso do seu próprio recurso ou porque lhes concede 

recursos (KAZTMAN e FILGUEIRA, 2006).  

O conceito de estrutura de oportunidades se refere a um conjunto de 

ações viabilizadas por diferentes sistemas, seja o educacional ou o habitacional, 

que atuam sobre os indivíduos e que vão interferir nas trajetórias. Assim, ao 

analisar a situação de pobreza e de vulnerabilidade, é possível identificar as 
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oportunidades existentes na periferia e como as pessoas utilizam os serviços 

disponíveis. É preciso compreender o percurso para se ter acesso a bens, 

serviços e atividades que facilitam o uso da estrutura de oportunidades que 

viabiliza a situação de bem-estar. 

A esse respeito cabe a pergunta: qual a estrutura de oportunidades 

disponível para as camadas pobres e em situação de vulnerabilidade nas nossas 

cidades? Como as pessoas acessam essa estrutura? O que pode garantir o tão 

esperado bem-estar?  

A obtenção de níveis socialmente aceitos de bem-estar passa pela 

qualidade de empregos e, para ter acesso ao mercado de trabalho e ocupar o 

lugar que garante o esperado bem-estar, é preciso atender aos requerimentos 

de qualificação no mercado, os quais estão associados a mudanças na esfera 

produtiva, daí as famílias se preocupam para que os seus filhos tomem decisões 

“certas” para ocupar o melhor lugar na esfera produtiva, para alcançar o bem 

estar.  

Na contemporaneidade, o mercado tem tido forte poder sobre o Estado e 

a sociedade, a partir de uma diretriz onde o êxito econômico visa a garantir o 

bem-estar, ditando um conjunto de normativas que prima por uma concentração 

de esforços internacionais e permitam o funcionamento eficiente do mercado. 

Esse consenso recebe um forte apoio dos organismos internacionais, maior 

permeabilidade do Estado e instituições da sociedade civil, na adoção de 

critérios de eficiência que emanam do mercado, incorporando a racionalidade 

econômica como parâmetro para avaliação de suas próprias ações, e, ainda, a 

redução sistemática de políticas direcionadas para a expansão da cidadania 

social (KAZTMAN; FILGUEIRA, 2006).  

Nesse cenário, o Mercado é quem vai definindo tanto as estruturas de 

oportunidades que conduzem ao bem-estar como os requisitos que as pessoas 

devem ter para aproveitar as estruturas de oportunidades. Pela própria lógica do 

mercado, percebe-se uma dificuldade das suas instituições apresentarem 

propostas efetivas que garantam o bem-estar de grande parcela da população, 

principalmente nessa égide do capital financeiro, em que, para ocupar os postos 

de trabalho, o trabalhador precisa ter uma qualificação, uma formação 

continuada para se manter no emprego. A própria necessidade da computação 

e do inglês atende às demandas do capitalismo global.  
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As incertezas com relação ao trabalho são muito evidentes, o que gera 

uma experiência de submissão ao subemprego, de aceitação da precarização e 

se busca qualquer inserção no mundo do trabalho, mesmo porque é o trabalho 

que pode garantir o acesso ao bem-estar social e ao reconhecimento do 

indivíduo na sociedade capitalista.  

O que se percebe é uma crescente precarização no mundo do trabalho, 

aumento do desemprego, flexibilização, privatização de serviços públicos e 

redução do tamanho do Estado, principalmente como o que garante a proteção 

social. Temos o fim de profissões tradicionais, com saberes específicos, a 

produção a nível global e o uso da padronização da produção via tecnologia, 

passa a exigir uma mão-de-obra flexível. As novas vias de mobilidade social se 

concentram nas atividades globalizadas, que exigem capacitação semelhante à 

dos países mais desenvolvidos, com quem se compara avanços tecnológicos. 

Com base nesses aspectos, os países visam a incrementar a produtividade e a 

competitividade, dando como resultado um modelo de crescimento hegemônico, 

que se espalha para o mundo é a égide do capital financeiro, com pouco espaço 

para outras questões como a política de emprego. (KAZTMAN; FILGUEIRA, 

2006)  

O efeito homogeneizador dos organismos internacionais corresponde a 

um modelo de Estado que se retirou, uma vez que já vinha negligenciando uma 

série de atividades que eram de sua responsabilidade. Assim, não cabe falar em 

ausência do Estado na periferia, mas sim da presença de um modelo de Estado 

que prioriza um desenvolvimento excludente, que se nega a garantir a boa 

escola pública, o bom serviço de saúde, a política habitacional e com políticas 

pouco efetivas atua junto àqueles que se encontram numa zona de 

vulnerabilidade.  

Kaztman e Filgueira (2006) discutem os ativos necessários para as 

famílias terem acesso à estrutura de oportunidades. Dessa forma, o conceito vai 

relacionando o micro com o macro, permitindo uma abordagem mais ampla de 

como no cotidiano se processa a situação de pobreza em cada lugar. Existe uma 

estrutura de oportunidade, mas quais as possibilidades de acesso e como foi 

implantada? Qual a estrutura de oportunidades que o mercado, o Estado e a 

sociedade oferecem para se escapar das situações de vulnerabilidade?  
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 Moser (1998 apud ANDRADE; SILVEIRA, 2013) realiza um estudo para 

identificar o que os pobres têm e não o que lhes falta. Compreende os ativos 

como recursos utilizados pela família em situação de vulnerabilidade. Os 

recursos são: capacidade de trabalhar, renda/recursos produtivos e capital 

social. A habilidade para reduzir a vulnerabilidade depende não só dos recursos 

iniciais, mas também da capacidade de transformá-los em elementos para 

satisfazer a ascensão do núcleo familiar. A ênfase está, então, em identificar as 

condições para gerar ou reforçar a capacidade das famílias para uma melhoria 

sustentada e progressivamente autônoma de sua situação de bem-estar.   

Considerando que há uma interdependência entre os ativos e as formas 

de experimentar as estruturas de oportunidades, alguns estudos classificam em 

três principais tipos de ativos de famílias: capital físico, capital humano e capital 

social, embora também exploremos a conveniência ou não de incorporar direitos, 

como o capital cidadão, como outro tipo de ativos (KAZTMAN, 1995).  

Os ativos no capital físico e no capital humano têm sido amplamente 

discutidos na literatura de ciências sociais. Na Europa, a atenção está 

direcionada para dimensão mais estrutural, para analisar o impacto da estrutura 

de oportunidades do seu impacto na mobilidade social e econômica do indivíduo, 

seu desempenho na educação, seu status ocupacional e renda.    

Bourdieu (1996) evidencia que os agentes estão distribuídos no espaço 

social em função de dois dos mais importantes princípios de diferenciação, o 

capital cultural e o econômico. Discutiremos, a partir dos escritos de Bourdieu, 

como a posse e o volume de capitais dos sujeitos atuam no acesso ao trabalho 

e à escolaridade. Nesse sentido, a proposta é de entender a estrutura de 

oportunidades à luz da teoria da prática de Bourdieu, o que pode permitir uma 

leitura mais rigorosa da complexidade da relação entre as estruturas do espaço 

social e as estruturas do espaço físico.  

 

2.4 EFEITO DO LUGAR E A TEORIA DA PRÁTICA  

 

 Bourdieu tem como problemática teórica em seus escritos a procura de 

uma mediação entre o agente social e a sociedade. Estabelece um debate entre 

o objetivismo e subjetivismo. Ele agrupa culturalismo, estruturalismo e marxismo 
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estrutural na categoria objetivismo e etnometodologia e interacionismo simbólico 

enquanto epistemologias subjetivistas. Percebe-se que Bourdieu utiliza a 

referência dos clássicos – Durkheim, Max Weber e Karl Marx – e, assim, faz uma 

crítica à defesa de uma única teoria para explicar a realidade social e, numa 

perspectiva epistemológica, parte dos três e cria um novo paradigma.  

O objetivismo estruturalista considera os sistemas de representação como 

estrutura dada em que o ator social é apenas executor de algo que se encontra 

programado e que lhe é exterior. Ao lançar essa crítica ao objetivismo, Bourdieu 

se depara com a dimensão subjetiva da análise weberiana da ação social, essa 

que procura preencher o espaço recusado pelo estruturalismo e define a 

realidade social a partir da conduta dos indivíduos. Na fenomenologia, o 

indivíduo é apresentado a partir de sua intersubjetividade. Bourdieu, na tentativa 

de ultrapassar esses limites, empreende um esforço no sentido da superação 

dessa dicotomia subjetividade e objetividade.  

Ele propõe uma teoria da prática e num empreendimento de integrar num 

sistema conceitual abordagens teóricas que foram separadas arbitrariamente, 

ele compreende que só pode haver um avanço da ciência se teorias opostas se 

comunicarem:    

Na maioria das vezes, o obstáculo que impede a comunicação entre 
os conceitos, os métodos ou as técnicas não é lógico, mas sociológico. 
Os que se identificam com Marx (ou com Weber) não podem se 
apropriar daquilo que parece ser sua própria negação, sem ter a 
impressão de se negar, de se renegar. (BOURDIEU, 1983, p. 68). 

 

Bourdieu ressalta, também, que seus conceitos são construídos a partir 

do embate entre a teoria e a empiria, e que assim deve ser na sociologia, sempre 

tentando colocar em ação a teoria investindo em pesquisas novas. A proposta é 

de tratar a teoria como um modus operandi que orienta a prática científica, 

rompendo com um certo fetiche que a ronda (BOURDIEU, 1989, p. 60). 

Essa relação empiria/teoria se desenvolve em Bourdieu a partir de seus 

estudos na etnologia, sociologia que tem início com o trabalho de campo na 

sociedade Cabila, quando ele compreende que os primeiros indígenas 

estudados não tinham muito a oferecer à erudição filosófica dos seus 

contemporâneos dos anos 1960. Esses eram influenciados sob a linha 

radicalmente objetivista do estruturalismo, em que qualquer interesse pela 

experiência dos agentes era suspeito de nostalgia humanista.  
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Em tal contexto é que Bourdieu, ao valorizar as experiências dos agentes, 

rompe com a oposição objetivismo e subjetivismo. Migrando da filosofia para as 

ciências sociais, Bourdieu se contrapunha ao repúdio às opiniões do senso 

comum, que demarca o status do filosofo, que se expressava num pensador, 

enunciando a verdade do mundo social.  

Segundo Louis Pinto, aqueles que participavam do debate teórico não 

encontravam em Bourdieu resposta as suas expectativas, pois até a 

antropologia, em princípio com influências da linguística estrutural, tratava seu 

objeto com um certo distanciamento (PINTO, 2000, p.34).  

 

2.4.1 O habitus um conceito da mediação  

 

  A noção de habitus foi um conceito repensado completamente por 

Bourdieu (1990) como uma maneira de escapar dessa alternativa do 

estruturalismo sem sujeito e da filosofia do sujeito (BOURDIEU, 1990, p. 22). 

Esse conceito surge a partir do seu esforço em construir uma teoria a partir da 

empiria.     

Retoma a ideia escolástica do habitus, que enfatiza a dimensão de um 

aprendizado passado e reinterpreta no interior do embate 

objetivismo/fenomenologia, para definir como: “[...] sistema de disposições 

duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas 

estruturantes, como princípio que gera e estrutura as práticas e as 

representações que podem ser objetivamente reguladas sem que por isso sejam 

o produto de obediência de regras...”. 

 Com o conceito de habitus, Bourdieu quer adequar as ações do sujeito à 

realidade objetiva (BOURDIEU, 1989).  O habitus se sustenta por esquemas 

gerais que antecedem, orientam a ação e que estão na origem de outros 

esquemas gerais que antecedam outra ação. O habitus se diferencia do hábito, 

porque não é uma mera apreensão, mas uma reelaboração e, assim, não anula 

a posição do agente que reinterpreta. A partir do seu capital social, o agente 

encontra uma realidade que lhe é dada, mas ele age dentro dessa realidade, por 

meio da sua consciência, que é formada pela estrutura e pelo seu eu socializado.  
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A análise de Bourdieu tende a enfatizar a importância de se estudar o 

modo de estruturação do habitus, através das instituições de socialização, uma 

vez que no processo de socialização se desenvolve uma série de produções de 

habitus distintos.  

Na sociologia da prática de Bourdieu, o mundo social permite ao agente 

se adaptar às situações, mediante uma aprendizagem que lhe poupe uma 

reflexão constante. Ou seja, que ele não precise questionar-se a cumprir ou não 

uma regra, pois a estratégia sucede a regra. (PINTO, 2000, p.47).  

Nesse momento, expressa-se a luta de Bourdieu contra o objetivismo 

estruturalista, procurando valorizar a experiência do agente, esse que tem sua 

prática resultando de sua posição no espaço social, a qual é perceptível por 

mecanismos bastante objetivos, como renda, escolaridade, moradia, entre 

outros. Destarte, é através do habitus que o agente interioriza as determinações 

e percebe os limites de suas ações: “O habitus exprime a contribuição que cada 

prática (cultural, econômica, doméstica, etc.), em universos aparentemente 

separados, presta à produção e a reprodução da identidade social do agente.” 

(PINTO, 2000, p.50).  

Quando o agente se insere em outro campo, ele precisa reelaborar suas 

práticas e é nesse momento que se conhece o habitus, enquanto sistema de 

disposições duráveis, desenvolvido em determinado espaço/tempo, manifesto 

pelo desajustamento. Essa noção de habitus permite uma historicização do 

sujeito, ao desmontar o sistema socialmente constituído de esquemas 

incorporados que comanda suas estratégias. Segundo Bourdieu, a prática não 

decorre da intenção do agente, mas do encontro mais ou menos bem-sucedido 

entre posições e disposições (WACQUANT, 1997, p.36).  

Conforme Bourdieu (1997), os seres humanos, assim como as coisas, 

precisam de um lugar para existir e o lugar que cada um ocupa pode ser definido 

como um lugar no espaço físico, mas que não significa apenas isso.  Representa, 

acima de tudo, a posição social dos sujeitos, que é definida pela relação com os 

diferentes capitais (social, econômico e cultural). Ele faz uma crítica à ilusão 

empirista e chama a atenção para a importância de se analisar o que se vê no 

campo, a partir de princípios fundamentais. Ele se opõe ao pensamento 

substancialista dos lugares e vai proceder com uma análise rigorosa entre 
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estruturas do espaço social e estruturas do espaço físico. A fala do autor, a 

seguir, apresenta em detalhes tal reflexão: 

 

 O espaço social se retraduz no espaço físico, mas sempre de maneira 
mais ou menos confusa; o poder sobre o espaço que a posse do capital 
proporciona, sob suas diferentes espécies, se manifesta no espaço 
físico apropriado sob a forma de uma certa relação entre a estrutura 
espacial de distribuição dos agentes e a estrutura espacial da 
distribuição de bens ou dos serviços, privados ou públicos. 
(BOURDIEU, 1997, p160)  

 

 A contribuição de Bourdieu para uma compreensão de como o social se 

apresenta no espaço físico, efetivamente, esclarece-nos os significados 

(desvendando um enigma) de ocupação do espaço físico, de um território. 

Avançamos de uma simples localização geográfica para compreender como o 

espaço social traduz uma hierarquia, uma distância social, que se mostra de 

maneira dissimulada. O espaço social reificado se apresenta como a distribuição 

no espaço físico de diferentes espécies de bens ou de serviços e de agentes 

individuais e de grupos fisicamente localizados. Os diferentes campos ou 

espaços sociais, fisicamente objetivados, tendem a se sobrepor, ao menos 

grosseiramente. Disso resulta a concentração de bens e de seus proprietários 

em certos lugares do espaço físico.   
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 3 A VULNERABILIDADE SOCIAL E AS FACES DA PERIFERIA  

 

 Segundo a perspectiva de Castells (2009, p. 141), o centro da cidade faz 

parte de um “conjunto urbano”, que supõe a existência de vínculos entre os 

grupos humanos localizados nesse espaço geográfico, nas suas relações 

internas e externas.  

O conjunto urbano é, por sua vez, estruturado e estruturante da formação 

social à qual pertence. Esse autor utiliza o termo de “conjunto urbano”, para 

designar toda unidade socioespacial e funcional que faz parte de uma rede mais 

ampla, articulada e hierarquizada. Esses conjuntos supõem processos de 

produção, consumo, intercâmbio e de gestão da cidade em geral.  

O centro, em particular, seria, desde essa perspectiva, uma rede de 

relações e de intercâmbios com outros sistemas, o qual pode desempenhar 

várias funções e adquirir múltiplos sentidos como, por exemplo, ser coordenador 

das atividades urbanas descentralizadas, criador das condições de comunicação 

entre os atores sociais, lugar administrativo e de gestão das políticas da 

sociedade. O centro também pode ser concebido como núcleo lúdico, 

concentração dos lugares de diversão e ócio, implantação espacial das “luzes 

da cidade”, lugar de entretenimento, lazer ou adquirir a função de ser um núcleo 

de preservação da história da cidade.   

 Teríamos, então, segundo a perspectiva de Castells (2009, p. 202), uma 

classificação inicial dos tipos de centros urbanos, os quais seriam: centro 

funcional, lugar de implantação de certos serviços em uma área delimitada, que 

desenvolve um meio de interação com outros espaços. Ele é mais útil na medida 

da variedade dos serviços oferecidos. E o centro simbólico, devido à 

concentração de funções culturais, é um núcleo capaz de irradiar a cultura local.   

 Seguindo uma linha teórica próxima, Lefebvre (2009, p.20) discute o 

crescimento da cidade a partir do pensamento urbanístico, que concebeu esse 

crescimento a partir dos conjuntos (habitacionais) e pavilhões, tomando como 

exemplo a sua relação desses com o centro da cidade, mostrando a sua 

dependência em relação ao centro – os subúrbios são parte da realidade urbana. 

O autor discute a definição de uma ordem a partir de uma relação entre 
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centralização e periferia, na qual, posteriormente, os subúrbios são 

desurbanizados, considerando que o “pensamento urbanístico” levou a um 

desaparecimento da realidade urbana “perceptível” – ruas, praças, monumentos, 

espaços comuns para encontros e convivências.  

Entretanto, a periferia das cidades brasileiras assume características que 

as tornam homogêneas e heterogêneas, concomitantemente, atingindo um grau 

de desigualdade que conduziu Lúcio Kowarick a falar em periferias, no plural, 

quando fez seu estudo em São Paulo e, em seu livro Escritos Urbanos, 

apresentando as diferentes realidades em relação a áreas mais consolidadas do 

ponto de vista urbanístico, mas no geral com problemas de saneamento, 

transporte, serviços médicos e escolares. 

Esse autor define as periferias como “[...] zonas que abrigam população 

pobre, onde se gastam várias horas por dia no percurso entre a casa e o trabalho. 

Lá impera a violência, dos bandidos, da polícia, quando não dos ‘justiceiros’. Lá 

é o mundo da subcidadania” (KOWARICK, 2000, p.43).  

Introduzindo esse conceito, o autor supõe que, nas diferentes cidades do 

Brasil, a subcidadania faz parte das periferias, mesmo com toda a 

heterogeneidade que hoje vários estudos confirmam. Temos, assim, áreas 

periféricas com avanços urbanísticos, como saneamento básico, serviço de 

saúde, educação, iluminação, embora, muitas das vezes, tais serviços 

funcionem precariamente e em muitas periferias tem imperado as normas do 

tráfico, que podem desencadear uma violação aos direitos civis dos moradores. 

Portanto, é nesse lugar que também se encontra a maioria dos desempregados, 

daqueles que vivem, ou sobrevivem do trabalho informal, temporário, precário, 

daí a homogeneidade entre os moradores.  

Holston (2013) afirma que, com o crescimento das cidades, o termo 

periferia, que de início esteve muito arraigado à forma como as pessoas 

construíam as suas casas, passa a ser o lugar dos pobres e para os pobres, uma 

segregação fundada na periferização da pobreza. Sendo o lugar da pobreza, da 

subcidadania, é também o espaço de moradia de milhares de pessoas que 

construíram suas vidas nesses espaços, como única possibilidade de ter a casa 

própria, de garantir o direito à moradia. Revela-se a identidade com o lugar que 

vai se estabelecendo de maneira idiossincrática.   
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Kowarick (2000) nos fala da periferia tendo o foco direcionado para a 

ausência de direitos, que se materializa na periferia de São Paulo, mas podemos 

perceber aspectos semelhantes em outras cidades da nação. O capitalismo 

periférico vai assumindo diferentes formas como coloca o autor, primeiro o 

desenvolvimentismo de Juscelino Kubistchek, com os 50 anos em 5, implicando 

em progresso, populismo, com a desfaçatez do milagre econômico:  era a 

urbanização predatória e espoliativa.  

Nos anos 1980, o capitalismo perde seu dinamismo e o Estado é 

gigantesco e inoperante. O sistema financeiro de habitação, criado nesse 

período, foi considerado falido. O decênio dos anos 1990, já no auge da 

precarização no mundo do trabalho, trouxe aumento da taxa de desemprego e 

um sentimento de derrota, o medo, a desesperança, que faziam parte do 

cotidiano das pessoas. Mesmo guardando as diferenças entre o crescimento das 

cidades no Nordeste, a análise enfatiza o quanto é singular compreender a 

estrutura social das nossas cidades, considerando a expansão urbana 

diretamente atrelada ao político e ao econômico.  

A relação entre estrutura e ação e a valorização da experiência do sujeito 

que o autor procura conceber nas suas pesquisas demonstra os significados da 

autoconstrução, que, se de início é o ápice da exploração do trabalhador, é 

também resultado de um processo histórico de negação do direito à moradia e, 

assim, ela é também a possibilidade do trabalhador ao construir a sua casa está 

realizando o sonho de sua vida, ao sair do aluguel.  

Considerando-se periferia, como o lugar da subcidadania, isso nos 

conduz ao conceito original, mas não apenas a uma cidadania cívica de origem 

burguesa e sim a uma cidadania social, emancipatória e voltada para a justiça 

social, que busca a satisfação de direitos e não concessões. Assim, os direitos 

dependem dos imperativos do sistema social em que se vive.   

Santos (1987) situa um histórico da interferência do Estado no Brasil, 

através de um processo de Regulação das relações sociais. Para isso, analisa 

um padrão das relações de trabalho com base no contrato livre entre indivíduos 

juridicamente iguais, o que dá origem ao surgimento de crescentes conflitos 

gerados pela produção industrial e a provocação de ingerência do Estado nas 

relações de trabalho.  
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Esclarecendo a distinção entre países, mostra o início da ação estatal no 

Brasil, ordem e ritmo em que os regulamentos sociais se estabelecem, com os 

grupos sociais " legislados", e as dimensões sociais cobertas pela legislação. O 

início da legislação ocorre com os programas de acidentes de trabalho, 

seguindo-se a expansão: coberturas para idosos, invalidez, dependentes, 

doenças, maternidade, abonos familiares.  

A inserção em atividades profissionais regulamentadas contribuía para se 

definir os direitos do cidadão e a cidadania é decorrência dos direitos 

profissionais e não do Direito Universal. Aqueles que estavam em ocupações 

reconhecidas legalmente eram considerados cidadãos. Era a então “cidadania 

regulada”. A ampliação da cidadania através de políticas sociais amplas, com a 

proposta de reduzir os excessos de desigualdades produzidos pelo capitalismo, 

algo próximo ao Estado de Bem-estar Social, que nunca se ergueu totalmente 

no Brasil.  

A periferia das nossas cidades, assume características que as tornam 

homogêneas e heterogêneas, concomitantemente, atingindo um grau de 

desigualdade que conduziu Kowarick a falar em periferias, quando faz seu 

estudo em São Paulo e, em seu livro Escritos Urbanos, apresenta as diferentes 

realidades com áreas mais consolidadas do ponto de vista urbanístico, mas, no 

geral, com problemas de saneamento, transporte serviços médicos e escolares. 

Define as periferias como “[...] zonas que abrigam população pobre, onde se 

gastam várias horas por dia no percurso entre a casa e o trabalho. Lá impera a 

violência, dos bandidos, da polícia, quando não dos ‘justiceiros’. Lá é o mundo 

da subcidadania”. (KOWARICK, 2000, p.43).  

Nas diferentes cidades do Brasil, a subcidadania faz parte das periferias, 

mesmo com toda heterogeneidade que hoje vários estudos confirmam, temos 

áreas periféricas com avanços urbanísticos, como saneamento básico, serviço 

de saúde, educação, iluminação. No entanto, muitas vezes, tais serviços 

funcionam precariamente. Mas, em muitas periferias, tem imperado as normas 

do tráfico que podem desencadear uma violação aos direitos civis dos 

moradores. É nesse lugar, também, que se encontra a maioria dessas situações.    

Fazer uma leitura da periferia como o lugar da subcidadania, conduz-nos 

à discussão sobre cidadania, mas não apenas uma cidadania cívica de origem 

burguesa, mas também à cidadania social, emancipatória e voltada para a justiça 
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social, que busca a satisfação de direitos e não concessões. Reconhecendo que 

os direitos dependem dos imperativos do sistema social em que se vive. O 

desafio para o nosso trabalho é compreender a persistência da pobreza, da 

situação de vulnerabilidade que se materializa na violação de direitos básicos, 

garantidos constitucionalmente, daí a subcidadania na nossa periferia.  

 Com o desenvolvimento do capitalismo, as revoluções burguesas, 

particularmente a Revolução Francesa, anuncia-se um Estado de Direito que 

visa a estabelecer direitos iguais para todos os homens perante a lei, contrário 

ao direito obtido pelo nascimento, acenando, assim, para o fim das 

desigualdades. Ainda que a concepção de cidadania que se desenvolve com a 

burguesia vincule os direitos àqueles que têm a propriedade, tendo no homem 

livre “apenas” aquele que pode vender a sua força de trabalho.  

Os direitos reclamados são estabelecidos com a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem em 1948, pela ONU (Organização das Nações Unidas). 

Passa a ser Cidadão todo homem e toda mulher, igualado pela condição 

humana, sem discriminação de qualquer natureza, faixa etária, credo, cor.   

 Para Marshall (1967), os direitos civis, políticos e sociais, constituem as 

diferentes dimensões da cidadania. Direitos civis são os direitos fundamentais à 

vida, à liberdade, à igualdade perante a lei e à propriedade. Desdobram-se no 

direito de se manifestar o que pensa, de escolher o trabalho, de ir e vir; direitos 

que garantem uma convivência civilizada entre as pessoas.  

Os direitos políticos estão relacionados ao direito de votar e ser votado, 

de demonstrar o pensamento político, ou seja, o direito de participação do 

cidadão no governo da sociedade que pertence. Os direitos sociais se 

configuram no direito à saúde, ao salário justo, à aposentadoria, à educação. 

Esses direitos garantem a participação na riqueza coletiva. E, como ressalta 

Carvalho (2001), na ausência de direitos civis e políticos seu conteúdo e alcance 

tendem a ser arbitrários. Os direitos sociais permitem às sociedades 

politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo 

capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar para todos.    

Não obstante, essa tríade de direitos é um modelo ideal típico de um 

momento histórico. Marshall (1967) é quem coloca que essa sequência de 

direitos, civis, políticos e sociais se desenvolveu na Inglaterra com muita lentidão. 

Com base nas liberdades civis, os ingleses reivindicaram o direito de participar 
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do governo de seu país. A participação permitiu a eleição de operários do Partido 

Trabalhista que foram os responsáveis pela introdução dos direitos sociais. Mas 

o percurso inglês foi apenas um entre outros, que serve como parâmetro para 

outros países. Aqui no Brasil houve uma ênfase nos direitos sociais. Invertendo 

a sequência lógica, os direitos sociais foram implantados e não reivindicados, 

conquistados (CARVALHO, 2001).  

Essa sequência invertida impediu a formação de uma cultura cívica na 

população brasileira, favorecendo a cultura política estatista e um fortalecimento 

do Executivo. O Estado tem superpoderes. Assim, o princípio democrático de 

participação de todos e a organização política, para, através de uma mediação, 

conquistar os direitos sociais não se sustenta. O que existe é uma negociação 

para garantir os direitos concedidos pelo Estado.  

No Brasil as garantias dos trabalhadores sempre foram restritas e frágeis. 

Jamais tivemos instituições políticas, sindicais e comunitárias para defender o 

trabalhador e o usuário de serviços básicos, das intempéries do mundo urbano. 

Em diferentes momentos da história, tivemos ilhas de dinamização social e 

econômica, como é o caso de São Bernardo do Campo, assim como movimentos 

sociais mais atuantes, que foram impulsionados pelas CEBS. Mas existe uma 

ausência de instituições, identidades e experiências de mobilização coletiva, o 

que dificulta, então, a consolidação de direitos de cidadania (KOWARICK, 2002).   

No Brasil, a consolidação democrática acontece final dos anos 1980 e em 

toda década de 1990, mas os direitos civis e sociais não acompanharam esse 

processo, como já foi aqui abordado. O sistema público de proteção social 

sempre foi restrito, precário e, mais recentemente, houve desmonte de serviços 

e novas regulamentações legais que se traduzem na perda de direitos 

adquiridos, conquistados.  

Kowarick (2008) apresenta a teoria da dependência a partir da abordagem 

marxista da situação social no Brasil e contribui para uma leitura da 

vulnerabilidade em relação a direitos básicos e se afasta da discussão em torno 

do desenvolvimentismo, concordando com Marini (apud KOWARICK, 2008) que 

irá insistir no processo de superexploração do trabalho e, a partir de então, 

defende:  
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estas sociedades da periferia do capitalismo teriam leis gerais de 
acumulação inerentes ao desenvolvimento dependente periférico que 
reproduz antigas formas, ao mesmo tempo que produz novas 
modalidades de produção capitalista, estruturadas no pauperismo, 
desigualdade e marginalização, no subdesenvolvimento social e 
econômico. (KOWARICK, 2008, p.71). 

 

 O regime democrático que foi se implantando no Brasil, a partir dos anos 

1980, não tem conseguido estancar as mazelas sociais, o que resulta do caráter 

estrutural da economia e, nesse contexto, é que se fala no processo 

revolucionário como único capaz de conter o macroprocesso histórico e 

estrutural.  

Percebe-se, nas cidades brasileiras, a existência de uma camada da 

população que ocupa atividades produtivas no mercado informal e autônomo, 

conjuntamente com atividades decorrentes da terceirização e a crescente 

redução dos assalariados permanentes, resultando no crescimento do processo 

de precarização, que, em comunhão com uma superexploração do trabalhador, 

tem no mesmo bojo a despolitização da classe trabalhadora, que já não se 

organiza para ocupar o seu posto de sujeito no processo histórico de 

transformação social em torno da relação capital e trabalho, muito em função de 

um contexto de flexibilização, de aumento do setor terciário e da diminuição do 

emprego formal e regular (KOWARICK, 2008; CARVALHO, 2008).  

A perda de força do ideal socialista ocasionou profundas mudanças nas 

formas de se compreender a nossa questão social. A década de 1980 foi 

marcada por estudos sobre os movimentos reivindicatórios nos bairros, que 

passaram a ser encarados como grande impulso para transformações sociais e 

políticas, mas vários estudos tendem a comprovar que o déficit em torno dos 

direitos sociais e civis continuou amplo nos anos 1990-2000. Isso indica que a 

nossa questão social se sobressai justamente na dificuldade em expandir os 

direitos de cidadania e, por outro lado, a própria noção de cidadania, baseada 

na ideia do homem livre pode obscurecer as reais contradições da sociedade 

moderna.  

Galvão (2011) assinala a múltipla condição dos grupos mobilizados na 

América Latina, que são, a um só tempo, indígenas, mulheres, jovens, 

trabalhadores urbanos, o que indica os pertencimentos de ordem étnica, de 

gênero, geracional e de classe. Os sem-terra e sem-teto brasileiros reúnem 
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amplos contingentes de desempregados e subempregados, cuja posição de 

classe precisa ser mais investigada. Isso indica que há um entrecruzamento de 

demandas e uma sobreposição entre classes e outros pertencimentos que 

variam e, ainda que nem todas as reivindicações sejam de classe e nem todos 

os conflitos sejam anticapitalistas, eles podem se articular de diferentes 

maneiras com as reivindicações de classe.  

Essa questão permite introduzir o conceito de Antunes (1999), da classe-

que vive-do-trabalho, que procura dar conta das especificidades e mutações 

importantes que vem passando o mundo do trabalho, podendo contribuir para 

essa leitura mais analítica da relação entre categorias sociais, como classe, 

gênero e raça, para dar conta da ação coletiva. O desafio é não dissolver as 

propriedades analíticas das categorias e considerar a dinâmica da ação coletiva.   

 Nesse contexto de profundas contradições impostas pela sociedade 

capitalista a relação entre essas categorias de análise precisa ser repensada, 

analisada cuidadosamente e, porque não dizer, que isso requer uma sociologia 

comprometida com a questão social.4  

Kowarick (2008) ressalta que existiu uma tentativa de se erguer uma 

sociedade salarial comparada aos países avançados, mas faltavam 

experiências, identidades e instituições que dessem força às lutas operárias que 

estivessem na base das reivindicações e negociações coletivas. Esse quadro foi 

importante na luta pela extensão e consolidação de direitos de cidadania, que 

tem seu auge no final dos anos 1970. No entanto, nos anos 1980, houve um 

certo bloqueio na mobilidade social ascendente, fato inédito na história 

republicana. O efeito do movimento sindical foi quase nulo, diante da 

modernização tecnológica e organizacional, que significou uma destruição do 

trabalho assalariado regular que foi ainda mais substituído pelo trabalho 

precário, irregular, informal.   

O conceito de desfiliação, conforme a obra seminal de Castel (1995), que 

significa perda de raízes e situa-se no universo semântico dos que foram 

desligados, desamarrados, transformados em sobrantes, contribui para uma 

análise da situação daqueles que se encontram na subcidadania, seja pela difícil 

inserção no mundo do trabalho, seja pela falta de perspectivas e a insegurança 

                                            
4 É o que propõe “A sociologia Pública”, citada na introdução.  
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para com o futuro. O desenraizamento social está na esfera do trabalho, pois a 

questão social precisa ser vista dentro de cada percurso histórico. 

Desenraizamento significa enfraquecimento de laços da sociabilidade primária, 

família, bairros, vida associativa   

O desenraizamento social no Brasil, a partir da esfera do trabalho, 

demonstra que a questão social precisa ser vista dentro de cada percurso 

histórico. O enfraquecimento de laços da sociabilidade primária, família, bairros, 

vida associativa existe. Contudo, na esfera do trabalho, a vulnerabilidade é 

crescente e o número de desempregados ou trabalhadores precarizados com 

um processo de perda de direitos que moram nas periferias das nossas cidades 

tende a aumentar.  

Kowarick (2008) coloca que no Brasil a questão da desigualdade segue 

seu rumo bem específico, que destoa da culpabilização dos pobres pela sua 

situação de pobreza, apesar do discurso da vadiagem. O mito do mérito também 

não ganha força, mesmo porque o desemprego, o subemprego e a precarização 

no mundo do trabalho atingem as camadas médias da população. Por outro lado, 

o Estado não é responsabilizado pela situação de pobreza, mesmo porque nunca 

tivemos um Estado de Bem-estar Social e, na contemporaneidade, com o 

neoliberalismo, ganha força o discurso de que o Estado está falido, que precisa 

reduzir suas funções e ou transferi-las para a esfera privada.   

Esses processos convivem com o que o referido autor chama de 

destituição de direitos, que parece ter duas matrizes diversas, mas articuladas 

entre si, que é a de controle e acomodação social, pela naturalização dos 

acontecimentos, não se tratando mais de responsabilizar o pobre, mas o oposto. 

O que acontece é obra do acaso, é imponderável, foge ao controle das pessoas, 

depende da sorte.  

Nesse cenário, estar desempregado, interromper os estudos, ou morar na 

periferia e ser assassinado é quase uma sina que pode cair sobre os pobres 

coitados. O Estado se desobriga de assistir os que estão em posição subalterna. 

A outra matriz de controle e acomodação social pode ser chamada de 

neutralização, com mecanismos de coação, constrangimento, estigmatização 

que conforma o subalterno e coloca cada um no seu lugar (KOWARICK, 2008; 

SOUZA, 2008).   
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 3.1 AS RAÍZES HISTÓRICAS DA VULNERABILIDADE SOCIAL  

 

 Castel (1995), voltando à história, com sua pesquisa procura dimensionar 

esse novo dado contemporâneo, que é a presença de indivíduos colocados em 

situação de flutuação na estrutura social e que povoam seus interstícios sem 

encontrar aí um lugar designado. O estudo foi realizado na Europa, onde o 

contingente de pobres não abarca apenas indivíduos incapacitados e ou de baixa 

escolaridade e qualificação, mas são adultos qualificados, jovens qualificados, 

que caracterizam uma pobreza que pode ser chamada de residual.  

A partir dos conceitos de vulnerabilidade e desfiliação, o autor analisa a 

trajetória desses sujeitos na questão social europeia. Vulnerabilidade para se 

referir às atuais dinâmicas de exclusão/marginalização, como contratos por 

tempo determinado, tempo parcial, ou seja, precariedade do trabalho, que 

substitui a estabilidade, através de um contingente cada vez maior de 

assalariados fragilizados. À exclusão, ele prefere desfiliação, pois a exclusão é 

determinada por discriminações oficiais, designa situações definidas e ele não 

trabalha como o modelo de sociedade dual. A noção de desfiliação permite 

reconstruir o percurso, desfiliação como a degradação das relações e condições 

de trabalho e da proteção que lhes estão vinculadas, ou ainda a fragilização dos 

suportes de sociabilidade.  

Esses são conceitos que representam a dimensão internacional das 

mudanças no mundo do trabalho, refletindo na questão da pobreza, o que 

permite uma análise mais integrada e dinâmica do que se denomina exclusão 

social. Foi uma contribuição teórica muito elucidativa na discussão sobre as 

consequências da crise da sociedade salarial.  

 Considerando as devidas diferenças – pois a nossa pobreza não é de 

caráter residual, aqui as mudanças no mundo do trabalho têm um impacto, mas 

os nossos pobres não são novos – o modelo analítico de Castel (1998) pode ser 

aplicado à América Latina, contribuindo para a percepção do caráter global da 

questão social. E, nessa perspectiva, podemos pensar o tema da pobreza, pois 

é uma questão social.  
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A desfiliação é vista como um dos efeitos do enfraquecimento da condição 

salarial, daí a centralidade do trabalho na construção da identidade situando o 

indivíduo na sociedade. Mas, a precarização do mercado de trabalho e o avanço 

do desemprego fazem com que sejam inúmeros os que se encontram na zona 

de vulnerabilidade e muitos já desfiliados. Quando esse quadro se forma, o 

Estado teria que atuar como ator central com políticas de inserção, objetivando 

a melhoria da condição de todos.    

Wacquant (2005) elabora um panorama da questão social, ressaltando 

mecanismos históricos e estruturais, para uma compreensão da imposição da 

desigualdade social, que apresenta alguns sujeitos como marginais, a partir de 

estudo sobre o gueto negro norte americano e a periferia urbana francesa. O 

autor retoma o quanto que a noção de meritocracia cultuou a crença na fluidez 

da estrutura de classe e, durante muito tempo, aceitou-se que as formas mais 

extremadas de desigualdade estavam prestes a ser aliviadas, com a ampla 

provisão de bens públicos como educação, saúde e segurança, pelas mãos do 

Estado de Bem-estar, no caso de países europeus ocidentais, ou por meio de 

conta gotas do mercado, no caso do Estados Unidos da América.  

Kowarick (2008) apresenta sua proposta de analisar a continuidade da 

pobreza e da vulnerabilidade no Brasil e, para isso, retoma o debate 

estabelecendo alguns pontos de comparação entre Estados Unidos e França 

sobre a questão social. Ao apresentar as diferentes teorias e interpretações, 

contribui para o entendimento do que ora se denomina de marginalizados, ou 

excluídos.  

Nos Estados Unidos, o uso conceito de underclass, como a subclasse, 

corresponde à orientação para um pensamento conservador e ideológico que 

entende que cada indivíduo tem total responsabilidade sob o seu destino.  Não 

se considera a importância de ações do Estado e políticas de intervenção para 

transformar a situação de pobreza e vulnerabilidade. No pensamento francês, a 

discussão está em torna da emergência de categorias como os excluídos, 

marginalizados, para se analisar os resultados de questões estruturais como, a 

crise da sociedade salarial (CASTEL, 1995). Aqui se consideram importantes 

políticas estatais para enfrentar a questão social e promover a reinserção social 

e econômica dos marginalizados.  
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A pobreza tem sido analisada numa perspectiva que responsabiliza os 

pobres por estarem nessa situação, seja por falta de força de vontade ou energia 

moral. Numa perspectiva histórica, o termo underclass passou a ser utilizado no 

início dos anos 1960, por Myrdal, para designar o processo que coloca à margem 

do mercado de trabalho assalariado e formal uma parcela de mão-de-obra com 

baixa qualificação (MYRDAL apud KOWARICK, 2009, p.31). Logo de início, 

numa interpretação mais progressista, as mudanças estruturais de cunho 

tecnológico e organizacional eram compreendidas como causa da dispensa pelo 

mercado daqueles que não tinham qualificação, capacitação profissional.   

Kowarick (2009) destaca, ainda, que os conservadores, além da 

culpabilização das vítimas, insistiam nos efeitos nefastos do insipiente Estado de 

Bem-estar Social, que começa a ser ensaiado na república americana na década 

de 1960. Esse foi um período de muita discussão sobre a pobreza e a 

desigualdade, assim como de conflitos e manifestações antirraciais, quando 

surgem os Panteras Negras.  

Nesse contexto, um relatório do serviço da assistência social da Casa 

Branca, conhecido como relatório Moyniban de 1965, apresentou a crescente 

incidência entre a população de desempregados, de família monoparentais de 

chefia feminina, filhos ilegítimos e dependência dos serviços sociais. Um 

relatório ofensivo, falho, difamante, que tinha deixado de lado elementos 

estruturais como determinantes da questão social e os conservadores 

começavam a fundamentar teoricamente a culpabilização das vítimas e com 

uma tentativa crescente de reduzir as políticas públicas direcionadas para a 

população em situação de pobreza.  

Os liberais recuam e os conservadores avançam, enquanto nos anos 

1970 a underclass era representada por um grupo de excluídos do sistema 

produtivo, nos anos 1980 ganha força uma análise que privilegia os 

componentes culturais e não mais consideram os determinantes estruturais da 

pobreza, entendendo essa classe como uma categoria moral, resultante dos 

comportamentos individuais (KOWARICK, 2008; IVO, 2010).  

  Nesse contexto é que Oscar Lewis (1966) constrói o conceito de “cultura 

da pobreza”, uma teoria que deu um suporte científico à ideia de que o pobre é 

culpado pela sua situação de pobreza. Ele defende que a pobreza é mais que 

uma privação econômica, corresponde a um modo de vida, um conjunto de 
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valores e maneiras de ver e agir no mundo. É um processo construído através 

da socialização primária.  

Assim, a cultura da pobreza é legada pelos pais para os seus filhos 

através de traços culturais, econômicos, psicológicos e sociais, que concorrem 

decisivamente para conservar os seus no mesmo status e não basta o acesso a 

novas condições sociais, para modificar as respostas dos indivíduos, pois os 

defensores dessa teoria acreditavam que novas condições sociais não são 

suficientes para modificar as respostas dos indivíduos, pois foram socializados 

para perceber o mundo de tal forma, que só pensam e agem conforme  a moral 

dos pobres. É uma teoria que tem um foco no “micro social”, procura na família, 

nos indivíduos as causas da pobreza (DIOGO,1992). 

Nos anos 1980, os estudiosos progressistas se opuseram aos modelos 

explicativos conservadores, que insistiam em culpabilizar as vítimas, mas tinham 

dificuldades para se contrapor à associação que se fazia da política de bem-

estar social e o fomento da baixa inserção dos pobres no mundo do trabalho.  

Wilson (1987) se contrapõe à noção de cultura da pobreza e expõe o 

isolamento social nos guetos americanos, quando aquelas camadas 

afroamericanas, mais preparadas para enfrentar mudanças, deixam os guetos 

para ir trabalhar e morar em regiões mais prósperas, restando para os negros 

que lá permaneceram uma maior concentração de pobreza, desemprego. 

Introduz-se, com isso, a discussão sobre a referência na construção de 

trajetórias, assim ele passa da moral dos pobres para falar do efeito do 

isolamento social.  

A partir da década de 1990, são raros os pesquisadores que usam o termo 

underclass. Contudo, a argumentação dominante deixou de considerar as 

questões macroestruturais, mudanças tecnológicas, dinâmica das classes, 

preconceito racial, desindustrialização e as políticas direcionadas para os 

pobres, que têm como base a substituição do princípio do bem-estar social para 

o da contrapartida (KOWARICK, 2008).  

 A história mostra que, na França, a discussão sobre a pobreza tem uma 

outra orientação, há um debate em torno da atuação do Estado, diante a situação 

do desemprego, que conduz ao reconhecimento de que a sociedade salarial 

(CASTEL,1995). É palco de conflitos e negociações, que acabam por produzir 

um reconhecimento público do assalariado enquanto sujeito de direitos coletivos 
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quando se encontra alijado do processo produtivo (TOPALOV, 1994; 

KOWARICK, 2002).  

Na França, tanto os partidos de extrema direita quanto os de esquerda 

consideravam função essencial do Estado combater a exclusão social e 

econômica. O debate se dava em torno do modelo de atuação. Não se 

questionava a atuação do governo, num   momento, numa reconstrução pós 

Segunda guerra mundial, que vai até os anos 1960, período no qual todo trabalho 

foi voltado para moradia, construção de grandes conjuntos, reestruturação 

urbana.  

Nos anos 1970, por sua vez, a exclusão social entra na pauta. Extrapola-

se a questão da moradia, quando se identifica que o crescimento da riqueza não 

reduz os níveis de pobreza, pois existia uma camada da população que merecia 

uma política específica de proteção social. A partir dos anos 1980, localiza-se a 

nova pobreza. Já não são apenas os excluídos, mas a vulnerabilidade passa a 

afetar os trabalhadores, os operários, aqueles que estavam na base da pirâmide 

social.  No que tange à exclusão pela pobreza, Kowarick (2008, p.51) destaca:  

 

Inicia-se uma situação de vulnerabilidade advinda do desemprego e da 
precarização do trabalho, do rebaixamento de status e da perda de 
raízes ligadas à sociabilidade primária. Trata-se de grandes e variados 
grupos de ‘excluídos’, sobre os quais as ciências humanas produziram 
dezenas de investigações e inúmeras teorizações sobre esta sempre 
renovada questão social que passa a penetrar o centro dos debates 
jornalísticos e políticos.  

 

 Nos anos 80-90, nos bairros operários, há uma desarticulação dos 

movimentos, associações que eram nutridas pelo trabalho assalariado e a vida 

comunitária. É a crise da sociedade salarial, como bem apresenta Castel (1995). 

Em muitos bairros pobres, na França, identificou-se uma violência urbana, em 

que são muitos os jovens que se revoltam, mas não reivindicam. São aqueles 

que se revoltam pelo próprio vazio da existência, a falta de trabalho e de 

perspectivas, mas concomitantemente, são os bairros que, mesmo com uma 

situação de vulnerabilidade, têm pessoas que trabalham, estudam, tem projetos. 

Aqui não se trata de “cultura da pobreza” ou “isolamento social”.   

O debate sobre a questão da pobreza na França e nos EUA, evidencia o 

quanto em cada contexto histórico o modelo de Estado, a noção de bem público 

e as questões macroestruturais se apresentam de formas distintas para o 
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enfrentamento da desigualdade social e da percepção dos sujeitos no espaço 

social.  

Na confecção desta tese, percebemos o quanto que linhas de 

pensamento se encontram e se afastam para compreensão da realidade 

brasileira e concordamos que a construção social da realidade nas nossas 

periferias está diretamente relacionada com questões estruturais, a exemplo da 

inserção no mundo do trabalho.  

Ivo (2010) procura demarcar pontos temáticos e problemáticos entre a 

questão urbana e a questão social, inferindo dimensões problemáticas para as 

metrópoles latino-americanas. Retoma os fundamentos da literatura francesa 

sobre o urbano nos anos 1960 e 1970, em torno da análise de classe, para 

identificar como a polarização da questão social na estrutura urbana se expressa 

através de noções como exclusão social e underclass, dialogando, assim, 

respectivamente coma a literatura francesa e americana. E afirma:   

 

 [...] não se pode analisar a questão das periferias urbanas sem levar 
em conta, as relações que esses cidadãos têm no âmbito do trabalho 
e suas novas formas sociais. Da mesma forma que não se podem 
desconsiderar as responsabilidades do poder público sobre as 
condições de reprodução das camadas populares (ou os efeitos 
perversos de sua ausência)” (IVO, 2010, p.24).  

 

Com essa consideração, podemos confirmar o quanto que é importante a 

análise sociológica que valoriza uma leitura dialética entre o local e o global, 

entre questões de ordem estrutural e as práticas cotidianas, para, a partir de 

então, fazer uma leitura do território que possa dar pistas de como a reprodução 

social pode ser geograficamente localizada.  

Não basta focar no espaço em si mesmo, mas é preciso perceber a 

expressão do amplo processo de precarização do trabalho se materializando na 

questão urbana e social, daí a importância de se conhecer o processo de 

vulnerabilidade social na vida cotidiana, das comunidades e no âmbito das 

famílias. Como apresentam Hirata e Pretéceille (2002), Ivo (2010) e Guimarães 

(2011).  

3.2 AS FACES DA PERIFERIA  

  Há toda uma literatura e pesquisas direcionadas para a análise da 

estrutura de oportunidades em locais com alta concentração de pobreza nas 



79 
 

nossas cidades latino-americanas. A estrutura de oportunidades, em bairros 

segregados, pode ser compreendida a partir do que o bairro oferece para a 

sociabilidade dos jovens. Nesse sentido, podemos estudá-la a partir do acesso 

à educação e trabalho, assim como a visão subjetiva da segregação, que é o 

como os jovens se sentem habitando em territórios estigmatizados (RIBEIRO, 

2005; SABATINI, 2013).  

Uma pesquisa recente com jovens chilenos, procurou analisar as 

consequências da segregação residencial nas trajetórias dos jovens, sendo 

consideradas dimensões como o efeito bairro e a geografia de oportunidades 

para se analisar a correlação entre a segregação residencial e o acesso à 

educação e ao trabalho, assim como as expectativas dos jovens com relação ao 

seu futuro. Com dados censitários e toda uma pesquisa qualitativa com 

entrevistas com os jovens, chegou-se à conclusão de que a tese da cultura da 

pobreza não é o que pode contribuir para explicar a difícil continuidade dos 

estudos e o acesso ao trabalho, mas é a estrutura de oportunidades 

apresentadas aos jovens que vai contribuir para o avanço nos estudos e a 

inserção no mundo do trabalho. Soto e Sierralta (2013, p.105) afirmam:    

 

 [...] são percepções de escassas oportunidades em esferas que 
desempenham um papel fundamental ao considerar os resultados das 
trajetórias de jovens que vivem em conjuntos segregados na capital. 
Essas trajetórias, no entanto, não são percebidas por todos da mesma 
maneira. Fundamentalmente, a população jovem que reside no 
conjunto menos segregado constrói uma geografia subjetiva e objetiva 
de oportunidades diferentes daqueles com uma alta concentração de 
pobreza. (Tradução nossa). 

 

A pesquisa citada conclui que as estruturas de oportunidades, são 

demarcadas no espaço. Dessa maneira, habitar em locais com alta 

concentração de pobreza e que têm como característica a ausência de bens e 

serviços, é o que desencadeia o processo de desajuste entre as expectativas 

presentes e futuras dos jovens.    

Estudar, trabalhar, ter ascensão social, alimentar um projeto de vida 

diferente da história familiar está diretamente relacionado com a estrutura de 

oportunidades. Ter acesso a instituições de ensino e condições para frequentar 

essas escolas, ter transporte, lazer: é o ambiente social que permite essa 

convivência com as diferenças, que vai possibilitar aos jovens alimentarem seus 
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sonhos e estar em conformidade com o que cada sociedade vai estabelecendo 

para essa fase da vida.  

Algumas distinções conceituais são necessárias para falarmos mais 

enfaticamente do sentido da segregação neste trabalho. Compreender as 

periferias urbanas como espaços heterogêneos no seu conteúdo e forma é o que 

norteia nossas discussões, pois consideramos que a periferia nas cidades 

brasileiras se apresenta empiricamente com uma alta complexidade na sua 

composição espacial.   

Por segregação se nomeavam os heterogêneos processos que 

produziam separação e concentração de grupos sociais e, ao mesmo tempo, 

produziam e reproduziam desigualdades.  Na história recente do nosso país, não 

temos a segregação, na sua versão mais extrema, com o uso de barreiras físicas 

para sair ou entrar e estabelecimentos legais limitando a circulação e o acesso 

a bairros e cidades, como foram os guetos norte-americanos. Hoje é objeto de 

polêmica se os bairros negros e latinos nas grandes cidades norte-americanas 

são guetos.  

Conforme Marques (2005), aqui no Brasil, nas nossas cidades não temos 

dispositivos legais de separação entre grupos, o que nos leva a rejeitar o 

conceito de gueto. Contudo, podemos observar elevado grau de separação. A 

questão é como observar, medir essa separação, que, embora não seja tão 

extrema, é muito elevada. 

Distâncias grande entre grupos, pode significar isolamento para 

populações de baixa renda, mas, operacionalmente, não é fácil, não existem 

critérios para considerar o que seriam distâncias grande. A sugestão é de tratar 

a segregação com outros dois sentidos, o de separação e desigualdade de 

acesso. Esses dois processos são distintos, mas estão imbricados.  

A separação, pode ser observada com homogeneidade interna e 

heterogeneidade externa na distribuição dos grupos no espaço, trata-se de 

investigar os padrões de semelhança e diferença na distribuição dos grupos 

sociais. A desigualdade de acesso tem sido demonstrada com alguns estudos 

que mostram formas de acesso desigual à estrutura de oportunidades e serviços. 

Utilizando algumas clivagens, é medir através da renda, escolaridade, raça, 

padrões de semelhança e diferença na distribuição dos grupos sociais.   
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A distribuição dos grupos sociais no espaço social depende de vários 

fatores, como o sítio físico, os eixos de transportes, processos macrossociais 

associados ao processo histórico e à ação de vários atores, entre esses o 

Estado, os capitais interessados na produção da cidade, os moradores da 

cidade.  

 Nosso interesse é pela desigualdade social associada ao espaço urbano; 

compreender o como as desigualdades tendem a ser cumulativas e tem um 

impacto na trajetória dos jovens. Busca-se entender, igualmente, como o 

território pode cumprir um papel importante em sua produção e reprodução:  

  

Na relação entre segregação e pobreza, um tipo específico de 
desigualdade espacial ganha relevância especial, as desigualdades de 
acesso. Os diferenciais de acesso tendem a crescer à medida que 
aumenta a homogeneidade das diversas regiões da cidade, 
acompanhando as distancias entre as oportunidades em geral e os 
grupos sociais mais pobres e mais mal posicionados na estrutura 
social. Dois conjuntos principais de diferenciais de acesso estão aqui 
presentes - acesso ao mercado de trabalho, (que gera oportunidades 
diferentes) e acesso às políticas públicas (que geram as amenidades 
e serviços que caracterizam a vida urbana). Esses elementos 
influenciam fortemente as possibilidades de alcançar bem-estar 
individual e coletivo ou ingressar em situações de vulnerabilidade e 
pobreza. (MARQUES, 2005, p.42). 

 

 O acesso ao mercado de trabalho e às políticas públicas, com serviços 

que garantem a vida urbana, é mais difícil para aqueles que estão nas periferias 

das cidades.  Indivíduos e famílias são atingidos pela segregação. Nesses 

moldes, aqueles com menor acesso a esses dois elementos tendem a ter pior 

acesso aos mercados, por estarem associados à estrutura de oportunidades 

menos vantajosa.  

Um destaque vai para sociabilidade. Essa é afetada pela redução dos 

contatos entre os grupos. Com duas consequências principais, primeiro, a 

ausência de contatos, que empobrece a esfera pública e reduz o sentimento de 

pertencimento. A outra se liga à estrutura de oportunidades, a redução de 

contatos para fora do bairro, da comunidade, diminui as chances de mobilidade 

social e pode contribuir para continuidade de situação de vulnerabilidade social.  

Nesse contexto, muitos têm analisado o efeito das redes sociais, o 

conteúdo de certas relações que combinam confiança, com condutas de 

reciprocidade, cooperação, solidariedade.  Essas redes seriam importantes não 
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apenas para fortalecer os laços da comunidade, mas para garantir a abertura de 

portas para fora da comunidade, que permitam solucionar problemas mais 

facilmente e viabilizar acesso a oportunidades e à mobilidade social. O como 

cada indivíduo, cada família vai lidar com essas redes vai ser a medida para o 

acesso a direitos básicos como educação, saúde, lazer, saneamento básico nos 

bairros, transportes, tudo que se configura como estrutura de oportunidades e 

até políticas públicas.  

Marques (2005) aponta que os processos de segregação e desigualdades 

sociais no espaço urbano estão imbricados, separando grupos, mantendo 

acesso diferenciado aos benefícios da urbanização. Cita que estudos recentes 

na periferia de São Paulo têm mostrado que indicadores sociais de indivíduos 

pobres, que moram em espaços periféricos são sistematicamente piores que os 

de outros de iguais características sociais que habitam áreas majoritariamente 

ocupadas por grupos sociais de melhor condição.   

Wacquant (2008) descreve a passagem do gueto para o hipergueto, 

ressaltando três processos: primeiro é a despacificação da vida cotidiana, a 

infiltração da violência no tecido social local, o aumento do perigo perceptível no 

abandono da infraestrutura dos bairros e em taxas de crimes contra vida, o 

homicídio, estupro, assaltos, forçando uma ampla reconstrução das rotinas 

diárias e criando uma atmosfera sufocante de desconfiança e horror.  

O segundo equivale à desdiferenciação social, levando a um 

esgarçamento do tecido organizacional dos bairros do gueto. O 

desaparecimento gradual de lares estáveis da classe trabalhadora e da classe 

média afroamericana, minaram as instituições civis e religiosas. O desemprego 

persistente e uma aguda privação material, iniciaram um encurtamento das 

redes sociais, associada à falta de envolvimento político do negro pobre. Nesse 

cenário, ergue-se uma política pública que estigmatiza e isola ainda mais os 

moradores no gueto.  

Em terceiro plano está a informalização econômica, as insuficiências 

combinadas entre ofertas de empregos, desertificação organizacional dos 

bairros e o fracasso das políticas de auxílios sociais que promovem o 

crescimento de uma economia desregulada, comandada pela venda em massa 

de drogas e por todo tipo de atividades ilegais.  
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O estudo do referido autor sobre a passagem do gueto para o hipergueto 

americano, mostra-nos o quanto que aquele espaço que existia como um escudo 

protetor contra a exclusão social perdeu o seu papel positivo de amortecedor 

coletivo, tornando-se uma máquina mortal do mais puro banimento social. 

Guardadas as devidas proporções, pois aqui no Brasil nunca tivemos essa 

segregação com barreiras físicas estabelecida. Como já comentamos aqui, 

esses três processos descritos por Wacquant (2008) podem estar acontecendo 

nas nossas cidades.    
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4 A CONSTRUÇAO SOCIAL DA JUVENTUDE  

 

.  

Tendo em vista o objeto deste trabalho, que envolve a trajetória dos jovens 

na periferia da cidade, farei, agora, uma digressão sobre a juventude enquanto 

uma categoria analítica, que, numa perspectiva sociológica, existe enquanto 

uma fase da vida, uma geração que pode assumir significados distintos a cada 

contexto histórico e que pode também, teoricamente, ser estudada e, mais do 

que isso, compreendida por um viés dialético. 

Áries (1981), em seu precioso trabalho sobre a história social da criança 

e da família, a partir de diferentes registros, a exemplo das iconografias, 

apresenta-nos o caráter arbitrário da divisão por idades, que emerge como um 

marcador, um caráter distintivo para situar os indivíduos na sociedade e 

apresenta "[...] a cada época corresponde uma idade privilegiada e uma 

periodização  particular da vida humana: a ‘juventude’ é a idade privilegiada do 

século XVII,  a ‘infância’ do século XIX, e a adolescência, do século XX” (ÁRIES, 

1981, p.48).  

As idades da vida, ou fases da vida, representavam a possibilidade de 

interpretação de uma sociedade que, a cada época, tem sua estrutura 

demográfica demarcada de maneira distinta. Assim, o que nos parece hoje sem 

sentido, traduz noções que a seu tempo eram consideradas científicas. Isso 

confirma a tese da importância da história para se perceber a arbitrariedade da 

divisão por idades, sendo mais uma maneira de situar as pessoas na estrutura 

social.  

  Bourdieu (1983) também considera que, “[...] as divisões entre as idades 

são arbitrárias”. Essa assertiva nos remete à discussão sobre o significado das 

intituladas “fases da vida”, as quais, em cada contexto social, assumem uma 

conformação. As classificações por idade acabam sempre por impor limites e 

produzir uma ordem na qual cada um deve se manter em um determinado lugar. 

O autor enfatiza como a juventude e a velhice não são dadas, são construídas 

socialmente na luta entre os jovens e os velhos. E ressalta que há uma relação 
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complexa entre a idade social e a idade biológica e que em cada espaço social, 

em cada campo, existem leis próprias.  

Nas palavras do autor:  

 [...] a idade é um dado biológico socialmente manipulado e 
manipulável; e que o fato de falar dos jovens como se fossem uma 
unidade social, um grupo constituído, dotado de interesses comuns, e 
relacionar estes interesses a uma idade definida biologicamente já 
constitui uma manipulação evidente [...] (BOURDIEU,1983, p.2).  

 

 O autor citado é enfático quando faz referência às pesquisas na França, 

que mostram  a época, a diferença entre jovens da mesma idade (biológica) que 

trabalham e jovens que só estudam, ressaltando que, ao se fazer a comparação, 

é possível perceber como cada um usa o tempo, como se relaciona com o 

mercado de trabalho e mais que isso, a existência de um jogo de poder entre as 

classes, de um lado estudantes com alimentação, moradia, entrada para teatro 

e cinema com preço reduzido e  de outro aqueles que sofrem com as pressões 

do sistema capitalista, atenuadas pela solidariedade da família, acrescentando 

que entre o burguês que pode viver a irresponsabilidade “natural” da idade e o 

operário, com a responsabilidade do trabalho, encontramos todas as figuras 

intermediárias. Portanto, não podemos pensar em juventude, mas em 

juventudes.    

Nesse sentido, gostaríamos de retomar algo que já foi apresentado neste 

trabalho, que é o interesse em trabalhar numa perspectiva dialética, 

relacionando as categorias de geração, gênero e raça, considerando que, de 

início, elas se referem a atributos biológicos, naturais. Na estrutura social, só 

existem carregadas de significado político, social e econômico.  

Margulis e Urresti (1996) apresentam uma resposta a Bourdieu, afirmando 

que “a juventude é mais que uma palavra”, e consideram que, apesar da 

existência de juventudes, existem princípios comuns que fazem dela, uma 

categoria, um grupo concreto, algo real na vida das pessoas, que tem um poder 

simbólico.  

Esses autores retomam a moratória social e a geração para defender a 

tese de que a juventude não é apenas questão ideológica. Colocam que a 

moratória social, quer como realidade ou desejo, existe como um período de 

experiências, de preparação para vida adulta, que é singular à juventude. 

Fatores como o adiamento da constituição de família, da entrada no mercado de 
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trabalho e da obtenção da casa própria acompanham as diferentes sociedades 

na demarcação desse ciclo de vida.    

A explicação sociológica da geração como categoria de análise elaborada 

por Mannheim (1928) considerada como pioneira, contribui para a discussão, 

pois ele acrescenta o sentido histórico do termo:  

 

 Na verdade, o traço mais surpreendente do processo histórico parece 
ser o de os fatores biológicos básicos operarem duma forma latente e 
só poderem ser compreendidos através dos fenômenos sociais e 
históricos que constituem uma esfera acima deles. (MANNHEIM, 1928, 
p.163). 

 

 O caráter explicativo do social é surpreendente, quando se trata de 

geração, pois, de fato, o caráter biológico permite perceber as mudanças no 

corpo a cada fase da vida – a infância, a juventude, a fase adulta, a velhice. São 

diferentes idades que, por si, só podem designar maneiras de agir, de ser, 

pensar, mas existem diferentes experiências de juventude, de infância, distintas 

formas de “passar” pelas fases da vida; e aqui é que a  perspectiva sociológica 

contribui para explicar como em cada contexto histórico e social diferentes 

marcadores sociais atuam e contribuem para afastar a naturalização interposta 

pelas fases da vida, pela idade. Observa-se que em um determinado contexto 

social, indivíduos de uma mesma geração podem seguir caminhos sociais 

distintos (BRITO DA MOTTA, 2010). 

Isso significa que estamos não apenas mudando de idade, mas vivendo 

um tempo social, onde a sociedade vem se organizando, atribuindo papéis aos 

jovens, aos adultos, aos velhos, considerando a idade como um marco para 

assumir responsabilidade, para desempenhar certas funções e para entrar e sair 

do mundo do trabalho.  Nesse cenário, ser jovem não é apenas fazer parte de 

uma faixa etária, mas ter mais ou menos a mesma idade e viver certar 

experiências, compartilhar expectativas no mundo social.  

Considerando a geração associada a outros marcadores sociais, como 

classe, gênero e raça, podemos compreender que os papéis designados aos 

jovens, as oportunidades, ou a faixa de corte para entrada no mundo adulto, 

assumem contornos distintos, que também se distribuem espacialmente na 

nossa cidade. Os jovens das camadas mais pobres entram mais cedo no mundo 

do trabalho. Muitos ainda estudando precisam trabalhar, devido à sua 
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necessidade de ajudar na reprodução cotidiana, ter dinheiro para transporte, 

lazer, vestuário e, além disso, o trabalho representa uma forma de socialização, 

o valor moral – “o trabalho dignifica o homem” –, desenvolvendo a identidade 

pelo trabalho.  

Weller (2007, 2010) considera Mannheim (1928) como pioneiro na 

sociologia da juventude e ressalta que sua discussão sobre o conceito de 

geração acontece em diferentes fases da sua obra e que muitas das críticas ao 

autor não levam em consideração o conjunto da sua obra.  

No ensaio que o referido autor publica em 1928, O problema das 

Gerações, ele compara a vertente positivista com o pensamento histórico 

romântico alemão. Coloca que os positivistas optam por analisar o problema do 

ser humano a partir de dados quantitativos, enquanto a corrente histórico-

romântica prioriza a abordagem qualitativa. E essa é a corrente de preferência 

de Mannheim. Assim, ele vai buscar escapar de uma abordagem linear e, na 

segunda parte de seu ensaio, critica a prevalência de uma perspectiva estática 

nas pesquisas sociológicas sobre os grupos humanos. Desse modo, quando 

aborda a geração, reforça que não basta ser contemporâneo, ter nascido em 

uma mesma época, mas ter experiências semelhantes. Diferentes grupos etários 

têm experiencias diferentes em um mesmo período cronológico.  

Brito da Motta (2010), em seus estudos sobre geração e envelhecimento, 

apresenta-nos o poder estruturante da posição etária/geracional das pessoas, 

que, dentro de cada estrutura social e segundo uma certa ideologia, vai 

determinando o que cabe a cada faixa de idade:   

 

[...] na vida vivida, se somos sempre pessoas de um determinado 

sexo/gênero, raça/etnia, mudamos de idade – processo biossocial – e 
de expectativas sobre ela, a cada ano, ao mesmo tempo em que o 
nosso grupo etário vai assumindo posições geracionais diversas 
enquanto coorte geracional – embora não necessariamente enquanto 
geração social no sentido estrutural definido por Karl Mannheim (1928). 
O jogo de poder entre as gerações se desloca e se reinstala 
continuamente, causando a impressão de ausência de capacidade 
estruturante do social... [...] (BRITO DA MOTTA, 2010, p. 227).    

 

 Mannheim chama a atenção para o fato de o fenômeno das gerações ser 

analisado por uma especificação progressiva do conceito de geração em: 

posição geracional, conexão geracional e unidade geracional. Assim, primeiro a 
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posição geracional é definida pela possibilidade ou potencialidade de adquirir 

experiências comuns. Em seguida, a conexão geracional que se constitui através 

da participação dos indivíduos que pertencem à mesma posição geracional.  

É preciso estabelecer um vínculo de participação em uma prática coletiva, 

seja ela virtual ou concreta. A unidade geracional, dessa forma, surge da forma 

como grupos de uma mesma conexão geracional lidam com os fatos históricos 

vividos por sua geração. Definir geração, dessa forma, contribui para se entender 

porque em um mesmo contexto histórico, como foi o da ditadura no Brasil, 

tivemos diferentes unidades geracionais, a jovem guarda e a cultura hippie 

(WELLER, 2010):   

 O conceito de gerações de Mannheim e sua acurada elaboração sobre 
a posição, a conexão e a unidade geracional rompem com a ideia de 
uma unidade de geração concreta e coesa e nos instiga a centrar 
nossas análises nas intenções primárias documentadas nas ações e 
expressões de determinados grupos, ao invés de buscarmos 
caracterizar suas especificidades enquanto grupo. Perguntar-se pelos 
motivos das ações desses atores coletivos envolvidos em um processo 
de constituição de gerações, implica ainda em uma análise da 
conjuntura histórica, política e social a partir de uma perspectiva que 
poderíamos situar no nível macro, bem como do conhecimento 
adquirido pelos atores nos espaços sociais de experiências 
conjuntivas, e que poderíamos denominar como sendo uma análise no 
campo micro. (WELLER, p.219-220, 2010).  

  

Dessa maneira, como ressalta o autor, Mannheim nos conduz à 

elaboração de uma perspectiva multidimensional de análise das relações sociais 

e geracionais, com seu projeto teórico metodológico de pesquisa, capaz de 

superar as dimensões binárias presentes em algumas correntes teórico-

metodológicas. Embora muitos defendam a juventude como a fase da 

transgressão, da busca pelo novo, muitos são os jovens que não conseguem 

realizar seus projetos de vida, não conseguem corresponder à expectativa da 

sociedade e compõem as estatísticas dos que não encontram trabalho e não 

estudam ou estão na lista da defasagem idade e série e se sentem sem lugar na 

sociedade e, nesse contexto, temos aqueles em situação de vulnerabilidade 

social, que têm sido alvo de várias pesquisas e políticas sociais.     

Como visto, o estudo da juventude enquanto categoria sociológica tem 

sido abordado por diferentes perspectivas e é crescente a necessidade de 

estabelecer rupturas, com a doxa dominante sobre a juventude.   
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Machado Pais (1990) inicia essa discussão e nos apresenta o paradoxo 

dessa categoria, que é socialmente construída e analisada de duas maneiras.  

Uma primeira forma é a que considera a juventude como um conjunto social que 

pertence a uma faixa etária, uma fase da vida com interesses comuns e vai 

estabelecendo uma cultura juvenil, em termos etários. E uma segunda é a que 

toma a juventude como um conjunto social diversificado em função de diferentes 

pertenças de classe, diferentes interesses e oportunidades ocupacionais.   

Uma das representações mais comuns de juventude é compreendê-la 

como fase marcada por problemas sociais, por instabilidade e falta de 

compromisso com seu status quo, por exemplo, se o jovem enfrenta dificuldades 

de inserção no mundo do trabalho, este jovem é irresponsável, está 

despreparado. Mas vários estudos comprovam que os jovens constroem sua 

trajetória a partir do espaço social que ele ocupa, assim alguns não precisam 

trabalhar e outros precisam se submeter a trabalhos precários, então, cabe 

ponderar que o desemprego, a inatividade, o trabalho precário, temporário, são 

situações que os jovens vivenciam na sociedade contemporânea em várias 

partes do mundo, de maneira muito singular.  

Em forma de mito, essas e outras considerações sobre a juventude são 

erguidas, gerando uma visão homogênea da juventude e o desafio é desconstruir 

o mito e apresentar a construção sociológica. A juventude aparece socialmente 

dividida em função das suas origens sociais, das suas respectivas aspirações e, 

também, de seus interesses. Esse pressuposto metodológico é muito 

importante, pois algumas pesquisas e também os meios de comunicação social 

têm estabelecido generalizações sobre a juventude, sempre em função do corte 

etário e, como já abordamos, o caráter biossocial contribui para ofuscar que a 

juventude é mais que uma classificação por faixa etária: 

A juventude quando aparece referida a uma fase da vida é uma 
categoria socialmente construída, formulada no contexto de 
particulares circunstâncias econômicas, sociais ou políticas, uma 
categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do tempo. (MACHADO 
PAIS, 1990, p.146)  

 

 Entender como em cada contexto social e histórico os limites da idade 

flutuam, é considerar que há certa unidade a partir do corte etário, mas essa não 

pode diminuir a importância da compreensão dos marcadores sociais, como 

classe, gênero e raça, que concorrem para classificar os jovens ou para mostrar 
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que, na abordagem sociológica que queremos,  analisar a realidade a partir da 

posição que cada um ocupa no espaço social, resulta da interação constante 

entre indivíduo e sociedade, em que a estrutura social vai orientar o lugar a ser 

ocupado pelo jovem.  

Segundo esse viés, quando falamos do jovem estudante, da periferia, 

trabalhador rural e urbano, da juventude dos anos 1960, 1970 ou 1990, estamos 

falando de juventudes completamente diferentes.   

Percebemos que a juventude precisa ser estudada a partir da sua 

diversidade e que não há um único conceito que abarque os campos semânticos 

que lhe aparecem associados. As diferentes maneiras de olhar essa juventude 

aparecerão nas diferentes teorias, agrupadas por Groppo (2016) em três 

principais grupos teóricos; as teorias tradicionais; as teorias críticas e as teorias 

pós-críticas. Nesse sentido, as teorias tradicionais têm como um marco teórico 

mais influente o estrutural funcionalismo e sua preocupação era a integração dos 

jovens na sociedade moderna, daí estudos sobre o tema da socialização e do 

desvio, Parsons (1968), com seus estudos sobre educação, socialização e 

Eisenstadt (1976) com uma abordagem mais direcionada para a Geração.   

Como vem sendo enfatizado, as teorias críticas têm seu auge na segunda 

metade do século XX e perguntam sobre a possibilidade das novas gerações 

contribuírem com a reforma ou transformação do sistema social. Dividida por 

Pais (1993) em duas correntes, a geracional e a classista, a primeira, além do 

estrutural funcionalismo, inclui o reformismo de Mannheim (1982) como principal 

expoente; já a classista estuda a juventude a partir da classe social e com seu 

referencial, marxista heterodoxo, entende a revolução como horizonte ético 

político. A principal obra dessa corrente foi organizada por Stuart Hall e Tony 

Jefferson (GROPPO, 2016).  

As teorias pós-críticas, originadas no final do século passado, consideram 

que a sociedade moderna, como um sistema social integrado e funcional, tal 

como descreviam o estrutural funcionalismo e outras vertentes do século XX, foi 

superada totalmente ou em parte.  

Groppo (2016) considera dois tipos de teorias pós-críticas a partir de 

diagnósticos que fazem da modernidade. O primeiro tipo assenta-se em teorias 

pós-modernas e ou pós-estruturalistas, considerando que viveríamos em um 

mundo já pós-moderno. O segundo tipo considera que vivemos em uma segunda 
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modernidade e é o grupo que parece ter ganho mais espaço nos estudos sobre 

juventude, propondo a tese das socializações ativas e das múltiplas transições 

juvenis.   

Considera-se muito interessante essa classificação, pois nos permite uma 

leitura sociológica que, de fato, apresenta o quanto cada teoria tem uma função 

que não é neutra, que as políticas públicas e as correntes teóricas podem estar 

imbricadas e o cientista social precisa saber discernir, procurar compreender o 

que propõe essa ou aquela abordagem teórica, que procura explicar a realidade 

da juventude brasileira. E, nesse sentido, é possível manter o cerne da 

sociologia, que é o de questionar a realidade social tal como ela se apresenta.  

Isso se aplica à noção de corrente geracional, que supõe 

descontinuidades intergeracionais para se conhecer a juventude, a qual existe 

sempre em relação à geração que lhe é anterior e posterior.  

Falar de juventude numa perspectiva geracional é entendê-la como uma 

fase da vida, na qual é preciso ter mais ou menos a mesma idade e ter 

referências sociais e culturais em comum. Portanto, na corrente geracional 

admite-se a existência de uma cultura juvenil, que de certa forma a afirme em 

oposição a outras gerações. Aqui, existe algo específico, um modo de ser jovem 

diretamente relacionado com a fase da vida e essa oposição se desenrola num 

contexto de socialização contínua ou de rupturas. O jovem é socializado, se 

adapta às normas e consegue corresponder às expectativas dos adultos. 

Quando isso não acontece, farão parte de um problema social que corresponde 

a um o conflito geracional.                                                                                                                             

Em comparação, na corrente classista, analisa-se a reprodução social nos 

termos da reprodução das classes, e as pesquisas rejeitam mais um conceito 

vulgar de juventude, simplesmente associando-o a fases da vida; aqui, a 

transição dos jovens para a vida adulta estaria sempre pautada na reprodução 

de classe e as culturas juvenis são sempre culturas de classe, ou seja, uma 

forma de responder a problemas compartilhados por jovens de determinada 

classe social (PAIS, 1990, p.157-158).  

A compreensão de que as pesquisas da corrente classista são muito 

significativas para o nosso objeto serve-nos como chave explicativa, mas 

também entendemos que, numa mesma classe social, é possível existir um 

conjunto diferenciado de experiências, identificando-se um conjunto diferenciado 
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de trajetórias dos jovens que habitam um determinado bairro. A noção de 

experiência remete a significados diferentes.5 6   

Dentro desse contexto, a teoria pós-crítica, citada anteriormente, contém 

sua vertente que considera que estamos vivenciando uma segunda 

modernidade e defende as múltiplas transições juvenis, que também podem 

funcionar como chave teórica.  

Conforme Groppo (2016), no primeiro conjunto de teorias pós-críticas, 

admite-se a pós- modernidade, sendo significativa a influência de Michel 

Mafessoli (1987), para entender a juventude como um valor, ou signo e se 

acredita na formação de tribos efêmeras e no enfraquecimento de relações 

sociais institucionalizadas. O segundo conjunto de teorias pós-críticas, 

representa um movimento teórico menos radical, acreditando em uma alteração 

profunda no interior da modernidade devido aos desdobramentos das próprias 

tendências inerentes a ela, tendo grande influência teórica de autores como: 

Harvey (1992), Giddens (1997) e Bauman (1999).  

As teorias pós-críticas trazem em comum a ideia de que houve uma 

mudança na concepção tradicional, com a qual nem mesmo a teoria crítica teria 

rompido. Essa perspectiva da juventude estava pautada em uma visão linear de 

transição à fase adulta: em que os jovens faziam parte de uma grupo etário bem 

definido; com uma explícita relação entre cada categoria etária e certas funções 

e instituições sociais associadas à educação e ao trabalho. Nesse sentido, o fim 

da escolarização estaria em consonância com a entrada no mundo do trabalho, 

a construção de uma família própria e, ainda, a vivência da moratória social como 

                                            
5  O conceito de experiência tem um desenvolvimento filosófico e passou por diversas 
interpretações. Platão a associava ao mais alto nível de conhecimento, razão ou sabedoria. Mais 
adiante, John Locke afirmou que "nenhum conhecimento humano pode ir além de sua 
experiência". Nesse sentido, a palavra pode ser conceituada como um conhecimento humano. 
Outro autor, Larrosa Bondía (2002, p. 21), comenta:  "a experiência é o que nos passa, o que 
nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca". Dessa 
maneira, a experiência está diretamente relacionada com o homem, só se realiza pelo homem: 
"A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece" 
(LARROSA BONDÍA, 2002, p. 21). Merleau-Ponty (1996, p. 165) completa dizendo que "[...] a 
experiência não é descoberta mas inventada, ela nunca é dada como um fato, é sempre uma 
interpretação provável". Para Larrosa Bondía (2002, p. 27): "a experiência e o saber que dela 
deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida".   
  
6 Nas ciências sociais, a noção de experiência foi utilizada por Thompson (1987), no sentido de 
que a classe se faz na relação com outras classes, considerando o conflito, e as relações que se 
estabelecem entre as mesmas.   
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um adiamento do direito dos jovens a uma participação plena na sociedade 

(GROPPO, p.386-387, 2016).   

A noção do jovem como sujeito social, como protagonista da sua história, 

tem raízes nessa teoria pós-crítica, que concebe o jovem, como aquele que já 

pode assumir uma ação social.  

Percebe-se que nas pesquisas sobre juventude é uma noção sociológica 

muito utilizada, que supõe o jovem sendo promovido a sujeito social, tal como 

aparece em termos como agente social, ator estratégico, protagonismo juvenil, 

jovem voluntário, em contraposição à noção do jovem como problema social, 

que marcara as políticas sociais na América Latina até então. Essa noção é 

adotada e complementa a voga dos movimentos em defesa dos direitos da 

criança e do adolescente, do jovem como sujeito de direitos, reconhecendo a 

sua capacidade de ação e evitando que os jovens fossem tratados de modo 

semelhante às crianças e adolescentes indefesos, o que tem também uma 

relação direta com a obra de Alain Touraine (1998). Esse autor passa a focar o 

tema do sujeito social. Desse modo, essa noção parece confirmar as concepções 

de políticas para juventude vindas dos organismos supranacionais, como o 

sistema da ONU, ou Banco Mundial (BM) (GROPPO, 2016, p 387-388).   

Concorda-se, assim, com o que afirma Groppo (2016): “Este paradigma 

afirma que o jovem se torna sujeito mais ativo em sua própria socialização, ainda 

que com o risco da precariedade e de reversão de conquistas, em especial aos 

jovens pobres” (GROPPO, 2016, p.392).   

Assim, a noção de protagonismo juvenil, principalmente, entre os jovens 

pobres, é internalizada de tal modo nas pesquisas que passam a demonstrar 

como os jovens nas camadas pobres atuam em suas comunidades em diferentes 

projetos sociais, culturais, ou religiosos, em busca de fortalecimento da 

autoestima, e de tornarem-se sujeitos da sua própria história.  

Groppo (2016, 2017) ressalta o perigo que representa esse tipo de 

paradigma do jovem enquanto sujeito ativo, uma vez que está ancorado em uma 

concepção individualista de sociedade e em uma sociedade neoliberal, com uma 

noção conformista de história, já que o máximo que se consegue no campo das 

políticas sociais é “civilizar” o capitalismo em sua versão neoliberal, no qual a 

luta mais importante passa a ser entre indivíduos e grupos para não serem 

excluídos, e não mais entre as classes. Nesse cenário, organismos 
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supranacionais como a UNESCO, adotam chavões que cercam tal paradigma 

do sujeito social, com ideias como o protagonismo juvenil, ou empoderamento, 

já citadas.  

Outro exemplo é a noção de ator estratégico do desenvolvimento, que 

busca superar a imagem do jovem como problema e preserva a intenção de 

assegurar-lhe uma passagem segura para a vida adulta, que não ameace a 

ordem vigente. Assim, o jovem é que deve encontrar a solução para a sua 

exclusão social, ainda que ela mesma os ameace.  

Enfatiza-se que as concepções e chavões apresentados são concepções 

pacificadoras e desconsideram a possibilidade de uma transformação social 

significativa, reduzindo a transformação social a ações de impacto local, nas 

quais os jovens são incentivados a modificar o seu entorno.  

Concordamos com a análise de Groppo (2016, p.217), que concentra 

esforços para investigar a relação entre as concepções teóricas e as políticas 

públicas para juventude, dando ênfase à preservação de um viés crítico na 

sociologia e procurando compreender a realidade social para além das 

aparências, ao destacar o perigo da sociologia se submeter aos órgãos 

supranacionais e se omitir na realização de uma análise crítica. O autor 

apresenta uma proposta dialética sobre a juventude, que se move entre tensões, 

conflitos e resistências contra as instituições.  

Essa abordagem nos conduz à consideração das tensões e contradições 

impostas no fazer-se jovem. Se esse é um ciclo da vida definido pela transição 

da infância à fase adulta, no qual se concede uma moratória social (período de 

preparação, formação, sem inserção no mundo do trabalho), é também uma fase 

de socialização, de integração a uma determinada sociedade com todos os seus 

marcadores, classe, raça, gênero.   
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4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS e ONGS  7 

 

  Não fica claro se a noção antes criticada tem origem nos organismos 

supranacionais como a ONU, o Banco Mundial, a UNESCO. Se há a partir da 

contribuição de Giddens (1997), uma orientação em defesa da necessidade de 

estimular os indivíduos situados em um mundo em transformação constante, a 

desenvolver suas capacidades criativas e de ajuste a situações que lhe permita 

lidar com os riscos de sua realidade, existe também uma relação entre os textos 

acadêmicos e os documentos emitidos pelos organismos supranacionais que 

requeriam uma atuação menos política do jovem, em sintonia com o 

desenvolvimento de um certo capitalismo, que reforça o cultivo de capacidades 

individuais para o sujeito tornar-se empregável e atuante. (GROPPO, 2016; 

SOUZA, 2009)  

Na década de 1990, verificou-se uma retomada do conceito da cidadania 

em todas as políticas direcionadas para a criança e para o adolescente, que 

atinge o primeiro grupo de jovens da faixa etária de 15 a 18 anos, com objetivos 

que estavam entre a tarefa de favorecer a autoestima e a cidadania. Havia, 

portanto, um recrudescimento da problemática da desigualdade social muito em 

função da urgência por encontrar respostas à enigmática situação de pobreza.   

Em tal contexto, o segmento infanto-juvenil ocupa o primeiro lugar entre 

as principais categorias de público atendidas pelas ONGs filiadas à ABONG – 

Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais. Tanto no 

Nordeste, como no conjunto do Brasil, essa foi a área de atendimento que mais 

cresceu no país na década de 1990, quando a defesa dos direitos desse 

segmento da população tem uma progressão e Salvador concentra um bom 

número dessas entidades, desde as mais simples àquelas com grande 

visibilidade e reconhecimento internacional, conforme Carvalho (1999).   

                                            
7 A relação entre as ONGs e Estado tem como ponto de partida uma onda neoconservadora, 

que implicou no Estado mínimo, na década de 1980, e conferiu às Organizações não 

Governamentais o status de parceiras, situação que adquiriu legitimidade institucional no plano 

diretor da reforma do aparelho do Estado (Bresser Pereira). Considera-se o Estado neoliberal 

enquanto “Estado-empresário”, que objetiva menor custo e maior eficiência, e uma perspectiva 

teórica que substitui a luta de classes pela luta por democratização dos espaços públicos, 

explicando a dificuldade do Estado burguês em encontrar a suposta representação do interesse 

geral, ocorrendo então os processos de “publicização do privado e privatização do público” 

(BOBBIO, 1987).  
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As ONGs, emergem nos anos 1990, num campo marcado pela 

heterogeneidade, abarcando uma amplitude de organizações sem fins 

lucrativos, fundadas no altruísmo, filantropia, ajuda mútua, solidariedade, 

cidadania, envolvendo diversos setores da sociedade. Abre-se um espaço 

próprio de atuação, com regras que caracterizam as ONGs como instituições 

que são parceiras de um projeto democrático para a sociedade e, assim, 

transitam do campo privado para o público, fortalecendo a sociedade civil e 

influenciando as políticas públicas, sem substituir o Estado.   

Nesse espaço, as políticas sociais desenvolveram um paradigma de 

atuação apoiado nas categorias já citadas, como autoestima, e a cidadania, mas, 

a partir de um conceito limitado de cidadania, os jovens eram incentivados a ter 

acesso a serviços, à continuidade dos estudos e a seguir a crença na total pós-

modernidade, nos imperativos da vida líquida, em que o sujeito precisa ser 

proativo e estar preparado para reverter ao menos sua trajetória individual.  

Santos (2002), na pesquisa de Mestrado, realizou em Salvador um estudo 

sobre o processo de apreensão de novas disposições que estruturam as práticas 

de jovens durante sua trajetória, entendendo que, em algum momento, foram 

colocados como educandos de programas desenvolvidos por uma ONG e por 

uma política municipal que seguiam a abordagem já citada, concluindo que, 

mesmo considerando o trabalho das instituições por seu caráter inovador e até 

paradigmático, e que as mesmas contribuem para um processo de formação, o 

que as instituições conseguem mesmo é agregar um volume de capital cultural 

para os jovens. Esse aspecto é também relativo às disposições duráveis dos 

mesmos.    

Mudanças mais significativas ocorreram apenas para aqueles que 

estavam em situação de rua, sem vínculo com a família. Ainda assim, foram 

mudanças que dependiam de uma conjuntura maior, da estrutura social. Aqueles 

sujeitos que atendem às expectativas dos projetos, passando para o mundo do 

trabalho e da institucionalização das relações sociais, reconhecem-se enquanto 

cidadãos de direitos e deveres, frequentemente, mas continuam vivenciando 

situações de privação e não conseguem sua cidadania econômica, ou seja, suas 

necessidades de consumo não são atendidas, pois suas trajetórias enfrentam 

problemas que extrapolam o protagonismo ou o mérito individual.  
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Assim, entende-se que a mudança de habitus é estrutural, dependendo 

de vários fatores e, ainda que seja um projeto bem elaborado, sempre irá de 

encontro a fatores como, encontrar trabalho, condição digna de habitar, o que 

pode influenciar nos rumos de suas trajetórias.   

 

4.2 O INÍCIO DA SOCIOLOGIA DA JUVENTUDE NO BRASIL  

 

No Brasil, a sociologia da juventude ganhou espaço nos anos 1960, com 

Otavio Ianni e Marialice Foracchi, que desenvolveram essa pesquisa procurando 

compreender a juventude enquanto sujeito histórico, em uma época em que essa 

juventude foi emblemática na sua crítica à ordem estabelecida,  em um contexto 

que foi denominado de contracultura e no qual predominavam a música, a 

liberação sexual, a luta por direitos civis e pela paz.  

Refletia-se o que estava acontecendo em outras partes do mundo nos 

anos 1960, período da descoberta da pílula anticoncepcional, da busca pela paz 

e democracia e da Declaração Universal de Direitos Humanos. Como se sabe, 

foi um período de efervescência política, no qual a juventude dominou a cena, 

principalmente, os estudantes, o que possibilitou aos estudos sobre juventude 

voltarem-se para as formas de engajamentos culturais e políticos.    

Com o artigo denominado O jovem radical, Otávio Ianni (1962) apresentou 

sua análise da juventude, em um estágio do capitalismo industrial no qual 

procurava compreender como questões de ordem política, econômica e de 

classe poderiam interferir sobre o comportamento juvenil, e o que poderia 

transformá-lo em radical ou um conservador. A questão básica do texto é saber 

como se desenvolve essa consciência social, que transforma o jovem em político 

ativo, tomando como referência a posição de classe e se opondo àqueles que 

apresentam respostas fragmentadas, ao apontar causas morais e psicológicas 

para explicar a atuação do jovem (SILVA, 2017).   

Foracchi (1972) partiu do seu diálogo com diversos cientistas sociais, 

conseguindo deixar uma contribuição original à sociologia da juventude com sua 

abordagem dialética, influenciada por Mannheim e Florestan Fernandes. A 

autora articulou bem as dimensões da estrutura e da ação social, ao estudar o 

movimento estudantil e considerá-lo como classe social, uma categoria 
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explicativa e eixo básico para se entender os padrões de comportamento na 

sociedade brasileira, onde o pensamento político do estudante poderia ser 

compreendido como produto “revolucionário” da frustração das aspirações da 

classe média.  

O movimento estudantil poderia ser explicado pela origem 

socioeconômica do universitário, de maneira que essa seria a expressão radical 

da práxis pequeno-burguesa, visto que essa era a origem de classe do estudante 

universitário. Demonstrava-se que jovens pequeno-burgueses estavam lutando 

contra o subdesenvolvimento, mas não sofriam na pele as consequências da 

desigualdade social (WEISHEIMER,2015).  

Segundo Foracchi (1972), o jovem é percebido como um ser em 

formação, cujo destino depende de um jogo incerto de fatores. Estão na fase da 

moratória social, vivenciando uma relação de dependência para com os adultos, 

em busca de recursos eficientes para atingir a autonomia ou emancipação, 

existindo tensões no interior da família que transcenderiam o questionamento da 

própria ordem vigente, ao tempo em que se reforçavam os vínculos existentes 

no seio familiar.  

A autora destaca, contudo, que sua pesquisa não se limitava a 

compreender a condição social da juventude ou o conflito de gerações, e ressalta 

o papel da classe enquanto categoria explicativa da situação da juventude. 

Discute, a esse propósito, o fato da família investir na educação superior como 

estratégia para mobilidade social ascendente ou, ao menos, para a reprodução 

da sua situação de classe.  

O trabalho e a escola são duas instâncias de socialização que assumem 

sentido para as diferentes juventudes. Existe o jovem estudante, que depende 

da família e isso limita sua autonomia como característica da juventude em 

outras áreas; e o jovem que estuda e trabalha, o qual teria como traço distintivo 

a difícil tarefa de conciliar trabalho e estudo. Para esse grupo, o trabalho tem 

sentido emancipador, a experiência de trabalho propicia ao estudante-

trabalhador elaborar seu projeto de carreira, o que altera o vínculo entre o 

estudante e a família, pois o jovem se percebe como alguém que tem algum 

recurso para uma autonomia, mesmo que parcial.  

A pesquisa da autora contribui para a discussão sobre a importância de 

se falar em juventudes no plural, pois a classe de origem vai influenciando a 
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condição de ser jovem e optar pelo estudo ou pelo trabalho. E só conhecendo a 

situação de classe é que se pode conhecer a juventude.  

Sob essa perspectiva, Foracchi (1972, p.12) afirma que “[...] a noção de 

juventude impõe-se como categoria histórica e social no momento em que se 

afirma como produto histórico, isto é, como movimento de juventude”. Assim, a 

referida autora, situa socialmente as manifestações juvenis e, principalmente, o 

movimento estudantil como uma tentativa de superação da crise, onde a 

contestação estudantil emergia de uma base concreta.  

Entendo que as pesquisas de Ianni (1962) e Foracchi (1972), realizadas 

na década de 1970, já apresentavam questões atuais, como a da juventude 

enquanto agente de transformação social ou um problema social, reconhecendo 

o quanto que o recorte de classe permite compreender a existência de várias 

juventudes.  

Nesse sentido, Sposito e Tarábola (2017) afirmam que as pesquisa 

contemporâneas sobre os jovens estudantes universitários, que discutem o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), as cotas e ações afirmativas, 

condiz com certa tradição da Sociologia da Educação, já presente na obra de 

Foracchi (1972).  

 Machado Pais (1990), em sua abordagem da corrente classista, coloca 

que as culturas juvenis são sempre culturas de classe, produto das relações de 

classe, daí a cultura de resistências, tendo sempre um significado político. Aqui, 

a teoria classista toma como referência a concepção de classe de Thompson 

(1987), ao sugerir que as classes não existem inertes, como coisas em si, mas 

em relação umas com as outras.   

Na tentativa de explicar sociologicamente a juventude, as diferentes 

correntes teóricas mencionadas têm atuado e contribuído para as diferentes 

leituras da realidade social, revelando as possibilidades de compreensão desta 

categoria como diretamente relacionadas a uma teoria, uma ideologia, e 

revelando que cada objeto, cada olhar que o pesquisador lança sobre o seu 

objeto, vai requerer uma certa analise e certo arcabouço teórico metodológico.  

Desse modo, quando Machado Pais (1990) apresenta as diferenças entre 

a corrente classista e a geracional, está fazendo referência a contextos históricos 

distintos, que favorecem a predominância dessa ou daquela corrente teórica 

metodológica. Ao apresentar uma das críticas mais contundentes à corrente 
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geracional, com sua tendência em perceber a juventude como uma categoria 

etária e, assim, desencadear a tendenciosa homogeneidade que ofusca as 

diferenças colocadas por outros marcadores sociais, esse autor está, também, 

colocando a corrente geracional como uma representação da preocupação com 

a integração social e um visível descaso para com a complexidade que é a 

classificação etária.   

No entanto, podemos encontrar estudos que conseguem utilizar a 

geração enquanto categoria analítica, relacionando-a com os marcadores 

sociais, mesmo considerando o surgimento do estudo de geração na sociologia 

como mais direcionado para socialização, conseguindo inovar ao relacionar a 

contribuição de Manhheim e Einsestad com perspectivas mais contemporâneas.   

A corrente classista aponta que a reprodução social é fundamentalmente 

vista em termos de reprodução das classes sociais, por isso os estudos são 

críticos em relação a uma análise que considere juventude simplesmente como 

fase da vida, pois a transição para a fase adulta está sempre pautada pela 

classe. As culturas juvenis, por sua vez, seriam sempre soluções de classe para 

problemas compartilhados por jovens de determinada classe social (MACHADO 

PAIS, 1990).   

Desse modo, compreendo que os “bondes”, ou grupos que os jovens 

formam na periferia dos bairros, têm uma identidade, através de uma forma de 

se vestir, uma linguagem corporal que representa um sentimento de pertença, 

mas também uma resistência, não se tratando de uma simples forma de ser 

diferente, de assumir suas idiossincrasias. Assim, andar em grupo para entrar 

nos shoppings é um traço distintivo que pode representar uma resistência de 

classe.  

 

 4.3 JUVENTUDE E TERRITÓRIO   

 

 Para dar continuidade às reflexões teóricas anteriores, apoiei-me no 

Estatuto da Juventude, no artigo 31, que trata do direito ao território e a 

mobilidade: “o jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a 

promoção de políticas públicas de moradia, circulação e equipamentos públicos, 

no campo e na cidade.” (BRASIL, 2013).  
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Já foi abordado, aqui, o entendimento de território enquanto espaço 

vivido, como bem aborda Santos (1994), para quem os conceitos de território e 

de lugar permitem compreender a complexidade do espaço urbano numa 

perspectiva histórica, dialética. Para o autor, o território usado é sinônimo de 

espaço habitado, onde se constrói uma identidade com o lugar. É o local de 

produção da vida humana, englobando questões objetivas e subjetivas. Assim, 

em um bairro, podemos ter até disputa de territórios, com múltiplos grupos de 

jovens e, concomitantemente, do “lado de fora”, ter uma visão unificada do bairro, 

que será interpretado como um único território.   

Como a presente pesquisa tem como proposta compreender a relação 

dos jovens com o lugar de moradia, enfrentamos o desafio de desvendar não 

apenas o lugar onde a vida acontece, mas de perceber o espaço de existências, 

daí as diferentes trajetórias das juventudes que serão abordadas adiante.   

Vejamos do que tratavam as pesquisas que foram publicados a partir do 

final da década de 1980, adotando a noção de “efeito território”: 

 procuravam compreender como o local de moradia influenciava 
a formação de redes de sociabilidade ou o acesso a 
oportunidades que explicassem as suas variáveis dependentes 
como, por exemplo, renda, inserção no mercado de trabalho, 
gravidez na adolescência, desempenho escolar. (ANDRADE E 
SILVEIRA, 2013, p. 385). 

 Vários estudos têm identificado a concentração territorial em 

correspondência com a homogeneidade social como um fator negativo para a 

mobilidade social das camadas pobres da população. A concentração de grupos 

em situações desvantajosas em um território abre espaço para a reprodução da 

desigualdade social, seja pela estrutura de oportunidades que se apresenta e 

tende a conformar cada um no seu lugar, ou seja pela internalização de modelos 

não exitosos (WILSON, 1990; RIBEIRO E LAGO, 2001; KAZTMAN E 

FILGUEIRA, 2006).  

Small e Newman (2001 apud ANDRADE E SILVEIRA, 2013) realizaram 

estudos sobre os mecanismos de reprodução das situações encontrados nos 

guetos americanos, considerando que o mecanismo socializador retrata que 

certos tipos de comportamentos são naturalizados e crianças e adolescentes 

não conseguem enxergar a si próprias como exitosas; o mecanismo institucional 

retrata como ponto negativo, o fato de se viver em bairros pobres, a maneira 

como as diferentes instituições lidam com os moradores. É através da escola 
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que isso se dá. É o local onde o professor da rede pública não acredita na 

possibilidade de trajetórias exitosas dos seus alunos, não os incentiva a seguir 

os estudos e construir uma carreira de sucesso. É destacável, também, a polícia 

que age de forma mais ríspida nestes locais.    

 Nesta pesquisa, quando se propõe o estudo do território, o que se busca 

é compreender a vida social que se instala, que se constrói em determinado 

espaço físico, o qual se transforma em espaço social, onde as relações sociais 

e experiências acontecem a partir das estruturas de oportunidades às quais os 

jovens têm acesso.  

 

4.3.1 Juventude e integração social  

 

  Como procedimento metodológico, faz-se necessário distinguir alguns 

conceitos como: juventude, jovens; condição juvenil de situação juvenil. Como já 

mencionamos, a noção de juventude faz referência a uma fase da vida, com 

valores próprios, cujos sentidos vinculam-se a modelos a serem seguidos.  

Os jovens são aqueles que vivem essa fase da vida e podem aceitar ou 

não modelos de juventude que estão em vigência em determinada sociedade. 

Falar de condição juvenil é fazer menção à maneira pela qual a sociedade atribui 

um sentido a essa fase da vida. Situação juvenil é o modo como essa condição 

é experimentada a partir da classe, do gênero e da etnia/raça. São distinções 

que exigem um “olhar apurado” pois, muitas das vezes, na pesquisa sociológica, 

são conceitos tomados como sinônimos, mas que nos remetem a posturas e 

análises diferentes (ABAD, 2002; ABRAMOVAY, 2007; OLIVEIRA 2013). 

No debate sobre a juventude enquanto categoria sociológica já 

apresentamos suas diferentes nuances, cada uma com seu viés teórico e seu 

correspondente impacto, não só na produção acadêmica, mas influenciando a 

implantação de políticas sociais direcionadas para esse público.   

Ficou evidente o quanto a juventude enquanto conceito ou categoria 

analítica, surge em cada contexto histórico e teórico, e vai se apresentando de 

maneira diferente com seu caráter explicativo que também pode mudar. Mas, 

como estamos falando de uma categoria com o caráter biossocial, vamos nos 

deter um pouco nos critérios da divisão por faixa etária, que estão relacionados 
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com o modo de organização do Estado, o qual, nas pesquisas demográficas, 

precisa quantificar sua população para organizar as políticas públicas e, ainda 

que provisoriamente, atribuir papéis às diferentes faixas etárias.  

 Destaca-se o critério da ONU, que define como jovens aqueles com idade 

entre 15 e 24 anos, considerando que 87% dos jovens vivem em países em 

desenvolvimento, enfrentando desafios trazidos pelo acesso limitado a recursos, 

a cuidados de saúde, educação, treinamento, emprego e oportunidades 

econômicas. Seguindo a perspectiva do protagonismo juvenil, o Programa 

Mundial de Ação para a Juventude afirma que esse desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento da juventude, com um reforço das capacidades 

nacionais e aumento da qualidade e quantidade de oportunidades de 

participação disponíveis.  

A atuação supranacional da agência citada pode aqui ser compreendida 

como aquela que busca, através de programas de desenvolvimento, focar no 

jovem enquanto questão problema, o que tem raízes na estrutura da sociedade. 

A impressão é de que elegemos formas distintas de lidar com questões antigas 

na sociedade, com pouca coragem para enfrentar o problema de modo que ele 

seja resolvido. Desde as interpretações teóricas até as intervenções, um arsenal 

de conceitos e métodos de intervenção são erguidos, mas a desigualdade 

permanece e se reproduz.  

Outras instituições, como a Organização Ibero Americana da juventude 

(OIJ), que reúne representantes nacionais desse segmento nos países da 

comunidade Ibero-Americana e tem como objetivo principal a inclusão e 

integração dos jovens através de políticas públicas, define juventude como o 

ciclo etário de 15 a 29 anos, e, aqui no Brasil, a Proposta de Emenda à 

Constituição 42/08, chamada PEC da juventude, também adota o mesmo recorte 

etário.   

A partir da elaboração do Estatuto da Juventude no Brasil, que entrou em 

vigor com a Lei 12.850/2013, dispõe sobre os princípios e diretrizes das políticas 

públicas e do Sistema Nacional de Juventude. Para efeito da lei, são 

consideradas jovens as pessoas de 15 a 29 anos e a Política Nacional da 

Juventude divide essa faixa etária em três grupos; de 15 a 17 anos, denominado 

de jovens adolescentes; de 18-24 anos, como jovem-jovem e de 25 a 29 anos, 

como jovens adultos, definindo os princípios que regem a norma: a  promoção 
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da autonomia e emancipação dos jovens; a valorização e promoção da 

participação social e política, de forma direta e por meio de suas representações; 

a promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do país; e o 

reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e 

singulares.  

No âmbito das políticas públicas, o recorte etário para definição da 

juventude é de 15 a 29 anos e a ampliação da faixa etária para 29 anos 

aconteceu também em outros países, em função de ter ocorrido mudanças, 

como o aumento da expectativa de vida para população em geral, e a dificuldade 

dos jovens em atingir a autonomia e independência financeira, como dimensões 

que, na contemporaneidade, garantem ao indivíduo um sentimento de liberdade.  

Entretanto, as mudanças no mundo do trabalho têm afetado diretamente 

os jovens como grupo que enfrenta mais dificuldades, são os que mais aceitam 

trabalhos precários e com parcos salários, que não permitem a desejada 

independência financeira. O que ganham quase nunca permite o mesmo nível 

socioeconômico da família de origem. Se acrescentarmos o recorte da classe 

social, poderemos identificar que a juventude das camadas populares enfrenta 

ainda mais dificuldade para atingir a independência financeira.    

A definição de juventude não está dada por um corte cronológico, 

implicando em oportunidades e vivências. Existe, portanto, uma certa 

transversalidade contida nessa categoria, indicando que não há apenas um 

grupo de indivíduos em um mesmo ciclo de vida, ou seja, uma só juventude.  

Enquanto categoria socialmente construída, a juventude só pode ser 

compreendida em função da sua expressão numa determinada realidade social. 

É o pertencimento de classe, gênero, raça que vai permitir a adesão ao modelo 

de juventude que se espera para cada faixa etária.  

  Nesse sentido, Abad (2002) ressalta que é muito difícil, hoje, negar que 

os jovens existam enquanto uma categoria social definida a partir da sua 

condição específica de classe, gênero, etnia e condições, que demarcam 

interesses próprios, quase desvinculada da ideia de transição.  

No entanto, de uma maneira irrefutável, trata-se de jovens e esse 

processo de transição é muito complexo para ser abordado satisfatoriamente em 

poucas linhas, daí o autor apresentar alguns fatores que caracterizam tal 

processo: a crise da família tradicional e os novos arranjos familiares, que 
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questionam e repensam os limites e os papéis entre pais e filhos. Cita-se: a 

relação entre pais e filhos, mais baseada na tolerância, no compromisso, do que 

no padrão autoritário de obediência; a descrença na mobilidade e na promoção 

social, que foi depositada na expansão da educação, ligada à modernização e 

ao crescimento econômico; a perda de relevância política de movimento de 

estudantes “revolucionários”, uma vez que segundo a vigente cultura política, se 

faz necessário manter atitudes mais democráticas e menos repressivas das 

autoridades; o surgimento plural e intenso de novos atores sociais, incluindo 

jovens, que não encontram acomodação nos formatos institucionais antigos.  

Como consequência, podemos afirmar que emerge e se fortalece uma 

nova condição juvenil, construída a partir da crise de instituições consagradas, 

como a família, a escola e o trabalho, na transição para a fase adulta, cujo 

prestígio se perdeu porque não se conseguiu cumprir suas funções do mesmo 

modo. Nesse contexto, são muitos paradoxos e tensões que constituem a 

condição juvenil e, para contribuir com essa reflexão, apresento apenas um, dos 

dez paradoxos elaborados por Martín Hopenhayn (2004, p.17, tradução nossa), 

para a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), que é: “Mais 

acesso à Educação e menos acesso ao trabalho decente”.  

Embora os jovens de hoje tenham mais educação formal do que seus 

pais, eles vivenciam mais insegurança no mundo do trabalho. Isso porque o 

progresso técnico exige mais anos de educação para se ter acesso aos 

empregos e, ao mesmo tempo, provoca uma “desvalorização educativa” (a 

mesma quantidade de anos de escolaridade “valem menos” hoje do que no 

passado). E, também, porque a nova organização produtiva cria maior 

instabilidade nos empregos e compromete as condições de trabalho decente, 

que envolvem criatividade e direitos.  

Esse é um debate contemporâneo que traz à tona a importância de se 

considerar a estrutura social  para se compreender as trajetórias  dos jovens, 

sua posição, sua situação social. Outras pesquisas vão confirmando o quanto se 

exige de formação, qualificação para adentrar o mercado de trabalho,  mostrando 

que as novas gerações precisam de mais anos de estudo para pleitear um posto 

de trabalho semelhante à geração anterior e, muitas vezes, os jovens são os 

mais propensos a ocupar trabalhos precários, são vistos como aqueles mais 
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flexíveis, que estão em formação e podem aceitar a instabilidade no emprego, 

representada pelo trabalho intermitente, parcial, como o estágio.  

Na França, pesquisas demonstram que o jovem, após as mulheres, 

constitui a segunda categoria social mais atingida pela precarização. Em uma 

conjuntura marcada por empregos precários, na qual os empregos estáveis se 

reduzem desde 1990, defrontam-se com empregos temporários, estágios, 

contratos por tempo determinado e a entrada no mercado de trabalho é cheia de 

obstáculos, marcada pela incerteza.  

São várias as trajetórias: há os que conseguem se manter no emprego 

estável, enquanto outros ficam muito tempo desempregados (HIRATA; 

PRÉTECEILLE, 2002). Trata-se de uma realidade singular, de uma fase de crise 

do capitalismo, na qual os jovens mais qualificados enfrentam mais dificuldade 

que as gerações precedentes, evidenciando que estamos em um período 

singular de precarização no mundo do trabalho em todo o globo.   

Ao refletir sobre a realidade dos países periféricos e tomar como exemplo 

os nossos jovens em situação de vulnerabilidade social, que convivem com a 

precarização já no processo de educação, formação e qualificação para o mundo 

do trabalho, os efeitos da precariedade assumem proporções mais danosas, 

conduzindo-os à desfiliação. Segundo (ABAD, 2002, p. 119): 

 

 Na América Latina, as ações do Estado para incorporar os jovens mais 
pobres ao mundo do trabalho assumiram especial importância; sem 
fazer grandes investimentos na melhoria da qualidade da educação 
pública, desenvolvem-se programas de treinamento e inserção laboral 
através de acordos com a empresa privada, através da flexibilização 
do regime do trabalho, em vez de empreender, por exemplo, políticas 
de natureza mais universal destinadas a aumentar a renda dos chefes 
de família, garantindo a permanência dos jovens no ensino secundário 
e seu acesso a Universidade.  

 

 Com as problematizações de Abad (2002) e Groppo (2016, 2017), fica 

evidente que questões estruturais têm sido negligenciadas nas políticas públicas 

voltadas para juventude e, também, na própria discussão sociológica, quando se 

defende o jovem enquanto protagonista, como já foi apresentado.  

Assim, é possível entender que, na sociedade contemporânea 

fragmentada, que se questiona o papel da família, já não se consegue garantir 
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uma integração social em determinados moldes, ainda que a família permaneça 

enquanto espaço de socialização, de construção de valores.  

Nesta tese, mostraremos a relação do jovem com a família e a escola 

como um devir constante, permeado de contradições, conflitos, um espaço de 

preparação com forte influência nas trajetórias analisadas. A noção de trajetória 

será utilizada para tentar responder ao que a ideia de transição linear não 

consegue abarcar.     

4.4 A CLIVAGEM ENTRE RAÇA, GÊNERO E CLASSE NOS ESTUDOS DE 

JUVENTUDE    

 

Como já foi considerado, um grande cuidado deve ser atribuído para não 

se dissolver a propriedade analítica das categorias classe, raça, gênero, sem 

hierarquizá-las, mas procurando compreender as vulnerabilidades da posição 

social do sujeito.  

Essas categorias possibilitam a compreensão dos sistemas de gradações 

na realidade social, pois, a partir desses marcadores, os sujeitos ocupam um 

lugar no espaço social, demonstrando que existem formas de viver a classe com 

um sentido próprio, a depender do gênero ou da raça ou, ainda, do ciclo vital, 

sendo os sentidos são construídos numa realidade social, considerando 

aspectos econômicos, culturais e políticos.  

Diversos estudos têm mostrado que uma jovem mulher negra numa 

sociedade capitalista, de origem patriarcal e racista, encontra mais dificuldades 

de inserção no mundo do trabalho, com um enfrentamento diferenciado da 

inserção masculina branca.  Castro (1992) utiliza a metáfora da alquimia para 

analisar a relação entre as categorias sociais, confirmando que a combinação de 

categorias é de fácil comprovação, enquanto o seu conhecimento exige que se 

realize a ruptura com esquemas duais. A alquimia das categorias sociais está 

presente na construção de subjetividades, que, somente para fins analíticos, 

seriam referidas como específicas, ou seja, segundo a classe, o gênero, a 

geração, a raça.   

Na contemporaneidade, com a presença marcante de um tempo pós-

moderno, em que a fluidez do curso da vida se opõe à necessidade de 

planejamento no processo de transição para a fase adulta, é um desfaio 
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metodológico estudar as trajetórias dos jovens. Nesse sentido é que se acredita 

mais na eminência das curvas da vida do que na linearidade em que a classe, o 

gênero e a raça se apresentam, como marcadores para os diferentes processos 

de transição para fase adulta.  

Galland (2009) aborda o quanto a reestruturação produtiva (com ondas 

de desemprego, seletividade), a partir de 1970, vem repercutindo na transição 

do jovem para vida adulta. Jovens da Europa, Estados Unidos, Canadá, 

permanecem mais tempo na família de origem e, além disso, as mudanças nas 

relações familiares, cada vez mais negociadas, contribuem para a permanência 

dos filhos na família de origem. A esse respeito, Bourdieu (1996, p. 131), coloca 

que “[...] aqueles que tem o privilégio de ter uma família adequada podem exigi-

la de todos sem ter de se perguntar pelas condições ( por exemplo, uma certa 

renda, um apartamento, etc.) de universalização do acesso ao que exigem 

universalmente).”.    

 Para o autor, “O espírito de família” é construído socialmente, como 

espaço de reprodução social, de acumulação dos diferentes capitais e de sua 

transmissão entre as gerações. A partir do recorte de classe, iremos identificar 

os jovens das camadas mais pobres, que enfrentam ainda mais dificuldade 

nessa transição para vida adulta, delimitada pela busca de independência 

financeira, associada à autonomia que vai contribuir para o seu crescimento 

pessoal e o desenrolar de uma trajetória que entre em consonância com o 

modelo de status representado pela casa própria e constituição do seu núcleo 

familiar. Isso faz da juventude um problema social, pela dificuldade de entrada 

no mundo do trabalho. 

Segundo Pais (1990), na Europa existem razões mais demográficas, 

como o baby boom do pós Segunda Guerra Mundial, mas a expansão do 

desemprego ou do emprego precário para os jovens requer uma avaliação mais 

criteriosa para se entender a verdadeira causa do desequilíbrio do mercado de 

trabalho para os jovens.    

Várias pesquisas demonstram que o atual estágio do capitalismo impõe 

ao trabalhador empregos muito precários, o que atinge mais diretamente os 

jovens em processo de formação e construção da sua vida profissional, a 

exemplo dos estágios, como atividade complementar, regulamentada, mas ainda 

assim é um dos espaços de maior exploração.  
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Oliveira (2013), em seu estudo de caso sobre a juventude de Salvador, 

que vive do trabalho, coloca que o trabalho é um eixo estruturante da condição 

juvenil brasileira e classifica os jovens pobres como juventude trabalhadora, 

acrescentando que a juventude não pode ser caracterizada como “moratória”, 

pois o mundo do trabalho funciona como uma mediação efetiva e simbólica da 

condição juvenil brasileira.    

Oliveira (2013) apresenta indicadores da situação da juventude 

trabalhadora brasileira e consegue demonstrar como, desde os anos de 1990, 

houve mudanças significativas no padrão brasileiro de transição escola-trabalho, 

provocadas pela expansão do sistema educacional e pela reestruturação 

produtiva que implicaram no adiamento da entrada no mercado de trabalho.  

O desemprego presente no início das trajetórias de vida, e 

consequentemente, a constituição de um mercado de trabalho altamente 

competitivo, indica que as vagas (escassas) são disputadas entre jovens e 

adultos. Paradoxalmente, a geração dos jovens trabalhadores dos anos 2000, 

egressos da expansão escolar dos anos de 1990, descobre que o seu horizonte 

de futuro está marcado pela inserção precária e instável em um mercado de 

trabalho reconfigurado:  

 

Nos anos 2000, principalmente a partir de 2004, a economia brasileira 
começou a apresentar resultados positivos que refletiram diretamente 
sobre o mercado de trabalho, através da expansão significativa da 
formalização do emprego combinada com a redução do desemprego e 
a elevação do rendimento médio dos trabalhadores brasileiros. No 
entanto, defendemos a tese de que há mais continuidades do que 
rupturas em relação ao padrão de inserção dos jovens no mercado de 
trabalho dos anos 1990. O cenário de recuperação do emprego formal 
não beneficiou os jovens da mesma forma que os adultos. Sobre eles 
recai a vivência desigual da precarização social do trabalho (DRUCK; 
OLIVEIRA, L.P. e SILVA, 2010), estando mais vulneráveis ao 
desemprego, bem como estão submetidos aos postos de trabalho e às 
formas de contrato mais precárias (terceirizado, contrário temporário, 
estágios etc.) e as condições aviltantes de exploração do trabalho, com 
elevado grau de exposição aos acidentes de trabalho e de 
adoecimento físico e mental.” (OLIVEIRA, 2013, p. 24).  

 

 Como demonstram Tartuce (2007) e Oliveira (2013), a relação que os 

jovens estabelecem com o trabalho é historicamente construída e, assim, o 

trabalho é central para população jovem brasileira. Aqueles que fazem parte da 

classe que vive do trabalho acumulam experiências de entrada e saída do 

mercado de trabalho sempre associada ao contexto social, político e econômico. 
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Para os jovens com uma inserção ocupacional precoce, sobreposição e 

conciliação com os estudos é um fator desencadeador da descontínua trajetória 

escolar, o que vai estabelecer uma certa especificidade na transição escola-

trabalho entre os jovens brasileiros.    

 A classe como uma variável de relação, categoria que agrupa sujeitos 

partilhando certas propriedades só significativas quando relacionada a outras 

propriedades que definem outros agrupamentos; de inspiração marxista toma a 

posição dos indivíduos na organização da produção econômica como critério de 

pertinência a classe, sua orientação é sobretudo estruturalista.  

No marxismo clássico, a base da ação coletiva jaz nos interesses comuns 

originados na esfera da produção econômica, ou melhor nos interesses de 

classe e na capacidade coletiva de realizá-los. A noção de objetividade refere-

se a fenômenos estritamente materiais, ou seja, relacionados a produção. Não 

obstante, como coloca Thompson (1987), as classes se definem não como uma 

categoria a priori, mas como resultado de relações sociais que se expressem por 

meio de lutas e conflitos.  

A identidade de classe passa, concomitantemente, por um processo 

condicionado pelas estruturas econômicas e políticas em desenvolvimento e 

pelos padrões culturais dos elementos outros que constituem uma classe. Para 

Bourdieu, os gostos, os valores e os costumes levam a um estilo de vida 

indicador de uma determinada classe social. As classes são construídas 

relacionalmente, a partir de elementos como a renda. Porém, esse fator em si a 

não explica a existência da classe.  

A classe social “[...] é formada por um conjunto de agentes que ocupam 

posições semelhantes e que, colocados em condições semelhantes, têm, com 

toda probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo, práticas e tomadas 

de posições semelhantes” (BOURDIEU, p.136, 2006). 

 

 4.4.1 Raça e Gênero   

  

Tomar as dimensões de gênero e raça como organizadoras das relações 

sociais nos remete à importância fundamental do conceito de gênero que 

desloca o enfoque da teoria feminista da “mulher” para as relações sociais entre 
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os sexos. Nesse movimento, também a reflexão das relações raciais, em vez de 

focalizar “o negro”, também trazem implicações para a articulação de novas 

abordagens da questão racial. As questões racial e de gênero no seu inter-

relacionamento dizem respeito à vivência real dos direitos humanos e da 

cidadania.  

Gênero aqui é uma variável que, ao ser incorporada à pesquisa, contribui 

para o entendimento de quem é o jovem ou a jovem. A identidade desses 

indivíduos é sempre demarcada pela classe, gênero e raça.  

Para Scott (1990), gênero é uma categoria central para se compreender 

as relações sociais. Promove o entendimento da contradição social do “ser 

homem”, “ser mulher”, ou melhor, de como os indivíduos são constituídos a partir 

de uma série de significados, de uma concepção de mundo, perpassado por 

relações de poder.  

No que se refere à identidade, o conceito de gênero implica a constituição 

de um campo de identidade feminina mais flexível do que a que alguns feministas 

elaboram como base na especificidade da função materna ou na suposta 

subjetividade da mulher. Contudo, mais recentemente, a teoria elaborada com 

base no empírico, situada num momento em que a identidade é deslocada pela 

experiência da dúvida, apresenta-nos outras categorias analíticas, outras 

concepções teóricas, que buscam dar conta dos constituintes de gênero/sexo.  

Como coloca Heilborn (1994), “[...] gênero é um conceito das ciências 

sociais que, grosso modo, se refere à construção social do sexo. Significa dizer 

que, no jargão da análise sociológica, a palavra sexo designa agora a 

caracterização anátomofisiológica dos seres humanos”. A autora reforça que tal 

formulação representou um avanço, pois com ela abandonou-se a definição mais 

tradicional de papéis sexuais, valorizando cada vez mais a dimensão de 

relatividade entre o indicador anatômico e a elaboração cultural.  

Ao apresentar resultados de pesquisa sobre gênero e idade em bairros 

populares do Rio de Janeiro, afirma que adota uma abordagem estruturalista, 

pois essa permite perceber que as categorias de gênero revelam sempre relação 

de natureza assimétrica: “[...] o conteúdo específico de cada universo 

representacional referente ao gênero é variável, mas a ordem que distingue e ao 

mesmo tempo entrelaça as categorias de masculino e feminino mantém um 

padrão estrutural.” (HEILBORN, 1997, p.298). 
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A assimetria das relações entre o masculino e o feminino será analisada, 

nesta pesquisa, quando se procura compreender, a partir da trajetória dos 

jovens, de que maneira o gênero condiciona a continuidade e permanência na 

escola e a entrada e saída do mundo do trabalho.  

Raça também, enquanto uma categoria analítica, é um conceito que, no 

que pese às grandes narrativas nas ciências sociais, é um conceito que tem um 

poder explicativo que tem sentido no mundo prático, como enfatiza Guimarães 

(1995, 2003), ao ressaltar que raça continua como uma categoria analítica, 

mesmo partindo do pressuposto que raças biológicas não existem e que essa 

noção está tão impregnada de ideologias opressivas. A ideia é construir um 

conceito de raça propriamente sociológico, que prescinda de qualquer 

fundamentação natural, objetiva ou biológica:  

  

Se  pensarmos em ‘raça’ como uma categoria que expressa um modo 
de classificação baseado na ideia de raça, podemos afirmar que 
estamos tratando de um conceito sociológico, certamente não realista, 
no sentido ontológico, pois não reflete algo existente no mundo real, 
mas um conceito analítico nominalista, no sentido do que se refere a 
algo que orienta e ordena o discurso sobre a vida social. 
(GUIMARÃES, 2003, p.12).  

 

 A questão é tentar construir uma análise em que as relações sujeito-

estrutura, indivíduo-sociedade sejam dimensionadas de forma dialética, 

compreendendo, de um lado, cada geração de homens, de mulheres reais, 

concretos que modificam a estrutura social, a partir dos condicionantes sociais.   

O que está em questão é que diferenças fenotípicas entre indivíduos e 

grupos humanos, assim como diferenças intelectuais, morais e culturais, não 

podem ser atribuídas, diretamente, a diferenças biológicas, mas devem ser 

creditadas a construções socioculturais e a condicionantes ambientais.   

No Brasil, são as características fenotípicas que definem o grupo racial, 

diferente do caso norte americano, em que o racismo é de origem, basta ter 

sangue negro para vivenciar o preconceito racial. Aqui, em uma gradação de 

cores, o racismo vai se apresentando, quanto mais clara a tez da pele, menor é 

o preconceito racial.  

 A aparente mistura entre os diferentes povos que aqui no Brasil se 

colocou desde o processo de ocupação e formação do Estado/Nação brasileiro 

engendrou a crença na harmonia entre as raças e, nesse movimento, estudiosos 
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foram atraídos para desvendar como era possível a convivência entre os 

diferentes e quais seriam as consequências da referida mistura.  

Do século XIX até o início do século XX várias teorias procuravam 

compreender a questão racial no Brasil. Tivemos desde a preocupação com a 

mestiçagem à teoria do branqueamento até o mito da democracia racial.8  

Carlos Hasenbalg (1979) e Nelson Silva (1980) realizaram um estudo que 

considerou questões estruturais para compreender a desigualdade entre 

brancos e negros. Eles apontaram que a diferença de acesso a oportunidades 

na vida social, da escola à inserção no trabalho eram condicionantes para o 

espaço do negro na sociedade.  

Foi uma tese que se contrapôs a ideia de que o preconceito se diluiria 

com o tempo. O que as pesquisas comprovaram foi a constante dificuldade do 

negro encontrar emprego, a defasagem entre idade e serie no sistema escolar, 

dificultando a reversão do sistema de privilégios baseado em condicionantes 

raciais. Foi basilar para que hoje seja possível afirmar que a desigualdade entre 

brancos e negros é resultado da forma como esses são tratados e da estrutura 

de oportunidades a que se tem acesso, em uma determinada sociedade.  

Concordamos com Pacheco (2013, p.81), quando retoma esses estudos 

sobre as relações raciais na década de 1970 e afirma que as pesquisas de 

Hansenbalg e Silva vão demonstrar que a desigualdade racial coexiste e se 

alimenta da desigualdade social e ressalta: “Isto se manifesta na falta de 

oportunidades sociais, como na ocupação, na escola, nas diferentes formas de 

inserção e exclusão do segmento negro e branco na estrutura social.”.  

Na contemporaneidade, o mito da democracia racial ainda persiste e atua 

no sentido de desativar a consciência da discriminação racial e da desigualdade. 

Mas essas discussões nos remetem à questão dos direitos, da cidadania e têm 

desencadeado a luta do movimento negro pelos direitos de cidadania plena.  

                                            
8  Schwarcz (1996, p.163-164) enfatiza o quanto que no século XIX se estabeleceu a 
naturalização da diferença, quando se negou o princípio básico da filosofia da Revolução 
Francesa e argumenta que, mesmo com a noção de progresso fincada no coração do século 
XIX, naturaliza-se o mundo repartido que o imperialismo criou: “basta olhar o mapa da África de 
hoje e compreendemos por que na época  se divulgou uma charge que mostrava o primeiro 
ministro d francês e o primeiro ministro inglês sentados sobre a África com garfo e faca, dividindo-
a em pedacinhos”. 
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Nessa linha intelectuais e militantes contribuíram para incorporação de 

medidas contra o racismo desde o processo de redemocratização. Atualmente, 

é um fato a existência de políticas públicas, como sistema de cotas nas 

universidades públicas e em concursos, capazes de apoiar e estimular a 

elaboração de identidades positivas por parte de indivíduos discriminados e, 

mais do que isso, promover a equidade numa sociedade tão marcada pela 

desigualdade racial.   

Concluindo este capitulo, vale ressaltar a pesquisa de Carvalho e Barreto 

(2003), que, ao discutir a relação entre segregação residencial, posição social e 

raça em Salvador, confirma que raça não é uma categoria insignificante para se 

compreender a segregação residencial em Salvador, que é uma cidade com uma 

presença significativa de negros.  

Seguindo a metodologia do observatório da metrópole e com dados 

oficiais de pesquisa, atestam o quanto a ocupação do território metropolitano é 

reflexo da desigualdade social, racial e econômica. Vejamos com as palavras 

das autoras:  

 

 Enquanto os grupos dos grandes empregadores, dirigentes e 
trabalhadores intelectuais se distribuem na Orla Atlântica de Salvador, 
em manchas quase contínuas, destacando-se as falhas representadas 
pelo Nordeste de Amaralina, Boca do Rio e parcela de Itapuã9, os 
grupos de menor renda estão concentrados na Salvador que as elites 
deixaram para trás. Já os setores médios ocupam principalmente o 
centro tradicional e as áreas mais antigas da cidade, áreas sem 
dinamismo, com alta densidade demográfica, mas com infra-estrutura. 
As áreas populares são as que abrigam a população que não tem 
possibilidade de consumir o espaço da cidade moderna nem da cidade 
tradicional e vai se alojar tipicamente em parcelamentos clandestinos 
e habitações precariamente autoconstruídas. (CARVALHO;  
BARRETO, 2003, p. 257). 

 

 

 Nesse mesmo estudo, identifica-se que a distribuição da população no 

espaço urbano não é casual, está diretamente relacionada com sua posição na 

estrutura social e são os negros que ocupam as áreas da cidade que apresentam 

as condições mais precárias de habitabilidade e uma menor oferta de 

equipamentos e serviços urbanos. São locais com:  

                                            
9  Nordeste de Amaralina e parte de Itapuã são também bairros desta pesquisa, como já 

explicitado.  
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o acúmulo de carências, a difusão territorializada do tráfico de drogas 
e a ausência de políticas públicas para enfrentar esses problemas tem 
levado alguns desses espaços a serem afetados por uma extrema 
violência, na qual a população negra e, principalmente, a sua 
juventude, torna-se vítima e agente, como ocorre em algumas áreas 
do subúrbio, da Boca do Rio, Nordeste de Amaralina ou Alto de Santa 
Cruz. (CARVALHO; BARRETO, 2007, p. 257).  

 

  Toda essa abordagem evidencia o delinear de uma reflexão sociológica 

que contempla compreensão das fronteiras do lugar na vida dos jovens. A 

trajetória da juventude da periferia de Salvador será analisada nos capítulos 

seguintes, para que possamos perceber o efeito do lugar na vida do jovem.  

Busca-se, assim, articular os marcadores sociais, raça/etnia, geração, 

gênero e classe, que indicam a posição dos indivíduos no espaço social e a 

abordagem dessa temática na contemporaneidade, num mundo cada vez mais 

globalizado, em que essas categorias assumem contornos novos, que dizem 

respeito à dinâmica do entrelaçamento entre o indivíduo e o seu meio social.    

Diante disso, a ideia é tentar construir uma análise em que as relações 

sujeito-estrutura, indivíduo-sociedade sejam dimensionadas de forma dialética, 

compreendendo de um lado cada geração de homens e mulheres reais, 

concretos, que modificam a estrutura social, ao mesmo tempo que suas 

trajetórias são afetadas pelos condicionantes sociais.  
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5 SEGMENTAÇÃO SOCIOESPACIAL EM SALVADOR   

 

 Ao tratar do processo de urbanização da cidade de Salvador, Brandão 

(1978, p.160) apresenta a expansão periférica nos anos de 1950, como resultado 

do aumento da demanda por áreas residenciais associada à falta de 

planejamento do poder público, que gerou quatro tipos gerais de ocupações:  a) 

os trechos degradados das zonas norte e sul de transição do centro da cidade; 

b) as séries de habitações conhecidas por 'avenidas'; c) os bairros pobres 

surgidos ou incrementados na primeira metade do século XX; d) as invasões, ou 

bairros de crescimento rápido que se intensificaram entre os anos 1950-1970.   

 No final dos anos 1940, destaca-se a intensa migração, em grande parte 

composta por aqueles que saíram da zona rural para a capital em busca de 

trabalho, tinha baixo poder aquisitivo e não podia custear a moradia. Naquele 

contexto, o poder público deliberou pelo “[...] desbloqueio das áreas periféricas 

de arrendamento, através das ocupações coletivas do tipo ‘invasão’, 

denominação que será amplamente utilizada para esse tipo de habitação, 

intensificada a partir de então.” (SOUZA, 2002, p. 66).  

As ocupações eram toleradas pelo poder público, tanto pelo 

reconhecimento da necessidade de moradia para essa população pobre, quanto 

pela valorização imobiliária que as ocupações periféricas desencadeavam. Ao 

ocupar áreas distantes do centro da cidade, situadas em locais desprovidos de 

serviços públicos, sem infraestrutura, a população tende a se mobilizar na luta 

por melhores condições de moradia, o que promove a expansão do tecido 

urbano e uma valorização imobiliária.  

Na lógica do capital e da especulação, os moradores “desbravadores” são 

convidados a se retirar, após a valorização, para continuar a desbravar outras 

áreas. (BRANDÃO, 1978; SANTOS, 1959; CARVALHO E PINHO,1996; 

SOUZA,2002).  

A legislação urbanística no Brasil10 tem suas deliberações oficializadas no 

final do século passado. Normas estabelecidas no contexto da política sanitarista 

limitavam a construção de vilas operárias fora do aglomerado urbano, definindo 

                                            
10 A legislação urbanística no Brasil tem início com: Códigos de Posturas Municipais de São 
Paulo (1886) e do Rio de Janeiro (1889).    



117 
 

o máximo de unidade a ser agrupada. Em tal período, teve origem: a 

exclusividade de bairros para fins residenciais; a criação de normas 

diferenciadas; e uma maior permissividade de uso nas ocupações da periferia 

das cidades (SOUZA, 2002).  

Todo esse breve histórico tem o objetivo de apresentar como uma camada 

da população trabalhadora e pobre foi sendo paulatinamente segregada, não 

simplesmente por uma falta de planejamento, mas em função de uma 

distribuição desigual da renda que, associada ao alto custo para garantia da 

moradia, vai construindo uma cidade segmentada.  

Souza (2002) apresenta que 73,1% da população da cidade de Salvador 

estava em área considerada deficiente, que não atende aos principais requisitos 

urbanísticos. Esse é um dado significativo para percepção da ocupação do solo 

urbano, que vai acontecendo desde meados do século XX, de forma desigual, 

com expansão da ocupação periférica.  

Carvalho e Pereira (2008) apresentam várias contribuições aos temas 

aqui discutidos. Primeiramente, Carvalho (2008) nos mostra como os processos 

de urbanização e o desenvolvimento brasileiros têm, historicamente, sido 

incapazes de assegurar melhores condições de trabalho e subsistência para a 

população urbana. Com os avanços e retrocessos apresentados nos dados 

desde a década de 1980 até a contemporaneidade, a autora vai apresentando a 

segmentação de uma parte da população urbana. Mesmo na fase de maior 

crescimento econômico – ou seja, entre 1970 e 1985 –, quando a capital baiana 

se colocou entre as metrópoles mais dinâmicas do país, os problemas 

ocupacionais e a pobreza de amplos segmentos da sua população mostraram-

se persistentes, agravando-se com a crise dos anos 1990. Ao analisar a estrutura 

social da RMS com a metodologia do Observatório das Metrópoles e dados do 

Censo de 2000, enfatiza a própria autora:  

 

 [...] a marca básica da RMS é a dimensão e o peso do subproletariado 
e da reserva de mão de obra (que se expressa pelo percentual de 
prestadores de serviços não especializados, trabalhadores 
domésticos, ambulantes e biscateiros) ao lado de elevado nível de 
desemprego (CARVALHO, 2008, p. 116).  
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 Em uma leitura esquemática, afirmam que Salvador é uma metrópole que 

comporta uma cidade “tradicional”, uma cidade “moderna” e uma cidade 

“precária”.  

Com a palavra, os autores:   

Na cidade tradicional o tecido urbano é compacto, relativamente 
homogêneo, e não há um crescimento expressivo da população, que é 
composta predominantemente pelos setores médios. É a cidade que 
se constituiu a partir do centro antigo e de seu entorno. Já na cidade 
moderna o tecido urbano está se modificando coma produção de novas 
habitações e centros de consumo e serviços, construídos dentro de 
padrões arquitetônicos e urbanísticos elevados, com avançado 
processo de verticalização nas áreas mais densas e/ou próximas ao 
centro. Ocupando, a partir do centro, as áreas próximas à orla atlântica 
e crescendo em direção ao litoral norte, ela é habitada basicamente 
pelas camadas mais altas da pirâmide social. Finalmente, na cidade 
precária, ocupada predominantemente pelos setores populares, o 
tecido urbano se caracteriza pela dispersão e pela contínua expansão 
com o crescimento de habitações precárias, em grande parte auto-  
construídas sem obedecer a padrões arquitetônicos e urbanísticos, 
com ocupação horizontal, excetuando as áreas próximas  as vias de 
maior circulação e as áreas mais consolidadas em termos de ocupação 
do solo, onde estão em curso processos de verticalização com grande 
adensamento de padrão um pouco melhor. (CARVALHO E PEREIRA, 
2008, p.101).  

 

 Essa apresentação da cidade revela que algumas áreas são mais 

homogêneas e outras mais heterogêneas, mas os pesquisadores nos 

apresentam a relevância da segregação socioespacial, a partir da concentração 

territorial de famílias pertencentes a um determinado grupo socioeconômico e a 

constituição de grandes áreas homogêneas, deixando evidente a expressiva 

estratificação social existente.   

Segundo Guimarães (2011, p. 94), “[...] na contemporaneidade observa-

se um foco inovador de interpretação sobre uma ‘periferia reinventada’, 

podendo-se agregar a esse foco os processos de precarização econômica e 

social, resgatando-se igualmente o esforço dos moradores das ‘comunidades’ e 

‘territórios’ ao reinventarem cotidianamente a sua sobrevivência sob o olhar da 

positividade de suas lutas cotidianas pela sobrevivência e manutenção da 

dignidade de cidadãos e trabalhadores.”. 

Tendo em vista essas características dos bairros periféricos e 

segregados, no presente trabalho, desenvolvemos uma pesquisa empírica em 

Salvador, com uma compreensão do conceito de periferia que não se limita à 

relação de proximidade e distância do centro: é isso e muito mais.  
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Na periferia, estão os bairros que são bem mais que unidades urbanas. O 

bairro é o espaço vivido, para retomar Milton Santos, quando já nos falou sobre 

território: o lugar em que acontece a vida cotidiana, as relações, o espaço de 

moradia e de convivência de uma determinada classe social, o qual assume 

características específicas, a partir do seu processo histórico de formação. Em 

uma análise sintética, podemos considerá-los como áreas com algumas 

carências, com problemas de acesso a serviços públicos, como saúde, 

educação. É onde habita a camada pobre da cidade, encontrando-se algumas 

ilhas de prosperidade nas ruas principais, apresentadas pela própria 

verticalização das casas. Muitos moradores colocam uma laje e constroem o 

primeiro andar, seja para ampliar a residência, ou para garantir a casa própria 

para outros membros da família, ou ainda para ter uma renda a partir de aluguel.   

Como coloca Souza (2002), o alto percentual da ocupação informal nega 

a tese do Sistema Financeiro de Habitação/ Banco Nacional de Habitação 

SFH/BNH de que a ocupação informal representava condições urbanas 

provisórias. A maioria da população tem na informalidade a solução para garantir 

sua moradia, embora com graves deficiências nas condições de habitabilidade. 

O contingente populacional nas áreas urbanas foi crescente até os anos 1970 e, 

para uma grande parte da população em situação de pobreza, a alternativa para 

atender à necessidade e ao direito à moradia era a periferia, a ocupação 

informal, a autoconstrução, assim a moradia indicava e, ainda hoje, indica a 

posição social do sujeito na sociedade, o capital econômico que ele possui para 

ocupar determinado espaço geográfico.  

Em Salvador, mesmo com a desaceleração da concentração urbana, os 

bairros periféricos se encontram com uma alta densidade demográfica e com a 

ausência de políticas habitacionais. Casas continuam sendo construídas 

segundo a premissa da necessidade de moradia e sem atender aos padrões 

urbanísticos para uma ocupação do espaço que garanta acessibilidade, 

mobilidade, bem-estar e até uma certa segurança nos bairros.   

 5.1 REGIÃO NORDESTE DE AMARALINA  

 Dentro do conjunto de bairros populares de Salvador, o Nordeste de Amaralina 

se distingue por se localizar próximo à praia de Amaralina, tendo origem em um 
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processo de ocupação, outrora denominado de invasão. Tornou-se um bairro 

extremamente populoso, reunindo famílias em situação de pobreza.   

Quando falamos em Nordeste de Amaralina, estamos falando de uma 

região que engloba também os bairros de Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e 

Chapada do Rio Vermelho que constitui um enclave entre bairros da cidade com 

significativo desenvolvimento urbano e econômico.   

Figura 1 – Localização da área de estudo, bairros: Santa Cruz, Chapada do Rio 

Vermelho, Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, Salvador – Bahia 

  

Fonte: elaboração própria.  
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 O processo de ocupação da Região Nordeste de Amaralina aconteceu 

de maneira complexa, semelhante a outros bairros periféricos de Salvador. 

Segundo dados históricos, em 1865, os netos de visconde do Rio Vermelho, 

certos da dificuldade de processo de administrar a imensidão de terras, cria o 

projeto Cidade Luz, que tinha o intuito de urbanizar a área, que foi dividida em 

seis fazendas: F. alagoas, F. Santa Cruz, F. Paciência, F. Ubaranas, F. Armação 

do Saraiva e F. Pituba.    

Em 1932, foram criados os loteamentos Ubarana, Cidade da Luz e cidade 

Jardim Balneária de Amaralina.  Esse último se tornou o atual bairro Nordeste 

de Amaralina, a partir da ocupação inicial em 1932. 

Segundo um dos moradores antigos do bairro, “ali eram fazendas” (uma 

espécie de demarcação geográfica, delimitação de espaço), eram lotes, que iam 

sendo vendidos e assim foi surgindo a ocupação desordenada do Nordeste, que 

hoje faz parte do Complexo Nordeste, composto por Vale das Pedrinhas, 

Nordeste e Santa Cruz.  

A Região do Nordeste de Amaralina (RNA), pertence à Região 

Administrativa VII, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

da cidade do Salvador.   

Entretanto, a criação oficial do bairro Nordeste de Amaralina data de 1960, 

pela Lei Municipal nº 1038, de 15 de junho de 1960, que estabelece a delimitação 

urbana por distrito e subdistrito do município de Salvador, dividindo a cidade em 

bairros. Em setembro de 2017, após uma longa discussão com diferentes 

segmentos da cidade, estudiosos, técnicos e moradores dos diferentes bairros 

da cidade definiram a nova legislação que entra em vigor e apresenta um 

conceito de bairro:    

 

 Bairro é a unidade territorial com densidade histórica e relativa 
autonomia no contexto da cidade, que incorpora noções de identidade 
e pertencimento dos residentes e usuários, os quais utilizam os 
mesmos equipamentos e serviços comunitários, mantêm relações de 
vizinhança e reconhecem seus limites pelo mesmo nome. 
(SALVADOR, 2017).  

 

 A região está caracterizada por morros e vales, ruas estreitas, com casas 

autoconstruídas que, na maioria das vezes, ocupa todo o terreno, 

desobedecendo a alguns padrões de construção que possam favorecer 
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mobilidade, ventilação e até uma maior privacidade, as casas são em sua 

maioria de um ou dois pavimentos. Em um mesmo terreno, várias casas podem 

atender a necessidade de moradia de uma família, com a possibilidade de se 

encontrar várias gerações de um mesmo grupo familiar que com a laje e os 

puxadinhos vai garantindo o seu direito à habitação e seu bem-estar de maneira 

idiossincrática.  

Quanto o aceso à educação, existe em uma oferta de escolas que, 

segundo dados disponíveis, em tese, atende à demanda, ao menos na 

perspectiva do quantitativo.  

A região conta com quatro estabelecimentos de ensino públicos, que 

estão localizados no Beco da Cultua, uma rua que está localizada logo após a 

rua Pará, na Pituba, fundado em 1996, com um complexo educacional para 

atender a demanda local. Lá estão: Escola Municipal Zulmira Torres, que atende 

ao Ensino Fundamental I; a Escola Polivalente de Amaralina, com Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aula de artes no turno vespertino e o 

Colégio Estadual Carlos Santana, que foi transformado no CEEP, centro 

Estadual de Educação Profissional em Saúde e Tecnologia da Informação, que 

corresponde a uma nova investida da educação púbica estadual, que tem 

incentivado a formação técnica para o mundo do trabalho.  

Além dessas, outras escolas atendem a região, como o Colégio Estadual 

Manoel Devoto, o Colégio Estadual Euricles de Matos, no bairro Rio Vermelho, 

e o Cupertino de Lacerda, em Amaralina. Há, também, outras escolas 

municipais, que atendem à demanda do Ensino Fundamental I e estão 

localizadas no interior dos bairros da Santa Cruz e do Nordeste.  

Os estudos sobre o efeito escola e efeito vizinhança (RIBEIRO; 

KOSLINSKI,2010) demonstram que as características da escola e a estruturação 

da atividade pedagógica, no âmbito do estabelecimento de ensino faz a diferença 

e precisa ser considerado, mesmo observando o forte impacto de outros 

determinantes, como a origem social e econômica dos alunos.    

Localiza-se, também no Beco da Cultura, o centro Social Urbano (CSU) e 

a Base Comunitária de Segurança, que representam a presença do governo do  

Estado no bairro. Como coloca a coordenadora do CSU, “um braço do 

Estado em um espaço de vulnerabilidade social”. Atualmente, o CSU, uma 

instância do governo Estadual diretamente ligada à pasta de Desenvolvimento 
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Social, realiza várias atividades para públicos diversos, possui quadra, campo, 

piscina, com aulas de natação e hidroginástica, que contempla os jovens os 

idosos do bairro. Mas o público maior é composto por idosos, tendo ainda outras 

atividades como: ginástica, ballet, curso profissionalizantes, curso pré-vestibular, 

balcão de justiça.  

 

 5.1.1 Nível de renda dos moradores  

 Segundo o Gráfico 1, a maior parte dos domicílios particulares permanentes no 

Complexo Nordeste de Amaralina é dirigida por pessoas com rendimento 

nominal mensal de mais de meio salário mínimo (SM) a dois SM, em um total de 

23 851 moradores, 15 591 dos chefes de família, ou seja 64,4% dos domicílios 

têm uma renda familiar inferior a dois SM. Além disso, 3.041 pessoas 

encontravam-se, em 2010, sem rendimentos.   

Gráfico 1- Classes de rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis em 2010, 
Complexo Nordeste de Amaralina, Salvador – Bahia  

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do IBGE (base de informação por setor censitário 
do censo demográfico, 2010).  

Desagregando os dados para Santa Cruz e Nordeste, temos uma situação 

ainda mais vulnerável na área de Santa Cruz, como mostram os Gráfico 2 e 3, 

em que o número de responsáveis com renda de 1/2 a 1 salário mínimo é de 

3.425 e no Nordeste é de 2.228 pessoas. São famílias com um baixo capital 

econômico e que se encontram em situação de vulnerabilidade social e 

desfiliação. 
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 Gráfico 2 - Classes de rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis 
em 2010, Nordeste de Amaralina, Salvador – Bahia  

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do IBGE (base de informação por setor 

censitário do censo demográfico, 2010).  

 

  

Gráfico 3 - Classes de rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis 
em 2010, Santa Cruz, Salvador - Bahia  

 

  

Fonte: Elaboração própria, com dados do IBGE (base de informação por setor censitário 
do censo demográfico, 2010).  

Com relação à escolaridade do chefe do domicílio, 32,61% desses têm de 

11 a 14 anos de estudo. A Santa Cruz tem 25 674 habitantes, dos quais 31,19% 

dos chefes de família têm renda de 1 a 2 salários mínimos e quanto à 

escolaridade, 34,75% têm de 4 a 7 anos de estudos.  
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Segundo esses dados, no bairro de Santa Cruz, a concentração da 

pobreza é ainda maior, mostrando a segmentação da população urbana e os 

anos de estudo do chefe de família, também, como um indicador social, 

demonstrando territorialmente a distribuição do capital cultural materializado, a 

escolaridade. Outras pesquisas associam os anos de estudos dos chefes de 

família ao desempenho dos filhos na sua trajetória educacional, como veremos 

adiante.   

De modo geral, os moradores de Nordeste de Amaralina e Santa Cruz, 

com efeito, são, em sua maioria, proprietários de seus imóveis, situação 

conquistada a partir de um programa de regularização fundiária que, 

historicamente, começa nos anos 1980 no município de Salvador e avança em 

decorrência do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001. Essa lei estabelece 

um instrumento urbanístico relativo à Concessão de Uso Especial para fins de 

Moradia – CEM, o qual tem por objetivo promover o acesso legal ao uso da terra, 

através da Escritura de Legalização, assegurando o direito à posse do terreno 

ocupado.    

São bairros com uma população estabilizada, contando com 

abastecimento regular de água e energia, onde as áreas centrais, localizadas na 

parte alta dos bairros, formam o espaço do comércio local e das casas com um 

padrão de construção mais elevado, em comparação com as casas que estão 

nas travessas, ruas mais estreitas, baixadas e becos sem saída.  

O interessante foi observar o cuidado que muitos moradores têm em fazer 

o melhor na construção de suas casas, mesmo em ambientes com muito pouca 

ou quase nenhuma ventilação, onde as casas vão sendo construídas sem seguir 

a nenhum tipo de padrão arquitetônico, devido ao processo de ocupação 

informal.    

 

5.1.2 Composição demográfica e participação dos jovens  

  

A composição demográfica da população local pode ser observada 

através das pirâmides etárias que apresentam a composição por sexo e idade 

da população residente nos bairros pesquisados e mostram, no geral, uma 
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redução da taxa de natalidade, visível pela retração da base das pirâmides e 

também uma leve redução da faixa de jovens de 15-19 anos.  

 

Gráfico 4 - Distribuição da população, por sexo e grupos de idade, em 2010, Nordeste 
de Amaralina, Salvador – Bahia  

  

Fonte: Elaboração própria, com dados do IBGE (base de informação por setor censitário 
do censo demográfico, 2010).  

  

 Gráfico 5 - Distribuição da população, por sexo e grupos de idade, em 2010, 

Santa Cruz, Salvador - Bahia  

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do IBGE (base de informação por setor censitário 
do censo demográfico, 2010).  
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Os bairros de Santa Cruz e Nordeste de Amaralina são bairros 

densamente povoados, mas observamos a redução da taxa de natalidade e a 

prevalência de uma população economicamente ativa, que pode estar ocupada 

ou a procura de trabalho.  

Observa-se um significativo contingente de jovens na faixa etária de 20-

29 anos, mas uma redução do número de jovens do sexo masculino na faixa 

etária de 15 a 29 anos. Os dados apontam a perda da juventude pobre e negra, 

relacionada com o crescimento do número de morte por homicídios e outras 

causas, representando o que muitos autores consideram um genocídio da 

juventude pobre e negra em Salvador.   

 

5.1.3 Juventude e violência no bairro    

 

 Em setembro de 2011, foi implantada a Base Comunitária de Segurança, 

com três unidades na Região Nordeste de Amaralina: uma no mesmo prédio do 

CSU, outra em Santa Cruz e uma terceira na Chapada do Rio Vermelho.  

Em entrevista realizada no presente trabalho, uma das comandantes 

policias relata que a relação com a comunidade é boa, mas que estão tentando 

mudar a imagem repressora que a polícia tem e cita projetos realizados na 

comunidade, como palestras nas escolas públicas e particulares, passeio com 

os jovens para o cinema. Quanto às dificuldades para realização das atividades 

cita apenas a redução do número de efetivos e afirma que os policias que estão 

chegando nas Bases, já vem com um curso sobre polícia comunitária e direitos 

humanos, o que já ajuda na conduta do policial, que precisa ser outra. Adverte, 

porém, que são seres humanos e passiveis de erro e que qualquer falha pode 

desfavorecer o trabalho da base.   

Com uma matéria intitulada Reforma Forçada, o jornal Correio da Bahia, 

de 19 de outubro de 2011, apresenta a implantação da base comunitária de 

segurança no Nordeste de Amaralina, mostrando que, após dois meses de 

inauguração, a polícia reconhece erros do projeto e muda de estratégia.  

Um major entrevistado enfatiza que está analisando o que não está dando 

certo, para corrigir e que a primeira ação foi colocar um comandante para cada 

base da região Nordeste de Amaralina, pois, até então, apenas um comandante 
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assumia as três áreas. Com isso, o efetivo de policiamento comunitário aumenta 

e, também, o número de carros e câmeras de monitoramento. Ainda que seja 

uma ação inicial, essa representa uma preocupação com a militarização na 

cidade.     

A comunidade reclamava da abordagem policial, como pode ser 

observado em uma matéria do Jornal Correio da Bahia, de 30 de novembro de 

2011, que tem como título Atalhos para o Crime, porque o foco inicial é falar do 

território, dos becos, das ruas sem saída, como uma das dificuldades 

enfrentadas pela SSP/BA para atuação das bases. Segundo eles, a polícia não 

consegue estar sempre motorizada. Retornando à reclamação da população 

local, um morador desabafa: “o negócio da base é que está faltando educar os 

policiais para abordar a comunidade. Eles chegam xingando, são agressivos”. 

Mas o representante da SSP responde que a queixa não é referente aos policiais 

da Base Comunitária, mas à RONDESP (Ronda Especial) e outros.  

Segundo dados do Blog da AMNA (Associação de Moradores do Nordeste 

de Amaralina), o governo tem divulgado números positivos sobre a violência em 

todas as regiões onde forma implantadas as Bases Comunitárias, mas o cenário 

no bairro é diferente. Afirmam que a distância entre a comunidade e a polícia 

continua e que a população, muitas vezes, tem sido vítima da polícia.  

Além disso, o programa pacto pela vida previa ações sociais e de 

requalificação de infraestrutura no final de linha de Santa Cruz, no Nordeste e 

em Vale das Pedrinhas. Ademais, previa a requalificação da praça Nova 

República na Santa Cruz, porém muito pouco se cumpriu. Na presente pesquisa, 

os moradores e os jovens relatam que a polícia ainda tem uma atitude muito 

truculenta com os jovens, que se sentem intimidados.   

Cada informante fala a partir do seu lugar e, aqui, existia um interesse de 

ouvir a voz da segurança pública sobre a situação de violência na região. 

Durante toda entrevista com a comandante da Base comunitária do Nordeste, 

de diferentes formas, a entrevistada ressaltou que a Base não tem enfrentado 

situação de confronto com nenhum grupo e que a relação com a comunidade, é 

boa, mas continua trabalhando para driblar a imagem de repressora que a polícia 

tem.  

A polícia se apresenta como aquela que pode garantir a segurança. 

Segundo Zadner (2003), porém, a segurança é um conceito deslizante, é mais 
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que uma categoria analítica, é uma categoria prática, um meio de enquadrar e 

responder aos problemas sociais. Como um estado de ser, sugere duas 

condições, a objetiva e a subjetiva: (i) a objetiva é passível de ser definida como 

um estar protegido de um estado de neutralização de ameaças; (ii) a subjetiva 

se refere a um sentimento de estar protegido/seguro, estar a salvo, um 

sentimento que não é possível calcular o custo. Destarte, a segurança pública é 

mais que uma questão de polícia e envolve várias esferas.  

A RNA convive com um estigma territorial. Tanto o Nordeste de Amaralina 

quanto o bairro de Santa Cruz  “sofrem” com o estigma da violência. Muitos 

moradores, apesar de ter um sentimento de pertença, de conviver com a família 

há muito tempo no bairro, apresentam a rivalidade entre grupos do tráfico como 

um movimento que tem desencadeado situações de violência, o que gera um 

sentimento de medo e de reserva entre os moradores. Ressaltam, contudo, a 

importância de perceber o bairro como um outro bairro qualquer, espaço de 

moradia de muitas famílias trabalhadoras e que a violência acontece em 

diferentes bairros da periferia da cidade e muitos não tem medo de circular no 

bairro, mas alguns pontuam a dificuldade de mobilidade, pois, atualmente nem 

o UBER11 atende aos moradores de algumas localidades.   

Como um mecanismo de defesa, muitos moradores estabelecem essa 

comparação e vão afirmando que a violência está em todo lugar, mas os dados 

da pesquisa e situações presenciadas no campo 12  vão revelando como a 

violência pode interferir na trajetória dos jovens, como coloca Caldeira (2002)]: o 

recontar a experiências de violência, reorganiza o contexto social no qual 

ocorrem.  

Há um certo distanciamento entre os moradores, sentimentos de medo e 

insegurança que atingem as famílias que perderam seus filhos, como retrata uma 

das integrantes do Projeto Consolação: “essas famílias ficam acuadas em casa, 

                                            
11  Uber, sistema de transporte privado, que tem se negado adentrar em algumas ruas do 
Nordeste de Amaralina, devido à violência. Segundo moradores, isso tem dificultado a 
mobilidade de pessoas doentes e idosas, que estão impedidas de subir ladeiras.   
12  Foram vários episódios: (i) certo dia, passada a chuva no Nordeste, uma criança fica 
assustada quando o carro da polícia passa e a mãe pede para ele ficar quieto; (ii) ao tentar tirar 
fotos do bairro, fui advertida, pois “eles” poderiam não gostar ; (iii) uma moradora relatou que 
uma certa vez mulheres foram convocadas para mascarar a cena do crime, tiveram que lavar o 
sangue que corria na rua.   
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com muita tristeza, sem saber como lidar com a dor da perda, com o fato de ter 

perdido seus filhos de uma maneira drástica”.   

A RNA é marcada pela existência das associações de moradores, 

conselhos comunitários e outras entidades que atuam na defesa da comunidade: 

A Associação de Moradores do Nordeste de Amaralina, AMNA; a Sociedade de 

União e Defesa dos Moradores de Nordeste de Amaralina; Sociedade Cultural, 

Sociedade Primeiro de Maio; A associação de Mulheres de Santa Cruz, são as 

que conseguimos mapear, mas na região podem existir outras formas de 

organização nas comunidades. 

 Tivemos a oportunidade de entrevistar uma das líderes do Projeto 

Consolação, que é um trabalho direcionado para as famílias que perderam seus 

filhos devido à situação de violência na região Nordeste de Amaralina.  

O projeto, de início, estava direcionado para favorecer a autoestima das 

mulheres, mas ressalta que, a partir de 1992, iniciou-se a “matança dos  nossos 

jovens negros, pobres e de periferia, que tem sido muito grande,  e a maior parte 

feita pela polícia”. A partir de então, o projeto passou a desenvolver o que eles 

denominam de “escuta” dessas famílias. Eles vão até as casas, pois, como ela 

diz, “lá é o porto seguro deles”; e  porque essas famílias se encontram 

desorientadas, sem saber o que fazer: “a mãe procura um médico e começa  a 

usar remédio a tarja preta, o pai está bebendo”.  

Ela vai relatando o como as famílias lidam com a dor. O medo é mais forte 

entre aquelas que possuem outros filhos jovens, que parecem ter o destino 

ameaçado diante da morte de um irmão.  Se estabelece uma cultura do medo, 

em que uma família fica com receio de continuar se relacionando até com um 

vizinho, pois a morte do seu filho pode estar relacionada com a família vizinha, 

sentem-se impotentes, com vergonha do acontecido.   

 Durante a pesquisa, identificamos uma outra iniciativa da comunidade 

que é a realização da caminhada  Rainha Nizinga13, que acontece anualmente e 

é uma mostra de tudo que é realizado no Nordeste, em termos de atividades 

                                            
13 Em entrevista com a coordenadora do CSU do Nordeste de Amaralina, ela informa que a 
Caminhada Rainha Nizinga, faz referência à rainha africana que, em Angola, lutou contra 
dominação dos portugueses. Realizada com o apoio do CSU é também um evento do Programa 
Pacto pela Vida, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para mostrar que o programa não 
é só repressão, mas prevenção.  
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culturais. Saem do Nordeste em direção ao Rio Vermelho, com faixas, cartazes, 

performance, apresentações, para mostrar que Nordeste também é cultura, tem 

“coisa boa”.   

Isso ocorre ao mesmo tempo em que um outro grupo retrata que, de fato, 

em alguns momentos o clima é de insegurança no bairro, que a própria polícia 

realiza abordagens mais rigorosas do que em outros bairros e que a comunidade 

já foi vítima da força policial. E mais: a violência, o que parece incomodar e por 

vezes reorientar o cotidiano no bairro é o “medo da violência”. Casas com 

grades, crianças proibidas de brincar nas ruas, controle dos horários para entrar 

e sair de casa são elementos que indicam como a violência interfere na 

organização socioespacial do bairro.  

 Figura 2 – Foto do campo do Nordeste de Amaralina (em destaque), tirada da 
janela  

 

Durante a pesquisa, como já relatei, fui advertida para não fazer registro 

fotográfico do bairro, pois estaria colocando a minha vida e do meu 

acompanhante de campo em risco. Solicitei a uma das integrantes de um projeto 

social no bairro, uma foto do campo, onde os jovens costumam jogar bola e na 

Figura 2 se expõe a foto que ela enviou: uma imagem que representa as 

mudanças nas práticas e ações dos moradores, que não podem e/ ou têm medo 

da registar o seu cotidiano.  
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Beato Filho e Silva (2013, p. 158) definem o medo do crime como uma 

reação emocional negativa devido à criminalidade, procurando incorporar às 

características individuais elementos relativos ao contexto da vizinhança, na 

busca por evidências empíricas sobre o assunto. Os autores apresentam uma 

discussão sobre o efeito das características estruturais das vizinhanças na 

mudança de atitudes e comportamentos devidos ao medo do crime e partem da 

avaliação geral de estudos anteriores, nos quais se evidenciava que mulheres 

têm mais medo, ou que a percepção de medo aumenta com a idade 

(GAROFALO, 1979 apud BEATO FILHO; SILVA, 2013). 

Mostra-se, naquele estudo, que os entrevistados indicaram a estabilidade 

residencial e o tempo de moradia na vizinhança como um fator decisivo, 

considerando, porém, que a vitimização anterior é um importante indicador (ou 

seja, se o entrevistado foi vítima de furto, roubo, agressão física ou sequestro 

nos cinco anos anteriores à pesquisa). Os autores concluem que as medidas que 

refletem incivilidades físicas ou sociais, estariam influenciando o comportamento 

restritivo das pessoas e, consequentemente, aumentando a sensação de medo 

do crime:    

Um medo generalizado, ainda que matizado também ele (de acordo 
com a classe, a cor da pele, a faixa etária, o sexo e o local de 
residência) toma conta de corações e mentes recondicionando hábitos 
de deslocamento e lazer, influenciando formas de moradia e habitat e 
modelando alguns discursos- padrão sobre a violência urbana. 
(SOUZA, 2008, p.54).   

O referido autor discute o medo generalizado nas cidades espacialmente 

fragmentadas, como algo compatível com a visão de uma geografia da violência 

complexa e espacialmente desigual e aponta que só o desenvolvimento 

socioespacial autêntico pode colaborar para diminuir a violência e o medo.  

5.2 BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA DE ITAPUÃ  

 

Nova Brasília está localizada dentro do bairro de Itapuã, com parte de sua 

área incorporada ao Parque do Abaeté. que surge no final da década de 1950. 

Seu nome é uma alusão à construção de Brasília, a capital do país, e os 

primeiros moradores “desbravaram” uma área que era cheia de árvores e 

charcos, sendo, de início, um processo de ocupação realizado por aqueles que 

não conseguiam comprar os lotes nas áreas mais próximas à praia. 
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Como em todas as ocupações informais ou invasões, em seguida, surge 

alguém que se diz proprietário e começa a vender os lotes, como mostram os 

depoimentos coletados, segundo os quais o que as pessoas queriam era ter a 

casa própria. Eram, a priori, jovens constituindo família e outros que queriam sair 

do aluguel.  

Figura 3 – Localização da área de estudo, Nova Brasília no bairro de Itapuã, 
Salvador – Bahia  

 
Fonte: elaboração própria. 
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 Segundo Risério (2004), antes da colonização do Brasil, Itapuã era 

habitado por índios tupinambás, daí o nome do local de origem tupi-guarani, 

“pedra que ronca”. Desde sempre, foi um local que guardava uma beleza natural 

e exuberante e, somente a partir da segunda metade do século XIX, o bairro de 

Itapuã começou a passar por modificações mais expressivas, pois a cidade de 

Salvador encontrava o seu delineamento urbano estabelecido e necessitava de 

apoio para o seu crescimento.  

Por volta de 1768, o bairro de Itapuã servia ao refino do óleo de baleia, 

que era empregado na iluminação da Cidade.  

Maia e Abib (2010) ressaltam que até meados da década de 1940, Itapuã 

não era considerado parte de Salvador. Era apenas uma praia distante, que 

atraía muitos turistas. Todavia, em 1941, com a reforma do Aeroporto, imigrantes 

foram atraídos para trabalhar nas obras da Vila Militar e, em 1948, com a 

construção da Av. Otávio Mangabeira, a chegada ao bairro ficou mais fácil. Aos 

poucos, Itapuã foi crescendo, aumentando o número de pessoas à procura de 

um local tranquilo para morar, ou veranear, passando a ser cantado em verso e 

prosa por Caymmi e Vinicius de Moraes, eternizando, assim, um certo encanto 

em torno do mesmo.   

Os diferentes registros sobre o bairro de Itapuã não retratam a 

heterogeneidade presente no território, tratando-se de uma área muito ampla, 

formada por diferentes localidades. Há desde casas e condomínios de luxo até 

a situação periférica que podemos identificar em Nova Brasília de Itapuã.  

A memória de belas praias e de consumo local foi retratada pelo poeta, 

“passar a tarde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã.” Os jovens entrevistados, 

em sua maioria, afirmam que, ao informar seu lugar de moradia, recebem elogios 

por habitar em um bairro que, por sua beleza natural, cantada em verso e prosa, 

parece esconder as áreas periféricas.  

Nos arquivos da Prefeitura Municipal de Salvador, documentos da década 

de 1980 apresentam Nova Brasília como um bairro e em 1987 existia um 

Programa Viva o Bairro, cuja área física corresponde a Nova Brasília de Itapuã, 

definida como uma área com muitos problemas de saneamento básico e 

deficiência de serviços urbanos. 

  Segundo a legislação de 2017, contudo, a área citada não existe como 

um bairro da cidade, mas como uma localidade, pois na legislação, o bairro 
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passa a existir se atender ao menos três dos critérios entre os quatro 

apresentados: existência de unidade escolar de ensino fundamental (a partir da 

6ª série) das redes pública ou privada ou de natureza comunitária; existência de 

unidade de saúde de atendimento geral ou especializado que preste serviço à 

comunidade; existência de logradouro público hierarquizado, como via coletora 

ou superior, ou não hierarquizado, mas que desempenhe função equivalente e 

estruture a mobilidade no território, permitindo a circulação de veículos de grande 

porte e de prestação de serviços; oferta de transporte público regulamentado 

para atendimento à comunidade.  

Esse novo conceito de bairro é resultado de um trabalho realizado pela 

UFBA,  

IBGE, governo do Estado e Prefeitura da cidade, o qual teve como base o livro 

Caminho das Águas, que foi resultado de uma pesquisa financiada pelo CNPQ, 

com a participação da UFBA e técnicos da prefeitura de Salvador e do governo 

do Estado. Trata-se de um trabalho de delimitação de bacias hidrográficas e 

bairros próximos, realizado a partir de ampla pesquisa bibliográfica, com dados 

de censo e uma consulta à comunidade, a partir de entrevistas com associações 

de bairros, lideranças e moradores. A publicação é de 2010 e apresenta como 

premissa metodológica, as noções de pertencimento, de identidade dos 

moradores e o acesso a infraestrutura e serviços urbanos para estabelecer a 

delimitação dos bairros, mas não inclui Nova Brasília de Itapuã, o que evidencia 

uma lacuna na pesquisa.   

Os moradores de Nova Brasília geralmente colocam em seus endereços 

o bairro de Itapuã ao invés de Nova Brasília, o que, como elemento simbólico, 

representa uma distinção.  

Ainda que outros sistemas de entrega enfrentem mais dificuldades, a 

correspondência através dos Correios, chega na  residência sem nenhum 

problema. No sistema dos Correios, ao se colocar o Código de Endereçamento 

Postal (CEP), logo aparece o logradouro em Itapuã e não Nova Brasília. Esse é, 

porém, apenas um elemento simbólico.  

Uma das jovens entrevistadas alega que quando, na faculdade, informa 

que mora em Itapuã, todos ficam celebrando o encantamento do bairro e ela logo 

retruca “Itapuã tem favela, viu e eu moro lá”. Não se consegue promover uma 

sociabilidade contínua entre os moradores Itapuã e os de Nova Brasília, cujo 
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capital cultural, econômico e social, trazem, em seus corpos e em suas práticas, 

uma certa distinção. São os moradores da favela, da área pobre do bairro, o 

pessoal da comunidade.  

As interações entre os moradores estão diretamente relacionadas com o 

acervo de capitais que possuem para circular no espaço social. Assim, a 

interação segue uma hierarquia atribuída à posição social do sujeito e às 

relações empregatícias, pois é significativo o número de moradores de Nova 

Brasília que estão inseridos em atividades de trabalho na área de serviços 

domésticos, nas praias e no comércio de Itapuã e Stella Mares.   

Importante refletir como é definido fazer parte da periferia. Holston (2013) 

argumenta que o conceito popular de periferia se referia a uma condição 

politizada de pobreza, desigualdade administrativa, ilegalidade, mobilização 

urbana e que foi se tornando referência na medida em que as pessoas 

vivenciavam essa condição.  

Os moradores de Nova Brasília se organizaram para garantir o direito à 

propriedade. Os primeiros moradores chegaram em busca da casa própria e 

tiveram que se mobilizar para ter um mínimo de infraestrutura no bairro. Até um 

semáforo que existe hoje na Dorival Caymmi, na altura da Feira Livre, foi 

resultado de uma mobilização da comunidade para evitar os atropelamentos. 

Nesse sentido, definir o bairro vai além de uma delimitação físico-espacial 

estabelecida de fora para dentro. É o modo de construção das casas, um padrão 

de consumo, um nível de escolaridade e, mais que isso, o sentimento de fazer 

parte do lugar, que demarcam territorialmente as relações e os limites entre os 

bairros.  

Mas a periferia não se define apenas pela escala de distância do centro. 

Como vimos antes, um conjunto de elementos contribui para sua localização e 

definição. Deve-se considerar que, em Salvador, existem bairros periféricos 

próximos aos centros, como Calabar e Alto da Pombas, próximo a Ondina e 

Federação, ou a Região Nordeste de Amaralina, próxima ao Itaigara, Pituba, Rio 

Vermelho.  

 Alguns estudos já apresentam Salvador como uma cidade multicentrada 

e o Nordeste de Amaralina está próximo ao novo centro, que é a região do 

Iguatemi, assim como a avenida Tancredo Neves. Nova Brasília é parte de 
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Itapuã, região com um crescimento vertiginoso do comércio e serviços, com 

oferta de clínicas, bancos, laboratórios e serviços especializados.  

Não é, contudo, a proximidade física de espaços com grande potencial 

econômico que garante uma trajetória de integração para os jovens moradores, 

como veremos a seguir. No lugar de moradia se desenvolve um habitus 

circunscrito às oportunidades ofertadas pelo lugar e se esse lugar está isolado, 

não possui uma integração com a cidade, então, teremos o território como mais 

um elemento para se estudar a dinâmica do processo de reprodução dos grupos 

sociais.     

A circulação em um espaço social não se faz apenas com um tipo de 

capital (BOURDIEU, 1996), considerando que é a relação entre o social, 

econômico, cultural e simbólico que explicaria a trajetória do indivíduo em um 

determinado campo.  

Assim, o jovem que mora em Nova Brasília precisa ter acesso a educação 

de qualidade e sentir que tem uma perspectiva de futuro, mesmo sabendo que 

estamos em um país com muita dificuldade de mobilidade ascendente que 

permita romper com a reprodução da desigualdade. Essas questões foram 

percebidas na pesquisa com os moradores, quando colocam a existência do 

tráfico de drogas como fator que interfere na trajetória dos jovens, mesmo não 

havendo muitas referências a situações de violência, de “bala achada” em corpos 

inocentes; ainda assim, existem perdas significativas de jovens para o mundo 

marginal, algo bem localizado nas baixadas, como ressalta um dos líderes de 

uma Associação de Moradores.   

Em comparação com o bairro anterior, não existe atuação de ONGs e/ ou 

projetos sociais. A Associação de Moradores, no momento já não tem muita 

atuação no bairro, considerando que, após conquistar o saneamento básico, as 

ruas asfaltadas, e a coleta de lixo, vive-se agora um momento de 

desmobilização.   

Segundo relato de moradores e lideranças do bairro, os primeiros 

moradores foram desbravadores mesmo, pois as ruas do bairro foram surgindo 

em meio a cajueiros e outras árvores frutíferas, como a mangaba e outras. 

Percorria-se um longo caminho até se chegar ao centro da cidade, lembrando 

que nos anos 1950, o percurso de Itapuã à Praça da Sé chegava a ser de cinco 

horas e a marinete tinha como ponto final uma região central de Itapuã 
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(proximidades da Sereia de Itapuã) e  o acesso a Nova Brasília a partir daí, só 

caminhando.    

A situação fundiária corresponde a terras de propriedade particular, terras 

foreiras à Prefeitura Municipal, áreas invadidas, além de terras doadas aos 

expedicionários pela Prefeitura Municipal de Salvador. Segundo informações 

sistematizas da Prefeitura (1983) sobre bairros de baixa renda, Nova Brasília de 

Itapuã era um bairro situado a leste do município de Salvador, na Orla Marítima, 

nas proximidades da Lagoa do Abaeté, fazendo limites ao Norte, com o Parque 

de Exposições, ao Sul, com o Oceano Atlântico, a Leste, com o Parque do 

Abaeté e a Oeste, com a Vila dos ex-combatentes. O acesso ao bairro era feito 

predominantemente pela Avenida Otavio Mangabeira, no trecho da Avenida 

Dorival Caymmi e também pelo Mirante do Abaeté, permanecendo assim até 

então.  

Uma matéria de jornal (CORREIO DA BAHIA, 23/05/1988) retratava a 

situaçã08o de Nova Brasília, onde a população reivindicava o saneamento 

básico, transporte coletivo e o abastecimento regular de água, mostrando 

também que existiam problemas com a única Escola Estadual  localizada dentro 

do bairro que atendia o Nível Fundamental I. Embora a escola estivesse com 

falta de professor e de equipamento, a líder da comunidade, na entrevista ao 

jornal, argumentava que, no momento, o mais importante era a solução do 

problema do saneamento básico.  

Outros aspectos podem ser destacados sobre a área em matérias de 

jornais. “Nova Brasília, estando próximo à Lagoa do Abaeté, em Itapuã, está 

longe de ser um lugar privilegiado” (CORREIO DA BAHIA, 08/09/1987): essa 

matéria apresenta a situação de risco dos moradores das áreas mais baixas, 

espaço de casas mais simples, onde se identificam valas de esgotos abertos e 

excesso de fossas doméstica. Citando a rua do Cajueiro, outrora denominada 

“Baixa da Gia” – pois ali existia um córrego que transbordava na época da chuva 

– a matéria coloca que, após 30 anos, continuam os antigos problemas, como o 

transporte coletivo, demonstrando que com a extensão até o final de linha do 

Abaeté, o problema foi minimizado, mas os moradores ainda precisam percorrer 

longo percurso para ter acesso ao ponto; a outra alternativa,  são os ônibus que 

circulam pela Av. Dorival Caymmi.  
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Com isso, queremos destacar que o acesso ao transporte coletivo em 

Nova Brasília é mais difícil se comparado ao que acontece na região Nordeste 

de Amaralina, mesmo pela localização geográfica e a proximidade a áreas 

centrais da cidade e a possibilidade de uso de transporte que atende a outros 

bairros, a exemplo da Pituba, Rio Vermelho, Itaigara. Identificamos, assim, uma 

dificuldade de implantação de serviços públicos e de infraestrutura nos bairros 

periféricos, atrelada ao próprio ordenamento, uso e ocupação do solo, o que é 

resultado da ausência de uma política urbana para prover moradia e o direito a 

cidade 

Em relação aos estabelecimentos de educação, a localidade possui duas 

escolas de Ensino Fundamental I, uma da rede Municipal e outra da rede 

Estadual, embora existam outras escolas localizadas nas proximidades que 

atendam à demanda local: a Escola Marechal Mascarenhas de Moraes, com o 

Ensino Fundamental II, o Colégio Rotary, com o Fundamental II e Ensino Médio, 

e o Colégio Estadual Governador Lomanto Junior, com Ensino Médio e EJA. 

 No geral, os moradores não reivindicam novas escolas, mas, no Ensino 

Médio, é comum algumas famílias encaminharem seus filhos para escolas fora 

do bairro, na expectativa de terem uma outra trajetória educacional.   

Quanto ao processo de regularização fundiária, sabe-se que, atualmente, 

a maioria dos moradores possui título de sua propriedade, mas, segundo 

lideranças da Associação de Moradores, foi com muita luta que a população 

permaneceu no local e, mesmo comprando seus lotes, a Prefeitura afirmava que 

era a proprietária do terreno. Os moradores mostravam o documento que tinham 

comprado da Fazenda Penedo e apenas no governo municipal de Lídice da Mata 

(1992), teve início o processo de regularização fundiária no bairro, continuando 

até hoje a entrega dos títulos de posse da terra, como constatado na pesquisa 

de campo, na Prefeitura Bairro de Itapuã.  

5.2.1 Composição demográfica e nível de renda da população  

 Observando alguns indicadores disponibilizados pelo Censo de 2010, o 

número de habitantes na área citada corresponde a 19 634 habitantes. A 

pirâmide etária apresenta dados muito semelhantes àqueles analisadas nos 

bairros do complexo Nordeste de Amaralina, com uma redução da taxa de 

natalidade, um contingente de jovens relevante, evidenciado pelo alargamento 
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da pirâmide nas faixas de 20 a 24 e de 25 a 29 anos, associado à redução de 

jovens do sexo masculino, comparando com os do sexo feminino. Essas 

informações estão demonstradas no Gráfico 6.  

Gráfico 6 – Distribuição da população, por sexo e grupos de idade, 2010, Nova 
Brasília de Itapuã  

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do IBGE (base de informação por setor censitário 
do censo demográfico, 2010).  

Com relação à classe de rendimento nominal mensal do responsável 

pelos domicílios, a maioria tem rendimento de ½ a 1 salário mínimo, o que 

representa uma situação efetiva de carência material, pobreza e dificuldades 

para satisfação de necessidades básicas de existência, situando os moradores 

numa zona de grande vulnerabilidade. É o que se demonstra no Gráfico 7.  

Gráfico 7 – Classes de rendimento nominal mensal das pessoas 

responsáveis m 2010, Nova Brasília de Itapuã, Salvador – Bahia  

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do IBGE (base de informação por setor censitário 
do censo demográfico, 2010).  
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 Para tratar desta vulnerabilidade social, outros dados podem ser 

analisados: a proporção de mães chefes de família, sem escolaridade 

fundamental e com filhos menores, no total de mães chefes de família, que é de 

49,68%; e os jovens de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham, na 

população dessa faixa, que é de 14,79%. Esses dados apresentam a localidade 

como um bairro periférico, com quase 50% das mães chefes de família sem 

Ensino Fundamental e, como outras pesquisas têm demonstrado, os anos de 

estudo do chefe de família atuam diretamente na possibilidade de provimento da 

família em diferentes aspectos socioeconômicos e na trajetória educacional de 

seus filhos.  

 Atualmente, em Nova Brasília, as ruas estão pavimentadas, aquelas 

localizadas na parte mais alta do bairro têm as melhores edificações, quase 

todas as casas foram ampliadas, tendo se construído o primeiro andar, algumas 

devido ao crescimento da própria família, outras por um melhoramento da 

residência.  

Percorrendo o bairro com mais atenção, entretanto, encontramos ruas 

mais estreitas; “becos” sem saída, com avenidas de casas. Durante a pesquisa, 

encontramos jovens morando nessas avenidas de casas. Uma das residências 

se apresentou em condição de tamanha insalubridade, com paredes muito sujas, 

o piso quebrado, quase sem mobília.  De fato, existe uma heterogeneidade na 

periferia, mas em outros aspectos, os bairros periféricos são homogêneos e 

heterogêneos ao mesmo tempo. Em algumas ruas consideradas principais, 

percebe-se um conjunto de casas com melhor estrutura, mas em uma 

transversal com a mesma rua principal, encontra-se uma avenida de casas, um 

beco sem saída, em ambos os bairros pesquisados. A foto seguinte, ilustra uma 

avenida de casas em Nova Brasília, uma travessa que faz uma ligação direta 

com rua Primeiro de Maio, uma das ruas principais do bairro, onde foram 

entrevistadas duas jovens.  
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Figura 4 – Avenida de casas em Nova Brasília de Itapuã  
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5.2.2 A autoconstrução – da espoliação ao direito a propriedade  

 

 Como ocorre em outros bairros semelhantes, em Nova Brasília de Itapuã 

as casas foram, em sua maioria, construídas pelos moradores e, muitas vezes, 

permanecem sem conclusão, com construções precárias, sem acabamento 

(reboco, pintura), como resultado da autoconstrução.  Nos bairros pesquisados, 

os moradores, na maior parte, são trabalhadores inseridos no mundo do trabalho 

precário, ocupando posições mal remuneradas e pouco valorizadas, como 

ajudantes de segurança, empregados domésticos, profissionais da construção 

civil e trabalho informal.   

Em comparação com o bairro anterior, observa-se tanto na região 

Nordeste de Amaralina quanto em Nova Brasília que foi a necessidade de 

moradia o que alavancou a ocupação e a construção, adquirindo terrenos em 

áreas inóspitas, sem infraestrutura e sem acesso a transporte. Os antigos 

moradores relatam que era uma área cheia de plantas e muitas árvores. Quando 

chovia, as casas alagavam e não tinha uma estrada entre Itapuã e Nova Brasília; 

o caminho foi sendo construído pelos moradores.  

A autoconstrução continua a ser uma forma de garantir a moradia na 

periferia de Salvador, uma significativa expressão da desigualdade social que 

separa as classes sociais. Assim, no passado, tanto no Complexo do Nordeste 

de Amaralina quanto em Nova Brasília de Itapuã eram frequentes os mutirões 

no final de semana, acompanhados da “feijoada para bater a laje”, o que 

compreende a relação entre estrutura e ação e a valorização da experiência do 

sujeito, conforme Kowarick (2000). Nesse aspecto, o autor reflete sobre os 

significados da autoconstrução, desde o início até o ápice da exploração do 

trabalhador, como resultado de um processo histórico de negação do direito à 

moradia.   

Holston (2013) também coloca que nas camadas populares, o termo “casa 

própria” é o mesmo que direito à propriedade e que os moradores de ocupações 

e favelas são donos e não locatários, enfatizando que o direito à propriedade, 

conquistado de forma insurgente, realizou-se com base nas lutas urbanas e nos 

valores associados à apropriação das terras da cidade. Assim, nos bairros 
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pesquisados, os moradores mais antigos relatam as suas maneiras de 

conquistar a casa própria através da autoconstrução, esclarecendo e 

perpetuando em muitos outros aspectos a segregação no paradigma centro-

periferia de urbanização, com os seus contrastes gritantes na desigualdade da 

distribuição do espaço, em diferentes cidades brasileiras.   

Tanto na RNA quanto em Nova Brasília de Itapuã, encontramos uma 

infraestrutura e serviços urbanos, no que diz respeito ao acesso à água e ao 

esgoto, melhorada, mas precária. Mas, os moradores convivem, hoje, com 

situações de violência. Ainda que isso seja mais frequente no Nordeste de 

Amaralina e, também, convivem com dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde, transporte, devido à distância do centro, o ainda dificulta a procura por 

trabalho e acesso a atividades culturais e de lazer, no caso de Nova Brasília.  

O tempo do deslocamento e a dificuldade de recurso financeiro são 

maiores nesse caso, já que o centro da cidade é mais provido de serviços e 

infraestrutura urbana, é onde estão as melhores escolas públicas e local de 

concentração de atividades artísticas e culturais, com equipamentos, como 

teatros, cinemas e museus.   

Esses dados demonstram como se encontra a ordem urbana 

contemporânea e seus bairros heterogêneos, tanto do ponto de vista urbanístico 

como das condições sociais e econômicas da população que nela residem, 

através de uma superposição de vulnerabilidades em determinados territórios, 

conforme já foi descrito, considerando que a ausência de serviços representa 

uma certa homogeneidade (RIBEIRO, 2005).  Apesar da melhoria na 

infraestrutura e na oferta de serviços públicos nos bairros periféricos, com alguns 

equipamentos urbanos, ainda é o espaço de moradia de uma parcela da 

população que enfrenta desigualdades de acesso a toda uma estrutura de 

oportunidades ofertada pela cidade. Segundo Marques (2005):   

 

Em nossas cidades, os grupos não apenas se localizam separados 
entre si em espaços homogêneos internamente e distantes uns dos 
outros como, por causa disso, ocorre um acesso diferenciado desses 
grupos, às oportunidades e aos equipamentos vigentes na cidade, com 
muitas consequências negativas para os grupos sociais segregados. 
(MARQUES, 2005, p.35).   
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 O referido autor aborda a relação entre segregação e pobreza, mostrando 

que a desigualdade de acesso a oportunidades, como trabalho e políticas 

públicas, pode caracterizar um território e tornar determinada região homogênea. 

Assim, de uma maneira cíclica, a desigualdade de acesso gera a separação 

entre grupos sociais, ao tempo em que essa separação pode provocar a 

desigualdade de acesso a oportunidades, de trabalho e educação, como 

observamos nos bairros pesquisados.  

É o que apresentaremos de maneira detalhada no capítulo seguinte.   

Além da segregação residencial, o estigma territorial também é um fator 

a ser considerado, no que se refere ao acesso à estrutura de oportunidades. 

Wacquant (2005) coloca que um estigma referente ao lugar se sobrepõe ao já 

universal estigma da pobreza e (onde for aplicável) ao da raça. Isso ocorre em 

territórios demarcados, cada vez mais isolados, que tendem a crescer nas 

metrópoles pelo fato da desordem, do medo e do perigo serem tidos como 

acontecimentos comuns naquele lugar.  

Esse quadro apresentado pelo referido autor é semelhante ao que tem 

acontecido nos bairros pesquisados. As pessoas trocam o endereço, seja para 

serem aceitas na entrevista de emprego – muito do que acontece com os jovens 

da RNA – seja como traço distintivo daqueles que dizem morar em Itapuã e não 

em Nova Brasília. Outros negam o pertencer àquele lugar e afirmam morar no 

Bairro mas com uma sociabilidade limitada à relação de parentesco, não 

cultivando a relação de vizinhança, entrando e saindo para estudar e trabalhar, 

como foi constante na fala dos entrevistados.  

Particularmente, nos bairros do Nordeste e da Santa Cruz, convive-se 

com o estigma territorial atrelado à situação de violência desencadeada pela 

disputa de território no tráfico de drogas. De fora do bairro, criou-se a visão de 

que é um lugar perigoso, de desordem, de criminalidade. De dentro do bairro, 

contudo, a visão é bastante contraditória. De um lado está a tese de que a 

violência está em todo lugar, pois, ali se encontram homens e mulheres 

trabalhadoras. De outro lado, a preocupação com a visita de amigos, o medo de 

uma bala atingir um corpo inocente ou de circular pelo bairro e, nesse contexto, 

a fala de uma jovem entrevistada é reveladora, quando ela diz: “a violência está 

em todo lugar, mas aqui é diferente”.  
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Como estudos e pesquisas têm demonstrado, a concentração de famílias 

pobres em espaços homogêneos tem efeitos negativos nas trajetórias dos 

jovens, que são expostos a exemplos nada exitosos em termos de trajetória de 

educação e de trabalho, conforme Wilson (1987), Wacquant (2001), Marques e 

Torres (2005), Carvalho e Pereira (2008).  

Mostra-se, destarte, que o isolamento social aliado à situação de violência 

e ao estigma territorial nos bairros, vai desencadeando situações de 

vulnerabilidades que impactam no acesso dos jovens à estrutura de 

oportunidades, dentro dos bairros e também na cidade.  
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6 O EFEITO DO LUGAR NA VIDA DO JOVEM   

 

 Visando a contribuir com as pesquisas sobre o tema da juventude e o 

efeito do lugar, apresento, neste capítulo, uma sequência de dados estatísticos 

sobre essa população na Região Metropolitana de Salvador, introduzindo, em 

seguida, alguns dados mais específicos sobre o jovem que não trabalha e que 

não estuda, chamados de “jovem “nem nem””14, e continuamos com uma análise 

sobre dados originais coletados em trabalho de campo.   

Primeiramente, cabe destacar que a população jovem, de 15 a 29 anos, 

representa 24,1% da população da Região Metropolitana de Salvador, uma 

proporção não tão distante da população jovem no Brasil que é de 23,6%15.  

Demograficamente, os estudos indicam um aumento na longevidade, 

além de diversos fatores que têm desencadeado uma queda na taxa de 

natalidade, um estreitamento da base da pirâmide e uma tendência ao 

envelhecimento da população com maior esperança de vida, o que leva a um 

alargamento nas faixas de maior idade.  

Nos dados de censo sobre os bairros, já apresentados no capítulo 

anterior, vimos que as pirâmides etárias apresentam um expressivo grupo de 

jovens de 15 a 29 anos, o que evidencia a necessidade de pesquisas sobre a 

juventude, que podem ser bastante elucidativas para a compreensão do 

empenho da sociedade no preparo do seu futuro, sem cair no clichê de que o 

futuro está no jovem, mas percebendo que as ações direcionadas para a 

juventude revelam o potencial desenvolvimento de uma nação.  

A juventude corresponde a uma fase importante de formação educacional 

e profissional, na qual as pessoas concluem os estudos e/ou iniciam a entrada 

no mundo do trabalho, o que justifica a preocupação com o número de jovens 

                                            
14 O termo é uma tradução livre do espanhol, pois na Espanha é conhecida como a geração  
“Ni-Ni”, “ni estudian ni trabajan”; na Itália é chamada de “mammone”, porque não largam da saia 
da “mama”, e no Reino Unido de “Kidult”. (FREIRE, 2018).  
15 Dados do IBGE, referentes à Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD), que 
investiga anualmente, de forma permanente, características gerais da população, de educação, 
trabalho, rendimento e habitação e outras, com periodicidade variável, de acordo com as 
necessidades de informação para o País, como as características sobre migração, fecundidade, 
nupcialidade, saúde, segurança alimentar, entre outros temas.     
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que não estuda e não trabalha cabendo, no entanto, indagar quem é o jovem 

““nem nem”” e se essa é uma condição permanente.  

A pesquisa do IPEA16 procura caracterizá-los com dados da PNAD. Em 

2011, no Brasil existia 17% de jovens nessa condição. Conforme a Tabela 1, 

houve uma leve redução e se chega a 2015 com uma taxa de 14,4% de jovens 

inativos e mesmo não sendo objeto deste trabalho estabelecer o perfil do jovem 

““nem nem””, sabe-se que eles compõem um dos perfis analisados nesta 

pesquisa, daí a abordagem sobre este grupo de jovens.  

Tabela 1- População Total e Jovem por sexo – 2015  

População por Sexo 
Itens Geográficos  

Brasil Nordeste Bahia RM Salvador 

 Absolutos em mil 

População Total 177.237 48.345 13.053 3.470 

População Masculina 85.269 23.149 6.211 1.582 

População Feminina 91.968 25.196 6.841 1.887 

Jovens de 15 a 29 anos 48.225 14.001 3.613 951 

Homens de 15 a 29 anos 24.333 7.001 1.770 465 

Mulheres de 15 a 29 anos 23.892 7.000 1.843 486 

  %  

População Total 100,0  100,0  100,0  100,0  

População Masculina 48,1  47,9,0  47,6  45,6  

População Feminina 51,9  52,1  52,4  54,4  

Jovens de 15 a 29 anos 100,0  100,0  100,0  100,0  

Homens de 15 a 29 anos 50,5  50,0  49,0              48,9  

Mulheres de 15 a 29 anos 49,5  50,0  51,0  51,1  

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 

 

 A população existente nessa faixa etária por sexo, na Região 

Metropolitana de Salvador, corresponde a 51,1% de mulheres e 48,9% de 

homens. Esse dado confirma um leve aumento no contingente da população 

feminina a ser considerado, para se compreender a diferença do número de 

mulheres jovens na condição de “nem nem”, embora esse número quase 

triplique em relação ao número de homens.  

 

 

                                            
16 MONTEIRO, Joana da Costa. Quem são os jovens “nem nem”? Uma análise sobre os jovens 
que não estudam e não trabalham. FGV,2013.  
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 Tabela 2 – Jovens de 15 a 29 anos por condição de atividade – 2015  

Áreas 
geográficas 

População Total (em mil)  
Taxa de atividade %  

Masculino  Feminino  

Economi
camente 

ativa  

Não 
economica

mente 
ativa  

Economic

amente 

ativa  

Não 
economica
mente ativa  

Masc

ulina 

Femin

ina 
Total 

Brasil  17.694  6.639  13.391  10.501  72,7 56,0 64,5 

Nordeste  4.815  2.186  3.412  3.588  68,8 48,7 58,8 

Bahia  1.241  529  945  898  70,1 51,3 60,5 

RM Salvador 340  125  312  174  73,1 64,1 68,5 

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 

 

 A Tabela 2 apresenta os dados sobre a população jovem por condição 

de atividade e constata que a taxa de atividade feminina é menor que a 

masculina para o Brasil, para o Nordeste e Bahia. No entanto, na Região 

Metropolitana de Salvador-RMS, a diferença por sexo da população 

economicamente ativa contrasta com a diferença nas outras áreas geográficas, 

com uma taxa de atividade feminina de 64%, maior até que a do Brasil, o que 

carece de uma análise mais aprofundada. 

Se relacionarmos esses achados com aqueles que constam na Tabela 3, 

percebe-se que, na Região Metropolitana de Salvador, em relação aos homens, 

o número de mulheres frequentando a escola é menor, sugerindo que existe 

relação entre o nível de escolaridade e o rendimento dos jovens/ família, por 

classe social.    

Os dados da Tabela 3 indicam o número de jovens e a frequência escolar, 

cuja taxa (de frequência à escola) é de 40,9% para a RMS, indicando que a 

escola não tem conseguido ser um espaço legítimo de preparação para vida e 

para o trabalho e que é preciso avaliar essas questões junto ao Estado para 

elaborar uma política educacional mais efetiva.   
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Tabela 3 – Jovens de 15 a 29 anos segundo a frequência à escola – 2015  

Áreas 

geográficas  

População Total e Frequência à 

Escola  % de frequência à escola  

Masculino  Feminino  

Sim  Não  Sim  Não  
Masculi

no 
Feminino Total 

Brasil  8.653  15.680  8.979  14.913  35,6  37,6  36,6  

Nordeste  2.499  4.502  2.561  4.440  35,7  36,6  36,1  

Bahia  680  1.090  692  1.150  38,4  37,6  38,0  

RM 

Salvador  

198  

 
267  191  295  42,5  39,3  40,9  

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 

 

Essa alta proporção de jovens que não frequentam a escola tem relação 

com diferentes fatores desde a deve estar associada à relação entre a escola e 

o processo de reprodução da desigualdade social, que se apresenta desde a 

necessidade dos jovens darem início ao trabalho cada vez mais cedo para 

contribuir com a renda familiar até a conhecida tese da escola como espaço de 

reprodução das desigualdades sociais. 

 Bourdieu (1998) coloca que a escola, como uma instituição reconhecida 

como legítima e portadora de um discurso universal, passa a poder exercer, livre 

de qualquer suspeita, seu papel de reprodução das desigualdades sociais. Daí 

mesmo com uma certa democratização de acesso ao ensino, cada educando 

chega a escola com um certo volume de capital cultural e social, no entanto são 

recebidos de maneira uniforme, pois a escola enfrenta dificuldades de atender 

aos diferentes sujeitos com seus capitais específicos e assim paradoxalmente a   

escola contribui para perpetuar as desigualdades e pode ser um dos motivos da 

evasão escolar. 

Pode-se, também, supor que essas mulheres jovens que enfrentam 

dificuldades para estudar podem estar trabalhando em diferentes atividades, 

desde o trabalho por conta própria ao temporário, ou “bicos”. Essa diferença por 

sexo na população economicamente ativa é indicadora de questões de gênero 

na composição dos jovens situados na faixa ““nem nem”” e, nesse ponto, é 

preciso considerar que as mulheres podem aparecer como inativas, mas 

realizam outros trabalhos para reprodução social no ambiente doméstico, o que 
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se explica pela transversalidade de gênero e a invisibilidade do trabalho 

doméstico não remunerado.   

Estudos de Hirata(1998), Bruschini (2006), Melo e Castilho( 2009) 

ressaltam que as mulheres participam da população não economicamente ativa, 

mas na realidade estão exercendo um trabalho importante para a reprodução 

social que é o trabalho doméstico, o qual atende a necessidade de provisão de 

cuidados indispensáveis aos membros da família, para garantir a satisfação de 

necessidades básicas de alimentação, cuidados com o corpo, descanso, ou seja, 

a reprodução da força de trabalho e  condições de existência de seus membros.   

 

 Tabela 4 – Jovens mulheres Nem-Nem de 15 a 29 anos segundo o número de 

filhos – 2015  

Número de filhos vivos  
Áreas Geográficas  

Brasil  Nordeste  Bahia  RM Salvador  

0 filho17  7.354  2.623  1.120  336  

1 filho  1.599.629  590.619  143.996  24.861  

2 filhos  914.163  333.794  97.076  12.431  

3 filhos  328.772  118.109  23.621  4.029  

4 ou mais filhos  165.470  75.363  19.705  1.680  

Nunca tiveram  2.019.090  750.462  164.816  29.228  

Total  5.034.478  1.870.970  450.334  72.565  

  %  

0 filho17 0,1  0,1  0,2  0,5  

1 filho  31,8  31,6  32,0  34,3  

2 filhos  18,2  17,8  21,6  17,1  

3 filhos  6,5  6,3  5,2  5,6  

4 ou mais filhos  3,3  4,0  4,4  2,3  

Nunca tiveram  40,1  40,1  36,6  40,3  

Total  100,0  100,0  100,0  100,0  

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 
 

 A Tabela 4 mostra que, entre as mulheres incluídas na faixa de 15 a 29 

anos, que não estudam nem trabalham, encontram-se em média 40% que nunca 

tiveram filhos nas três divisões regionais consideradas. A proporção daquelas 

que já tiveram um filho, porém, corresponde a cerca de 30%, observando que na 

RMS essa proporção é um pouco mais elevada, com 34.1 %.  

                                            
17 Filhos nascidos vivos que não sobreviveram. Filho nascido vivo é a criança que, após a 
expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente do tempo de gravidez, manifestar 
qualquer sinal de vida, como: respiração, choro, movimentos de músculos de contração 
voluntária, batimento cardíaco, pulsão do cordão umbilical etc., ainda que tenha falecido logo a 
seguir. 
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Indica-se um elevado contingente de jovens dedicadas à criação de filhos, 

realizando um trabalho que não pode ser negado, pois “faz a roda do capitalismo 

girar”, principalmente, no âmbito das famílias trabalhadoras, nas quais o esforço 

da mulher para promover o “espírito de família” e a satisfação de necessidades 

básicas de existência, como o cuidado com o corpo, alimentação, saúde e 

demais serviços pessoais, viabilizam a preparação de uma força de trabalho para 

o sistema capitalista. Ao mesmo tempo, emerge a necessidade de políticas 

sociais direcionadas para família, como creches e escolas em tempo integral, 

pois as famílias dos trabalhadores não podem sozinhas arcar com os custos do 

processo de reprodução social.  

Portanto, cabe destacar esse jovem ““nem nem”” como membro de uma 

determinada classe social, na qual o gênero, assim como a classe, a raça e 

geração, se constituem como marcadores importantes para se analisar as 

relações hierárquicas dentro das famílias e no espaço social, numa estrutura 

estruturada com papéis socialmente definidos, na fase da vida de fazer planos 

para o futuro, o que passa a incluir o cuidado com a família e a adequação a uma 

estrutura social pautada na desigualdade de gênero. Associando os dados das 

Tabelas 3 e 4, percebemos que 39,3% das mulheres frequentam a escola, mas, 

mesmo com acesso à educação, que pode ser sinônimo de qualificação, a taxa 

de atividades das mulheres é menor que a dos homens.   

Tabela 5 – Jovens de 15 a 29 anos Inativos e sem frequência à escola (Nem-
Nem)  

Áreas 

geográficas  

Absolutos  
% na população total de 15 a 29 

anos  

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Brasil  1.903  5.034  6.938  7,8  21,1  14,4  

Nordeste  713  1.871  2.584 10,2  26,7  18,5  

Bahia  153  450  603  8,6  24,4  16,7  

RM Salvador  26  73  98  5,6  14,9  10,3  

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 

 

 Para se ter uma dimensão real, a Tabela 5 mostra a relação entre a 

população total de jovens na faixa etária focalizada e a categoria específica da 

educação, observando que 10,3%, nesse caso, não estudam nem trabalham na 

Região Metropolitana de Salvador. Essa proporção tende a ser mais elevada 
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segundo os dados recentemente divulgados para o Brasil, pelo IBGE, que expõe 

que dos 51,6 milhões de brasileiros, os quais têm entre 15 e 29 anos, 20% não 

trabalham e nem estudam, seja frequentando a escola ou fazendo qualquer tipo 

de curso de qualificação profissional. Os dados, que se referem ao ano de 2016 

fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua).18  

Uma leitura inicial desses dados sugere uma hipótese para as jovens 

classificadas na condição ““nem nem””: após o casamento e/ou os filhos, 

enfrentam muitas dificuldades para dar continuidade aos estudos e para 

trabalhar. Retornando aos dados da Tabela 3 e, somando-se o número de filhos 

tidos, a condição das jovens que já tiveram filhos perfaz um total de 59,3%.   

Tabela 6 – Jovens Nem-Nem de 15 a 29 anos por condição na família – 2015  

Condição na família  

Itens Geográficos 

Brasil Nordeste Bahia 
RM 

Salvador 

   

Pessoa de referência ou chefe  

%  

16,1  17,3  18,0  22,5  

Cônjuge  33,1  32,0  33,5  23,2  

Filho  41,7  41,3  39,1  46,4  

Outro* 19 9,0  9,4  9,3  7,9  

Total  100,0  100,0  100,0  100,0  

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 

 

A Tabela 6 apresenta a distribuição do jovem que nem estuda nem 

trabalha, segundo a posição na família. Observam-se proporções entre 16 e 20 

% desses jovens que já são chefes de família, sendo maior em Salvador (22,5 

%), e o significativo número de jovens como cônjuges, de 23,2%. Mas, os jovens 

que não estudam nem trabalham apresentam-se com percentuais mais 

elevados na condição de filhos, correspondendo a mais de 40% no Brasil e 

Nordeste, sendo também mais elevada essa proporção na RM de Salvador – 

onde quase metade desses jovens ainda convive com seus pais.   

                                            
18 Segundo o IBGE, não é possível comparar o percentual da PNAD Contínua com dados 

divulgados pela PNAD do ano passado, visto que as metodologias das pesquisas são 

diferentes, o que pode gerar distorções. Essa é a primeira edição da PNAD Contínua para o 

suplemento de Educação.    
19 Outro parente, agregado, pensionista ou parente de empregado doméstico. 
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 Tabela 7 – Percentual de jovens “nem-nem”, de 15 a 29 anos, que 

realizavam afazeres domésticos por sexo - 2015  

Área geográfica  
Realiza Afazeres Domésticos (%)  

Masculino  Feminino  Total  

Brasil  39,3  90,2  76,3  

Nordeste  34,1  91,3  75,5  

Bahia  36,0  91,5  77,5  

RM Salvador  49,4  88,4  78,2  

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 

 

A Tabela 7 trata da realização dos afazeres domésticos, mostrando que, 

na RMS, a proporção é de 49,4 % dos homens realizando o trabalho doméstico 

para 88,4% das mulheres.  

A Tabela 8, por sua vez, consegue dimensionar a quantidade de horas 

gastas com os afazeres domésticos, incluindo um leque diversificado de tarefas, 

como limpar a casa, lavar e passar roupas, cozinhar, cuidar dos filhos, dos idosos 

e dos doentes e administrar o cotidiano doméstico e familiar.  

Como se sabe, existem poucas mudanças na divisão sexual do trabalho 

e o número de horas que as mulheres gastam com os afazeres domésticos 

continua a ser muito maior para as mulheres. A condição da mulher passou a 

ser estudada sob a ótica da reprodução e da articulação entre o espaço produtivo 

e reprodutivo: “Pois, para as mulheres, a vivencia no trabalho implica sempre a 

combinação entre essas duas esferas seja pela superposição ou pelo 

entrosamento” (BRUSCHINI, p. 332, 2006).  

 Tabela 8 - Jovens “nem-nem”, de 15 a 29 anos, que realizavam afazeres 
domésticos, segundo o tempo dedicado - 2015  

Área 

geográfi

ca  

Masculino  Feminino  

Afazeres domésticos, horas 

dedicadas, classe  

Afazeres domésticos, horas dedicadas, 

classe  

Até 7 

horas  

De 8 a  

14 horas  

De 15 a 

21 horas  

Mais de 

21 horas  

Até 7 

horas 

De 8 a 

14 horas 

De 15 a 

21 horas 

Mais de 

21 horas 

Brasil 349.928 222.179 111.229 65.314 417.661 660.962 1.033.161 2.431.384 

Nordeste 104.805 77.253 37.433 23.493 127.247 238.971 412.108 930.364 

Bahia 30.901 10.527 8.957 4.702 38.293 57.441 96.400 220.019 

RM SSS 7.392 2.688 336 2.352 7.727 10.416 16.462 29.561 

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 
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 A relação entre os dados das Tabelas 7 e 8 reiteram a necessidade de 

considerar o jovem na condição “nem nem” não simplesmente como uma 

questão de geração, mas pelos atributos como sexo e cor, que também 

concorrem para situar o indivíduo na estrutura social e nos coloca diante do que 

aqui é relevante, que é perceber o gênero como uma categoria central  para a 

compreensão das relações sociais.  

 

 Tabela 9 – Jovens Nem-Nem por Cor/raça – 2015  

Áreas geográficas  
Cor ou Raça  Cor ou Raça %  

Não Negros/as20  Negras/os  Não Negros/as*  Negras/os  

Brasil  2.545.708  4.392.240  36,7  63,3  

Nordeste  629.986  1.953.652  24,4  75,6  

Bahia  120.695  482.468  20,0  80,0  

RM Salvador  14.110  84.324  14,3  85,7  

Fonte: IBGE/PNAD 2015 (Microdados) 

 

A Tabela 9 apresenta dados sobre o jovem “nem nem” por cor/raça e 

mostra que na RM de Salvador, 85,7% dos mesmos são negros. Já nos 

reportamos aos marcadores sociais imprescindíveis para se compreender a 

juventude numa perspectiva dialética, revelando o inter-relacionamento entre os 

conceitos, de gênero, raça e classe, que expressam a posição dos jovens na 

estrutura social e a vivência da cidadania e direitos humanos. O número de 

jovens negros na condição de “nem nem” é muito maior que os não negros em 

todas as áreas geográficas, o que indica um outro dado fundamental para se 

compreender a relação da desigualdade social.   

 O outro aspecto da composição por sexo desta faixa etária, diz respeito 

ao jovem “nem nem” do sexo masculino, cuja invisibilidade está atrelada a outro 

fenômeno: o aumento da violência que vem vitimando os jovens pobres e negros, 

o que já é motivo para um vazio demográfico na pirâmide etária, como mostram 

várias pesquisas. Chama atenção para que a condição em foco é preponderante 

entre os jovens com baixa escolaridade e baixa renda, coincidindo com o perfil 

daqueles que são assassinados no Brasil.    

                                            
20 Não negros/as = Brancos/as + Indígenas + Amarelos/as 
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Quadro 1 - Homicídios na faixa etária de 15 a 29 anos, por sexo, em Salvador  

2010  2011  2012  2013  

FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC 

63 1.209 68 1.012 73 985 64 911 

Fonte: SIM, Sistema de Informação sobre o Município de Salvador.  

 O quadro 1 apresenta a distribuição dos homicídios por sexo, na faixa 

etária de 15 a 19 anos, na RM Salvador, demonstrando que a morte por 

homicídio entre os jovens é muito alta para o sexo masculino. No Brasil, segundo 

o Mapa da Violência (2014), na região Nordeste, exceto Teresina, as capitais 

ultrapassaram a trágica barreira dos 100 homicídios por 100 mil jovens. Em 

Salvador, em 2010, o número absoluto de homicídios nesse grupo chegou a 

1.209 jovens, com pequeno declínio nos anos seguintes, mas em 2012, a taxa 

de homicídio dos jovens foi de 138,5 por 100 mil (%), o que reitera a afirmação 

de que são dados alarmantes.    

Ao dizer que o jovem “nem nem” faz parte de um grupo com baixa 

escolaridade e baixa renda pode-se concomitantemente estar contribuindo para 

alimentar uma visão estigmatizadora sobre uma parcela da juventude que estaria 

representando uma ameaça potencial, não obstante a pretensão é mostrar a sua 

grande vulnerabilidade. 

Soares (2004) comenta que isso exige coragem intelectual e ousadia ética 

para se debruçar sobre o drama dessa juventude e, aqui, não temos como 

aprofundar essa questão que é tão premente, mas requer uma atenção especial. 

Como enfatiza, o referido autor, esses jovens são vítimas do flagelo da violência 

que tem se difundido no Brasil. São meninos sem perspectiva e esperança, que 

são recrutados pelo tráfico de armas e de drogas, matam e morrem, 

condenando-se a uma provável morte violenta e precoce, em um círculo vicioso. 

Como vem sendo enfatizado, o problema é tão grave que já existe um déficit de 

jovens do sexo masculino na estrutura demográfica brasileira.   
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6.1 OS JOVENS NA REGIÃO NORDESTE DE AMARALINA   

 

 Apresentarei, a seguir, uma análise baseada em dados coletados com 

grupos de jovens entrevistados nas duas áreas de pesquisa, já definidas no 

capítulo anterior.  

Esta parte qualitativa do estudo resultou de um recorte empírico já 

apresentado na Introdução, em que foi exposto todo o processo de entrevistas 

com os jovens e algumas lideranças dos bairros e, também, a realização um 

grupo focal e de uma roda de conversa, além de visitas técnicas às escolas. A 

pesquisa de campo iniciou-se em 2015, no Nordeste de Amaralina, e em 2017, 

em Nova Brasília de Itapuã.  

Para esta parte do estudo considerei que a cidade de Salvador apresenta 

um modelo de organização do território com uma preponderância para a 

macroescala, correspondente à relação entre centro e Periferia, que é 

caracterizada pela distribuição desigual de bens e serviços urbanos e, ao mesmo 

tempo, apresenta-nos a separação entre as classes sociais.  

Com base nessa relação é que definimos como primeira área de estudo 

o bairro Nordeste de Amaralina, já apresentada no capítulo anterior, mas que se 

enquadra em uma microescala, uma vez que é considerado como um enclave, 

ou seja, um bairro habitado pela população pobre, situado próximo ao centro, e 

em meio a bairros de classe média, o que de início poderia aproximar os 

vizinhos. Entretanto, devido a uma série de mecanismos institucionais e 

simbólicos isso não acontece, como a pesquisa mostra. A proximidade física não 

implica em trocas e sociabilidades que possam superar as distâncias sociais e 

que possa favorecer alguma relação entre os jovens para aumento do volume 

de capital, cultural e social na Periferia.   

6.1.1 Primeira aproximação com os jovens dos bairros     

 Como assinala Gatti (2005), o grupo focal permite compreender as 

diferenças, divergências, contradições, e contraposições a respeito de um 

determinado tema. Nos dois grupos focais que realizamos, os jovens 
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expressavam as diferentes formas de percepção21 sobre os temas colocados 

pela pesquisadora, como “ser jovem” em um determinado lugar, o que contribuiu 

muito para uma primeira aproximação com os mesmos.  

Seguindo a metodologia de grupo focal, apresentamos aos jovens uma 

primeira questão, para descobrir o que é “ser jovem” no Nordeste de Amaralina, 

quais os projetos e as expectativas dos participantes que moram naquele lugar. 

O primeiro grupo aconteceu no Colégio Estadual Polivalente, que fica localizado 

no Beco da Cultura, uma rua central desse bairro. Participaram os alunos do 2º  

e 3º anos do Ensino Médio. O segundo grupo ocorreu no Colégio Estadual 

Manoel Devoto, localizado no Rio Vermelho, bem próximo ao Nordeste de 

Amaralina.   

Conforme enfatizamos, iniciávamos as reuniões realizando uma dinâmica 

de grupo para favorecer a integração entre os meninos e durante a conversa o 

meu papel (pesquisadora) se restringia a fazer a discussão progredir sem 

realizar comentários diretos e valorativos.  

Na Escola Polivalente, após a dinâmica, a primeira questão norteadora foi 

o que é “ser jovem”. A discussão permaneceu em torno de temas como 

protagonismo juvenil, o jovem como agente de mudança, com vontade de 

participar efetivamente da vida social e política da sua cidade. No entanto, 

apesar de todos concordarem que é preciso participar das questões políticas e 

não só eleger o seu prefeito, e vereadores, por exemplo, era um momento de 

efervescência política , quando se falava em golpe de Estado no Brasil, e eles 

se mostravam “mexidos” com essa questão, mas nenhum tinha uma trajetória de 

participação em movimento social. Seguem os relatos:   

o jovem tem o poder de mudar, mas depende das escolhas, é só saber 
o que você quer, estamos em um momento de golpe no país, mas os 
jovens não vão para rua, não se manifestam e ai vai continuar assim... 
(uma jovem estudante, 17 anos, Escola Polivalente).  

muitos procuram as drogas como refúgio para felicidade. (um jovem 
estudante, 16 anos, Escola Polivalente).  

                                            
21 A noção de percepção, no sentido aqui empregado, segue a orientação de Serge Moscovici: 
“em vez de conceber a representação como o que se dá entre a percepção de algo e a formação 
de seu conceito, Moscovici a compreende como um processo que torna cambiável percepção e 
conceito, ambos se engendrando. Alguns autores apresentam diferenças entre a fenomenologia 
e a sua teoria das representações sociais: “Em contraste com Merleau-Ponty, que enfatizou a 
primazia da percepção, Moscovici destacou a primazia da representação social (MARKOVÁ, 
2017).   
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 O tema apresentado em seguida foi uma tentativa de definir a juventude 

segundo a percepção deles, o que permitiu compreender como internalizam a 

discussão clássica de geração, ao afirmarem que a juventude é um momento de 

preparação para a fase adulta, de sonhar, de fazer planos, ressaltando que é 

uma fase de ter liberdade, mas que há também uma oscilação entre o momento 

de se ter responsabilidade e irresponsabilidade.  

A segunda provocação para discussão foi direcionada para a questão de 

“projetos de vida”, o que levou a maioria dos participantes a falar sobre: 

importância de continuar estudando, ter um bom trabalho, conseguir manter uma 

motivação, mesmo com as dificuldades que podem surgir em meio às trajetórias.  

Nesse aspecto específico, a discussão se aprofundou para a relação com 

“as oportunidades que o governo oferece”. Falaram da qualidade da escola 

pública, da desvalorização do professor e da dificuldade de conseguir uma vaga 

na universidade pública, além de também conseguir emprego.   

Uma jovem destaca:  

  

No meu caso, sou periférica, negra, quero fazer psicologia na 
UFBA, não é fácil, pois, para ser psicóloga precisa ter nome e 
vou ter que trabalhar bastante pra fazer meu nome no mercado, 
vou ter que estudar muito. (uma jovem estudante, 17 anos 
Escola Polivalente).  

 Este relato acima parece bem elucidativo para se compreender como os 

jovens conseguem perceber o processo de entrada em um outro campo, fazendo 

referência à sociologia da prática de Bourdieu, que evidencia o quanto o mundo 

social permite ao agente a se adaptar às situações mediante uma aprendizagem. 

É através do habitus que o agente interioriza as determinações e percebe os 

limites de suas ações: “O habitus exprime a contribuição que cada prática 

(cultural, econômica, domestica, etc.) presta à produção e a reprodução da 

identidade social do agente.” (PINTO, 2000, p.50).      

Quando o agente se insere em outro campo ele precisa reelaborar suas 

práticas e é nesse momento que a estratégia sucede a regra, quando a 

estudante acima se refere ao capital simbólico e cultural que situam o indivíduo 

na estrutura social e define a “fronteira do lugar” quando fala “sou periférica”.   
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6.1.2 O cotidiano do jovem no bairro   

 

 Dando continuidade ao tema sobre como é “ser jovem” no cotidiano do 

bairro Nordeste de Amaralina, a questão central foi a violência. 

Alguns relatos são significativos:  

 Uma vez me pegaram...botei a mão na cabeça, chutaram minha 
perna, me botaram de cabeça para baixo...é que eles não se 
contentam em ver o cara preto... e falaram se eu não me entregasse... 
(um jovem de 16 anos, estudante do Manoel Devoto).  

 O estudante se refere à abordagem policial no bairro focalizado, 

demonstrando que, mesmo com a Base Comunitária de Segurança, a polícia 

continua sendo violenta/truculenta. Além disso, também colocou como é 

diferente a abordagem da polícia em bairros vizinhos, como a Pituba.   

Na continuidade da discussão sobre a vida no bairro, falou-se do estigma 

e, com toda a intensidade da juventude, as falas expressavam a dualidade na 

percepção da violência no local de moradia. Enquanto um grupo tentava 

desenvolver a tese de que o que acontecia naquele bairro, acontecia em outros 

também, um outro grupo colocava que era muito difícil viver naquele lugar, que 

muitos jovens são mortos de diferentes maneiras.  

Daí os relatos: 

É muito difícil, quase uma missão criar um filho aqui, que vários amigos 
meus  já morreram, e já recebi vários convites e até hoje recebo,  para 
entrar no mundo  do tráfico. Mas é que eu sonho grande, quero sair do 
bairro, gosto daqui, das pessoas, mas não quero viver a vida toda no 
Nordeste de Amaralina. (um  jovem, estudante de 16 anos).  

É questão de satisfação, por que no Nordeste tem coisa boa e ruim, 
mas claro que queria morar num bairro melhor que não tivesse tiroteio, 
por que não posso ficar na rua até tarde, tem os riscos e tudo...a gente 
fica com medo de sair de casa, deveria melhorar né...eu queria morar 
em um lugar melhor 

Aqui é perto de tudo... eu quero sair da rua que moro, moro no beco...e 
lá tem muita coisa assim.., mas do Nordeste nãoquero sair não. ( um 
jovem de 17 anos). 

Eu só fico dentro de casa, morava em Mata de São João e agora me 
sinto presa, vou para escola, curso e casa, só saio com a minha mãe 
pra fazer compra, saudade de Pojuca, lá é bem melhor que aqui... não 
tem que andar com medo das pessoas.  Eu não saio para nada, não 
conheço nada aqui. (uma jovem de 16 anos).  

 

 Em seus relatos, os jovens apresentam suas experiências com a situação 

de violência no cotidiano do bairro onde convivem com os constantes tiroteios, 

amigos presos ou mortos, o medo de circularem em algumas ruas do bairros e 
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a visão dual do seu lugar de moradia, ao considerarem que o bairro tem “coisa 

boa” , ao mesmo tempo que se pensa em morar em outro lugar.   

Tudo isso evidencia um território marcado, tanto por intervenções do 

Estado através da polícia, como pelas “guerras” entre as facções do tráfico. 

Compreende-se haver uma violação de direitos. É constante o sentimento de 

medo e de insegurança, que acaba por acentuar a situação de segregação e o 

“efeito do lugar”.  

Assim, ao falarmos do significado de morar naquele lugar, vivenciamos 

uma ambiência de muitos sentidos, pois estavam muito envolvidos 

emocionalmente ao contar suas experiências. Eles as viviam intensamente, 

como é característico dessa fase da vida, quando estavam sendo convidados a 

falar de si mesmos. Como pesquisadora e com a objetividade apoiada nos temas 

da pesquisa, precisei conduzir a discussão, atenta às fantasias que podiam 

surgir e, ao mesmo tempo, ouvindo com cuidado e respeito os depoimentos dos 

informantes sobre a vida no bairro, o qual aparece sempre como um espaço 

onde se configura uma realidade cambiante: alguns satisfeitos com o bairro, 

porque é próximo de tudo, e outros se sentindo cerceados.  

Em alguns momentos, surgiu um certo receio de falar de questões que só 

deveriam pertencer aos próprios moradores: “Por que você está falando isso?” 

E logo em seguida: “Cuidado com o que você fala!”. 

Essas foram expressões recorrentes, seja como uma atitude de defesa, 

ou de manutenção de uma determinada imagem do bairro.   

Um outro tipo de “efeito do lugar” pode ser percebido quanto às restrições 

de acesso, tanto ao lazer, como à educação, que constituem os dois níveis de 

atividades mais frequentes da população juvenil. Ao abordar a relação do jovem 

com o lazer no bairro e na cidade, identificamos que a maioria deles costuma ter 

atividades de lazer no próprio bairro e proximidades. Sabe-se que muitos deles 

não saem do bairro, por que só conhecem aquela realidade, alguns devido à falta 

de recursos financeiros, e outros, por medo de represália, em função da “guerra” 

entre as facções nos bairros.   

Então, por exemplo, quem é do Nordeste, nem sempre vai ser bem 

recebido em outros bairros da periferia da cidade. E aqueles que não restringem 

a sua sociabilidade ao bairro, são os que relatam essas situações de 
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“estranhamento” entre os bairros, em função da lógica das facções. São as 

fronteiras invisíveis e ilegais que têm se estabelecido nas nossas cidades, como 

ressalta Souza (2008), erguidas de tal modo que desencadeia uma redução da 

mobilidade espacial interurbana também para os pobres.  

 Essa questão pode ser relacionada às análises de Bauman (2009), 

quando, em entrevista, lhe fizeram a seguinte pergunta: “A população das áreas 

das favelas está sendo tratada como ‘o outro’, de acordo com o seu conceito 

sobre aquele que é estranho, indesejável, estrangeiro, etc.?”. E ele respondeu: 

Sim, os residentes das favelas estão configurados na variação 
brasileira de um problema muito mais universal da vida urbana: a 
criação da imagem do ‘outro’ na forma do estranho, ou desconhecido. 
Não importa o que aconteça com as cidades em sua história, uma 
característica permanece constante: as cidades são espaços onde 
estranhos se movem ou permanecem em lugares próximos uns dos 
outros. Esta presença de estranhos em todos os espaços, 
constantemente dentro do alcance e da linha de visão, insere uma 
grande dose de ‘incerteza perpétua’ para todos os objetivos dos 
habitantes.  (BAUMAN, 2009) 

  Essas questões abordadas nos grupos focais nas duas escolas 

permitiram um mapeamento da situação da juventude na região de Nordeste de 

Amaralina. Cabe destacar algumas diferenças: o grupo do colégio Manoel 

Devoto contou com a participação de alunos do 1º.  ano do Ensino Médio, entre 

15 e 16 anos, os quais ressaltaram que estavam um pouco frustrados com a 

entrada na juventude, com as dificuldades impostas pelo crescimento, e foram 

unânimes em deixarem escapar o sofrimento que estavam sentindo ao serem 

convidados a decidir sobre as suas trajetórias, de procurar um curso, uma 

qualificação, pensar no futuro, ter autonomia e independência. Aqui, devemos 

considerar a transição adolescência/juventude numa sociedade em que tudo tem 

sido muito transitório.  Eles ressaltaram como percebiam uma certa falta da 

família, a ponto de uma jovem relatar que a mãe hoje trabalha e ela é quem 

precisa cuidar da irmã mais nova; e chegaram a defender que não descobriram 

ainda o lado bom de “ser jovem”.  

Ficamos, assim, com essa questão para compreender a alusão sobre a 

construção social da juventude: ser jovem é bem mais que ter uma certa idade, 

é bem mais que uma palavra. A juventude, enquanto fase da vida, é correlata à 

condição de classe, à cultura juvenil em cada classe. E o que está posto para 

esses jovens é uma juventude em que se transposta para o sonho até o acesso 

a uma carreira mais exitosa de educação e trabalho.  
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6.1. 3 O jovem “nem nem”  no Nordeste de Amaralina  

 

 No Nordeste de Amaralina entrevistamos cinco (05) jovens na condição 

de “nem nem”, sendo três (03) do sexo feminino e dois (02) do sexo masculino. 

Entre as jovens, duas são mães de crianças na fase de 1 a 2 anos de idade e 

interromperam os estudos em função da gravidez, que constitui um ponto de 

virada, um marco que gera mudanças no percurso de vida das jovens. A outra 

jovem concluiu o Ensino Médio e está tentando entrar na universidade. Os dois 

rapazes já concluíram o Ensino Médio e estão à procura de emprego. Entre 

esses apenas um jovem está em uma família com renda maior que 2 salários 

mínimos, o qual é filho de uma professora da rede estadual de ensino, e o pai 

aposentado.   

Considerando a trajetória entre a educação e trabalho desses jovens, 

observa-se que todos sempre frequentaram escolas no próprio bairro e uma 

jovem chega a relatar que a mãe sempre procurou matriculá-la junto com o 

irmão, para que um cuidasse do outro. Nesse grupo, temos 03 jovens que 

concluíram o Ensino Médio e 02 duas jovens que interromperam os estudos, 

uma na 8ª série e a outra no 1º.ano do Ensino Médio.  

Os dois rapazes, curiosamente, já interromperam os estudos para jogar 

futebol e, como não tiveram sucesso, retornaram à escola, pois, consideram a 

educação formal muito importante, ainda que apresentem críticas à escola 

pública, que não lhes pareceu atraente. Ambos concluíram o Ensino Médio e um 

deles pensa em fazer um curso universitário. Os dois estão à procura de 

trabalho.   

Esses primeiros dados sobre as tentativas de inserção no mundo do 

trabalho apontam para as dificuldades encontradas, o que se reflete no fato de 

um dos jovens entrevistados apresentar certa indignação com o mundo do 

trabalho, por ter curso técnico pelo SENAI. Já distribuiu muitos currículos e ainda 

não encontrou emprego. O outro afirma que sempre solicitam experiência 

anterior.  

Mas as “fronteiras do lugar” para esses jovens se apresentam de 

diferentes maneiras, seja pela difícil permanência no trabalho ou, também, pela 
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violência com a qual convivem no cotidiano do bairro, juntamente com o fato 

também focalizado anteriormente, sobre os relatos de que a sua sociabilidade 

está circunscrita ao local de moradia: os amigos são também moradores do 

próprio bairro. A saída do bairro está limitada a acesso a serviços de saúde, 

compras e visitas a parentes ou amigos em outros bairros.    

Assim, os fatores que erguem as barreiras e delimitam fronteiras 

determinam a mobilidade dentro da cidade, e muitos moradores do Nordeste são 

impedidos de visitar amigos e parentes que moram em bairros comandados por 

uma facção rival. Os jovens citam casos de pessoas sem nenhuma ligação com 

o tráfico de drogas, mas que foram acuadas logo ao chegar num outro bairro, 

sendo obrigadas a entregar seus pertences, bolsas, celulares.  

Aqui, cabe esclarecer que, embora não seja objetivo aprofundar o que 

desencadeia a violência na periferia ou compreender o comportamento dos 

traficantes de drogas, cabe dizer que concordamos com Souza (2008), quando 

repudia tanto a “demonização” dos traficantes, quanto a ideia de que atuam 

como um “Robin Hoods”, levando esse autor a concluir que, na lógica do 

capitalismo selvagem, “são oprimidos que oprimem outros oprimidos”; e, 

atuando como comerciantes e com uso disseminado da violência, eles podem 

tanto ser solidários com os que moram na comunidade, quanto ser cruéis com 

essas mesmas pessoas.   

Diante das expressões já relatadas sobre atitudes de defesa, e 

preocupações com a manutenção de uma determinada imagem do bairro, alguns 

jovens relatam que esse é visto como perigoso e que se sentem discriminados, 

quando falam que moram no Nordeste. Mas isso pode depender de se ter 

experimentado ou não situações de violência, pois, outros não relatam 

dificuldades de acesso a lazer, educação e trabalho em função do lugar de 

moradia. Nesses casos, a percepção da violência simbólica não está em todas 

as entrevistas e, como atitude de defesa, alguns relatam que só quem não mora 

no bairro acha que esse é perigoso, ou seja, a visão também é construída pelos 

“de fora”.  

Assim, dois jovens se mostram cônscios do estigma que marca as suas 

trajetórias e afirmam que se sentem diferentes dos jovens que moram em um 

bairro mais abastado, pela falta de oportunidades, pelo acesso diferenciado à 

educação e pela sua posição social, etnia ou raça.  
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O “efeito do lugar” repercute na trajetória dos jovens, assume contornos 

específicos e não abandona outras formas de identificar a desigualdade como 

mostram as análises das relações sociais a partir de variáveis como gênero, raça 

e classe social. Durante as entrevistas, os jovens estão sempre se percebendo 

a partir da sua condição e identidade de gênero, de cor e de classe social e a 

pesquisa com o jovem “nem nem” no Nordeste de Amaralina tende a confirmar 

os dados da PNAD, que aqui apresentamos: existe predominância do sexo 

feminino; ao tempo em que existe uma ausência de jovens do sexo masculino 

nas pirâmides etárias.  

Existem, ainda, aqueles que podem estar nessa condição por 

supostamente estarem envolvidos com atividades ilícitas e ou aqueles expostos 

ao que Misse (2008, p.10) chama de “sujeição criminal”, quando um indivíduo é 

apontado como criminoso, antes mesmo da realização do ato criminoso, se “suas 

características sociais podem ser generalizadas a outros sujeitos como ele, cria-

se o tipo social estigmatizado”.  

Na nossa cidade, formada a partir de bases racistas, é o jovem negro da 

periferia que é o tipo social estigmatizado. A desconfiança e o medo relatados 

nas entrevistas podem ter raízes na sujeição criminal. Cabe observar que tentei, 

com diferentes moradores do bairro, entrevistar os jovens do sexo masculino que 

estavam sem trabalhar e sem estudar, mas essa foi quase uma missão 

impossível.  

 

6.1.4 Trajetórias distintas - Os jovens universitários do Nordeste  

 

Estudos desenvolvidos nos diferentes centros urbanos têm confirmado a 

tese de que é preciso falar em periferias e não mais “periferia”, tamanha a 

heterogeneidade que as caracterizam nas grandes cidades, existindo bairros e 

áreas mais segregadas que outras (BICHIR; TORRES,1999).  

O Nordeste de Amaralina, como já apresentamos anteriormente, pode ser 

considerado como um enclave, devido à proximidade com bairros mais 

abastados, embora pesquisa tenha nos mostrado que essa proximidade pode 

ter diferentes efeitos na trajetória dos jovens. Se o fato de estar localizado 

próximo ao novo centro da cidade de Salvador permitiria fácil acesso a diferentes 
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locais da cidade, a mobilidade de fato não o permite, devido às diferenças de 

capital econômico e social que cada sujeito possui, para estabelecer a troca em 

diferentes espaços da cidade. A esse respeito, muitos jovens relataram a falta 

de dinheiro para ir ao cinema, ao teatro, ou ir para faculdade, enquanto outros 

de maneira indireta também percebem a violência simbólica, sentindo-se 

“estranhos”, quando adentram alguns lugares da cidade, e até dentro da própria 

universidade.  

Entretanto, é preciso destacar que tudo isso pode obscurecer a existência 

de diferentes trajetórias dentro das comunidades, considerando, por exemplo, os 

frequentes destaques da mídia para os casos de jovens da periferia que 

conseguem uma vaga na universidade, principalmente, em cursos de alta 

concorrência.  

Vamos aqui procurar compreender se e como o território impacta na 

trajetória desses jovens. Para isso, buscamos entrevistar onze (11) jovens 

universitários, seis (06) do sexo masculino e cinco (05) do sexo feminino, na faixa 

etária de 17 a 25 anos, cujo perfil mostra:  

• 07 estudantes da UFBA e 04 de faculdades particulares;  

• todos convivem com suas famílias de origem;  

• no geral, família composta por pai, mãe e filho, apenas uma jovem 

convive com a mãe e o companheiro;    

• a renda mensal varia de 1 a 3 Salários Mínimos;  

• em geral, declaram cor preta ou parda;   

 Observam-se, na trajetória escolar desse grupo de jovens, as 

convergências e divergências, entendendo que: (i) todos foram muito 

incentivados pela família para continuar estudando; (ii) todos estudaram em 

escolas da rede pública; (iii) sempre buscaram estabelecimento de ensino com 

melhor infraestrutura e atuação diferenciada, aqueles com maior índice de 

aprovação.  

Entre os 11, apenas 03 trabalharam durante o curso médio, assumindo 

estágios ou função de operador de telemarketing. Em destaque, colocam-se os 

dois jovens que trazem em suas trajetórias o acompanhamento, a cobrança e o 

incentivo da família durante toda a sua vida escolar. No caso de um deles, o pai 

faz graduação em Ciências Contábeis e sempre procurou as melhores escolas 

públicas para o estudo dos filhos, incentivando-os a entrar na ONG Steve Biko.   
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Como consequência, esses jovens foram aprovados na UFBA: um em 

Engenharia Elétrica e o outro em Letras. A jovem que cursa Biologia, também na 

UFBA, participou de um curso preparatório no centro Social Urbano (CSU), no 

próprio bairro. Os outros, todavia, apresentaram muita dificuldade para continuar 

os estudos, seja pela falta do capital econômico, até para pagar o transporte para 

a escola.  

Em alguns casos, isso se deu pela ausência do capital cultural da família, 

como o caso de um jovem que relatou o quanto sua mãe desejava que ele 

estudasse, mas não conseguia incentivá-lo de fato. Já na escola, encontrou na 

secretária uma prática de educadora, quando ela assumiu um acompanhamento 

dos estudos dele e verificava as atividades, fornecia livros e assim –  ele relata, 

com muito reconhecimento tanto das limitações na família quanto desta 

educadora – ele foi “tomando gosto” e percebendo a importância dos estudos.  

Em outro caso, um estudante de Comunicação, que hoje é um ativista no 

bairro, participando de um projeto com os jovens, relata que foi cursar o Ensino 

Médio no Colégio Thales de Azevedo, porque essa era considerada uma das 

melhores escolas de Salvador. Por isso, teve de fazer uma seleção para entrar, 

mas  morando no Nordeste, nem sempre tinha dinheiro para custear a meia 

entrada em ônibus, expressando como foi estabelecendo estratégias para  

permanecer estudando:   

 [...]  Pra você ter ideia, eu passei no Thales de Azevedo pela seleção, 
e ia  andando e voltava andando, por que tinha as pendências em casa 
e eu saia daqui cedo nove da manhã, estudava à tarde , chegava lá 
umas 9:30, relaxava e ia estudar, ficava lá o dia todo... eu sempre tive 
isso na minha mente, se eu quisesse alguma coisa, eu teria que ir 
buscar, por que eles não querem [...] Aqui tem escolas, mas não tem 
incentivo, estímulos...professores não tem condição mínima de 
trabalho, pra você ter ideia...Por que  as escolas ficam concentradas 
no Beco da Cultura ? O Nordeste é tão grande... Santa Cruz só tem 
colégio até o fundamental... tem que ir para o Polivalente ou Manoel 
Devoto (estudante de Comunicação, 22 anos, Nordeste de Amaralina).  

 Nesse relato, o referido jovem fala pelos seus pares, pois, 70% dos 

entrevistados nesse grupo, estudaram em escolas fora do bairro, expressando 

bem a necessidade de mobilização de diferentes recursos e capitais para 

aumentar seu capital cultural e chegar até a universidade. Todos esses jovens 

também colocaram o esforço da família para custear o estudo fora do bairro e a 

preocupação em estabelecer estratégias de diferenciação social, ao 
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proporcionar uma escola de melhor qualidade e uma sociabilidade fora do local 

de moradia.  

Como já enfatizado por diferentes pesquisadores, a cidade de Salvador, 

como outras metrópoles urbanas, apresenta uma organização espacial baseada 

na relação centro periferia, com distribuição desigual de equipamentos urbanos 

e, principalmente, de estabelecimentos escolares, tendo em vista que as escolas 

localizadas nos bairros periféricos, ou próximas, sofrem o efeito negativo do 

território, com o estigma territorial, afastando profissionais mais qualificados. 

Aulas são suspensas com os “toques de recolher”, falta de material e de boas 

instalações.   

A esse respeito, Ribeiro e Kolinsk (2010) já demonstraram o efeito do 

território na estrutura das oportunidades educacionais, quando, em pesquisa na 

cidade do Rio de Janeiro, cuja organização social se dá pela preponderância da 

relação centro-periferia, semelhante a Salvador, identificaram que as escolas 

localizadas em áreas menos privilegiadas apresentam menor rendimento, e até 

aquela situada a 100 m da favela, também tem baixa proficiência.  

Aqui, lanço mão de alguns indicadores educacionais que podem contribuir 

com essa reflexão. Destaca-se o fato de o Colégio Estadual Thales de Azevedo, 

localizado no Costa Azul, bairro de classe média, escolhido por alguns dos 

jovens entrevistados para cursar o Ensino Médio, apresentar menor índice de 

abandono, segundo o censo escolar de 2015, que foi de 3,7% no 1º ano, 4,1% 

no 2º e de 2,7% no 3º ano; enquanto na Escola Estadual Polivalente, situada no 

Beco da Cultura (já apresentada neste estudo), as taxas foram 7,%, 6,3% e 

6,1%, respectivamente.   

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), quando uma taxa de abandono está acima de 5%, isso indica a 

necessidade de definição de estratégias para conter o avanço da evasão escolar.  

Os dados citados confirmam que há uma segmentação das escolas e uma 

desigual distribuição de oportunidades educacionais ou de acesso para os 

jovens moradores. 

Assim, ao que tudo indica, morar em um bairro periférico confere aos 

jovens vivências distintas, o que culmina em trajetórias constituídas, a partir do 

lugar de moradia, mas depende, muitas vezes, de outros capitais 

disponibilizados por outros agentes, a exemplo da família ou de projetos sociais.  
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Portanto, ao questionar outros jovens sobre a sua trajetória escolar, percebeu-

se que a participação da família na valorização da educação dos filhos, pode ser 

um diferencial na construção de um habitus, com o objetivo de reforçar e/ou 

aumentar um certo volume de capital para quebrar o círculo de reprodução da 

pobreza.  

Também foi possível perceber um outro agente, que são os projetos 

sociais no bairro, a exemplo da instituição Steve Biko, que, em Salvador, 

inaugurou a primeira experiência do Brasil de pré-vestibular para jovens negros 

da periferia, bem antes de se pensar no sistema de Ações Afirmativas. Alguns 

relatos importam para tal compreensão:   

  

[...]  minha educação foi toda no bairro com diferentes pessoas que 
trabalham, com os moradores ali cada um com sua forma de ser... em 
casa que eu tinha um incentivo para continuar os estudos. O jovem 
aqui no Nordeste cresce em uma família que vai incentivar a entrada 
no mercado de trabalho e os sonhos vão ficando de lado, perdem a 
oportunidade de fazer o que pode emancipar eles mais tarde. (jovem, 
18 anos, estudante de Letras na UFBA). 

 

A fala do jovem revela como no lugar em que  mora foi “criado” junto à  

classe trabalhadora, em que se aprende desde cedo a importância do trabalho, 

a importância de inserir o jovem em um ocupação profissional e, como diz a 

canção, “sem o seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra se 

morre, se mata” (OLIVEIRA, 2013).  

Ao estudar as especificidades da transição escola-trabalho entre esses 

jovens, põe-se em evidência a construção sócio-histórica da juventude brasileira 

que é mediada fundamentalmente pelo trabalho, o que não se pode perder de 

vista, quando se busca compreender a condição juvenil contemporânea. Como 

ressalta Castel (2010), não podemos esquecer também do imperativo categórico 

de trabalho, para aqueles que não tem outro recurso para viver, senão a força 

de seus braços. Relata um dos jovens: 

No terceiro ano fiz curso na Steve Biko,  eles preparam a gente e 
mostram que  a universidade pública é uma conquista  importante. Pois 
o espaço da UFBA foi sempre elitizado, eu estou com dificuldades para 
me manter... (Jovem, 17 anos, estudante de engenharia na UFBA). 

 Com esse relato, queremos enfatizar que, de um modo geral, os jovens, 

na periferia, podem vivenciar situações distintas com relação ao reconhecimento 

e valorização da escolarização.  
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Se, por um lado, as famílias acreditam na possibilidade dos filhos 

estudarem, por outro, existe também um certo senso prático, que faz com que 

os sujeitos compreendam que o capital cultural institucionalizado, o título 

universitário, não vai ser tão reconhecido no espaço social em que se encontram. 

Por isso, muitas famílias, devido suas condições financeiras, por se tratar de um 

segmento social, em sua maioria com baixa escolaridade, precarizados no 

mundo do trabalho, não possuem as condições requeridas para evitar a inserção 

dos filhos, precocemente, no mercado de trabalho. É o que outros estudos que 

tratam do efeito território já sinalizaram, a exemplo de Kaztman e Filgueira 

(2006), que demonstram como a homogeneidade socioeconômica de 

populações pobres limita as redes de mobilidade ascendente.   

Quanto à permanência na Universidade, entre os jovens entrevistados, a 

maioria encontra-se no início do curso e já aponta dificuldades para se manter 

nesse campo, indicando problemas como a falta de recursos financeiros para 

transporte e para arcar com o material necessário para o curso, desde xerox e 

livros, até os jovens da área de artes, que reclamam do custo de material. Isso 

comprova que, depois do capital econômico, o cultural e o simbólico contam 

muito, como alguns relatos são bem ilustrativos:  

 [...]  o professor não quer saber que tem toque de recolher no seu 
bairro, se  a polícia proibiu todo mundo de sair naquele dia, ele quer 
que você venha pra faculdade e eu não moro do lado da faculdade, eu 
venho de um bairro periférico, de um bairro popular e diversos fatores 
influenciam, para que eu possa chegar, e eu posso nem sair de casa. 
Mas os professores querem que eu esteja aqui no mesmo horário que 
pessoas que moram no centro, que moram aqui do lado da faculdade 
e eu  creio que como morador da periferia, sinto isso [...]” (Estudante 
de Design, 19 anos, UFBA).  

 [...] então eu me sinto no não  lugar, eu não consigo me sentir 
privilegiada e eu acho que tenho a obrigação, esse compromisso 
ancestral, também, para abrir  as portas para quem vem, quem está 
chegando depois de mim, e tentar recompensar aqueles que me 
colocaram lá. A Universidade não foi criada para negro, o pensamento 
universitário é branco, ocidental, a estrutura da universidade não 
contempla as nossas trajetórias escolares, então... é o tempo todo... o 
racismo institucional vai dizendo pra gente que ali não é o nosso lugar, 
então é o não lugar. É o negro não se sente à vontade na universidade, 
e não deve se sentir, quem não se sente incomodado, é porque já 
assimilou a identidade do opressor, é um lugar de desconforto, é 
desconfortável [...]”(Estudante de pedagogia, 23 anos, UFBA).  

 

 Esses depoimentos evidenciam o quanto em cada espaço social o sujeito 

precisa de diferentes capitais e, concomitantemente, o quanto a violência 

simbólica repercute na vida do jovem universitário da periferia.  
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Segundo Moriz et al (2004), em pesquisa sobre os universitários da 

Favela, também se identificou a motivação humanitária e social declarada pelos 

estudantes da graduação, que afirmam a vontade de realizar algum trabalho no 

seu bairro de origem, entendendo que o seu sucesso educacional é importante 

não apenas para sua vida individual, mas para sua comunidade. Sendo assim, 

alguns já participam de algum tipo de movimento social no bairro e sentem que 

são minoria entre os seus vizinhos. Internalizam a necessidade de retribuição e 

já vislumbram a saída da universidade, mesmo sabendo que existem fronteiras 

a serem ultrapassadas e planejam contribuir com outros jovens, ainda que no 

plano das ideias. Daí a expressão do protagonismo juvenil, que pode culminar 

com projetos importantes para superação do estigma territorial, a exemplo de 

muitos já existentes na região do Nordeste de Amaralina, nas áreas de Arte, 

Comunicação e Educação.   

Para os mesmos jovens, com relação a sociabilidade, entre os 11 

universitários entrevistados, 07 afirmam que a maior parte dos seus amigos está 

no bairro, alguns participam de grupo religioso e outros 04, possuem mais 

amigos em outro bairro. Todos afirmam que a saída do bairro está sempre 

relacionada com a ida à faculdade, ter acesso a alguns serviços como o de saúde 

ou para fazer compras e lazer.  

Entretanto, durante a pesquisa de campo muitas vezes a pesquisadora 

presenciou o “toque de recolher” no RNA, com ônibus deixando de circular nos 

bairros, devido à falta de segurança, em função da rivalidade entre as facções 

do tráfico de drogas, até a atuação da polícia que, segundo os entrevistados, 

tem uma atuação muito distinta daquela que realiza em outros bairros.  

Todos os jovens entrevistados relataram a necessidade do cuidado ao 

circular no bairro e em outros bairros periféricos, devido à “guerra” de facções, 

mas, ainda assim, muitos se identificam com o seu lugar de moradia e afirmam 

possuir amigos no bairro. Portanto, a mobilidade pode ser cerceada em função 

da rivalidade entre as facções ou ainda nas intervenções policiais, atingindo a 

todos os jovens e provocando faltas dos alunos nas suas respectivas faculdades.  

Mediante o acompanhamento das notícias de jornal, as interdições na 

região Nordeste de Amaralina continuaram frequentes e, em 2017, identificamos 

que os ônibus deixaram de circular muitas vezes, ficando a população até três  

dias sem ônibus em toda a região, merecendo destaque o período de 19 a 24 de 
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setembro de 2017, quando a polícia resolveu ocupar a área com a PATAMO, 

Companhia de Patrulhamento Tático Móvel do Batalhão de Choque, com a 

missão de “devolver a sensação de segurança”  em toda a região.  

As escolas da rede municipal de ensino foram fechadas e 4 150 alunos 

ficaram sem aula. Apenas as escolas do Beco da Cultura funcionaram. Os ônibus 

ficaram sem circular durante quatro dias e os moradores relataram que alguns 

faltaram ao trabalho, enquanto outros abandonaram o emprego, por que tinha 

de acordar muito cedo para caminhar até o ponto mais próximo e não 

encontravam ônibus. As notícias relatavam que o saldo desta intervenção foi de 

5 pessoas mortas, 11 presas e a sensação de medo que vai se enraizando na 

comunidade, pois, como um dos moradores coloca:   

Estas coisas estão acontecendo com muita frequência, ficamos 

assustados, passamos por muitos transtornos estes dias 

(CORREIO DA BAHIA,23/09/ 2017).  

 A matéria do jornal tinha o título “Rocinha X Nordeste” (CORREIO DA 

BAHIA, 28/09/2017) e analisava a violência e o aumento das mortes, 

comparando a Favela da Rocinha, que estava ocupada pelo exército, e o 

Nordeste de Amaralina, pela PATAMO.  

A esse respeito, na referida matéria, um pesquisador na área de violência 

afirma que “em qualquer canto a violência traz violência e defende que as 

ocupações devem evitar mortes e só podem ser feitas com estudos profundos 

da área e oferta de serviços públicos e planejamento tático e de gestão”.   

Complementando esse argumento, em um artigo intitulado A polícia dos 

pobres, Machado e Noronha (2002) analisam a relação do modelo policial com 

os excluídos e discriminados da sociedade e demonstram, em sua pesquisa que, 

em Salvador, o aparelho policial vem adotando uma orientação violenta e 

prescindindo de mediações legais, causando homicídio dos jovens do sexo 

masculino com idade entre 15 e 29 anos. Enfatizo que nosso objeto aqui não é 

discutir violência e/ ou segurança pública, mas compreender quais os fatores 

que interferem enquanto “efeitos do lugar”, entre os quais se destaca a 

territorialização da violência.   

No capítulo anterior, já abordei como a violência pode ser sinônimo de 

uma violação de direitos e exerce um controle sobre os corpos, determinando a 

mobilidade e acessibilidade dos jovens à cidade, o que pôde ser observado no 
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dia 30 de outubro de 2017, quando a Região Nordeste de Amaralina, ficou mais 

uma vez sem transporte público e a pesquisa teve continuidade através de um 

aplicativo de celular, WhatsApp,  com o intuito de saber como os jovens que já 

tinham sido entrevistados, estavam vivenciando aquela situação.  

As respostas foram muito enriquecedoras para a pesquisa e foi 

confirmando como as “fronteiras do lugar” vão se erguendo para o jovem da 

periferia.     

Uma estudante de pedagogia, 23 anos, que tomou conhecimento da 

situação quando estava no ponto da entrada do bairro Vale da Pedrinhas, 

voltando da Faculdade, ficou sabendo que não estava subindo ônibus para a 

Santa Cruz, então enfatizou que é uma situação muito difícil, que dessa vez 

ainda foi pior, porque, foram três bairros afetados. Sem transporte, restava a 

opção de pegar os carros que fazem translado até o Iguatemi, mas que cobram 

R$ 3,60: “pra gente que é estudante e usa o cartão de meia passagem é um 

custo alto”. Ela afirmou que correu o risco de caminhar até a Chapada, subir e 

descer andando e, dessa vez, não faltou aula:  

A situação é tão grave que presenciei senhoras idosas tendo que subir 
a ladeira da Santa Cruz a pé, por conta da falta de ônibus, sinto que o 
poder público continua abandonando o Complexo do Nordeste e só 
atua através da Segurança Pública, de modo ostensivo que causa 
impactos ainda maiores ao invés de ajudar. Vejo que é preciso políticas 
públicas para a juventude negra, que é a maioria de Santa Cruz, e outro 
tipo de política de segurança pública. Caso contrário, esses episódios 
continuarão ocorrendo e o pior, serão cada vez mais naturalizados, 
tanto por quem mora aqui, quanto por quem não mora. Pois é, temo 
pelo meu irmão, eu não saio de casa, mas ele sai. Meu irmão é preto, 
eles podem matar e dizer que é traficante. (estudante, moradora do 
bairro Santa Cruz)  

Em outro relato no mesmo período, encontramos fatos semelhantes:   

Moradores de Santa Cruz incendiaram um ônibus porque um jovem foi 
morto e segundo a população era envolvido com o crime, mas essa 
não é a questão. Falta de ônibus entrando no bairro não nos impede 
de ir trabalhar ou ir para faculdade, somos bem servidos quanto a  
outras alternativas. O que preocupa mesmo são pessoas vitimarem 
quem não é de fato e fazer com isso propagação de ódio.  

O bairro tinha tudo pra ser do “bem” falado por todos os outros, mas... 
são essas coisas que trazem má fama. E o que agente pode fazer?”  
(estudante, moradora do Nordeste).  

 É uma situação que para mim tem sido comum, infelizmente. Percebo 
que cada dia mais a guerra e as drogas no meu bairro afetam muito a 
vida do jovem negro. Vejo amigos com medo de andar pelo bairro por 
conta da polícia. Isso interfere muito de maneira negativa na minha 
vida.  

 (...) A violência está em todo lugar sim. Porém, aqui na favela a 
violência é muito maior e muito mais suja. A polícia tem carta branca 
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para forjar a morte de qualquer jovem aqui no bairro. A violência aqui 
no bairro é consequência do descaso do Estado para com a população. 
(jovem, estudante, morador da Santa Cruz).  

 Entre os relatos das entrevistas e as matérias de jornal, ao longo de dois 

meses dessa fase da pesquisa, foi possível observar:   

 Fica ruim... hoje (03/11/2017) os ônibus voltaram a circular, mas fica 
uma tensão na comunidade, as lojas fecham cedo, as pessoas saem 
da rua cedo, esses dias mesmo que estava sem ônibus eu estava 
saindo da faculdade 16:30, mas tenho aula até as 18h..para chegar na 
ladeira da Santa Cruz e subir a ladeira principal, antes de escurecer, 
então dificulta muito. No dia mesmo que aconteceu, foi um pânico, 
minha tia ligou desesperada, dizendo que era para eu voltar pra casa 
logo, que estava tendo muito tiroteio, que queimaram esse ônibus ...  

e aqui na faculdade também, por que a gente fica aqui na sala de aula 
com a cabeça lá na comunidade, pensando: ai meu Deus e meus 
amigos, minha família que está lá, que horas eu vou voltar para casa e 
a pessoa não consegue se concentrar [...] (estudante, morador da 
Santa Cruz). 

 [...] A violência que a gente sofre é causada por pessoas que deveriam 
nos proteger, por pessoas que em tese são formadas, instruídas a nos 
proteger, isso é triste, se quem deveria nos proteger está ocasionado 
essa situação desagradável de violência, o que é que a gente vai 
fazer? (estudante, morador da Santa Cruz).  

 Ao apresentar esses diferentes relatos dos entrevistados, entendemos 

que são significativos para a análise da complexa relação entre o espaço físico 

e as “disposições duráveis” 22  dos jovens, quando precisam enfrentar as 

fronteiras do território para continuar sua trajetória de vida. Com um tom de 

indignação, os entrevistados relataram como estavam se sentindo em “estado 

de alerta” e quanto as ausências na faculdade implicavam em seu percurso de 

formação; e ainda se espantam com a naturalização com que os 

moradores/vizinhos, tratam a questão, a sensação de insegurança, o medo, 

passando a fazer parte do seu cotidiano.  

Mesmo com seu direito de ir e vir cerceado, muitos buscam apenas a 

resignação, embora alguns estejam resistindo através da Associação de 

Moradores do Nordeste Amaralina, que tem realizado encontros para discutir a 

questão. A Defensoria Pública prometeu auxiliar e há, também, a mídia local, um 

site” Nordeste Eu Sou” que procura apresentar uma narrativa contrária ao 

discurso hegemônico e tem cobrado do poder público as devidas providências.  

Como buscamos demonstrar, os relatos confirmam que foram dias difíceis 

devido à falta de mobilidade para os moradores, dificultando ainda mais o acesso 

                                            
22  Disposições Duráveis é um dos elementos básicos utilizados por Pierre Bourdieu na 
composição do seu conceito de habitus.      
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à cidade, algo que tem sido recorrente e que afeta a trajetória de vida do jovem 

da periferia.  

Como concebe Caldeira (2002), a experiência da violência existe como 

uma experiência de violação de direitos individuais ou civis, que afeta a 

qualidade da cidadania brasileira.  E fornece um simbolismo, que permite discutir 

outras coisas que são percebidas como ruins, outros processos de perda, 

representando a associação da violência ao desrespeito aos direitos civis. No 

Brasil, os direitos sociais e políticos são mais legitimados que os civis 

(CARVALHO,2001) e, nesse contexto de aumento do crime violento e do medo, 

estão as tendências urbanas na direção da fortificação, de novos modos de 

segregação.  

Conforme Souza (2008), um medo generalizado toma conta de corações 

e mentes, recondicionando hábitos de deslocamento e lazer, influenciando 

formas de moradia, onde a violência tem se difundido, ainda que não se 

apresente em todos os locais e momentos com a mesma intensidade.  

Isso justifica a atenção pormenorizada sobre a “geografia da violência”, 

pois, se essa se apresenta em diferentes lugares e de diferentes maneiras, o 

sentimento de insegurança se torna ubíquo nas grandes cidades.  

Essa contribuição do autor é importante, porque confirma os resultados 

desta pesquisa nos bairros aqui focalizados, onde os relatos dos jovens foram 

prementes e abordaram como a experiência da violência atinge o jovem que 

deixa de frequentar a escola, a criança que sente medo e se assusta quando se 

depara com a polícia e o jovem negro do sexo masculino que já faz parte das 

estatísticas de mortes e pode ser duplamente estigmatizado.   

 

6.1.5 A trajetória de trabalho  

 

 Para apresentar a relação dos jovens entrevistados com o trabalho, os 

dados confirmam o que já abordamos no terceiro capítulo, ou seja, a juventude 

tem sido um dos grupos mais atingidos pela precarização, o que torna a inserção 

no trabalho uma questão social.  

Entre os universitários entrevistados, a maioria busca conciliar o curso de 

graduação na Universidade com o trabalho e muitos são os jovens que trabalham 
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em empresa de telemarketing, ou fazem “bicos”, estágios, nem sempre na sua 

área de formação. Trata-se de uma questão estrutural associada ao estigma 

territorial, que afasta ainda mais os jovens da periferia do vínculo institucional 

com o emprego, devido à perda de raízes construídas no plano do trabalho, à 

fragilização dos laços socioeconômicos e à desfiliação em curso, como nos 

apresenta Castel (1997).  

Identificamos que metade dos entrevistados se refere ao fato de precisar 

omitir o seu local de moradia, para conseguir um emprego e que conhecem 

outras pessoas que fizeram o mesmo, estabeleceram como estratégia fornecer 

endereço de parentes que moram em regiões privilegiadas, que representam um 

capital simbólico aceito: 

 Eu fui empregado assim, tenho certeza que se colocasse que sou 
residente daqui não teria conseguido, quando acordamos e vemos eu 
sou daqui, sentimos o peso disso, se não dão oportunidade aos jovens 
daqui, e depois perguntam por que os jovens estão no tráfico. (um 
jovem, 23 anos, Nordeste de Amaralina).  

 É como se os moradores carregassem um sinal, uma marca no corpo. 

Esse corpo incircunscrito na cidade é marcado por uma sensação de 

inferioridade. Conforme Bourdieu (1997, p.164), a apropriação de bens raros 

(aqui o trabalho) depende do capital que o agente possui, pois, o capital permite 

manter à distância as pessoas e as coisas indesejáveis e, ao mesmo tempo, 

aproximar-se de pessoas e coisas desejáveis. 

Como concebe Wacquant (2005), um estigma referente ao lugar 

sobrepõe-se ao já universal estigma da pobreza e (quando aplicável), também 

ao da raça. Ao mesmo tempo, esses espaços condenados ameaçam se tornar 

instalações permanentes e os discursos de difamação sobre os mesmos 

proliferam. Além do estigma territorial, a concentração de pessoas inseridas em 

trabalhos precários, desempregadas e em trabalhos informais, contribui para a 

estratificação social, para a reprodução da desigualdade, visto que o capital 

social, através das redes de relações sociais atua como elementos agentes, 

importantes na colocação e recolocação no mercado de trabalho.  

Na nossa pesquisa cabe uma indagação: até que ponto os jovens do 

Nordeste de Amaralina experimentam os efeitos positivos da proximidade com 

bairros de classe média?  

O acesso aos ganhos pela ocupação do lugar depende da posse dos 

capitais, em suas diferentes formas, capital cultural, simbólico, econômico e 
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social (BOURDIEU, 1997). E para ter acesso às oportunidades de emprego na 

Pituba, no Itaigara, não basta habitar nas proximidades, é preciso ter também 

um capital simbólico, como um endereço que afaste qualquer suspeita, uma 

certa expressão verbal e corporal, que favoreça a inserção na esfera produtiva.   

 

 6.1.6 A percepção da desigualdade pelos jovens  

 

 A desigualdade social é um dos temas mais recorrentes nos estudos 

sociológicos, podendo tratar-se da desigualdade socioeconômica ou da sua 

transversalidade de raça ou gênero. Ao questionar os jovens entrevistados sobre 

o modo como a percebem um dos jovens coloca: “Devido à forma como se 

instalou a sociedade em Salvador, você pega o ônibus que vai da Pituba para a 

Santa Cruz, e vai vendo a diferença entre as escolas e tudo mais, é como se o 

Nordeste fosse ‘uma bolha popular’, entre os bairros de classe média.”.  

O relato citado demonstra objetivamente uma compreensão sobre a 

distribuição espacial de bens e serviços, tocando na questão da segregação 

residencial.  

A cidade de Salvador, pela sua organização espacial de maneira desigual, 

tornou recorrente a separação por classe na ocupação do espaço. A 

desigualdade, percebida através das ocupações acessíveis aos jovens no 

mercado de trabalho, traz a visibilidade ao fato de que o jovem na periferia 

trabalha, enquanto em outros bairros, os jovens estudam, o que se revela no 

imaginário social, de que todos os jovens da periferia devem ter a mesma 

trajetória, a exemplo do estranhamento que alguns manifestam a respeito da 

presença de jovens da periferia nas Universidades:   

 

 [...] primeiro que quando você mora em um bairro periférico, popular, 
a sua renda não é uma coisa que vai impedir que você sofra, que os 
resquícios da violência, do preconceito, respinguem em você. Por mais 
que você tenha uma renda alta e esteja na universidade, quando vão 
tratar do coletivo, quando vão tratar do coletivo eles te incluem nisso 
aí, tanto que quando falei que as pessoas ficam surpresas quando você 
diz que mora no bairro tal e estuda aqui, as pessoas ficam surpresas, 
por que pra elas é o coletivo...todo mundo que está ali vai estar incluído 
na questão do bairro. (estudante de Design, UFBA, 19 anos).  
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 Ao indagar sobre as diferenças de acesso ao trabalho, ao lazer e ao 

consumo entre os jovens do bairro, em comparação com aqueles de bairros de 

classe média, o relato seguinte é muito assertivo:   

Tem muita diferença, por que a maioria dos trabalhos oferecidos no 
bairro, são trabalhos que tem uma carga horária muito grande, tem 
pessoas que entram no supermercado pra trabalhar 7h horas e saem 
dez horas da noite. E então, eu creio que  necessidade de trabalhar, 
ter uma renda pra sustentar sua família, meio que exclui  a 
possibilidade de lazer e acesso a informação e exclui essas pessoas, 
então eu creio que é isso e quando saem do bairro pra procurar 
emprego, não vão encontrar  e  quando  encontram no bairro são essas 
cargas excessivas que os impedem de frequentar outros lugares para 
lazer.(estudante da UFBA, morador da Santa Cruz).  

 

 Vários fatores que desencadeiam a defasagem desses jovens nos 

estudos já foram aqui elencados, como as condições de moradia, a necessidade 

de trabalhar precocemente, a gravidez na adolescência, no caso das meninas, 

a carência alimentar, e outros, constituem fatores que contribuem para a 

reprodução da condição de classe desses indivíduos. 

De acordo com os dados encontrados, os jovens entrevistados que já 

trabalham, geralmente exercem atividades produtivas pouco valorizadas no 

mercado de trabalho, refletindo a estrutura social e a sociedade de classes, que 

desencadeia uma disposição e mantém a ordem social. E como apresenta 

Bourdieu:   

 

Felizes, pois, as pessoas ´modestas´ que, em sua modéstia, não 
aspiram no fundo a mais nada, senão ao que elas já têm e bendita seja 
a ‘ordem social’ que não pretende a desventura deles, ao convidá-los 
a destinos muito ambiciosos, tão mal adaptados às suas aptidões 
quanto às suas aspirações [...]. (BOURDIEU,1992: 215).   

 

 O autor confirma as relações intrincadas no processo de reprodução 

social na sociedade de classes. E, ao se analisar a situação dos jovens que 

ocupam um território estigmatizado, pode-se perceber o caminho que se tem a 

percorrer para reverter um destino quase que traçado, mas com a crescente 

escolarização dos jovens e o acesso às universidades, a possibilidade de ter um 

ponto de virada na trajetória do jovem da periferia se torna realidade, mesmo 

reconhecendo os limites e as fronteiras impostas pela posição de classe no 

espaço social.   
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6.2 OS JOVENS EM NOVA BRASÍLIA DE ITAPUÃ 

  

No bairro de Nova Brasília, já apresentado no capítulo anterior, desenvolvi 

outros procedimentos metodológicos, ao longo do ano de 2017.  

Primeiramente, planejei uma “roda de conversa” com alguns jovens, a ser 

realizada na casa de uma professora, que dirige uma escola no bairro, mas 

houve dificuldade de localização de alguns jovens para entrevistas, uma vez que 

se tornou necessário manter a correspondência com o perfil dos jovens aqui 

focalizado – o jovem universitário e aqueles que não trabalhavam ou estudavam.  

Essa comparação tornou-se necessária devido à nossa hipótese central 

que continuou a orientar a nossa pesquisa: demonstrar quais os fatores 

associados aos dois tipos de trajetórias dos jovens, a serem considerados como 

polarizações: o jovem morador do bairro popular que chega até a Universidade 

e, no outro polo, o jovem que não estuda nem trabalha. Assim, recorri a várias 

pessoas para contribuírem para a seleção dos jovens para as entrevistas, 

mesmo explicando que estava entrevistando jovem universitário e jovem na 

primeira condição de “nem nem”. Muitas vezes, fui apresentada a jovens que 

estavam inseridos em trabalho temporário, ou estavam estudando e foi nesse 

contexto que a roda de conversa surgiu.   

De início, é importante informar que a roda conversa aconteceu na 

Travessa Mandacaru, uma das partes baixas do bairro, já próximo ao final de 

linha do Abaeté, onde se identifica a existência de moradores em maior condição 

de pobreza, seja pelo aspecto das casas ou outros elementos.  

Os jovens se mostravam meio acuados, com mais dificuldade de se 

perceberem como protagonistas da sua trajetória, nem sempre compreendiam e 

ou se mostravam à vontade para responder as perguntas, a exemplo de uma 

estudante de 17 anos que, com um olhar intenso, disse que “não tinha sonhos”. 

Além disso, a discussão sobre a desigualdade no bairro conduziu de início a 

respostas como “não sabia o que dizer” e a referências, mais centralizadas nas 

micro-relações, falavam do como em alguns lugares eram olhados de forma 

diferente.   

Entre os jovens moradores todos têm em comum a vida concentrada no 

bairro, apesar de afirmarem que no bairro não existe opção de diversão, de lazer. 
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Relatam a beleza da praia de Itapuã e colocam que não saem por falta de 

dinheiro. Destaco três jovens que moram na região e dizem “sonhar em sair do 

bairro, ir morar no interior”. Quase nunca frequentam o centro da cidade. Uma 

das jovens relatou:   

 aqui tem tudo, tem supermercados muitas lojas, antigamente eu ia 
para Av.7, pegar ônibus, andava aquilo tudo, agora não, se tem as lojas 
aqui, compro minhas roupas tudo por aqui mesmo, aí não precisa mais 
pegar ônibus, ficar no engarrafamento.  

 Em relação à educação, todos criticaram a escola pública que não 

prepara bem os jovens e uma entrevistada relatou: “minha prima só passou por 

que o professor ajudou”. E completa: “é assim mesmo”.   

Uma outra jovem colocou que já não está com vontade de ir para escola, 

vai e quer voltar para casa. Quando está em casa, quer ir para escola, então, 

podemos perceber que se trata de jovens que compõem famílias com baixo 

volume de capital econômico e cultural, situando-se em uma zona de 

vulnerabilidade, com maiores dificuldades de acesso a uma estrutura de 

oportunidades, que possa quebrar a lógica de reprodução da desigualdade 

social.  

O conceito de efeito do lugar de Bourdieu (1997) permite inferir que os 

jovens se apropriam do espaço de moradia, a partir do volume de capitais que 

adquirem na sua socialização, através das estruturas de oportunidade de 

educação presentes no território, o espaço físico com a materialização da 

estrutura social. E tudo isso evidencia como esses territórios são marcados pela 

ausência do Estado, ou melhor, a presença de um Estado que não consegue 

garantir uma estrutura educacional que promova uma formação a contento e de 

início considere a potencialidade de todos os jovens.  

 

6.2.1 O Jovem “nem nem” em Nova Brasília de Itapuã  

 

 Em Nova Brasília de Itapuã, entrevistamos onze (11) jovens que 

correspondem à condição “nem nem” e três (03) jovens universitários. 

Apresentando a trajetória desses jovens, de início abordamos que esse bairro 

se enquadra em uma macro-escala, segundo os critérios utilizados por Andrade 

e Silveira (2013, p.383), a segregação centro-periferia promove o isolamento dos 
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pobres com todos os custos decorrentes, seja no distanciamento de áreas de 

trabalho, seja no distanciamento em relação à convivência com outros grupos 

sociais    

  Essa escala centro-periferia interfere nos vários fatores atuantes no 

território. Todos os entrevistados relataram que a distância do centro e a falta de 

dinheiro limitam muito as saídas de Itapuã, ou melhor, o acesso à “cidade”, pois, 

é assim que os moradores de Nova Brasília se referem ao grande centro de 

Salvador.  

É certo que na Av. Dorival Caymmi, Itapuã, tem ocorrido uma expansão 

do mercado de consumo popular, com o surgimento de muitas lojas, bancos, 

supermercado grande, lojas de departamento e, mais recentemente, na primeira 

década dos anos 2000, a instalação do Salvador Norte Shopping, na divisa entre 

Salvador e Lauro de Freitas, o que vai alterando a própria relação da periferia 

com o centro.  

Como nos fala Telles (2010), a expansão de circuitos de consumo de bens 

materiais e simbólicos atinge o mercado de consumo popular e pode alterar as 

escalas de distâncias e proximidades.  

Assim, a ampliação do mercado de consumo pode desencadear a 

inserção dos moradores em circuitos de trabalho, ainda que temporários, mas 

carece de outros bens materiais e simbólicos, presentes nos centros urbanos, o 

que, de certo modo, pode subestimar a permanência da assimetria no percurso 

de vida dos jovens da periferia.  

Quando indagamos sobre a condição de “nem nem” e a inserção no 

mundo do trabalho, alguns entrevistados também citaram o fato de colocarem 

muitos currículos nas empresas, nas proximidades. De certa maneira, limitam a 

procura para a região de Itapuã e o novo Shopping, mas acham que são 

preteridos perante outros candidatos ao emprego e afirmam que o número de 

moradores da localidade trabalhando no comércio de Itapuã, ainda não é tão 

significativo.   

Entre os jovens entrevistados em Nova Brasília, 04 são universitários e 11 

estão na condição “nem nem”, sendo todas mulheres na faixa etária de 17 a 27 

anos.  

Primeiro, irei falar daqueles que estão sem estudar e sem trabalhar, dos 

quais seis (06) já concluíram o Ensino Médio e cinco pararam de estudar. No 
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conjunto das onze entrevistadas, todas convivem em famílias com renda entre 

um e dois salários mínimos e três recebem o Bolsa Família.  Quatro têm filhos.  

Quanto ao arranjo familiar, duas moram sozinhas com seus filhos e outras duas 

moram com seus companheiros. O restante mora com a família de origem.  Seis 

entrevistadas se declararam da cor preta, quatro pardas e uma branca.   

Entre aquelas que pararam de estudar ainda no nível fundamental, o 

percurso na escola, marcado pela interrupção dos estudos, é atribuído ao 

necessário cuidado para com os filhos. Quatro pararam de estudar quando 

engravidaram e uma por problemas de saúde (obesidade). Ao responderem 

sobre a importância da educação, assinalaram que é preciso estudar para ter 

acesso a uma boa oportunidade de trabalho e, em seguida, percebe-se d a 

escola e maneira mais ampla, como um espaço de socialização, de integração 

social. Como aponta uma das entrevistadas: “Porque sem a educação a gente 

não é nada”.   

Entre as cinco entrevistadas que concluíram o Ensino Médio, duas 

interromperam os estudos e uma teve que conciliar com o trabalho. Relataram 

que é muito cansativo, trabalhar, cuidar da  casa e estudar à noite. A educação 

assume maior lugar de destaque para esse grupo, que concluiu o Ensino Médio, 

daí relatos como:   

é muito importante, o primeiro passo para tudo na vida, na escola de 
minha filha ela teve que fazer uma redação sobre caráter para ter mais 
conhecimento do que pai e mãe não pode passar.  

 Isso demonstra que, diferente do primeiro grupo, que interrompeu os 

estudos, esse atribui um valor maior à educação formal, ainda que considerem, 

primeiro, a necessidade do Ensino Médio para melhores colocações no mercado 

de trabalho.  

Contudo, uma minoria apresenta o projeto de continuar o estudo além do 

“2º Grau”, o que parece ser o bastante para quem mora na periferia e se encontra 

sem oportunidades.   

A trajetória entre educação e trabalho mostra que essas jovens já 

tiveram, em sua maioria, alguma inserção nas atividades produtivas, mas estão 

encontrando dificuldades para retornar e permanecer no trabalho. Os motivos 

são vários, desde a falta de escolaridade até a exigência de experiência, como 

uma jovem relata:  



183 
 

 [...] existe muita dificuldade no mundo do trabalho, exige muita 
experiência, não dá oportunidades e, hoje em dia, tem que ter 
conhecimento para arranjar um trabalho. E agora a desculpa é a crise, 
com essas mudanças na lei aí, e tudo mais, e que ter emprego olha 
logo a aparência. Lembro de uma seleção na Riachuelo, quando 
cheguei lá só tinha eu de negra, as outras tudo branquinha, e não é 
dizer que sabiam se comunicar, só ficavam rindo; na dinâmica 
respondia tudo errado, e eu não fiquei.  

 Aqui em Itapuã mesmo, só emprega gente de fora, abriu uma 
Delicatessen agora ali na Dorival Caymmi, pensei que ia botar gente 
daqui, não botou (jovem “nem nem”, 28 anos).  

 

 Esse último relato nos remete aos possíveis ganhos pela ocupação do 

espaço físico, quando no capítulo anterior discutimos o fato de Nova Brasília 

figurar como uma localidade de Itapuã, mas não reconhecida como uma 

periferia, podendo agregar um ganho de posição como “efeito do lugar”. Sabe-

se, contudo, que outros capitais são necessários atualmente para conquistar 

postos de trabalho e o caráter distintivo do “endereço” exerce um significado 

simbólico, mesmo que não chegue a ter um efeito maior na ocupação de um 

certo campo, a partir do acesso a outros capitais.  

O jovem que mora em Nova Brasília e, pode-se dizer que mora em Itapuã, 

terá mais êxito ao utilizar esse capital simbólico para acesso ao trabalho se 

possuir outros capitais, como o capital cultural institucionalizado (o aparelho 

escolar), uma formação, capacitação, um diploma de graduação, assim como o 

capital social.   

A procura por emprego ocorre através da colocação de currículo e 

fazendo diferentes cadastros nos sistemas de intermediação de emprego, mas 

reclamam da exigência da experiência. No decorrer das entrevistas, 

identificamos que as jovens que possuem filhos trabalham cuidando da 

reprodução da família e as outras ajudam em casa, duas jovens contribuem com 

a mãe que vende salgados e muitas se reportaram ao preconceito racial, 

interferindo na entrada no mercado de trabalho:   

 

[...] o preconceito é um dos maiores fatores, você tem capacidade, mas 
sua cor acaba interferindo, em uma seleção eu tinha qualificação e 
experiência, mas a pessoa mais clara ficou com a vaga, mesmo sem 
experiência” (jovem “nem nem”, 27 anos). 

 

 Entre as quatro entrevistadas que são mães, todas interromperam os 

estudos ao engravidar e apenas uma conseguiu concluir o nível médio, com o 
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curso supletivo. Todas relatam, porém, a dificuldade de conciliar os estudos com 

a maternidade.  

Envolvidas com o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos, com a 

reprodução cotidiana, são “classificadas” como jovens “nem nem”. O retorno ao 

trabalho remunerado depende muito da faixa etária do filho. Apenas uma, que 

tem uma filha de dez anos de idade, está à procura de emprego, as outras dizem 

não ter com quem deixar os filhos, o que está diretamente relacionado com a 

ausência de creches na região.   

Portanto, para esse grupo, a continuidade dos estudos está atrelada a 

conseguir um trabalho para pagar creche ou babá. 

Entre as onze jovens mulheres entrevistadas, uma estava cursando a 

faculdade, mas interrompeu por questão financeira, e mais outra também 

manifesta a vontade de fazer um curso universitário. Todas as outras afirmam 

que precisam trabalhar e, depois, retomar os estudos. Desse modo, o trabalho 

assume um significado muito grande para a juventude da classe trabalhadora, 

como foi discutido anteriormente e é a única forma de garantir a existência, o 

que leva muitos a colocarem como um sonho: ter um trabalho, conseguir a casa 

própria e uma vida estabilizada.  

De modo semelhante ao bairro anterior, a vida nesse bairro e a relação 

com a cidade é marcada pelos fatores já destacados, através dos marcadores 

sociais, nos quais as jovens mulheres afirmam que ficam muito em casa e o lazer 

consiste apenas em visita aos parentes, e/ou festa na casa de vizinhos.  

A saída do bairro acontece com alguma frequência para ir até o médico, 

fazer compras na Avenida Sete de Setembro/ centro, mas a maioria coloca que 

é muito difícil ir até o centro da cidade. Algumas disseram que só vão quando há 

um evento maior como um show; outra falou que só no Carnaval, isso devido ao 

crescimento do comércio e de acesso a serviços de Banco e outros, que vem 

crescendo na região de Itapuã.  A isso se acrescenta o custo com transporte e 

lanche, fazendo com que a maior parte delas afirme que já deixou de sair do 

bairro por falta de dinheiro. Quando questionamos se existe algum lugar que 

gostariam de ir, a metade não manifesta interesse em ter uma sociabilidade fora 

do bairro e a outra metade coloca que gostaria de frequentar mais o centro 

Histórico/ o Pelourinho, e a Barra, e um dos relatos mostra essa relação com a 
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cidade:  “Gostaria de ir no centro, lá na cidade23 mesmo, que há muitos meios 

para se divertir”. No entanto, não o fazem pela falta de capital econômico.  

Ao indagarmos se consideram que o acesso ao lazer, trabalho, educação 

e consumo é diferente de outros jovens da cidade, a maioria afirma que sim, que 

enfrentam dificuldades para terem esses acessos.  

Quanto à educação, indicam que, para cursar o Ensino Médio, precisam 

sair do bairro, pois, nos outros lugares existem escolas melhores, acrescentando 

que a escola pública também não prepara bem. Em relação ao lazer, também 

reclamam do deslocamento para o centro, considerando que é difícil e custa 

caro.  

Quanto ao estigma territorial associado ao capital simbólico, alguns 

colocam que quando adentram alguns espaços percebem um olhar diferente. A 

percepção da diferença com relação aos jovens que moram em bairros de classe 

média foi dita com a seguinte fala: “[...] é diferente sim, cada um tem uma 

estrutura de vida, classe média tem escola boa é mais fácil conseguir emprego, 

pra gente fazer faculdade é mais difícil.” (jovem “nem nem”, 28 anos). 

 Essa jovem consegue mostrar a importância do acesso para ocupar uma 

posição no espaço social. A moradia, em Nova Brasília, limita-se a ter o seu 

endereço, de preferência em Itapuã, o que não contribui para o crescimento de 

uma identidade coletiva, por exemplo, para buscar melhorias para o bairro.  

Trata-se de uma identidade cambiante, aliada à distância do centro da 

cidade, o que talvez seja uma das hipóteses para se compreender o número 

reduzido de escolas e a ausência de creches, de projetos e ONGs. Segundo 

Ribeiro (2003), a proximidade geográfica entre grupos sociais diferentes, pode 

desencadear uma forte pressão social sobre os mais carentes e bloquear as 

possibilidades de tomada de consciência da sua situação de inferioridade e 

dominação.  

 Durante a pesquisa nesse bairro, em contato com os moradores, vemos 

que a maioria prefere afirmar que mora em Itapuã e muitos reconhecem a 

                                            
23 Como já afirmei, em Nova Brasília de Itapuã, as pessoas, quando se dirigem até o centro, 
falam: “Eu vou na cidade”, como se o bairro estivesse fora da cidade de Salvador. Itapuã, logo 
quando surgiu, era realmente muito distante do centro, mas atualmente não mais. Interessante 
que essa maneira de se referir à cidade mostra a compreensão do conceito de cidade, que não 
se dá simplesmente por uma ampliação do acesso a ao consumo de bens e serviços, algo que 
já está fortemente acontecendo em Itapuã.    
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localidade como um lugar que possui uma concentração de carências. Em 

entrevista com o líder da Associação de Moradores, que já foi mais atuante, ele 

coloca que é muito difícil fazer a comunidade participar efetivamente e que as 

lutas foram mais intensas no processo de consolidação do bairro, na época que 

não tinha abastecimento de água, que não possuía redes de esgoto.  

Outra questão nessa mesma direção é que quando perguntava se tinha 

jovem universitário, as pessoas ficavam meio surpresas e logo respondiam: “tem 

sim”. Mas, na prática, tínhamos dificuldade de localizar fisicamente esses jovens. 

Outras pesquisas, como a de Ribeiro (2003), já constataram que a proximidade 

territorial de grupos sociais localizados em posições distantes do espaço social 

não garante relações de coabitação, mas relações de dominação, através, por 

exemplo, das interações sociais baseadas na relação de compra e venda de 

trabalho e serviços.  

Como é possível perceber, o problema da segurança em Nova Brasília 

não aparece como a mesma intensidade que no bairro anterior, uma localidade 

com alto índice de violência como o que identificamos na Região Nordeste de 

Amaralina, mas todas as entrevistadas relatam que, antigamente, era mais 

tranquilo.  

No primeiro caso, a territorialização do tráfico de drogas se instala na 

periferia das cidades e Souza (2008) aponta três razões principais para as 

favelas assumirem importância para o tráfico: são mananciais de mão de obra 

barata e descartável; sua localização e organização espacial interna é favorável 

e, ainda, favelas são vantajosas para a instalação do comércio de drogas ilícitas.   

Seguindo esse raciocínio, na atual pesquisa de campo, as famílias 

relataram a existência de jovens que foram seduzidos pelo tráfico e em uma área 

que fica nas baixadas, um dos locais onde entrevistei algumas jovens em Nova 

Brasília, as entrevistadas colocam como um sonho sair daquela rua, como a 

jovem que tem uma filha de 10 anos, afirma que não deixa a filha ir na esquina 

sozinha.   

Em comparação com os jovens moradores do bairro anterior, abordar os 

planos para o futuro indagando qual o maior sonho, como uma das formas que 

encontramos para entender como essas jovens vivenciavam a experiência de 

estar na condição “nem nem” e qual percurso estavam construindo.  
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Nesse aspecto, podemos retomar os microdados da PNAD, do capítulo 

anterior, que apresentam o perfil do jovem que não estuda e não trabalha. 

Destaca-se a alta incidência do contingente de mulheres e o tempo gasto com 

os afazeres domésticos, para contestar a possibilidade de se considerar que todo 

jovem na condição “nem nem” tem o tempo ocioso e está fora da esfera 

produtiva.   

Por outro lado, há um tempo de espera de inserção no trabalho e nos 

estudos, mas uma espera que, segundo os dados levantados, é angustiante, do 

ponto de vista individual e socialmente circunscrita à posição do sujeito no 

espaço social. Todas as entrevistadas colocam o acesso ao trabalho no plano 

do sonho, como vemos nos relatos: “meu sonho é melhorar de vida, trabalhar; 

concluir o ensino técnico”; ” trabalhar e fazer faculdade; trabalhar, estudar para 

dar a minha filha o melhor”, o que eu não tive; “terminar a casa; ter a casa própria; 

conseguir um emprego, voltar para a faculdade.”   

A pesquisa Gravad24, que foi realizada em três centros urbanos, Rio de 

Janeiro, Salvador e Porto Alegre, consistiu em um estudo que ouviu os jovens 

para compreender a gravidez na adolescência, no âmbito dos processos sociais 

e individuais que lhes são correlatos.   

Apresentou como argumento que a maternidade adolescente (mas 

também a paternidade) deriva de um quadro complexo de determinantes sociais 

e biográficos e que, especialmente nos segmentos sociais mais desfavorecidos, 

ao lado da positividade conferida ao projeto de constituir família (família como 

valor), tornar-se mãe ou pai funciona como estratégia de reconhecimento social 

e de passagem para a vida adulta.   

Assim, ao considerar o resultado desse estudo para nossa pesquisa, é 

muito importante compreender a condição de jovem “nem nem” em um quadro 

mais amplo, que compreende as relações de gênero e intergeracionais a ela 

                                            
24  Gravidez na adolescência. Gênero e Sexualidade: Estudo multicêntrico sobre Jovens, 
Sexualidade e Reprodução no Brasil – GRAVAD. O trabalho de pesquisa ocorreu de 1999 a 
2006, e foi empreendido por uma equipe composta por profissionais do Instituto de Medicina 
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IMS/UERJ; do Instituto de Saúde Coletiva 
da Universidade Federal da Bahia, MUSA/ISC/UFBA; e do Núcleo de Pesquisa em Antropologia 
do Corpo e da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, NUPACS/UFRS e do 
Institut d’EtudesDémographiques, INED, França. Seu desenvolvimento contou com apoio da 
Fundação Ford, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, e 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior–CAPES. 
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inerentes. Um outro aspecto interessante que a pesquisa Gravad traz é de que 

as mulheres de camadas populares ingressam na vida sexual mais cedo que 

outras. Entretanto, em todos os segmentos sociais aquelas que possuem um 

projeto de estudar e uma trajetória educacional ascendente adiam esse 

processo.  

Confirma-se, dessa forma, o papel das questões macroestruturais como 

a educação e o trabalho e seu impacto nos pontos de virada das trajetórias dos 

jovens, mostrando que aqueles que se encontram na periferia, ao se depararem 

com dificuldades para as alternativas de maior escolarização e de inserção no 

mundo do trabalho, podem buscar a sua valorização, sua autonomia, na 

positividade atribuída à constituição de uma nova família.  

O estudo citado torna ainda mais evidente a situação de instabilidade, de 

sentir-se “fora do lugar”, que acompanha os jovens da periferia das nossas 

cidades e que não conseguem uma integração social, através da educação e do 

trabalho. Ou seja, essas vias formais de integração social não alcançam um 

determinado grupo de pessoas e assim vai se confirmando a reprodução da 

desigualdade social, considerando que, após o filho, aquelas que eram apenas 

jovens entram para uma outra categoria, a do jovem “nem nem”, um grupo que, 

no imaginário social e na mídia, tem figurado como problema e uma questão 

apenas geracional.                                                                                                                                                

 

 6.2.2 Os jovens universitários de Nova Brasília  

 

 Mesmo adotando a metodologia da “bola de neve” (um informante indicar 

outro) nesse bairro, só conseguimos localizar quatro jovens que estão cursando 

uma faculdade, mas seria ingênuo afirmar que esse é o número de jovens 

universitários residentes no bairro.  

Ainda assim, proporcionalmente, poucos jovens da localidade estão nas 

universidades e, entre os entrevistados desse grupo, três se declararam da cor 

preta e um da cor branca, sendo dois do sexo feminino e dois do sexo masculino. 

Em comparação com o bairro anterior, todos esses estudam em Faculdade 

particular, dois trabalham no comércio da família, uma trabalha como atendente 

de telemarketing e a outra apenas estuda. Geralmente, moram com a família de 
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origem, e no geral, com renda de 2 a 3 salários mínimos. Entre os cursos 

escolhidos, duas são estudantes de Serviço Social, um de Engenharia Mecânica 

e o outro de Administração.  

Quanto à trajetória escolar, entre os quatro entrevistados, dois falaram 

que tiveram dificuldades para concluir o Ensino Médio, pois, já estavam inseridos 

em atividades de trabalho e faltava tempo para estudar e fazer os trabalhos. Os 

outros dois entrevistados tiveram mais apoio da família e se dedicaram 

totalmente aos estudos.  

Destaca-se que três deles estudaram em escola pública, mas fazem 

críticas, como a jovem de 19 anos que está cursando Serviço Social, que fez 

uma análise mais contundente do papel da escola.  

Segundo ela, a escola nunca lhe incentivou a continuar os estudos e faltou 

uma visão mais ampla de sociedade, da questão política. Quando foi fazer curso 

no Serviço acional de Apoio à Indústria (SENAI), ela percebeu isso. Ao seu ver, 

faltava conteúdo, porque, na escola, fazia um trabalho e era aprovada. Afirma 

que o SENAI a preparou muito para a faculdade, na qual conseguiu adquirir uma 

visão diferente da sociedade, um interesse em buscar algo melhor para si 

mesma e para a sociedade como um todo. Todos consideram que a educação 

formal, através de estabelecimentos de ensino, tem um papel fundamental para 

o acesso ao conhecimento e para conseguir um trabalho melhor.  

Quanto à sociabilidade, dois entrevistados afirmam que têm amigos no 

bairro, frequentam a praia e o shopping mais próximo, para ir ao cinema, 

enquanto os outros dois também citaram a praia, o cinema e que possuem 

amigos no bairro e fora do bairro.  

A frequência ao centro quase nunca ocorre, devido à distância, ao custo 

financeiro e mesmo à falta de interesse, pois informam que o bairro é visto como 

um lugar bonito, turístico e, quando falam do bairro em que residem falam de 

Itapuã e não Nova Brasília. Ao mesmo tempo, com relação à mobilidade, a 

dificuldade de transporte para o centro é grande, os ônibus demoram e uma das 

jovens relata que, para ir até a faculdade, tem que pegar dois ônibus e o coletivo 

intermunicipal não aceitava meia passagem, o que foi resolvido recentemente 

com o Projeto de Integração do transporte urbano entre Salvador e Região 

Metropolitana. Assim, o capital econômico faz falta aos jovens para ter mais 

acesso a serviços de lazer como, teatro e cinema.  
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Quando indagamos sobre o jovem da periferia em relação aos jovens de 

outros bairros, três entrevistados relataram que existe diferença de 

oportunidades, devido à classe social. Uma jovem afirma que a questão racial 

também é um elemento distintivo, porque em entrevista de emprego, já ficou 

sabendo de pessoas que são preteridas em função da cor da pele. Um dos 

jovens, que é filho de um comerciante da área, não relatou se sentir diferente em 

relação a outros jovens. Ele reside em nova Brasília, mas em uma área 

privilegiada tem acesso a bens e serviços, correlatos ao seu o capital econômico, 

cultural e social.  

Um dado que evidencia o que já afirmou Bourdieu (1997): a complexidade 

da estrutura social se apresenta no espaço físico para cada jovem e se apropria 

dele a partir do volume de capitais que carrega na sua bagagem.   

Consideram que a sensação de segurança piorou em relação ao passado. 

Às vezes tem assalto e ficam com receio de sair à noite.  

Todos os entrevistados têm planos para concluir a faculdade, conseguir 

um bom trabalho que lhes garanta uma estabilidade financeira, falam em fazer 

concurso e um deles tem planos de fazer pós-graduação. Assim, em relação a 

esse segundo bairro, o nosso argumento é que a relação entre centro e periferia 

atua de modo específico nessa localidade, de modo que poucos jovens 

conseguem adentrar as universidades ou acreditam na continuidade dos 

estudos.  

Considerando os entrevistados como representativos, o jovem de Nova 

Brasília tem um acesso diferenciado à estrutura de oportunidades, no que se 

refere à educação e ao trabalho, muito em função de ser uma periferia distante 

do centro, onde se encontram os melhores empregos, as melhores escolas 

públicas. Aqui também não encontramos nenhum projeto ou ONGs direcionados 

para a causa da juventude. Existem apenas grupos de jovens de igreja.  

Todos os universitários frequentam faculdades particulares, muito em 

função do acesso aos programas de incentivo do governo federal, que concede 

bolsas e financiamento para aquele estudante que não pode sozinho arcar com 

os custos de sua formação.   

No entanto, identificamos um número bem maior de jovens universitários 

no Nordeste e Santa Cruz, do que em Nova Brasília, o que pode estar 

relacionado ao fato de ser uma área periférica em Itapuã, um bairro mais 
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afastado do centro da cidade, com uma oferta menor de estabelecimentos 

educacionais. Nesse cenário, a relação centro-periferia pode explicar alguns 

casos mais específicos da distribuição espacial da população urbana e a 

explicação, por esse viés, assume toda uma complexidade que o trabalho de 

pesquisa mais qualitativa pode esclarecer.  

Também, não percebi os efeitos positivos, a partir da relação de 

vizinhança dos moradores do Nordeste com a Pituba, ou Itaigara, nem dos 

moradores de Nova Brasília, com áreas mais abastadas de Itapuã. Notei, nos 

dois casos, que o bairro mais abastado funciona como local de trabalho, quando 

não entra em ação o estigma territorial. Mesmo porque a apropriação positiva do 

lugar acontece a partir da posse dos diferentes capitais. A oferta de emprego na 

vizinhança não atrai os jovens quando se trata de serviços de trabalhador 

doméstico, porteiro, vigilante, nos condomínios próximos. Por outro lado, em 

Nova Brasília, muitos jovens acham que o comércio crescente em Itapuã não 

contrata os jovens do bairro. A seleção para o trabalho depende do capital social, 

da posse de títulos, o capital cultural institucionalizado. Para se apropriar dos 

ganhos de localização, do morar em Itapuã, o jovem vai precisar de outros 

capitais nas suas mais diversas formas.   

Conforme Kaztman e Filgueiras (2006), a composição homogênea de 

bairros pobres limita o potencial interno de mobilidade socioeconômica devido à 

preponderância de vínculos entre pessoas que estão vivendo a mesma situação, 

com uma clara diminuição de contatos com pessoas de outras classes sociais.  

Percebi essa homogeneidade em Nova Brasília e em relação ao 

Nordeste, região que também convive com essa homogeneidade. Sendo um 

bairro mais próximo ao centro(s), contudo, isso favorece a circulação do jovem 

por outros espaços da cidades, ou seja, o “direito à cidade” tende a ser mais 

concreto, além de também lá se encontrar diferentes iniciativas da sociedade 

civil, desde a associação de bairros, projetos de ONGs e políticas públicas, como 

as localizadas no CSU, que garantem uma outra dinâmica ao bairro,  tanto a 

nível de sociabilidade, como a nível de proporcionar um acesso a outras 

oportunidades para traçar um percurso diferente do padrão ou homogeneidade 

atribuída ao jovem da periferia.  

E, consoante Telles (2010), é evidente o aprofundamento das 

desigualdades, mas não a partir de modelos polares de análise pautados pela 
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dualidade social e sim em disjunções, dessimetrias, sobretudo, no que diz 

respeito aos jovens de bairros pauperizados da cidade, entre integração 

econômica, integração política e integração cultural.   

Nesse sentido é que o efeito de lugar, ao se estabelecer como uma 

metodologia para se identificar os ganhos de posição, os ganhos de situação e 

de localização, torna-se útil para  compreender o quanto o território precisa ser 

considerado para se perceber o processo de reprodução das desigualdades 

socioespaciais, que se manifestam de maneira não linear nas trajetórias dos 

jovens que, a partir do seu lugar de moradia, pode se sentir integrado ou 

apartado da sociedade.  

O estar deslocado não vai ser algo previsto em todas as trajetórias dos 

jovens que residem na periferia da cidade, ainda que capitais estejam inscritos 

no território e a entrada no trabalho, na universidade vai depender da posse de 

um certo capital cultural, cuja ausência pode impedir a apropriação real dos bens 

raros e desejados como educação e trabalho.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir do que foi investigado e discutido ao longo deste trabalho, busca-

se, agora, estabelecer algumas relações, alguns nexos e conexões entre as 

construções teóricas apresentadas e a realidade dos jovens observada no 

Nordeste de Amaralina e Nova Brasília de Itapuã, no que concerne ao efeito do 

lugar em suas trajetórias.  

Diante disso, buscamos expor algumas considerações a respeito da 

dificuldade de acesso à estrutura de oportunidades e, concomitantemente, 

apontar alguns indícios e possíveis soluções a fim ampliar o debate sobre o 

território como um dos mecanismos de reprodução da desigualdade social. Vale 

considerar que algumas lacunas podem ter permanecido durante as discussões 

travadas neste texto, mesmo porque é difícil controlar os desdobramentos de 

uma pesquisa que é sempre resultado de uma relação dialética entre a teoria e 

o trabalho empírico.  

Ao se estabelecer como problemática o Efeito Território, enquanto uma 

metodologia de pesquisa, o foco da questão é entender a relação entre a 

estrutura urbana, as características do território, a infraestrutura e os serviços 

oferecidos e os benefícios e ou prejuízos que acometem as pessoas em função 

do seu local de moradia. Os diferentes estudos procuram compreender como o 

território ocupado, o local de moradia, influencia o acesso à estrutura de 

oportunidades. Diante disso, destacam-se os estudos sobre a segmentação 

social, segregação socioespacial e o acesso a saúde, educação, trabalho e 

investigações que procuram compreender os possíveis efeitos da proximidade 

física de grupos sociais diferentes.  

Nesta pesquisa elegi o efeito de lugar como a abordagem indicada para a 

compreensão de como os jovens se apropriam do seu lugar de moradia, pois 

compreendi que esse conceito permite analisar de forma mais clara a relação 

entre espaço físico e espaço social.  

Salvador, como foi discutido aqui, apresenta-se com uma organização 

territorial, com base na escala centro-periferia e os bairros aqui pesquisados 
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fazem parte da periferia da cidade, ainda que estejam localizados ao longo da 

orla atlântica. É uma cidade segregada, segmentada.  

A região do Nordeste de Amaralina, um enclave localizado entre bairros 

de classe média nos remete à microescala da segregação, onde a proximidade 

do centro da cidade pode assegurar alguns benefícios para os jovens como a 

proximidade dos centros urbanos, áreas com escolas públicas de melhor 

qualidade, a facilidade relativa de acesso ao transporte público. É também uma 

área que conta com projetos direcionados para os jovens. IO que remetea 

consideração de que foi a área de pesquisa onde mais encontramos e 

entrevistamos jovens universitários.  

O outro padrão de segregação corresponde à grande escala é o que 

encontramos em Nova Brasília de Itapuã, um bairro mais distante das áreas 

centrais da cidade, onde a dificuldade de mobilidade limita o acesso à cidade. 

Os jovens relataram uma sociabilidade concentrada no interior do bairro, devido 

a distância do centro e à falta do capital econômico para custear a mobilidade 

pela cidade. Vários estudos já ressaltaram o quanto a homogeneidade social 

pode contribuir para reprodução social das desigualdades, pois a convivência 

em situação de vulnerabilidade social generalizada termina por desencadear um 

processo de aceitação, que pode inibir o investimento em trajetórias de 

mobilidade social.  

Em termos comparativos, naquela área não existem projetos direcionados 

para os jovens em situação de vulnerabilidade social e foi encontrado um número 

reduzido de jovens universitários.Contudo, são áreas periféricas da cidade que 

comprovam que há uma diferença na socialização dos jovens e no acesso à 

estrutura de oportunidades, a partir das escalas de segregação.  

Percebi, também, que a proximidade física de pessoas 

socioeconomicamente diferentes tem efeito limitado. O máximo que se percebe 

é a possibilidade de encontrar emprego por perto. Esse aspecto é mais complexo 

no caso dos jovens que estão em processo de formação, procurando construir 

uma trajetória diferente da dos seus pais e rejeitam empregos como o de 

empregada doméstica, servente, porteiro, que são os que surgem nos bairros 

vizinhos e, ao mesmo tempo, sofrem com uma violência simbólica e a 

estigmatização territorial.   
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Os dados apresentados mostram a situação de pobreza em que vivem os 

jovens nos dois bairros pesquisados, “[...] o efeito território e os indicadores de 

exclusão socioeconômica de Salvador, combinam-se para que a metrópole seja 

mantida como uma das mais pobres do país.” (FERNANDES; CARVALHO, 

2014, p 195).  

Nesse contexto os jovens enfrentam questões como, baixo rendimento 

escolar, desemprego, relações conflituosas no local de moradia, entre outros. 

Filhos de uma classe trabalhadora e desempregada, mas que parecem estar 

confinados numa espécie de destino social.  

Retomando Castel (1997), esses sujeitos podem ser situados a partir de 

um duplo eixo: a integração pelo trabalho e a inserção relacional. São orieundo 

de famílias que enfrentam a precariedade das condições de trabalho, 

desemprego, que chegaram à vulnerabilidade (trabalho precário e fraca inserção 

relacional) com riscos de queda para desfiliação (isolamento social e ausência 

de trabalho).   

Retomando os pressupostos metodológicos, para circunscrever o objeto, 

elegi dois grupos de jovens para realizar as entrevistas, o jovem “nem nem” e o 

jovem universitário da periferia, para compreender o efeito de lugar, as fronteiras 

que se erguiam na trajetória destes sujeitos. O objetivo não foi estudar o jovem 

“nem nem” e o universitário em si mesmo, mas compreender o território como 

um dos mecanismos para se entender a trajetória dos jovens. Partindo dessa 

estratégia, realizou-se um estudo do processo de apreensão de novas 

disposições sociais, a partir da trajetória de educação e trabalho que são as 

principais vias de integração social das novas gerações.  

O presente estudo enveredou para compreender se e como os jovens da 

periferia têm sua trajetória marcada pela estrutura de oportunidades que lhes é 

apresentada no seu lugar de moradia. Viu-se que os agentes elaboram suas 

práticas a partir da sua posição no espaço físico. Como afirma Bourdieu (1997, 

p.163): “O espaço ou os lugares e os locais do espaço social reificado, e os 

benefícios que eles proporcionam são resultado de lutas dentro dos diferentes 

campos. A apropriação do espaço pode tomar a forma de ganhos de localização; 

de posição e de ocupação”.  

A partir de todo o trabalho de campo, fomos entendendo que os dois tipos 

de trajetórias – o jovem “nem nem” e o universitário – são representantes da 
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realidade dos jovens da periferia, mas o efeito do lugar acontecia de forma 

distinta nos bairros pesquisados.  

Na região Nordeste de Amaralina, o que percebemos é que o efeito do 

lugar acontece mais relacionado aos ganhos de situação, por estar localizado, 

perto de uma área central da cidade, onde se é possível utilizar de toda uma 

mobilidade na cidade, mas nem sempre acessibilidade, pois a posse e o volume 

do capital cultural e econômico, para concentrar nos mais significativos, é que 

vai permitir o acesso ( e o direito) a cidade. Muitos jovens colocaram durante a 

entrevista a falta de recursos financeiros para ir ao cinema, teatro, frequentar o 

centro histórico da cidade, que não está distante dos moradores de tal localidade.  

Os jovens universitários entrevistados no Nordeste de Amaralina, que 

estão na universidade pública, todos na UFBA, entraram na instituição a partir 

do sistema de cotas raciais e sociais. A partir dos anos 2000, foram implantados 

os mais diversos programas de ações afirmativas para ingresso e permanência 

nas universidades, contemplando um grupo de estudantes que historicamente 

não tinham acesso ao ensino superior, subrepresentados na Educação Superior, 

como negros, estudantes de escola pública e indígenas. Esses programas 

representam uma ação do Estado para minorar a desigualdade de acesso à 

educação superior.  

 Muitos estudantes construíram seu percurso a partir da propriedade de 

poder do lugar, aqui traduzida em ganho de localização. O fato de morar perto 

da região central da cidade e estar num bairro dotado de projetos direcionados 

para os jovens representou uma ampliação do capital cultural e social dos 

mesmos. Decerto, isso contribuiu para uma maior integração social do jovem, 

para uma trajetória diferenciada de educação e trabalho, mesmo convivendo 

com a territorialização da violência.  

Como já foi ressaltado, na RNA se convive com a despacificação e ou 

mobilidade pautada pela situação de violência, que vai reorientando o 

deslocamento dos corpos, das pessoas nos bairros e na cidade.   

 Caldeira (2002) discute a experiência da violência como uma experiência 

de violação de direitos individuais ou civis, que afeta a qualidade da cidadania 

brasileira. A violência e o desrespeito aos direitos civis constituem uma das 

principais dimensões da democracia disjuntiva no Brasil. Esse é um dos 

aspectos cruciais da disjunção da cidadania brasileira e, assim, a referida autora 
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analisa a associação da violência ao desrespeito aos direitos civis e a uma 

concepção do corpo que chama de corpo incircunscrito: o corpo é um campo 

para várias intervenções, o lugar apropriado para que a autoridade se afirme 

através de inflição da dor.  

As intervenções e manipulações dos corpos são vistas como naturais, 

algumas vezes como aspectos desejáveis da cultura brasileira. As intervenções 

revelam a noção de corpo incircunscrito; o corpo desprotegido por direitos 

individuais, permeável, aberto a intervenções: “No Brasil, onde o sistema 

judiciário é publicamente desacreditado, o corpo (a pessoa) em geral não é 

protegido por um conjunto de direitos que o circunscrevem”. (CALDEIRA, 2002, 

p.370)  

Confirmamos a questão geral que deu origem a esta tese ao discutirmos 

nos diferentes níveis as Fronteiras do Lugar, destacando uma fronteira singular, 

por vezes invisível e até ilegal, é a que se ergue a partir da situação de violência 

que se tem vivenciado nessa região. Aqui cabe colocar que o objetivo não era 

estudar a violência no território, mas foi um dado muito recorrente na pesquisa. 

Foi premente a violência, ou, às vezes, o medo da violência, como algo que 

estava interferindo na mobilidade intraurbana.  

Certamente algumas lacunas devem ter permanecido na análise, mas, 

como apresentei no capítulo anterior, através de vários dados, a violência acaba 

por inibir o direito de ir e vir dos jovens, que, muitas das vezes, faltam aulas na 

universidade. Não cabe reforçar o clichê de que a violência está em todo lugar, 

ainda que se considere a ubiquidade da mesma, conforme já nos falou Souza 

(2008).  

Existe uma geografia da violência complexa e espacialmente desigual. Na 

região Nordeste de Amaralina, as pessoas estão proibidas até de fotografar seu 

bairro, lá a territorialização do tráfico de drogas define os bairros que se é 

possível visitar, lá os moradores sentem medo daqueles que deveriam 

representar a segurança.   

Nesse mesmo bairro localizamos as iniciativas da comunidade, que nem 

sempre conseguem dar conta da complexidade das questões estruturais que 

atingem o território e da fragmentação, mas suas ações são altamente 

significativas, mesmo que muitas vezes pontuais, a exemplo da caminhada 

Nizinga, que, ao sair em caminhada do Nordeste em direção ao Rio Vermelho, 
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busca ultrapassar a fronteira que separa os bairros. Outro exemplo é a Escuta 

do projeto Consolação, ao ouvir as mães que perderam seus filhos em meio aos 

conflitos em torno do tráfico de drogas e da violência policial. Tais iniciativas, 

representam uma denúncia do que tem acontecido nas periferias e, ao mesmo 

tempo, a dinâmica da ação coletiva no bairro, uma resistência a uma violência 

simbólica, que impulsionam uma integração do bairro com a cidade, para gerar 

uma certa heterogeneidade e para que mais jovens tenham efetivamente o 

direito à cidade.   

Com relação à trajetória de educação e trabalho, encontrei um número 

relativamente maior de jovens universitários na região Nordeste de Amaralina, 

em comparação com Nova Brasília de Itapuã. O que demonstra o efeito de lugar, 

associado à relação centro-periferia e contribuindo com a leitura do dado.  

O Nordeste, por estar localizado mais próximo a uma das regiões centrais 

da cidade termina por permitir um acesso diferenciado à estrutura de 

oportunidades do seu entorno e é uma área com vários projetos de iniciativa 

tanto do Estado quanto da sociedade civil organizada, além de ONGs, que 

buscam mitigar os efeitos da desigualdade social e ampliar o capital cultural e 

social dos moradores.  

Tais projetos contribuem para o desenvolvimento de uma identidade 

positiva para os jovens, que podem ampliar sua sociabilidade ora restrita às 

relações primárias e de vizinhança, o que incentiva a continuidade dos estudos 

e o desencadear de trajetórias que podem se afastar da zona de vulnerabilidade 

social.  

Os jovens da periferia têm acesso diferenciado à educação. Alguns 

indicadores confirmam um certo avanço no acesso à escola e o rendimento com 

os anos de estudo, no entanto há questões históricas no planejamento que 

desencadeiam uma defasagem com relação aos conteúdos e isso tem impacto 

negativo na formação dos jovens e na concorrência para a entrada na 

universidade. 

Nas entrevistas, muitos dos jovens foram enfáticos em afirmar que a 

escola não atende às suas expectativas, não consegue ser atraente e não 

apresenta um conteúdo suficiente para que possam ampliar seus horizontes. O 

desinteresse do jovem pela escola, longe de ser uma rebeldia da fase da vida é 

uma denúncia da escola que se tem no território periférico, podemos relembrar 
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que todos os jovens universitários saíram do bairro para estudar em escolas 

localizadas em áreas centrais da cidade, distantes da periferia, que são, 

justamente, aquelas com maiores índices de rendimento.  

Embora todos os entrevistados reconheçam, no discurso, que precisam, 

no mínimo, concluir o Ensino Médio, para ter uma melhor colocação no mercado 

de trabalho, encontrei jovens sem disposição para a instituição escolar que 

desenvolveram um outro modo de vida, que lhes parece mais importante para o 

seu universo. Se o sujeito age a partir de um senso prático, ele reconhece que, 

no campo em que ele está localizado, o título escolar, que é um capital cultural 

materializado, utilizado na luta nos diferentes campos, como estratégia de 

reprodução, na sua realidade não é suficiente. Destarte, podemos compreender 

a trajetória do jovem “nem nem”, quando trazem em suas práticas, estratégias 

que preferem a inserção no mercado de trabalho à continuidade dos estudos.   

Assim, com base na trajetória dos jovens, percebemos o tipo de oferta 

educacional na periferia da cidade e o como esses sujeitos fazem os ajustes 

entre a escola e as influências da origem social, o capital cultural da família e 

aquele materializado no lugar de moradia vão atuando para compor a trajetória 

educacional e profissional.   

 A análise de Bourdieu tende a enfatizar a importância de se estudar o 

modo de estruturação do habitus através das instituições de socialização. Uma 

vez que no processo de socialização se desenvolve uma série de produções de 

habitus distintos. Quem adentra um novo espaço, para não se sentir deslocado, 

precisa cumprir as condições que o novo campo tacitamente, vai exigir de seus 

participantes (BOURDIEU, 1997).  

Quando o agente se insere em outro campo ele precisa reelaborar suas 

práticas e é nesse momento que se conhece o habitus, sistema de disposições 

duráveis desenvolvido em determinado espaço/tempo, manifesto pelo 

desajustamento.  

Quando o jovem sai do seu bairro e entra na universidade, seu habitus de 

classe se manifesta e, concomitantemente, inicia-se um desajuste, uma 

reelaboração de uma maneira de agir, que vai ocorrer a partir da posse do seu 

capital e da obtenção de outros capitais para continuar nesse espaço social que 

é a universidade.  
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Alguns jovens universitários retrataram o sentir-se “fora de lugar”, como 

ressalta Bourdieu (1997, p.163): “[...] é que o espaço é um dos lugares onde o 

poder se afirma e se exerce, e sem dúvida, sob a forma mais sutil, a da violência 

simbólica como violência despercebida.”  

Decerto, aqueles que se sentem fora do lugar ainda não estão cumprindo 

com as exigências desse novo espaço social e a ausência de um certo capital 

cultural pode impedir a apropriação real dos bens ditos públicos (conhecimento).  

Algo similar acontece com os jovens no processo de inserção no mercado 

de trabalho. Tratei, previamente, do estigma territorial que acompanha os jovens 

da região Nordeste de Amaralina, quando precisam apresentar outro endereço 

para conseguir pleitear vagas no mercado de trabalho. O estigma existe como 

um capital negativo, que acompanha os moradores do lugar, o que pode ser 

atenuado a partir da posse de outros capitais, dependendo do volume do seu 

capital cultural e econômico, daí as trajetórias distintas entre o jovem 

universitário e o jovem na condição “nem nem”. A violência simbólica está 

presente, mas o jovem morador do Nordeste, negro e que está desempregado, 

vai enfrentar fronteiras maiores que o jovem negro, universitário.  

Em uma entrevista, um jovem universitário, branco, morador da Santa 

Cruz, relata que conseguiu um trabalho em uma academia na Pituba e que ele 

tinha como função selecionar os currículos e que seguia a orientação da 

instituição, que pedia para ele selecionar só “gente bonita”, leia-se, com isso, 

pessoas brancas. Esse mesmo jovem relata que, ao pleitear a vaga de trabalho 

na academia, concorreu com outras moças negras, com experiência, mas a vaga 

ficou para ele que acrescentou: “tinha gente com mais experiencia que eu”.  

As fronteiras do lugar dependem, também, da relação centro-periferia. 

Como foi salientado, em Nova Brasília encontramos um número maior de jovem 

“nem nem” e um número relativamente menor de jovens universitários. A 

distância do centro urbano, daí decorrendo a dificuldade de acesso à cidade, 

aliada à ausência de projetos sociais e políticas públicas direcionadas para 

combater a desigualdade social, contribuem para que os moradores se sintam 

distantes, separados da cidade.  

A defasagem do capital cultural pode contribuir para reprodução da 

desigualdade. Os jovens estão mais inseridos no comércio e mesmo com uma 

oferta maior de faculdades na Região Metropolitana de Salvador. O que a 



201 
 

maioria dos entrevistados sonha mesmo é com um trabalho. Em Nova Brasília, 

tivemos dificuldade de localizar o jovem universitário e os entrevistados são 

todos estudantes de faculdade particular, que foram contemplados por 

programas de financiamento estudantil do governo federal, como o Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) e o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI).                                                                                                

Na roda de conversa e nas entrevistas, em Nova Brasília, os jovens 

compreendem que uma trajetória de educação mais completa é condição para 

ter acesso a um trabalho mais estável. No entanto, como coloca Bourdieu (1997, 

p.483): “[...] a instituição escolar é vista cada vez mais, tanto pelas famílias como 

pelos alunos, como um engodo e fonte de uma imensa decepção coletiva: uma 

espécie de terra prometida, sempre igual no horizonte, que recua à medida que 

nos aproximamos dela.”. 

As fronteiras do lugar se apresentam de maneira simbólica e concreta, de 

forma legal e ilegal, visível, mas muitas das vezes quase invisíveis na vida dos 

jovens da periferia da cidade. Formas de controle e contenção socioespacial se 

manifestam a partir da distância centro-periferia.  

Na periferia, temos uma ocupação do espaço fundada em questões 

estruturais como classe e raça, que termina por constituir os bairros populares 

como o lugar da subcidadania, da ausência de direitos, o lugar dos pobres e para 

os pobres (KOWARICK, 2008; HOLSTON,2013). Lá se encontram os jovens 

pobres e negros que enfrentam dificuldades para ter acesso à estrutura de 

oportunidades  É onde se encontra a escola de baixa qualidade e se convive 

com dificuldades de acesso a bens e serviços que garantam uma certa 

estabilidade e se convive com o estigma territorial, o que dificulta o acesso ao 

trabalho.   

Ao longo dessas décadas, observa-se uma reprodução da pobreza entre 

essas gerações que atinge fortemente os jovens, que moram em áreas com alta 

concentração de pobreza com diferentes consequências, como a baixa 

participação em instituições de educação, formação e uma instabilidade na 

participação no mercado de trabalho. Nesse sentido, o território vem ampliando 

a vulnerabilidade social, isolados no bairro, seja por falta de dinheiro ou pela 

distância do centro da cidade esses jovens têm sua sociabilidade e sua rede 

social restringida.  
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O jovem de Nova Brasília convive com uma expansão de espaços de 

consumo e a ampliação do comércio nas proximidades com acesso a bens e 

serviços, que satisfaz a necessidade imediata dos jovens, o que vai provocando 

deslocamentos, alterando mercados e valores imobiliários e redefinindo as 

dinâmicas locais do tradicional mercado formal informal, com práticas e circuitos 

que alteram escalas de distância e proximidades (TELLES, 2010).  

A maioria dos jovens entrevistados circulam mais dentro do bairro, 

principalmente os na condição “nem nem”. A saída do bairro está mais 

relacionada com a visita a amigos em outros bairros ou cidades, mas não 

conseguem identificar que a redução de contatos para fora dos bairros pode 

contribuir com o aumento da vulnerabilidade social e/ ou representar uma forma 

de segmentação social. Os jovens universitários ressaltam que a falta de 

dinheiro, o capital econômico, é que dificulta a saída do bairro, mas demonstram 

interesse por cinema, teatro e outros circuitos culturais externos ao espaço de 

moradia.  

Os dados desta pesquisa demonstram que a família é importante com o 

seu trabalho de instituição para favorecer a crença num projeto individual. No 

contexto de desemprego, de perda de direitos no mundo do trabalho, a família 

continua sendo central na trajetória dos jovens e alguns pontos de virada 

acontecem com o incentivo dessa instituição. Ela permanece como ancoragem 

principal da socialização dos jovens, não se detendo apenas no processo de 

socialização primária.  

Em especial nas camadas populares, a família se configura como espaço 

acolhedor, que garante a segurança e previne riscos de isolamento social, que 

decorrem do desemprego e da territorialização do tráfico nos bairros. No entanto, 

é preciso compreender que essas famílias se estabelecem em um determinado 

espaço físico, onde a segregação socioespacial atua diretamente na formação 

dos grupos e das identidades.  

Ao estudar o jovem “nem nem” para perceber o como a estrutura de 

oportunidade se materializa na periferia, tivemos que nos debruçar sobre essa 

temática, que ainda é pouco estudada nas ciências sociais. A partir daí o que se 

observou desde o início foi a voga das leituras midiáticas centradas em duas 

vertentes: a) o primeiro de que é uma questão geracional, logo é lamentável está 
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em 25uma sociedade com um grande contingente de jovens que estão distantes 

das instituições integradoras; b) a outra vertente reconhecia o grande número de 

mulheres na condição “nem nem”, mas defende a tese que isso só é preocupante 

se não for resultado de uma escolha dos sujeitos.  

Busquei discutir o que determina as escolhas, a partir da complexa 

relação estrutura e ação na trajetória dos sujeitos. O percurso de vida das 

pessoas está sempre atrelado à sua posição no espaço social, sua disposição 

para ação é construída considerando também a classe, a cor/raça e o gênero. O 

gênero torna-se a categoria analítica mais importante para se compreender o por 

que há um contingente maior de jovens mulheres na condição “nem nem”.   

Diferentes processos estruturais influenciam fortemente as trajetórias dos 

jovens. O habitus que produz uma certa regularidade nas suas práticas, no 

momento de tomada de decisão para continuar estudando, ou deixar de estudar 

e trabalhar tem origem na relação entre aspectos objetivos e subjetivos.  

Os dados frios geralmente apresentam o jovem “nem nem” como 

sinônimo de um fracasso e o jovem universitário como o ícone da superação, da 

resiliência. Mas, a partir das entrevistas, uma leitura do percurso, do cotidiano 

desses jovens, verificamos que, nos diferentes percursos, há uma mediação 

constante dos sujeitos, que não se trata de uma simples escolha pelo fato de ser 

jovem. Não é uma simples questão geracional. Assim, tanto a interrupção dos 

estudos, o estar fora do trabalho, quanto ser um jovem universitário são trajetos 

distintos que se encontram lá no espaço de moradia.  

Aqui, sujeitos sem disposição para a instituição escolar desenvolveram 

um outro modo de vida, que lhes parece mais importante para o seu universo. 

Se o sujeito age a partir de um senso prático, ele reconhece que, no campo em 

que ele está localizado, o título escolar, que é um capital cultural materializado, 

utilizado na luta nos diferentes campos, como estratégia de reprodução, na sua 

realidade não é suficiente. Embora todos os entrevistados reconheçam, no 

discurso, que precisam, no mínimo, concluir o Ensino Médio, para ter uma melhor 

colocação no mercado de trabalho. Trazem em suas práticas, estratégias que 

preferem a inserção no mercado de trabalho à continuidade dos estudos.   

                                            
25  
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A apropriação do lugar, permite aos seus proprietários o acesso às 

categorias de ganho de localização (BOURDIEU,1997). Os jovens de Nova 

Brasília têm acesso aos ganhos de posição de classe, quando podem utilizar o 

bairro de Itapuã, como seu endereço.  

Com a pesquisa, foi se confirmando o quanto que a estrutura de 

oportunidades permanece a mesma de tempos atrás. Para a classe pobre da 

periferia, aqui, na análise concentrada na situação da juventude temos: as 

escolas situadas na periferia são aquelas com mais baixo índice de rendimento, 

o estigma territorial dificulta a inserção no trabalho, a situação de violência, a 

territorialização do tráfico de drogas desencadeia uma nova mobilidade 

intraurbana, um afastamento ainda maior entre os bairros, fronteiras são 

erguidas. E, além de tudo isso, a distância centro-periferia continua sim tendo 

efeito no processo de segmentação socioespacial.26  

As vivências nas mesmas condições objetivas, organiza, no indivíduo, um 

sistema de disposição de práticas, um princípio de todas as escolhas. Nesse 

sentido, podemos questionar a escolha da jovem mulher em permanecer na 

condição “nem nem”.  

Os jovens universitários, no seu espaço de moradia, incorporam 

disposições, a partir das experiências no seu espaço social e, quando começam 

a circular em outros campos, ocorre uma reestruturação do habitus. Isso não é 

algo que depende apenas do agente, as práticas são fruto da posição no espaço 

social reificado onde se apresenta com a distribuição de bens e serviços no 

espaço físico. Os jovens sentem a necessidade de ajustar suas práticas, ao 

ingressarem em outros campos, a exemplo daqueles que entram na 

universidade e aqueles que estão na condição “nem nem” com fronteiras à serem 

ultrapassadas.   

Assim, o efeito do lugar na trajetória de educação e trabalho do jovem 

permite compreender como os indivíduos atuam enquanto sujeitos do seu 

processo de formação, a partir da mediação necessária para se contrapor à 

determinação da segregação residencial e escolar.  

                                            
26 Segmentação socioespacial para compreender que mesmo com o saneamento, a 

urbanização, a melhoria da moradia nas favelas( nas periferias), na sociedade contemporânea  
permanece o reconhecimento social da existência de mundos socialmente distantes. ( 
RIBEIRO,2005) 



205 
 

Nessa perspectiva, é que  o território importa para se compreender o 

percurso dos jovens na periferia da cidade a as distintas maneiras de se construir 

uma trajetória em um bairro com alto índice de violência, mas próximo a uma 

região central, o que desencadeia um sentimento maior de pertença a vida 

urbana e o outro bairro distante do centro, que nunca foi alvo de projetos 

direcionados para os jovens que têm uma sociabilidade mais centrada no bairro 

o que reduz o sentimento de pertencimento a vida  na cidade como um todo. 

Além de tudo, é também o lugar de muitas famílias estabelecerem estratégias 

para lidar com as fronteiras visíveis e invisíveis, legais e ilegais.   
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 APENDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA- FFCH/ PPGCS   

PESQUISA:  As   Fronteiras do lugar na Vida dos Jovens  

Nome do Entrevistado: _________________________data: ____/____/___   
Bairro:__________ ________________________________; Rua:  
_______________ Tel.:_____________________  

I – Identificação dos residentes:  

Vamos falar das pessoas que moram em sua casa e o grau de relação que 

você tem com eles.  

  Rela 
ção 
com  
o 

chef 

e  

Se 

xo  
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de   

Cor/r 

aça  
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civil  
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fício  
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Reli 

gião  

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

Instruções para preenchimento  
Parentes co  Sex 

o  
Cor/ra ça  Estado  

civil  
Rend 
a  
mens 
al  

Escolaridade  Religião  Benefício  

(1) pai   
(2) mãe     

(3) cônjuge  
(4) filho  

(1)  
 Fe 
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(2)  
Ma 

(1)Pre to  

(2)  
branc 

(1) 
solteiro/a  

(2)  
casado/a  

(1) 
até 1 
sm  

(2)  
01 a  

(1) analfabet 
o  

(2) ( lê e 
escreve  

(3) 1º grau 
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(1) católica  
(2) protestan 

te  
(3) candombl 

é  
(4) espírita  

(1)Pension 
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(a)  

(5)padrs ato,  
madrast a  

(6).  
avó,avô  
(7) sobrinho  

(8)primo   
(9) tio (a)  

  

sc  

  

o  

(3) pardo  

(4) índio  

(3)Divorci 
ado/  
Separado/ 
a     

(4)  
Viúvo/a  

  

2 sm  

(3)  
02 a  
3 sm  

(4)  
04 a 5  

  

(4) 1º grau 
compl  

(5) 2º. grau 
incomp  

(6) 2º. grau 
compl  

(7) 3º. Grau 
incompl  

(8) 3º. Grau 
compl  

(9) Préescola  

(5) outra  família  

(3)Bpc  

(4) outros  

  

  

  

I - ATRIBUTOS PESSOAIS DO ENTREVISTADO:  

02. Local de Nascimento  

(     ) Salvador  (     ) Outra cidade da Bahia  (     ) Outro Estado, qual? 

___________________  

03. Há quanto tempo você reside em Salvador? _________ anos.  

  

II – Educação / TRABALHO  

04. Você já concluiu o Ensino Médio?   

Sim (    )           Não (      )  Ir para questão 05  

05. Como foi a trajetória escolar?  Teve dificuldades de acesso a escola? 
Precisou, em algum momento conciliar estudo e trabalho?   

06. Como está a conclusão do Ensino Médio? Quais a s dificuldades 

enfrentadas?  

07. O entrevistado trabalha?  

(    ) Sim    (     )  Não ( vai para questão 9)  

7.1 Ocupação Fixa (Serviço Público, empresa, Descrever, o que faz)?  

(    ) Sim   (    ) Não  
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8. Ocupação temporária (Descrever, o que faz)?  

(    ) Sim   (    ) Não  

9. Está à procura de trabalho?  

10. Quais as dificuldades encontradas para inserção no Mundo do Trabalho 

?  

11. Como percebe a importância da educação formal na sua vida?  

12. Se já abandonou os estudos? Por que?  

III - MOBILIDADE URBANA: BAIRRO / CENTRO DA CIDADE  

13. O que você costuma fazer no bairro? Vocês costumam se divertir no 
bairro ou saem para outros lugares?   

14. Quais  locais da cidade costumam frequentar? E quais os motivos de 
frequência ao centro da cidade? Indicar por ordem de importância.  

15. De onde é a maior parte de seus amigos; do bairro, da escola, do trabalho 
ou de outros bairros? Vocês participam de algum grupo (cultural, esportivo, 
religioso, político) ou associação de bairro?  

16. Para que vocês costumam sair do bairro: para ir a escola, ao trabalho, 
passear ou por outros motivos?   

17. Antes de mudar-se para esse bairro onde morava? Qual(ano) e por qual 
motivo veio morar nesse bairro?  

18. Vocês costumam ir ao centro? Quais os lugares do centro que vocês 
mais gostam? Vocês se sentem à vontade nesses lugares?  E em outros lugares 
da cidade?  

20. Como o lugar que você mora é   visto pelos moradores de outros bairros 
da cidade?  

21. Morar neste bairro já dificultou o seu acesso a educação, lazer ou 
trabalho? Você já precisou mentir sobre seu local de moradia?   

22. Como as pessoas reagem quando você diz onde mora ? Isto prejudica 

você?  

23. Você já deixou de ir a algum lugar por causa da violência, falta de 
dinheiro, falta de informação ou por algum outro motivo? Se sim, quais foram 
estes lugares?   

24. Há lugares na cidade que vocês não vão, mas que gostariam de ir? Por 

que?  
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IV percepção da desigualdade  

25. Na sua opinião, como a desigualdade social se apresenta em Salvador?  

26.Quais diferenças você percebe entre o percurso de vida dos jovens que 
moram na periferia em relação aqueles que moram em outros bairros e de 
outras classes sociais?  

27..Você acha que o jovem que mora no aqui tem o mesmo acesso ( trabalho, 
lazer, cosumo, etc) que os jovens que moram em outro lugar, ou em um bairro 
mais próximo do centro? Por que?   

28.Ao que você gostaria de ter acesso?  

29.Existem problemas de segurança no seu bairro? E situações de violência? 
Em relação ao passado melhorou ou piorou? Como?  

25. Qual seu maior sonho? Quais os planos para o futuro? 
 
 

26. Questões relevantes relacionadas à entrevista: 
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APENDICE B -  Fotos apresentadas pelos jovens entrevistados para apresentar 

o seu lugar de moradia  

  

  

A jovem informa que escolheu a foto por que representa a existência de 

atividades que existem no bairro e são meios de transformação social.  

  

Foto de Paula Fróes  
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Um dos entrevistados apresenta a foto como a forma que da sua janela 

consegue perceber o seu bairro- Santa Cruz.  

  

Foto de estudante da Santa Cruz   

  




