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O JOVEM E A VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

MARIA SILVA DE SOUZA 
 

RESUMO 
 
O presente artigo revê os aspectos da violência desde a perspectiva social e especificamente a 
relação do jovem com a violência na sociedade brasileira. Para tanto, realizou-se um estudo 
sobre a literatura pertinente, caracterizando-se como uma pesquisa bibliográfica, onde adota-
se o método reflexivo, a fim de interpretar o posicionamento dos autores consultados. A 
reflexão sobre o referido tema foi direcionada com base no questionamento, previamente 
elaborado, buscando os motivos que levam os jovens a praticar atos violentos. Nesse sentido, 
o estudo mostra uma diversidade de aspectos, os quais estão associados às suas próprias 
características, à cultura brasileira, às políticas sociais públicas e também à estrutura familiar 
e educacional, uma vez que deixam a desejar, no que e refere à adequada atenção e 
necessidades do jovem.  
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THE YOUTH AND VIOLENCE IN BRAZILIAN SOCIETY 

 
 

MARIA SILVA DE SOUZA 
 

ABSTRACT 
 
This paper reviews aspects of violence from a social perspective, especially the relation of 
youth to violence in Brazilian society. Relevant literature on the subject was studied through a 
bibliographical research. A reflexive approach to the texts was adopted, aiming to interpret 
the positions of their authors. The reflection on the article theme was based on a previously 
formulated question: what reasons can lead youth to engage in violent acts? This study points 
to a diversity of aspects that are associated to the youth's characteristics, to Brazilian culture, 
to public social policies and to family and educational structures, once these come short of the 
expected, namely to what concerns to the adequate attention to the needs of the youth. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Compreender o fenômeno da violência na sociedade contemporânea, supõe analisá-la 

a partir de um referencial teórico-analítico, a fim de entender esse fenômeno em sua 

especificidade, sua complexidade, suas formas em diferentes manifestações, reconhecer a 

articulação entre violência e cultura1.  

Em tempos atuais, a violência social no contexto brasileiro vem, cada vez mais, 

aumentando e atingindo todas as classes sociais e setores em diferentes áreas. Por isso, é vista 

como a grande preocupação da sociedade, em especial com os jovens, os quais têm sido 

apontados como um dos principais protagonistas, principalmente os jovens pertencentes às 

classes marginalizadas, os pobres, os excluídos, que não têm acesso à educação, à cultura e a 

uma vida profissional digna, que possa atender às suas expectativas de vida para o presente e 

futuro como cidadãos.  

Segundo Relatório da ONU, no Brasil, perto de quarenta jovens, entre 15 e 29 anos, 

em cada mil morrem em cena de violência com arma de fogo. Essa situação é vista pela 

sociedade como decorrente da situação econômica da população em idade de risco, pois 

deparam-se com a miséria, o tráfico de drogas e desemprego, os levando ao abismo social.  

As reflexões, apresentadas neste artigo, estão focadas inicialmente no aspecto geral da 

violência social, com o objetivo de embasar o ponto principal, qual seja: o jovem e a 

violência. A partir desse enfoque, reflete-se sobre o que dizem os autores especialistas nas 

áreas sociais e educacionais sobre o tema.  

Portanto, busca-se entender esse fenômeno a partir do significado de violência, desde a 

perspectiva histórica e cultural na sociedade, bem como o fenômeno da violência e o jovem. 

A fim de analisar os dados obtidos na revisão da literatura, utilizou-se o método reflexivo, já 

que permite tecer algumas ponderações sobre o jovem e a violência na realidade brasileira.  

 

ESBOÇO CONCEITUAL DE VIOLÊNCIA 

 

Inicialmente, vale ressaltar o que dizem os dicionários sobre o termo violência. Neste 

sentido, Ferreira2 conceitua violência sob o aspecto jurídico como “um constrangimento físico 

                                                 
1 PEREIRA, Carlos Alberto Messeder et al. Linguagens da violência. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira 
S.A., 1986, p. 1779. 
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ou moral”. Também é conceituado como um ato veemente, resultante do emprego da força 

para a solução de qualquer conflito humano, individual ou coletivo. Pois, muitas das ações 

dos homens supõem uma agressão, física ou moral, ou ainda, aos bens de outros seres da 

mesma espécie, agressões essas que se produzem entre indivíduos ou grupos3. 

É possível ilustrar esse termo a partir do que diz Osório4, que considera a violência 

como a agressividade com fins destrutivos. Neste sentido, Costa5 comunga da mesma ideia de 

Osório e acrescenta que ela pode ser voluntária, deliberada, racional e consciente, ou ainda, 

inconsciente, involuntária e irracional. 

Assim, com base nos significados que dão os autores, extrai-se que o processo da 

violência é amplo, complexo, envolvente, que atinge aspectos diversificados da vida humana, 

como os de ordem sociológica, psicológica e educacional. 

Portanto, a seguir referenda-se a violência desde o aspecto social, tendo-se o jovem no 

contexto da sociedade contemporânea, segundo a visão de especialistas da área social e 

educacional. 

 

VIOLÊNCIA E SOCIEDADE 

 

A situação atual da sociedade, hoje, é que ela se depara e convive com um alto nível 

de violência que atinge todos os setores sociais, reproduzindo-se em quase todos os ambientes 

e segmentos da própria sociedade. Nessa linha de pensamento, destaca-se estudo realizado por 

Testa6, que explica que a violência social como um problema de ordem ética e política. Pois 

bem, o problema da violência na sociedade tem conotações éticas, pois representa um dos 

eixos que pode racionalizá-la e enxergá-la como fenômeno político, significando reconhecer a 

violência como fenômeno patológico e sociocultural inter-relacionados7. 

Nesse sentido, Rocha et al.8 argumentam que a ética faz parte das diferentes culturas e 

sociedades e, é através dela que a sociedade constrói seus valores, padrões de condutas e o 

conjunto de valores éticos que norteiam as relações subjetivas entre as pessoas e a própria 
                                                 
3 AGÜERO CÁCERES, José; Amaro Pita, Antonio; Anaya Marin, Júlio et al. (Colaboradores). Léxicos: 
Ciencias de La Educación – Psicologia. Printed in Spain. Madri: Santillana S.A., 1989. 
4 OSÓRIO, L.C. Violência na contemporaneidade: uma abordagem bio-psico-social. In: ARRIETA, G.A. et al. 
A violência na escola. Canoas: Ulbra, 2000. 
5 COSTA, J.F. Violência e Psicanálise. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986. 
6 TESTA, Antonio Flávio. A violência social no Brasil. Jornal de Brasília – DF. Disponível em: 
<professortesta.blogspot.com/2009/03/violência-social-no-brasil.html>. Acesso em: 17 mai. 2011. 
7 NUMERIANO, Roberto. Ética e violência. Disponível em: 
<http//www.robertonumeriano.com/artigo_eticaeviolencia.html>. Acesso em: 17 mai. 2011. 
8 ROCHA, Ronai Pires da et al. Ética e violência. Disponível em: 
<http//www.filosofiaufsm.blogspot.com/2005/11/ética-e-violencia.html>. Acesso em: 17 mai. 2011.  
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formação cultural e social. Desta forma, é importante incluir a ética na discussão da violência 

e enxergá-la como fenômeno que deve nortear e embasar as políticas públicas. 

Argumenta Testa9 que a violência, na sociedade brasileira, se manifesta a partir do 

desrespeito à vida humana; no meio familiar pela falta de imposição de limites 

comportamentais aos filhos, para que estes possam conviver pacificamente na sociedade. 

Acrescenta Testa10, a ética atualmente passa por uma crise em nossa sociedade, 

manifestando-se pela carência de princípios humanitários e solidários, sentidos pelas 

categorias sociais mais desprotegidas. Entre esses, os mais pobres, idosos, crianças e 

mulheres, populações essas que são mais vulneráveis a atos de violência; onde o estado, 

corresponsável pela segurança pública, isto é, segurança a todos os indivíduos, não consegue 

aplicar um sistema eficaz que garanta uma sensação de segurança para os integrantes das 

comunidades.  

Segundo informa Santos11, com base nas ideias de Ianni12, Harvey13, Castel14, 

Giddens15 Jameson16, Souza Santos17, é preciso considerar e compreender que com as 

mutações sofridas pela sociedade contemporânea, novas questões mundiais surgem na 

formação da sociedade mundial, a era da globalização. Essas questões se apresentam de forma 

articulada e análoga em diferentes sociedades, “analogamente aos objetos e paradoxalmente 

fundado nos problemas sociais como a violência, as discriminações, o racismo, a exclusão 

social e a pobreza, os problemas do meio ambiente e a questão da fome”18. 

                                                 
9 TESTA, Antonio Flávio. A violência social no Brasil. Jornal de Brasília – DF. Disponível em: 
<professortesta.blogspot.com/2009/03/violência-social-no-brasil.html>. Acesso em: 17 mai. 2011. 
10 Idem. 
11 SANTOS, José Vicente Tavares. Violência e conflitualidade. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2009 (Série 
Sociologia das Conflitualidades, 3) 
12 IANNI, Octávio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1992. 
13 HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. In: SANTOS, op. cit. 
14 CASTEL, Robert. A escolha do Estado Social. Revista Sociologia. PPG. Sociologia na UFRGS. Porto Alegre, 
n. 3 (“Dossiê: Sociedade Civil e Estado Social”), p. 18-34, jan./jun. 2000. In: SANTOS, op. cit. 
15 GIDDENS, A. Para além da esquerda e da direita. São Paulo: UNESP, 1996. In: SANTOS, op. cit. 
16 JAMESON, Frederic. Espaço e imagens: Teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de Janeiro: UFRJ, 
1994. In: SANTOS, op. cit. 
17 SOUZA SANTOS, Boaventura. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: 
Cortez, 2000. In: SANTOS, op. cit. 
18 SANTOS, op. cit. 
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Lembra, ainda, Santos19, as ideias de Ianni20, que diz: 

 

A interpretação da sociedade global está apenas no início. [...] Tanto assim que se 
coloca a possibilidade de se construírem novos conceitos, categorias, leis ou 
interpretações sobre as relações, os processos e as estruturas de dominação e 
apropriação, antagonismo e integração desenvolvidos no âmbito da sociedade 
global. 

 

Nessa perspectiva de tantas mutações da sociedade contemporânea, com novos 

conceitos para interpretar e entender os aspectos sociais, surge a violência como nova questão 

social mundial, que provoca mudanças no poder político do Estado. 

Neste sentido, acredita Giddens21, 

 

[...] que se possa assumir que todas as formas de violência devem ser minimizadas 
tanto quanto possível, sejam elas legitimas ou ilegítimas [...] a tendência das 
autoridades governantes no sentido de assegurar um monopólio dos meios de 
violência não deveria ser equacionada como recesso cada vez maior à violência. 

 

Para Pereira et al.22, na dinâmica cultural do mundo contemporâneo, a violência é vista 

como uma forma de expressar conflitos e interesses diferenciados, os quais emergem na 

forma de manifestações socioculturais. Nessa perspectiva, os conflitos são evidentes e surgem 

nos consumos, na produção cultural, nos estilos de vida da população. 

Interpretando-se os dizeres dos autores citados, que definem a violência na sociedade 

contemporânea, pode-se verificar que a essência da violência se encontra nos processos de 

formação da cultura, da sociedade mundial, onde foi se disseminando em diferentes países e 

evoluiu, segundo as mutações sofridas por essas sociedades e, em especial, com a 

globalização e as políticas adotadas nos países.  

No caso do Brasil, com a política neoliberal, na qual o governo adota como técnica a 

regulação e controle social. Também, o fenômeno da violência precisa ser entendido a partir 

da compreensão da dinâmica cultural e políticas sociais. Portanto, a violência é um termo 

muito controvertido, complexo e amplo, pois hoje atinge praticamente todos os setores da 

vida dos brasileiros, sejam esses familiares, educacionais e ou profissionais.  

                                                 
19 SANTOS, José Vicente Tavares. Violência e conflitualidade. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2009, p. 22-23. 
(Série Sociologia das Conflitualidades, 3). 
20 IANNI, Octávio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1992, p. 176. 
21 GIDDENS, A. Para além da esquerda e da direita. São Paulo: UNESP, 1996, p. 260. In: SANTOS, op. cit., p. 
25. 
22 PEREIRA, Carlos Alberto Messeder et al. Linguagens da violência. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
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Nesse contexto, Minayo23 refere que a violência é um fenômeno histórico-social 

construído pela própria sociedade e por isso pode ser desconstruída. No entanto, essa 

desconstrução envolve a sociedade em geral, desde aspectos físicos, mental, emocional, ético, 

espiritual, econômico, jurídico, político, entre outros. Nesse sentido, o autor aponta como 

inegável o papel da formação intelectual e moral das novas gerações. 

 

O JOVEM, CARACTERÍSTICAS E A VIOLÊNCIA 

 

Para compreender o ato de violência no jovem, acredita-se que é preciso conhecer as 

características dos mesmos, pois só se entende um fato ou um individuo e suas ações quando 

se conhece algo sobre ele. Por essas razoes, acredita-se necessário tecer algumas 

considerações sobre as características do jovem. 

No parecer de Carvalho24 o jovem é marcado pela ambivalência, convivências 

contraditórias sobre sua emancipação e subordinação, por isso, sempre entra em choque e 

busca negociação. Por outro lado, apresenta vulnerabilidade nas suas opiniões, fato esse que, 

muitas vezes, o leva a ceder às regras impostas por outros ou grupos de adolescentes. 

Solari25 refere como características do jovem adolescente as transformações biológicas 

que ocorrem e que se configuram como um fenômeno social e, assim sendo, é profundamente 

influenciado pelas considerações e mitos que a sociedade faz de si. 

Outra característica dessa fase é, sem dúvida, seus problemas e interesses, preocupado 

na busca de valores e significados, como o de achar um caminho válido para o 

equacionamento dos problemas humanos. Também a escolha de uma profissão é significativa 

nessa fase, pois acredita que a conquista de uma profissão lhe trará a valorização de si perante 

o grupo. 

                                                 
23 MINAYO, M.C.S.; SOUZA, E.R.. É possível prevenir a violência? Reflexões a partir do campo da Saúde 
Pública. Ciências e Saúde Coletiva, v. n.4, p. 7-32, 1999. In: MILANI, Feizi M. Adolescência e violência: mais 
uma forma de exclusão. In: Educar em revista, 15, 1999, UFPR, p. 101-114. 
24 CARVALHO, Cristina Isabel. Ambientalismo e juventude: o sujeito ecológico e o horizonte da ação política 
contemporânea. In: NOVAES, Regina; VANNUCHI, Paulo (orgs.). Juventude e sociedade, trabalho, 
educação, cultura e participação. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. 
25 SOLARI, Aldo E. Algumas reflexiones sobre La juventud latinoamericana. Santiago de Chile, Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 1971. In: MOSQUERA, Juan Jose Mourinho. 
Adolescência e aprovação. A auto-estima no adolescente. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 1977. 
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Por outro lado, Pikunas26 argumenta que o adolescente precisa de novas experiências 

que lhe proporcionem segurança, status social, adequação física e psicológica, em busca de 

seus objetivos como sua maturidade social e emocional, tolerância e sentimentos de 

adequação, autocontrole, sentimento de aceitação, sociabilidade, expressões construtivas e 

criativas das emoções. 

No panorama acima descrito, inclui-se também as ideias de Erikson27, ao comparar a 

juventude a características “moratória psicossocial” por ser uma fase de “confusão de 

identidade”, que se estabelece nessa fase: 

 

Inevitável num período da vida em que o corpo muda radicalmente suas proporções, 
em que a puberdade genital inunda o corpo e a imaginação com toda a espécie de 
impulsos, em que a intimidade com o outro sexo se aproxima [...] e em que, enfim, o 
futuro imediato [...] coloca (a pessoa) diante de um número excessivo de 
possibilidades e opções conflitantes. 

 

Essas características da juventude, apontadas por Erikson, são os aspectos que geram 

no jovem adolescente a necessidade de participar de grupos em detrimento de seus ideais e, 

assim, capazes de se tornarem intolerantes e cruéis, principalmente quando excluídos do 

grupo que escolheu participar.  

Essa vulnerabilidade do jovem faz com que seja inevitável desencadear atitudes 

agressivas e desdém para com o outro, além de levá-lo ao uso de drogas, álcool, violência e se 

tornar um portador do DST/AIDS, entre outros. Nesse sentido, a família e a escola têm papel 

significativo na condução do desenvolvimento do jovem, promovendo seu bem estar através 

das interações pais e educadores, podendo transmitir-lhe crenças e práticas vinculadas ao 

meio social, essenciais à construção do sujeito.  

Das reflexões sobre o posicionamento dos autores citados, extrai-se que o jovem em 

suas características é, sem dúvida, um sujeito vulnerável a desencadear um processo violento, 

quando não bem conduzido e respeitado no seu mundo biológico, físico, psicológico e social. 

Portanto, a seguir, discorre-se sobre o jovem e a violência no contexto brasileiro, suas 

consequências tanto para as famílias e cultura como para a própria sociedade. 

                                                 
26 PIKUNAS, Justin. Human development a science of growth. New York, McGraw-Hill Book Company, 1969 
apud MOSQUERA, Juan Jose Mourinho. Adolescência e aprovação. A auto-estima no adolescente. 2.ed. Porto 
Alegre: Sulina, 1977, p. 30. 
27 ERIKSON, E.H. Identidade, juventude a crise. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976 In: MILANI, Feizi M. 
Adolescência e violência: mais uma forma de exclusão. In: Educar em revista, 15, 1999, UFPR. 
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A VIOLÊNCIA E O JOVEM 

 

Ao falar-se de violência em relação à juventude, faz-se necessário retornar na linha do 

tempo ao contexto histórico do mundo em diferentes culturas e sociedades, onde a violência 

sempre existiu. O Brasil não foge à regra, pois é nesse contexto que o jovem se desenvolve e é 

possível que sua história esteja relacionada às diferentes faixas etárias, pelas quais esses 

jovem passaram, assim como suas vivências sociais, culturais e educacionais. Portanto, o 

jovem é fruto dessa sociedade cujo fenômeno da violência, a cada dia e a cada década, se 

acelera, possivelmente em função dos efeitos causados pelos processos de fragmentação 

social e da exclusão econômica e social em que vive a maioria da população de baixa renda. 

Geralmente, é daí que emergem as práticas de violência, tomadas como norma social, em 

muitos grupos da sociedade e presentes em muitas dimensões da violência social28. Nessa 

perspectiva, tem-se uma humanidade que conta com mais anos de guerra do que de paz, mais 

de violência do que amor29. 

Para Levisky30 os jovens ou adolescentes são preparados para a violência desde a 

infância. Afirma que há crianças que maltratam, há crianças que matam porque precisam 

eliminar suas dificuldades. 

Na sociedade brasileira contemporânea, segundo Soares31, a violência na juventude se 

dissemina entre jovens pobres e negros, do sexo masculino, entre 15 e 24 anos, vítimas da 

insensatez da própria sociedade e dos poderes públicos, que deixam os jovens à margem da 

própria sociedade, em que meninos (as) sem perspectiva e esperança tornam-se presas fáceis 

do tráfico de drogas e armas. Consequentemente, passam a matar indiscriminadamente até 

pessoas de suas próprias famílias (irmãos, pais, etc.). 

Complementa Soares32, no Brasil 45 mil brasileiros são assassinados por ano. Isso 

ocorre pelo drama da desestruturação familiar, desemprego, degradação da autoestima, da 

falta de acesso à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

                                                 
28 SANTOS, José Vicente Tavares. Violência e conflitualidade. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2009, p. 22-23. 
(Série Sociologia das Conflitualidades, 3) 
29 KRYNSKI, Stanislau. O Adolescente e a Violência: Um Processo em Busca da Identidade. In: LEVISKY, 
David Léo (Org.). Adolescência e violência: consequências da realidade brasileira. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1997. 
30 LEVISKY, idem. 
31 SOARES, Eduardo Luiz. Juventude e violência no Brasil Contemporâneo. In NOVAES, Regina; 
VANNUCHI, Paulo (orgs.). Juventude e sociedade, trabalho, educação, cultura e participação. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2004. 
32 SOARES, idem, p. 131. 
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Exemplo dessa situação são as favelas do Rio de Janeiro, onde os jovens aspiram usar 

e consumir materiais de marca estrangeira, iguais aos que jovens de classe social alta usam33.  

Possivelmente, o jovem se sinta valorizado muito mais pelo que consome do que pelo 

que produz. Portanto, para o jovem é decisivo tornar-se importante e ter um lugar social, 

principalmente para aqueles jovens que se sentem excluídos. Essa situação é uma das causas 

da violência social, produzida também pela consciência das possibilidades e dos direitos, o 

que seguramente exerce papel importante na configuração da violência34. 

Santos35 abordando as ideias de Ohsoko (1997); Charlot (1997) lembra ainda, outro 

tipo de violência a que acontece nas escolas, onde os jovens são vistos como os principais 

atores. Para ele, a violência praticada pelos jovens nas escolas é uma questão social mundial, 

pois observam-se ataques contra pessoas, roubos, furtos, depredações ao patrimônio e 

assassinatos, configurando-se como uma situação de conflitualidade, colocando em risco a 

função da escola. Assim sendo, é considerada como fenômeno da sociedade.  

Em relação à violência, Debarbieux36 argumenta que o prolongamento de 

adolescência, o medo do desemprego e os novos modelos familiares geram uma crise de 

identidade entre alunos e professores, uma vez que esses alunos estão enfrentando conflitos. 

Portanto, essa crise tem relação com adolescentes considerados excluídos da sociedade.  

Debarbieux37, em seus estudos sobre a violência nas escolas, identificou três tipos de 

violência na escola: violência penal, dos crimes e delitos; as incivilidades e o sentimento de 

insegurança. Dessa forma, para ele, existe correlação entre violência e exclusão social, uma 

vez que se observa uma crescente nos crimes e violência no âmbito escolar contra professores 

e colegas. Hoje, essa violência verbal, física e psicológica é conhecida como bulliyng.  

Da mesma forma, estudos realizados em escolas municipais de Porto Alegre, mostram 

que os jovens que vivenciam a exclusão das oportunidades econômicas e de prestigio social 

são os mais afetados em sua autoestima e perspectivas de futuro, pois vivem a desesperança 

em relação às promessas de futuro38.  

                                                 
33 ZALUAR, Alba. A globalização do crime e os limites da explicação local. In: VELHO, Gilberto; ALVINO, 
Marcos (orgs.). Cidadania e violência. Rio de Janeiro: UFRJ, FGV, 1996. 
34 PERALVA, 2000, in: CRAYD, Maria Carmen; GONÇALVES, Liana Lemos. Medidas sócio-educativas: da 
repressão á educação a experiência do Programa de prestação de serviços à comunidade da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 
35 SANTOS, José Vicente Tavares. Violência e conflitualidade. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2009, p. 22-23. 
(Série Sociologia das Conflitualidades, 3) 
36 DEBARBIEUX, Eric. La violence em milieu scolari. 2 Le désordre dês choses. Paris: ESF, 1999, p.47 apud 
por SANTOS, José Vicente Tavares. Violência e conflitualidade. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2009, p. 22-23. 
(Série Sociologia das Conflitualidades, 3) 
37 DEBARBIEUX, idem. 
38 SANTOS, op. cit. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Como reflexão final, com base no posicionamento dos autores, citados nesse artigo, 

sobre a violência e o jovem, a análise permite tecer algumas considerações em nível de 

conclusão.  

Portanto, infere-se que o processo da violência na sociedade envolve aspectos 

diversificados, é complexo, controvertido, histórico e tem seu início nos primórdios das 

civilizações, desde os povos mais antigos aos mais contemporâneos. Desta forma, a violência 

entre os povos cresceu de maneira vertiginosa, principalmente com as mutações por que 

passaram as sociedades, agravando-se com o processo da globalização e as políticas 

neoliberais no Brasil.  

Esse crescimento da violência atinge, hoje, todas as classes sociais e diferentes setores 

da sociedade, onde o jovem está inserido e é a principal vítima, em especial, aqueles que 

pertencem às classes mais desprovidas. Não há perspectivas de vida melhor, de acesso à 

escola, ao trabalho, ou seja, respostas às suas expectativas e necessidades como: saúde, 

habitação, segurança, informação, conhecimento e a própria inclusão na sociedade. Essa 

situação possivelmente ocorra em função das políticas públicas sociais, que não conseguem 

atingir seus objetivos. Pode ser atribuída também à própria cultura familiar e educacional, que 

deixam a desejar quanto à formação do jovem, valores, ética e conhecimento. Urge que sejam 

tomadas medidas enérgicas, reestabelecendo os limites, assim como, uma política voltada ao 

atendimento dessa camada social numerosa, que está se perdendo. É possível, pois, que essas 

carências, vividas pelos jovens, provoquem a violência na juventude, conforme opina 

Santos39. 

Por último, a grande maioria dos programas instituídos pelas políticas públicas sociais 

não têm alcançado seu objetivo, como o de diminuir a violência na sociedade ou no jovem, já 

que uma boa parte desses jovens sentem-se excluídos do processo de desenvolvimento social 

do país. Prova de que a eficiência da ação dessas políticas possivelmente esteja contemplando 

apenas alguns distintos setores da sociedade. As políticas sociais, educacionais e familiares, 

incluindo sem dúvida, os meios de comunicação através da mídia, devem alcançar todos os 

segmentos sociais, sob pena de termos que assumir o ônus no futuro.  

 
                                                 
39 SANTOS, José Vicente Tavares. Violência e conflitualidade. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2009, p. 22-23. 
(Série Sociologia das Conflitualidades, 3) 
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