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 RESUMO 

Este trabalho estuda a violência e o consumo sob o olhar de meninos 

menores de idade da periferia de Porto Alegre. O tema é relevante, pois muitas 

pesquisas destacam o crescimento da violência no Brasil e, sobretudo, associada ao 

consumo. Para tanto, utilizou-se a metodologia de vertente qualitativa e optou-se 

pela execução de uma pesquisa teórico-empírica, envolvendo a interpretação de 

dados coletados através de pesquisas bibliográficas e documentais. Também por 

meio de pesquisa de campo (grupo focal) o processo investigatório em questão teve 

como unidades sociais de estudo alunos da Escola Aberta – Vila Cruzeiro do Sul, 

situada na Vila Cruzeiro do Sul, periferia de Porto Alegre. 
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ABSTRACT 

 This work studies the violence and consumption from de eyes of underage 

from Porto Alegre’s peripheries. The theme is relevant, therefore, many research 

detaches the growth of violence in Brazil and, over all, associate to the consumption. 

Using the qualitative methodology branch, it was executed a theoretical-empirical 

research involving the interpretation of data collected through bibliographic and 

documental research, and also by field research (focal group). The investigatory 

process had as social units of study the students of Escola Aberta – Vila Cruzeiro do 

Sul, located at Vila Cruzeiro do Sul, in the periphery of  Porto Alegre. 

Key words: Consumption. Post-modernity. Violence. Exculsion. 
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INTRODUÇÃO 

As teorias sobre pós-modernidade, entre as quais o estudo de Bauman 

(1997), tangenciam diretamente o consumo e o modo de vida das pessoas no 

mundo contemporâneo, dando a elas a função de consumidores e não mais de 

cidadãos de seus países, já que na contemporaneidade a figura da pátria cultural 

deixa de existir, dando lugar ao grande mundo globalizado, um amplo círculo de 

mercadorias. Neste contexto, como bem lembrou Baudrillard (1995), as identidades 

individuais dos cidadãos são ligadas e guiadas, diretamente, através daquilo que 

vestem, comem e consomem no geral. 

Aspectos muito importantes a serem trabalhados são, segundo Bauman 

(1997), a exclusão e a inclusão dos indivíduos na sociedade de consumo, que 

através de seu poder de compra estão dentro ou à margem dela. Estar à margem 

não significa estar fora do alcance do radar de desejo e fetiche que os produtos 

causam. Pelo contrário, através das mídias e da publicidade os produtos causam 

tanto, ou maior, cobiça aos menos afortunados. O grande problema desta 

engrenagem é que ela trava quando, sob os pilares da irregularidade, os indivíduos 

excluídos forçam as barreiras entre eles e os consumidores ideais. Os invasores do 

mundo maravilhoso do consumo são escorraçados e mantidos em xeque pelo 

Estado, o responsável por mantê-los longe, excluídos, juntos dos outros inaptos. 

O Brasil encontra-se num cenário por vezes contraditório: de um lado, a 

supervalorização da moeda causada pelo Plano Real, segundo Silva (2002), que 

proporcionou aumento no poder de consumo das classes mais baixas e o 

crescimento do desemprego, com forte expansão da informalidade; de outro, a 

profunda desigualdade de renda que sofre a população brasileira. A má distribuição 

dos recursos atravessou os séculos sem solução. Mesmo com os esforços para a 

melhoria da rentabilidade dos brasileiros, o que realmente acontece é o aumento do 

consumo pelos que estão no andar de baixo da economia e isso atesta as 

facilidades ao credito e o boom de vendas à prazo.  

No entanto, a criminalidade toma conta do país. Crianças em tenra fase, 

ainda sem idade escolar, convivem, em meio às favelas e bairros de baixa renda, 

com criminosos, assaltantes, traficantes e muitas armas. As escolas públicas, para 

Caixeta (2002), com pouco auxílio governamental, têm pouco, ou quase nenhum 
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poder de humanização sobre esses indivíduos. Pelo contrário, os criminosos de alto 

escalão comandam essas áreas e lá formam as faculdades do crime, de onde 

centenas de crianças e adolescentes saem sem perspectivas de um trabalho digno, 

vivendo sempre à margem e tentando usurpar as barreiras para serem “incluídos”.  

Ao refletir sobre o fenômeno do consumo na contemporaneidade, a 

questão da violência se apresenta com vigor, fazendo com que se estabeleça uma 

relação direta entre os dois temas. No Brasil, em que pese as diferentes e 

complexas causas para a crescente criminalidade, observa-se que as aspirações e 

os desejos de consumo de moradores da periferia e, até mesmo, de segmentos da 

classe média podem ser importantes fatores para o aumento da violência no país.  

Portanto, diante deste contexto, um questionamento mobiliza esta pesquisa: verificar 

em que medida o consumo é o propulsor da violência que ronda a vida dos jovens 

de baixa renda.  

Para contemplar este questionamento, este estudo tem os seguintes 

objetivos: primeiramente, como objetivo principal, entender a relação do jovem de 

periferia com o consumo. Em segundo, como objetivos específicos, procurar-se-á 

identificar a presença da violência na vida desses jovens; reconhecer os valores que 

permeiam esse público e identificar os fatores que norteiam a inclusão ou não 

desses jovens na vida do crime. 

A vertente mais adequada a presente pesquisa é a Qualitativa, que, 

segundo Bogdan e Biklen (apud BOAVENTURA, 2004), é como uma fonte direta de 

dados, onde o pesquisador se delimita ao objeto principal de seu interesse. Essa 

vertente se faz adequada pelo fato de o objetivo da pesquisa necessitar de 

aprofundamento nas experiências do público. 

O método utilizado foi o Exploratório, que Gil (2002) define como sendo o 

que proporciona maior familiaridade com a questão, sendo ele nutrido de pesquisas 

bibliográficas e entrevistas com as pessoas envolvidas. Esta pesquisa é de cunho 

Teórico-Empírico, teórico através da Pesquisa bibliográfica, empírico através de uma 

técnica de coleta de dados. Markoni e Lakatos (1990) definem a Pesquisa 

bibliográfica como sendo aquela que se utiliza de toda e qualquer bibliografia já 

tornada pública para analisar e entender o objeto de estudo. A técnica de coleta 

mais adequada para a presente pesquisa é o Grupo Focal com uma constituição de 

amostra de oito jovens, menores de idade, moradores do bairro Vila Cruzeiro na 

cidade de Porto Alegre. Para Costa (2006, p. 181), essa técnica consiste numa 
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entrevista coletiva que pretende perceber as tendências comportamentais do grupo 

reunido e tem como objetivo identificar os “aspectos valorativos e normativos que 

são referência de um grupo”. 
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Deitada a pós-modernidade em berço esplendido 

 

Olhando para a história, percebe-se que a sociedade comportou-se de 

maneira diferente em cada época. Na Modernidade, segundo Bauman (1997), a 

sociedade era como o ápice da civilização humana, sendo o conceito da beleza e 

das normas sociais de moral e bons costumes os edificadores das regras de 

comportamento, além de constituírem verdadeiros fatores de inclusão e exclusão de 

um indivíduo à sociedade (cujas categorias seriam as de “limpeza”, “sujeira” e 

“ordem”). A sociedade estaria, então, na modernidade, condicionada ao 

enclausuramento ao seu próprio eixo, em sua própria lei, e quem estivesse fora 

destes padrões deveria ser excluído, varrido como sujeira. 

Segundo Bauman (1997), o pós-modernismo é a mudança de valores que 

regem o habite-se na sociedade. Diz o autor que ainda existem a “limpeza” e a 

“sujeira”, porém com uma nova ordem, àquela que ele chama de “mal estar da pós-

modernidade”, a do consumo. Como revela Baudrillard (1995, p.18), não é só a 

venda de produtos, mas sim a venda de “matéria cinzenta”: a cultura como produto é 

o que nos leva a sermos a sociedade de consumo. 

 

Chegamos ao ponto em que o consumo invade toda a 
vida, em que todas as actividades se encadeiam do 
mesmo modo combinatório, em que o canal das 
satisfações se encontra previamente traçado, hora a 
hora, em que o envolvimento é total, inteiramente 
climatizado, organizado, culturalizado. 
(BAUDRILLARD, 1995, p.19) 

 

Ou seja, na atualidade, o fenômeno do consumo transcende o ato da 

aquisição do necessário e justificável, e torna-se o clima da vida humana. O ser 

acaba se transformando no ter e a “climatização geral da vida” é o acontecimento do 

consumo, do consumir. Segundo Baudrillard (1995), os homens da riqueza acabam 

por, não mais serem rodeados de outros homens, mas sim, serem rodeados por 

objetos que os definem como homens da opulência. 

Neste contexto é preciso entender que o pós-modernismo não é, segundo 

Jameson (1996), um estilo, que simplesmente caracteriza a arquitetura ou as artes, 

mas sim uma dominante cultural. Sendo assim a sociedade de consumo, da qual 
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fala Jameson (1996), é a própria sociedade das mídias e da informação, que não 

identifica mais a fronteira entre a alta cultura e a cultura de massa.  

Numa transformação inédita e espetacular daquilo que não era produto 

para o que hoje é totalmente vendável, a sociedade de consumo, da qual fala 

Jameson (1996), se posta como um resultado da globalização, que por sua vez é a 

conseqüência de um boom da produção em massa da sociedade industrial. Aquilo 

que por hora se passava como um elemento da sociedade sem vínculo lucrativo, 

como as identidades culturais, hoje estão em qualquer mercado popular ou shopping 

center à venda, como um simples tomate de feira ou com o valor de um vinho do 

porto. 

Segundo Klein (2002), toda a opulência e autoridade cultural das grandes 

corporações de hoje foram impulsionadas por uma idéia elaborada nos anos 80 de 

que elas deveriam confeccionar primordialmente marcas, e não simples produtos. 

Logo, os logotipos passaram de pequenos símbolos, marcados nas etiquetas, para 

grandes estampas. 

 

Essa escalada do papel do logo foi tão drástica que se 
tornou, em sua essência, uma mudança. Na última 
década e meia, os logos passaram a ser tão dominantes 
que transformaram essencialmente as roupas no que 
parecem ser portadoras ocas das marcas que 
representam. Em outras palavras, o crocodilo4 metafórico 
veio à tona e engoliu a própria camisa. (KLEIN, 2002, p. 
52) 

 

O branding, segundo Klein (2002), à vista das grandes corporações desde 

a década de 90, não só agregava valor ao produto como se tratava de, 

ambiciosamente, introduzir iconografias e idéias culturais que suas marcas podiam 

refletir, ao projetá-las, imagens e idéias na cultura, como extensões dessas marcas. 

Ainda segundo a autora, a publicidade e propaganda, que antes era 

enfadonhamente informativa, é um veículo que leva a marca, e tudo o que ela 

representa, ao mundo. Se no século XIX os publicitários tinham que, antes de 

trabalhar a imagem de marca, mudar a maneira como a sociedade vivia, hoje eles 

trabalham uma propaganda mais invasiva e agressiva. 

                                                
4 O crocodilo, à que se refere a autora, é a famosa marca da Izod Lacoste, antes usada somente por praticantes de 
golfe e depois, a partir dos anos 80, disseminada pelas ruas do mundo. Deixando de ser uma marca de pura 
ostentação para se tornar moda ativa, estilo de vida. 
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É dentro deste conceito que Bauman (1997) reflete sobre os excluídos na 

sociedade atual. A globalização e sua teoria expansionista geram não só 

consumidores ávidos por novidades, mas também, o que Bauman (1997) chama de 

sujeira da sociedade pós-moderna. Todo o princípio de segurança e de limpeza 

deve pressupor que exista a sujeira, aquilo que está, de acordo com a ordem 

vigente, fora do seu lugar. Mas o que realmente assusta, a cerca da teoria 

baumaniana da exclusão, é que não existe um lugar para os impuros da sociedade 

atual. 

Através de sua sujeira de não consumidor, o estranho, quando invade as 

barreiras da limpeza consumista, acaba com a tranqüilidade e segurança da vida 

diária dos não estranhos. Quando é constatada a presença do estranho a sociedade 

o varre para longe. Sendo o estranho o não possuidor do poder do consumo, 

Bauman afirma:  

 

Aqueles que a expansão da liberdade do consumidor 
privou das habilidades e poderes do consumidor 
precisam ser detidos e mantidos em xeque. Como são 
um sorvedouro dos fundos públicos e por isso, 
indiretamente, do ‘dinheiro dos contribuintes’, eles 
precisam ser mantidos em xeque ao menor custo 
possível. Se a remoção do refugo se mostra menos 
dispendiosa do que a reciclagem do refugo, deve ser-lhe 
dada a prioridade. (BAUMAN, 1997, p.24) 

 

Ou seja, se o estranho, o impuro tentar sobrepor-se às barreiras da ordem 

da sociedade pós-moderna e consumista, acabará imobilizado e com o mínimo de 

auxílio, do Estado, possível. Já que ele, que é desprovido de renda, não pertence à 

higiênica sociedade de consumo, pode e deve se manter na miséria plena. 

Por outro lado, o desejo de inclusão faz com que o indivíduo tente estar 

sempre adequado, para sentir-se parte de algo. Ser adequado, numa ótica pós-

moderna, é estar sob as diretrizes das leis de consumo. Enquanto a sociedade de 

consumo vive sob uma determinada ordem, que é o consumo propriamente dito, os 

meios de alcance ao mais alto padrão são a “cegueira moral da competição de 

mercado” (BAUMAN, 1997, p. 34); ou seja, sem racionalidade o indivíduo age de 

acordo com seu propósito maior, o consumo, e não atende às regras de moralidade, 

ética e respeito. 

Fontenelle (2002) explica que o uso do fetichismo impulsiona o trabalho 

da publicidade a revolucionar o consumo e a sociedade em geral através da imagem 
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de marca, além disso, mostra a transmutação em que, por vezes, a marca usa 

elementos da realidade social para caracterizar-se, e o contrário também é 

verdadeiro. Através disso, pode-se entender porque o indivíduo sente-se seduzido 

pelo consumo, mesmo que o fetichismo não seja uma invenção do capitalismo. 

É para, justamente, manter a ordem de consumo que os produtos 

seduzem e enfeitiçam. Mesmo para os que não podem consumir, a sedução tem 

igual efeito, porém sem o mesmo fim. De acordo com Bauman (1997), a 

criminalidade está crescendo cada vez mais, pois os que não possuem meios, para 

alcançar o frenesi das marcas, tentam alcançá-los diretamente, ilicitamente. Logo, 

os criminosos são frutos da atual sociedade de consumo, inevitavelmente, pois se o 

desejo é criado ele pretende ser saciado e se não há meios cria-se meios, através 

da ausência de limites morais. 

O desejo, diz-nos Bauman (1999), é o imã que atrai o tempo todo o 

consumidor aos produtos, mas esse desejo nunca deve resultar numa satisfação. 

Tendo em vista que a sociedade de consumo pretende sempre buscar a satisfação e 

nunca alcança-la, já que a busca eterna pela ledice é o que mantém o consumidor 

consumindo, pode-se crer que estamos, na sociedade atual, o tempo todo em plena 

flutuação sobre o mundo dos bens. Dessa maneira, discute o referido autor, o 

consumidor precisa de novidades, sensações novas de descobrimento para se 

manter feliz, ou em busca da felicidade.  

Para Bauman (1999), existe uma determinada ordem junto à construção 

de sedução e desejo, que rege a construção eterna de novos desejos, novos 

produtos sedutores. De modo que o consumidor, o alvo desta ordem, nunca fique 

imóvel e continue sempre aspirando algo. É um contínuo satisfazer de prazeres, 

onde não há limites aparentes. Assim, o consumidor, sempre ávido por novidades, 

não racionaliza o poder deste entorpecente, e, enfeitiçado, trata de consumir. 

Mas para que essa ordem funcione, a durabilidade dos produtos também 

teve de ser usurpada. Segundo Bauman (1999), o consumidor nem exige que o 

produto dure. Isso, segundo o autor, reverte a relação entre necessidade e 

satisfação, fazendo com que a primeira deixe de ser a principal. Além disso, a 

postura contemporânea, frente ao vazio existencial do indivíduo atual, dita que se 

sacie quanto mais desejos forem necessários para eliminar qualquer infelicidade. O 

problema disso é a ausência do limite de vontades de consumo, já que a indústria 

consumista produz, constantemente, infinitamente e velozmente, esses desejos.                                                                                                                                               
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Para Bauman (1997), a sujeira da pós-modernidade são os não 

detentores do poder de consumo e eles são os excluídos desta sociedade. Varridos 

do convívio social dos limpos, esses excluídos tentam usurpar a ordem e transgredir 

as barreiras que os separam dos consumidores ideais e é nesse momento que 

surge o papel do Estado, que, para manter a ordem de conforto dos consumidores, 

enclausura os usurpadores, os sujos, nas prisões, acabando, assim, com a liberdade 

espacial dos indivíduos e mantendo-os imóveis. 

A vida perde, assim, seus compromissos e finais eternos, nesta 

sociedade onde o que é definitivo não possui lugar e o que prevalece é a produção 

de lixos, de coisas descartáveis, que Bauman (2004, p.115) chama de “refugo”, que 

deve ter seu lugar marcado no depósito de lixo, em meio a outros excluídos e longe 

da segurança da sociedade de consumo com seus consumidores. 

Para países como o Brasil pensar em excluídos não representa exceção, 

mas uma realidade permanente e presente nas gigantescas favelas e subúrbios das 

grandes cidades. No entanto, em que pese esta realidade marcada pela 

desigualdade, o consumo se apresenta para os excluídos e moradores das periferias 

do país como mola propulsora para transformação de sua funesta realidade.  

 

 Pátria amarga, Brasil!  

  

Durante a década de 90 e início dos anos 2000, o Brasil viveu o sucesso 

da moeda Real, que se deu através da estagflação e o boom do consumo que ela 

provocou. O potencial do consumo no Brasil passou de 235 bilhões de dólares em 

1995 para 425 bilhões em 2000, mostra o economista Lahóz (2002). Mesmo que o 

Real, segundo Lahóz (2002), tenha contribuído para o aumento no poder aquisitivo 

da população pobre do país, as desigualdades não terminaram. Segundo Oliveira 

(2002), o número de desempregados aumentou, somando 7,6 milhões em 1999, 3,1 

milhões a mais que em 1995. E neste mesmo momento o número da população 

economicamente ativa (PEA) teve um crescimento de 6,8%. O que preocupa frente 

aos números eloqüentes que permeiam a questão do desemprego é que, na década 

de 90, os empregos assalariados com carteira assinada diminuíram continuamente, 

dando lugar a informalização. Para o jornalista, nos três setores da economia houve 

déficit de empregos formais. Soma-se a perda de 3% no setor primário (agricultura), 

77,3% no secundário (indústria) e 19,7% no terciário (serviços). 



 10 

A área da Educação, diz Oliveira (2002), registrou altos níveis de ingresso 

e reingresso escolar, mesmo assim, a péssima qualidade da educação pública, um 

grande problema de formação social, continuou a ser uma realidade. Segundo 

Caixeta (2002), os novos entrantes, do ensino fundamental e médio, são de classes 

muito baixas, onde os pais têm nível de escolaridade pequeno ou nulo, o que atesta 

a falta de contato de seus filhos com livros, jornais, revistas e computadores, 

tornando-os menos familiarizados com a leitura e o conhecimento. Isso gerou uma 

queda drástica nas médias dos provões do Enem e do Pisa, mostrando a verdadeira 

face da educação.  

Em 2001, essas médias foram as piores de todas as edições anteriores, 

de acordo com Caixeta (2002). O resultado disso é uma legião de pessoas mal 

sucedidas gerando outra a sua semelhança, isso tanto vindo da família como dos 

professores, pois mestres desmotivados não geram alunos de sucesso. Outro fator 

degenerativo que assola o cenário da educação pública, para Caixeta (2002), é o 

baixíssimo número de concluintes no ensino médio. Estar matriculado não é 

sinônimo de freqüência escolar e até que se prove o contrário, outros meios se 

mostram mais promissores para esse jovens de baixa renda do que a escola.   

Dados mais recentes não desmentem as realidades dos anos passados.  

Segundo Schwartzman (2005), hoje em dia a educação soma os gastos de 5.5% do 

PIB, investimento superior ao da Argentina e Chile, e comparado ao do Japão e 

Itália, mas esses países conseguem resultados muito mais satisfatórios do que o 

Brasil.  

 

Em 2003, aos 16 anos de idade, 16.7% dos brasileiros já 
se encontravam fora da escola; aos 18 anos, 42%. 
Assim, muitos passam pela escola sem aprender a ler e 
escrever, e saem antes de obter a titulação formal que 
necessitam. A má qualidade da educação não afeta a 
todos da mesma maneira: ela atinge, principalmente, as 
crianças oriundas de famílias mais pobres, e as escolas 
não estão preparadas para compensar estas diferenças, 
[...].  Schwatzerman (2005, p. 05). 

 

Mas os índices não melhoram as condições do ensino em função da 

qualidade. De fato as crianças se matriculam na escola e, em sua maioria, até a 

freqüentam, mas saem dela inaptas a ler e escrever, como mostra Schwartzman 

(2005). Segundo a última Pnad, de 2003, 10,6% dos brasileiros com dez ou mais 

anos de idade declararam-se incapazes de ler e escrever. Assim, a escola pública 



 11 

degradada fica cada vez mais abandonada pelo Estado, formando milhares de 

alfabetizados analfabetos.  

Dos filhos pobres deste solo és mãe ausente  

Através de uma análise sobre os jovens dos anos 90, percebe-se que 

essa juventude é caracterizada pela moral hedonista do prazer individualista e 

instantâneo.  Sem relações com ideologias, os jovens são guiados pelo princípio 

global, onde estão sempre conectados com o mundo do consumo ágil e descartável, 

através das TV’s a cabo e dos computadores. E, como sublinha Carmo (2003, 

p.166), a geração Coca-Cola5 não têm impulsos radicais de sair de casa e defender 

uma causa, como nos anos 60 e 70, ou as “experiências existenciais dos hippies”; 

eles nem sequer se sentem desenxabidos com os privilégios sociais que possuem. 

É, de fato, uma ruptura, onde a geração Coca-Cola entra no palco dos prazeres do 

consumir de uma sociedade do consumo.  

Contemporâneo a esse fenômeno, Carmo (2003) nos mostra que existe 

uma juventude à parte dessa realidade de privilégios sociais. Aquela que é a maioria 

no país e que é indiferente aos caras-pintadas6 e a Geração Coca-Cola, são os que 

vivem nas periferias ou subúrbios.  

 
Ao contrário dos jovens de corpo dourado, que querem 
ser reconhecidos e destacados pela diferença, ‘esses 
cara naturalmente pintada de preto’ querem sair da 
indiferença a que foram relegados. ‘A geração dos 
excluídos não quer ser um corpo estranho, quer ser 
tratada com naturalidade. A sua própria utopia é a 
igualdade’, conclui Zuemir Ventura. (CARMO, 2003, 
p.169) 

 

A invasão dos jovens de subúrbio nos locais de vivência dos bem 

nascidos é o que causou estranheza e desconforto às classes altas. De certa forma, 

segundo o autor citado, o desejo de ser incluído na realidade de poder de consumo 

e não ser um excluído é o que impulsiona a negação do estar onde se está, 

                                                
5  Termo usado para designar a geração de jovens dos anos 90, que usavam roupas de griffe e 
tinham como moral a do prazer hedonista, individual e imediato. Também identificado pela famosa 
banda de rock’n roll Legião Urbana, através da letra da música “Geração Coca-Cola”. (Carmo, 2003, 
p.166) 
6  Movimento da juventude do início dos anos 90, que em passeatas pintou os rostos em prol do grito 
de impeachment frente ao governo Collor, acusado de corrupção.  
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gerando, assim, um mal-estar naqueles que estão privados de mobilidade social, 

econômica e espacial.   

O grande problema é que o consumo e suas satisfações nunca são 

saciados, o desejo permanece mesmo quando o ato de consumir é realizado, 

segundo Oliveira, Wolff, Conte e Henn (2006). Logo, os jovens de periferia estão 

sempre sendo condicionados a satisfazer desejos intermináveis, mesmo não 

possuindo o poder financeiro para tal. A conseqüência disso é a entrada para a vida 

do crime, como bem lembra o apenado no grupo de discussão realizado, pois é a 

maneira mais rápida, já que o consumir deve ser alcançado o mais rápido possível. 

Na fala fica subentendido que ele não teria tempo nem condições para estudar, 

cursar uma faculdade, trabalhar dignamente e só depois obter condições para 

consumir, através de seu próprio dinheiro limpo. 

É como se o poder estivesse ligado àquilo que o indivíduo compra: isso o 

mantêm popular no meio em que vive. Zaluar (1994) nota que, outro fator de poder 

nas periferias é o uso de armas. Dentre os adolescentes, possuir uma arma na 

cintura significa ser poderoso sobre a vida e a morte, cria fama. E o pior, retratado 

pela antropóloga, é que a sociedade não acredita na regeneração daqueles que um 

dia entraram para a vida do crime, mesmo que tenham sido, de alguma forma, 

produzidos pela própria sociedade. A autora mostra que, algumas políticas são 

respeitadas pelos agentes do mundo do crime organizado, como roubar apenas de 

quem não fará falta, protegendo e dando assistência ao bairro ou comunidade onde 

vivem, oferecendo o assistencialismo e a proteção que o Estado não oferece. 

O consumo dentro do núcleo dos bandidos consumidores, diz Zaluar 

(1994), é tal qual o da classe alta: eles almejam exatamente o que os ricos 

possuem, e através do dinheiro do crime o alcançam. O poder de cada indivíduo do 

crime é dado através do consumo, da capacidade de fogo de suas armas e de 

quantos homens ele tem para protegê-lo. O criminoso não condiciona o consumo, 

mas ele está condicionado ao consumo. Os efeitos de terror e fascínio que a 

violência produz sobre os jovens são, segundo os referidos autores, velhos 

conhecidos da sociedade, mas totalmente silenciados e o Estado isenta-se de 

assistencialismo frente esses jovens. Sem educação, sem moral, despidos de culpa, 

mobilidade social e consciência, eles permanecem onde devem estar, à margem, na 

periferia ou nas prisões. 
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Em teu futuro espelha essa fraqueza 

  

Para a presente pesquisa, utiliza-se de uma constituição de amostra de 

sete jovens, de idade entre 13 e 15 anos, moradores do bairro Vila Cruzeiro do Sul, 

estudantes da Escola Estadual Cruzeiro do Sul – Escola Aberta, na cidade de Porto 

Alegre/RS. Os menores que participaram do grupo de discussão encontram-se na 

Classe Social “D” de acordo com a pesquisa Critério Brasil aplicada. Vestiam roupas, 

aparentemente, escolhidas por eles, usavam acessórios peculiares, como: correntes 

elaboradas e longas no pescoço, bonés tipo viseira e bermudas muito largas. 

Tinham as vestes suadas e sujas, mas relataram que recém haviam saído de uma 

aula de educação física, que é praticada num local de chão batido. Riam e 

gargalhavam muito, tinham uma expressão debochada, como se soubessem muito 

mais do que falavam. Na verdade, seus discursos pareciam muito bem ensaiados, 

de acordo com aquilo que a escola ou a televisão assinalam, quase uma realidade 

maquiada, no entanto facilmente perceptível. Seus pais têm pouca escolaridade, 

muitos deles são praticamente analfabetos funcionais. Alguns trabalham com 

“carrinho”, o popular “papeleiro” que junta o lixo reciclável e vende por tipo e quilo. 

Um deles relatou que o pai está preso e os outros nem sequer responderam, ou por 

vergonha ou por medo. Todos eram pardos. Relataram que apenas estudam, por 

isso ali estavam.  É importante ressaltar que, mesmo cometendo erros na forma 

culta da língua portuguesa, foi preservado todo dialeto das falas dos debatedores na 

transcrição. 

 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu tem muitas lutas . 

 

O primeiro aspecto percebido, durante a pesquisa Grupo Focal, foi a 

presença tirana das marcas. O fetichismo, de Fontenelle (2002), é evidenciado 

quando os debatedores foram questionados sobre gostar ou não de marcas, 

pergunta a qual eles não hesitaram em responder que sim, com firmeza e com ar de 

obviedade. Parecia uma pergunta boba, uma coisa inútil de se questionar, como se 

fosse óbvio que gostavam de marcas. Essa obviedade sugere que, mesmo estando 

numa classe social distante daquela que possui os poderes para consumir, eles 

definitivamente não cogitam a hipótese de que estejam excluídos do processo de 

compra, aquilo que Bauman (1997) afirmava sobre o alcance incansável e 



 14 

indistinguível do poder da publicidade das marcas, do fetichismo que causam. Ou 

seja, o fetichismo alcança a todos, independente do poder de consumo de cada um. 

O maravilhoso mundo das marcas não é dissociado da realidade do dia-a-

dia dos meninos da periferia.  Eles naturalmente associam o estar bem vestido ao 

estar usando roupas de grife. A preocupação com a imagem se evidencia com a 

descrição da ida às festas do tipo “baile funk”, “zona sul”, “proibidão”, “sensação” e 

“paixão”, festas onde o tipo de música que toca é o funk e o rap. Nesse viés 

podemos entender aquilo que Klein (2002) teoriza, sobre a construção das 

individualidades culturais. Um dos integrantes do grupo descreve como ele deve se 

vestir para ir a uma dessas festas: 

 

Nike, calça de brim, camiseta adidas, tem que ir elegante 
né? Tem que ir assim, andar bonito, senão alguém pode 
achar que o cara é mendigo. Fica pagando de mendigo, 
não dá, como que vai ir mal arrumado? Tem as minas 
também, que se tu não ta bonito tu não pega ninguém. 
Senão vão achar que o cara é carroceiro. (Depoimento, 
grupo de discussão com menores da Vila Cruzeiro, 
08/11/2007) 

 

Mais que uma vestimenta alinhada, a prioridade é estar vestido de acordo 

com o que as pessoas do meio deles acham certo. Bem vestido não é o indivíduo 

que está de terno e gravata, por exemplo, mas sim aquele que está usando as 

roupas das marcas que eles valorizam, pode ser uma simples bermuda ou camiseta. 

De acordo com Klein (2002, p. 52), “as roupas são portadora ocas das marcas que 

representam”, ou seja, é uma mera convenção que se use as roupas como exemplo, 

o que deveras importa, neste contexto, é que as marcas identificam quem pode ser 

incluído ou não na convivência dos demais. Não estar nesses padrões é inaceitável 

pelo grupo, eles buscam a sua própria inclusão, como nas falas que seguem: “Eu 

penso assim, se eu andá bonito, bem vestido, ninguém vai pensar mal de mim. Se 

eu me arrumar melhor ninguém vai me criticá.”,  “Assim, como eu, ele, pra saí a 

gente tem que sair bonito, não pode um sair feio. Não cabe, assim, um sair bonito e 

outro desarrumado.” (Depoimentos, grupo de discussão com menores da Vila 

Cruzeiro, 15/11/2007). 

O desejo de inclusão fica explicito, “Se eu me arrumar melhor ninguém vai 

me criticá.”. Assim, os amigos o aceitam bem, ele não precisa ficar provando quem 

ele é, através da roupa que ele usa todos na comunidade já sabem. Neste momento 
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podemos entender a importância do consumir na vida desses garotos de baixa 

renda e resgatar Bauman (1998) sobre a limpeza e a sujeira da sociedade. Neste 

contexto não existe ninguém que cobice ser a sujeira. Todos desejam ser limpos, 

mas para isso é preciso possuir o poder, que na contemporaneidade é o de 

consumo. Esses garotos estão constantemente sujeitos à publicidade e aos meios 

de comunicação, isso implica, segundo Baudrillard (1995), num apego, incontrolável, 

às marcas, pois é a promessa de uma falsa realidade. Um não pode estar bem 

vestido e outro desarrumado. E quando isso acontece e o sujeito mal vestido é 

amigo, eles usam de suas posses para ajudá-lo, como nos depoimentos: “Aí nós 

emprestemo uma ropa pra ele se ele não tiver.”, ou “Se eu chego lá e ele ta assim 

eu não deixo ele na mão, se não dá pra emprestar a roupa eu fico na rua com ele, 

eu não entro sem ele.”, pode até estar mal arrumado, mas não pode entrar no baile, 

pois vão pensar que ele é um “mendigo”. 

Esta realidade pode ilustrar o que Bauman (1997) denominou de sujeira 

da sociedade consumista. No entanto, dentro do universo dos excluídos, se observa 

a existência da “sujeira da sujeira”. Ou seja: aqueles são considerados os “excluídos 

dentre os excluídos”, como exemplo os mendigos, carroceiros, catadores e etc. 

Ressalta-se que essa diferença entre os excluídos, em geral, é percebida somente 

pelas classes econômicas desfavorecidas, pois para as elites e para a própria classe 

média, os excluídos não têm diferença. Estes, considerados a “sujeira” da sociedade 

são insignificantes e estão todos sob a mesma realidade precária. É diante desta 

percepção sobre a realidade social que surge a ordem de exclusão da qual Bauman 

se refere. Os moradores das periferias, tal como ilustra os integrantes do grupo de 

discussão realizado na vila Cruzeiro, são os excluídos da sociedade pós-moderna, 

muito embora se tenha observado que estes jovens não se sentem como tal. 

Quando usam uma “roupa de marca” ou conseguem (de qualquer forma) objetos, 

sobretudo, eletro e eletrônicos a sensação de inclusão é mais forte do que a 

percepção da sua real condição de excluído.  

A importância de estar usando roupas de marca, o feitiço que elas 

causam, segundo Fontenelle (2002), também influi no sucesso ou não da paquera. 

Mal vestido o garoto vai ser mal visto pelas garotas de sua idade, elas vão preferir 

aquele que usa as melhores roupas, os melhores tênis e, se for um pouco mais 

velho, o que tem carro. E isso não fica subentendido, nas falas eles relatam essa 

importância, “Tem que andar bonito pras garota”, ele não vai querer ser o que não 
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tem sucesso na conquista, ele quer o poder. Os sonhos de consumo desses jovens 

são completamente irreais, fogem ao poder financeiro de seus pais, já citados como 

carroceiros. Carro, casa na praia, moto, uma Ferrari, um closet cheio de roupas de 

marca, são esses os desejos, as metas traçadas por eles.  

O maior problema do consumo é quando alguém não possui condições 

financeiras para consumir: podemos analisar o depoimento do menor, referindo-se à 

quando não possui condições financeiras para comprar as coisas que almeja: “Por 

exemplo assim, se eu gosto de um tênis, se eu vejo aquele tênis que ta na loja e eu 

quero aquele tênis ali, ou eu posso trabalhar, tentar juntar um dinheiro pra comprar 

ou pedir pro meu pai comprar. Não precisa ta robando.”. O garoto pede para o pai, 

que é carroceiro, certamente ele não tem dinheiro para comprar um tênis da Nike, 

por exemplo, então, ele diz que vai buscar um emprego, para não roubar. Então, o 

depoente diz “Se eu não tenho dinheiro eu pego e trabalho de carroça”, os outros 

desmentem e caem na gargalhada, o que prova que essas opções não estão dentro 

das reais opções dele. O fato é que até ele trabalhar honestamente e suficiente, 

como carroceiro, para poder adquirir o dinheiro para comprar o tênis, o desejo já 

passou ou foi substituído por outro. Pois, sob a dominante cultural pós-moderna de 

que fala Jameson (1996) e Bauman (1997) o desejo de consumo é instantâneo e 

totalmente descartável. 

Para Bauman (1999), o consumidor sente uma falsa sensação de 

liberdade quando consome o que lhe causa desejo e sente-se preso quando 

impossibilitado a isso. Logo, é justificável que os garotos da periferia não se 

contentem em apenas admirar os tênis de marca. Já que ele não possui o poder de 

mobilidade entre uma classe social e outra e já que as alternativas não resolvem o 

problema imediatamente, então, resta a esse menino buscar meios para realizar de 

qualquer maneira esse desejo para se sentir liberto. Isso funciona como mola 

propulsora para as ilicitudes, que rendem muito dinheiro, em curto prazo e alta 

rotatividade, a sistemática perfeita para proporcionar o consumo no mundo atual. De 

acordo com o sociólogo, o desejo de consumo na pós-modernidade deve ser 

saciado instantaneamente, pois a indústria consumista fabrica uma quantidade 

infinita e veloz desses desejos, que pretendem ser saciados o mais rápido possível e 

logo descartados, para dar lugar a outro. 

Quando realizada a pesquisa Critério Brasil, antes de o grupo começar a 

discussão, percebeu-se certo nervosismo em responder os questionamentos sobre 
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os bens de cada um. Se um respondeu que tinha duas televisões e o outro não 

tinha, o último falava bem baixo para que os demais não ouvissem. O depoente 

classificado com menor número de pontos no Critério Brasil, quando respondia as 

questões, transpirava muito e falava tão baixo que sequer podia ser ouvido. Esse 

desconforto traz à tona a realidade de consumo de cada um causando o medo da 

exclusão. Segundo Douglas e Isherwood (2004), esse tipo de grupo possui duas 

alternativas: uma delas é continuar se mantendo à parte das oportunidades e a outra 

é que eles tentem a infiltração na barreira. Aos que tentam acreditar nas 

oportunidades, resta a escolha de estudar em escolas públicas e precárias, tentar 

concluir os ensinos fundamental e médio, buscar um emprego com carteira assinada 

e se contentar com um salário mínimo que não dará as possibilidades financeiras 

almejadas. Um caminho que leva muitos anos de trabalho duro, mas honesto. 

Quando questionados sobre o futuro, os debatedores do grupo focal forneceram 

informações contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que desejam ter um bom 

emprego, uma casa na praia e um carro eles não demonstram vontade alguma de 

concluir os estudos, a ponto de que possam adquirir uma titulação e um emprego 

que forneça as posses necessárias para a conquista lícita destes bens. 

O caminho para a conquista dos bens materiais que esses jovens 

almejam obter no futuro é o caminho da ilicitude, muito embora eles se digam 

contrários à isso. Um dos depoentes afirmou que, no futuro, desejava ser advogado, 

mas quando questionado se queria fazer faculdade ele não ousou responder. Em 

que pese o desejo da profissão o indivíduo frente às dificuldades dos meios para 

alcançá-la, acabará impossibilitado de realizá-lo. Dados levantados por 

Schwatzerman (2005, p. 05), comprovam as dificuldades da conclusão do ensino 

médio: “Em 2003, aos 16 anos de idade, 16.7% dos brasileiros já se encontravam 

fora da escola; aos 18 anos, 42%.”, todos oriundos de famílias pobres.  

De acordo com Bauman (1997), a existência das barreiras entre os 

incluídos e os excluídos da sociedade pós-moderna pressupõe a usurpação delas. 

Como no depoimento sobre o roubo de rádios de carros: “Por exemplo, assim, se tu 

quebro um vidro vai dá mais dinheiro de prejuízo, daí tu vai fichado pra cadeia. Se 

for de maior pega cadeia, se for de menor a FEBEM.”. Note-se que nenhum dos 

depoentes assumiu qualquer envolvimento com atos transgressores à lei, possuíam 

um discurso firme contra ações ilícitas, parecendo ser decorado, ensaiado. Talvez 

por estarem na escola e as regras estabelecidas por esta instituição serem bem 
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claras, dificulte esses garotos assumir qualquer contravenção, até mesmo, que têm 

um certo fascínio pelo crime organizado. Evidentemente que fazer “coisas erradas” 

para alcançar o poder de consumo, não devem ser ditas numa escola.  

Mas através da fala de um dos garotos percebe-se o próprio furto. Ou 

seja, segundo um dos meninos apontando o dedo para outro: “Ele tem uma fábrica 

de rádio, cada dia ele traz um rádio pra um do colégio. Eu já tenho o meu, porque 

ele já me deu.”. Esse tipo de observação que ocorreu ao longo da pesquisa causa 

estranhamento, pois conforme foi observado o pai desse menino era carroceiro, 

morando numa vila onde o crime organizado é comparado ao da favela da 

Rocinha/RJ. Estudando numa escola aberta que abriga somente os alunos 

remanescentes, cabe a pergunta: Quais as condições reais que esse menino tinha 

de presentear os amigos com rádios? 

A negação da violência e da contravenção é constante. Em geral contam 

as experiências dos amigos, dos pais e dos vizinhos desaprovando-as o tempo 

inteiro, como que estas pessoas não fizessem parte dos seus cotidianos domésticos. 

Ressalta-se os seguintes depoimentos: “Eu conheço, os meus amigos da vila lá. O 

Regis roubou 50 pila da mãe dele pra ele i lá comprá, pra ele comprá duas pistola.”. 

“Eu vejo todos os meus amigos. Tem uns que eu sou até mais velho que eles, eles 

tão com 12, 13 e tão tudo envolvido com droga já e andam tudo de arma.”. “O meu 

irmão já roubou, ele ia no Big e pegava umas coisinhas. Mas também eu não queria 

que ele fizesse isso né, não é bem pra vida dele.”. “O namorado da minha irmã vivia 

batendo  carro, agora ele ta preso”. Como fica claro todos os exemplos de 

contravenção estão ligados diretamente ao consumo. 

Mas a própria periferia tem seus meios para coibir a contravenção interna. 

Segundo depoimento de um dos garotos, existem as figuras dos patrões da vila, 

aqueles que comandam o trafico de drogas e impões leis internas de funcionamento. 

Dentre as ordens vigentes está o não delatar qualquer acontecimento ligado ao 

tráfico a ninguém e sob hipótese alguma roubar ou furtar qualquer coisa dentro da 

vila. “Quem robô apanha, os patrãozinho dizem. Se tu robá tem que ser fora da vila, 

se tu robô dentro tu tem a escolha, ou leva o tiro no pé ou na mão.” Para não ter um 

membro do corpo mutilado o transgressor sai da favela para realizar seus furtos e 

ele sai armado.  
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Mas olha, vou contar a verdade. Eu fui lá na feira lá, uma 
feira de roupa né, aí eu bah, aí eu gostei muito daquele 
tênis ali e eu falei pra mulher : “Tu não me deixa aquele 
tênis pra mim pra eu te pagar outro dia?”, aí eu peguei 
aquele Puma, bem branco, mas daí um dia depois, 
quando vê, ela não me cobro, daí eu fui lá e dei o 
dinheiro pra ela, daí no dia que eu paguei eu sujei meu 
tênis. Daí eu pensei: “Vou lavar então”, daí lavei, lavei, 
lavei e fico bem branquinho. Daí comecei a rir, bah, o 
tênis bem branquinho, daí botei no telhado pra seca e 
me robaram. Só não robaram os meus cadarço. Eu 
peguei quem robô, foi o cara que morava do lado da 
minha casa, robô pra vende pra compra alguma coisa 
pra dentro de casa. Eu quis tentar conversar com ele, ele 
não quis, daí meu irmão, que é vapor7, foi lá e deu um 
pau nele. (Depoimento, grupo de discussão com 
menores da Vila Cruzeiro, 08/11/2007) 

 

Este exemplo, descrito por um dos garotos debatedores do Grupo Focal, 

aponta três fatores muito importantes: primeiramente diz respeito a sedução 

inadiável, imediata e insaciável que os produtos causam, até para os que não 

possuem o dito poder de consumo; o segundo é a contradição de sua fala, ora ele 

leva o ouvinte a crer que ele praticou um furto, em seguida ele muda o tom da 

conversa desviando as atenções do seu momento de desejo e sedução em relação 

ao tênis e relata outra situação que seria o seu prejuízo em função do roubo de seu 

tênis novo; o terceiro é a presença de uma figura que ficou popular através do 

documentário “Falcão: Meninos do Tráfico”: o vapor. Então, esse garoto que se diz 

contrário à qualquer transgressão, à qualquer ilicitude tem em casa a presença da 

própria contravenção, na figura do irmão e logo, nas falas conseguintes aparece 

como transgressor aquele que deve ser sua referência, o pai. 

 

O meu pai tava trabalhando de carrinho, dava pra 
sustentar, ele ganhava bem. Meu pai ganhava cinqüenta, 
cinqüenta por dia, né? Daí quando vê deram de guardar 
coisa dentro de casa, ai quando vê pegaram... coisa 
dentro de casa... aí eles chegaram né? Aí o patrão do 
meu pai que trabalha numa boca, foi guardar coisa na 
casa do meu pai. Aí quando vê fui pra minha vó e ela 
“como tu ia ficar se acontecesse alguma coisa com teu 
pai?” Eu ia correndo ver ele né? Porque, no causo se ele 
é meu pai eu não podia esquecer ele né? Aí quando vê 
chegaram os brigadiano. Aí nós saímo do lado, aí o outro 
correu, aí quando vê os outros começaram a atirar 
contra eles. Aí largaram os três lá pra dentro do pátio e o 
meu pai tava com uma bicicleta e o meu primo também 

                                                
7 Vapor é o nome dado aos garotos distribuidores de drogas, que agem sob o comando de cada 
“boca”, que, por sua vez, é o local onde é armazenada, pesada e embalada a droga que chega e sai 
da vila, tudo em função do crime organizado. 
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tava. E meu primo não tinha nada a ver com isso, o meu 
primo não sabia de nada. Aí ele começou a correr dos 
brigadianos, aí ele desceu tudo correndo e eles entraram 
numa casa e os brigadianos entraram junto. Aí assim, 
pegaram os quatro. Pegaram o que correu, o que tava 
atirando, o meu pai e o meu primo. Tavam os quatro, o 
meu primo e o meu pai tavam de bicicleta. Aí pararam os 
três, algemaram meu pai, algemaram todo mundo e 
botaram sentado no chão, né? E quando foram vê 
abriram assim a casa e pegaram as coisa tudo. Pegaram 
tudo, prenderam meu pai, aí agora meu pai pegou três 
anos por aí e já passaram que ele tava trabalhando lá, e 
agora ele já ta no semi-aberto e já ta louco pra sair. E lá 
na cadeia lá, já convidaram ele pra trabalhar numa 
oficina e ele aceitou , que ele arrumava bicicleta. 
(Depoimento, grupo de discussão com menores da Vila 
Cruzeiro, 08/11/2007) 

 

O pai e o irmão estavam envolvidos com o tráfico e mesmo com a 

tentativa de aliviar a culpa do pai, dizendo que ele somente “guardava as coisas” 

para os traficantes em troca de dinheiro, é evidente que o pai era mais um membro 

do crime organizado. Quando questionado sobre a remuneração do pai antes de 

trabalhar com o tráfico e durante, antes de ser preso, o garoto afirmou que seu pai 

ganhava muito mais com o segundo trabalho. Então lhe foi questionado se não era 

mais interessante, mesmo que perigoso e “errado”, o pai ganhar mais para poder 

comprar as coisas que ele queria, logo, ele não responde e desconversa, mas outro 

garoto explica: 

 

Eu acho que se tu falava assim ó, “Báh pai! To com 
vontade de comprar um tênis.” Aí ele báh, tem que 
arranjar grana pra comprar o tênis... pode trabalhar de 
qualquer coisa... de vender droga, ou fazer outra coisa, 
mas ele não vai, ele vai lá trabalhar de vender droga ele 
vai ver, ele vai ganhar dinheiro. (Depoimento, grupo de 
discussão com menores da Vila Cruzeiro, 08/11/2007) 

 

Imediatamente, lhes foi questionado sobre o modo de vestir desses 

delituosos: “Só roupa de marca.”. “Eles sempre anda na beca, pro causo do dinheiro 

da droga, mas eles gastam no fumo também.”. Evidentemente que, por inúmeras 

razões já citadas, os excluídos não querem ser excluídos, para isso eles 

providenciarão algum sorvedouro para os gastos com roupas de marca, carros 

importados e todos os artigos que lhe causam desejo e lhe conferirão algum status. 

“A geração dos excluídos não quer ser um corpo estranho, quer ser tratada com 

naturalidade” (CARMO, 2003, p.169). As marcas são, segundo Oliveira, Wolff, Conte 
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e Henn (2006), as referencias identitárias que conferem ao indivíduo que as usa 

virilidade, o poder e a popularidade.  

Dois meninos relataram terem sido convidados para trabalhar com o 

tráfico de drogas:  

Eu tenho uns amigo malandro, que eu não gosto de 
andar com eles assim né, mas esses dia, eu tava 
jogando bola com meus amigo meu e me chamaram e 
me disseram assim: “Oh meu! Tu não quer trabalhar com 
nós? Tu fica ali embaixo, ali, e nós te damo aquele walk 
talk e nos temo um aqui aí e tu avisa os cara se os 
polícia vim tu avisa.” Aí eu falei assim: “Bah, tu ta loco se 
pensa que eu vou estar arriscando a minha vida, pra ta 
tirando dinheiro pros outro. Depois não posso nem ir nas 
outras vila, que eles pegam e me juntam.”. (Depoimento, 
grupo de discussão com menores da Vila Cruzeiro, 
08/11/2007) 

 

Segundo o menor ele não aceitou a proposta e disse que o dinheiro não 

valia a pena, mesmo que a “boca” faturasse em torno de dois mil reais por dia. 

 

Eles ganham ali duzentos por semana, me convidaram, 
também, pra trabalhar também, mas ficava lá embaixo, 
que se os bródi aparecerem na vila era só pra telefonar. 
Só dá o toque. Me convidaram pra trabalhar assim, mas 
eu não quis. No causo eu quis esperar pra pegar um 
serviço melhor. (Depoimento, grupo de discussão com 
menores da Vila Cruzeiro, 08/11/2007) 

 

Nos dois casos os garotos negaram as propostas, mas o questionamento 

que cabe neste momento é saber até quando esses meninos poderão resistir a uma 

oportunidade financeira dessas. No segundo relato a quantia salarial de um 

trabalhador de cargo baixo na hierarquia do crime organizado é de 

aproximadamente 800 reais por mês, enquanto um boy com carteira assinada 

recebe, em média, um salário mínimo/mês.  

A presença da arma que, como afirma Zaluar (1994), é a responsável 

pelo respeito e ordem que é regida dentro da vila também é atestado pelos 

debatedores do Grupo Focal.  Os “patrões” são respeitados porque andam armados 

e com isso conseguem manter essa ordem, como no depoimento: “É respeitado 

porque tem as pistola, os fuzil”. Os moradores podem até não apoiar o tráfico, mas 

não delatam nada as autoridades, pois ali sentem-se mais seguros do que com a 

proteção do Estado, totalmente direcionada aos consumidores ideais. Ainda sob a 

ótica da antropóloga, os trabalhadores comuns são identificados como os otários 



 22 

que trabalham sol a sol para receber um mísero salário mínimo por mês, isso 

encaminha todos que nascem em periferias, como a do objeto deste trabalho, a 

seguir o banditismo, com a promessa de uma vida mais afortunada de fama, poder e 

dinheiro fácil. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo objetivou entender a relação do jovem de periferia com o 

consumo, respondendo ao problema de pesquisa proposto, que era verificar em que 

medida o consumo é o propulsor da violência que ronda a vida dos jovens de baixa 

renda. A autora optou por realizar uma pesquisa de cunho teórico-empírico para 

investigar tal fenômeno, no qual o público foi selecionado com base em critérios 

estabelecidos no estudo exploratório relativo à juventude das periferias do Brasil. 

Para isso, foi realizado um grupo de discussão com sete menores de idade, 

moradores da Vila Cruzeiro do Sul e estudantes da Escola Aberta Vila Cruzeiro. 

As constatações deste trabalho se dividem em quatro partes conclusivas 

de um mesmo viés: no sentido mais amplo, a autora concluiu que a relação dos 

jovens de periferia com o consumo é direta, eles dão imenso valor ao consumo das 

marcas e a estarem bem vestidos. Relatam ser imprescindível “andar bonito”, 

“elegante”, para não serem criticados, para serem aceitos pelos outros membros do 

grupo e para conquistarem as garotas. Mais especificamente, foi concluído que a 

violência está presente na vida desses jovens de maneira constante e diária. Em 

casa, são acostumados desde cedo a ver os familiares com armas praticando 

ilicitudes e, na rua, com a violência do crime organizado e suas contravenções, 

dominante em todas as partes da vila.  

Além disso, percebeu-se a presença de valores como a moral hedonista do 

prazer instantâneo e descartável. Para Zaluar (2004), a miséria moral das periferias 

é exatamente o problema causado pela exclusão de que fala Bauman (1997), e isso 

é evidenciado quando os indivíduos entram para o mundo das ilicitudes. Logo, a 

exclusão pós-moderna denunciada por Bauman (1997), que é a dos não 

consumidores, além de excluir, causa o fenômeno da imoralidade nos excluídos, 

justificando a perda de limites e as contravenções em nome no consumo. Sendo 

assim, o próprio sistema de proteção dos consumidores ideais gera seus 

usurpadores. 
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Por fim, foram reconhecidos fatores norteadores para a inclusão dos jovens 

de periferia na vida do crime, como: 1) A má influência da família. Vejamos um 

exemplo. Aos 13 anos o pai está preso, o irmão trabalha com o tráfico, o vizinho é 

morto numa briga de gangues e o que a escola ensina mal dura o tempo em que ele 

está sentado em frente ao quadro negro. Caberia perguntar, o que restaria a este 

menor? 2) A falta de oportunidades. Essas crianças de baixa renda não têm contato 

com livros, revistas, jornais, línguas estrangeiras, filmes e teatro, não têm 

oportunidades de viajar e adquirir cultura, não possuem esperança de entrar para 

uma Universidade, não conseguem concluir os ensinos básicos e não têm acesso a 

computadores e internet. Eles se mantém à margem da sociedade e assim 

continuam, não conseguem refletir criticamente sobre  o sistema que lhes impõem 

esta realidade periférica. Conforme Bauman (1997) são vazios e bestializados, por 

não possuir reflexão sobre sua condição de exclusão. 3) Os empregos mal 

remunerados. Os empregos com carteira assinada que não exigem formação 

profissional não conseguem remunerar um indivíduo repleto de sonhos de consumo, 

que devem virar realidade o mais rápido possível. Além disso, demora anos para 

que o jovem consiga alcançar qualquer padrão salarial que lhe permita gastar em 

itens supérfluos. É um caminho muito longo para um indivíduo que é ensinado a 

consumir e descartar muito rapidamente, formando um círculo vicioso.  4) Os altos 

valores dos bens. As marcas que são almejadas e consumidas pelos menores 

fogem ao padrão do salário de um trabalhador comum. Mesmo estando numa classe 

muito baixa, os garotos desejam os produtos e suas marcas inconscientemente. Os 

de baixo, para Bauman (1999), estão sempre admirando o consumo dos de cima, 

não se reconhecem como excluídos e querem alcançar o poder de consumo dos 

afortunados. 5) O frenesi causado pela publicidade e meios de comunicação em 

torno do consumo. A publicidade das marcas, para Baudrillard (1995), não escolhe a 

quem causará a sedução; ela enfeitiça e enlaça a todos, sem distinção do poder 

aquisitivo dos indivíduos. Enfeitiçados, seduzidos e enlaçados, os menores 

pretendem satisfazer todos os desejos, é um sentimento natural.  

A partir daí, os jovens da periferia são atraídos pela proposta de melhoria de 

vida através das ilicitudes e do “dinheiro fácil”. Conforme observa Zaluar (2004), o 

dinheiro proporciona a entrada para o mundo maravilhoso do consumo. Segundo 

Bauman (1997), as pessoas, sob o cenário da pós-modernidade desejam esta 

esfera. A coisa mais importante na contemporaneidade é ser e estar incluído no 
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processo do consumismo. O grande problema de tudo isso, e o que é assustador, é 

saber onde vão parar os excluídos desta sociedade. Hoje são presos em 

penitenciárias e casas de recuperação, mas o número de detentos cresce e o 

Estado já não consegue encarcerar todos os excluídos. Meninos sem estudo, sem 

trabalho, sem dignidade, sem reflexão social, sem perspectivas, no entanto 

norteados pelo consumo e pelo desejo de ter para “poder ser”, aumentam 

rapidamente nas grandes cidades brasileiras.  Neste momento, cujo consumo é a 

pedra de toque da vida, a violência e o ato ilícito, acabam sendo a saída que estes 

jovens encontram para ingressar neste mundo das marcas. Uma contradição nada 

interessante que definitivamente gera a violência. Diante disso, deixa-se uma 

questão em aberto para reflexão: “quem gosta de pobre é intelectual”, diz a letra de 

uma música de Mv Bill. Será que desejamos mesmo mudar esta realidade, ou será 

que gostamos, lá no fundo, de analisar os excluídos sem deixar o conforto de 

sermos nós? 
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Text Box
Fonte: Think, n. 1, p. 26-36, janeiro/junho. 2008.




