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RESUMO 

Pode-se inferir que a realidade econômica dos jovens negros de periferia 

configura-se como um dos fatores que mais impulsiona a entrada de jovens na 

criminalidade. O presente trabalho, visa analisar como se dá entrada e saída 

do jovem, negro e pobre na criminalidade entendendo quais são os efeitos do 

decreto do bandido na subjetividade deste sujeito, além de entender quais os 

processos de resistência e enfrentamento á violência produzidos pelo sujeito e 

coletivos que o acolhem. Foi realizado uma pesquisa pelo método biográfico 

que segundo os estudos de Ferrarotti (1988), onde estabelece e potencializa a 

relação entre o singular e o universal, o específico e o geral, a pessoa e o 

mundo. Durante a pesquisa foi possível compreender a importância do coletivo 

no processo de saída, dos jovens criminalizados e também foi possível 

compreender como aluno do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFES, compreender a participação do professor de Educação Física no 

processo. 

  

Palavras-chave: Extermínio da juventude; Processos de Resistência; Educação 

Física. 
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1- INTRODUÇÃO 

Um trabalho de pesquisa reflete e diz muito sobre a trajetória pessoal e 

intelectual de seu autor. No meu caso não poderia ser diferente, nascido e 

criado em comunidade periférica, porém, com oportunidades diferentes de 

amigos, conhecidos e até familiares que vivem no mesmo território. Pude 

observar cotidiano de muitos jovens (amigos) atravessados pela 

vulnerabilidade e violência. 

Muitos jovens, do bairro em que nasci, têm a história marcada pela 

ausência de uma base familiar sólida, pela insustentabilidade econômica, pela 

precariedade do acesso aos mecanismos estatais básico como saúde, 

moradia, escola de qualidade, transporte, etc., e marcados, também pela noção 

de sujeito criminal, definido por Misse (apud GOUVEIA, 20.., p.) como ” 

conjunto de atributos negativos imputado no sujeito a partir de estereótipos 

sobre o criminoso”. Tais estereótipos atribuídos ao jovem preto, pobre e 

morador de periferia limitam ainda mais as oportunidades.  

Diante de tantas ausências, não é incomum os jovens buscarem nas 

drogas, seja como usuários ou como agentes do tráfico, um meio para 

melhorar a vida. 

Segundo o levantamento do IBGE (2016) o Brasil possui 205,5 milhões 

de habitantes e o número de pardos autodeclarados cresceu 6,6% e o de pretos, 

14,9%, chegando a 95,9 milhões e 16,8 milhões, respectivamente. 

Contrastando com esses dados, temos a baixa participação dos negros e 

pardos no estrato de maiores rendimentos (financeiro) do Brasil, eles 

representam 76,0% das pessoas entre os 10% com os menores rendimentos e 

17,4% no 1% com os maiores rendimentos, em 2014. (IBGE, 2014). 

Pode-se inferir que a realidade econômica dos jovens negros de periferia 

configura-se como um dos fatores que mais impulsiona a entrada desses 

jovens na criminalidade, uma vez que este segmento de jovens também é 

seduzido pelos altos padrões de consumo, tornando-se alvos fáceis da 

criminalidade, principalmente tráfico de drogas. À luz da idéia de sociedade do 

consumo entende-se que “a cultura está totalmente imersa na lógica da 

mercadoria nesse momento multinacional do capitalismo ” (RODRIGUES, 

2010, P.) 
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Nessa perspectiva, é importante ressaltar que o Brasil tem o maior 

número de homicídios do mundo, sendo que a juventude negra e pobre é a 

maior vítima de homicídios em nosso país, tornando-se uma das questões mais 

preocupantes da atualidade.  

O “Mapa da violência 2016: homicídios por ama de fogo no Brasil” 

(WAISELFISZ, 2016, p. 72) indica que a vitimização dos negros, por 

homicídios, está aumentando. 

Entre 2003 e 2014, as taxas de HAF (Homicídio por Arma de 
Fogo) de brancos caem 27,1%, de 14,5, em 2003, para 10,6, 
em 2014; enquanto a taxa de homicídios de negros aumenta 
9,9%: de 24,9 para 27,4. Com esse diferencial, a vitimização 
negra do país, que em 2003 era de 71,7%, em poucos anos 
mais que duplica: em 2014, já é de 158,9%, ou seja, morrem 
2,6 vezes mais negros que brancos vitimados por arma de 
fogo. 

 

O crescimento de assassinatos de jovens tinha desacelerado no início 

dos anos 2000, mas voltou a ter aumento maior entre 2005 e 2015, segundo o 

Atlas da Violência de 2011. Em 2014, os jovens de 15 a 29 anos representam 

60% das vítimas de homicídios por arma de fogo, tornando a juventude a 

principal vítima da violência homicida no Brasil. 

Assim, considero relevante abordar este tema, e mostrar as realidades e 

vivencias das/nas comunidades periféricas, especialmente na comunidade de 

Gurigica-ES. Trazendo para o centro das discussões, outros olhares sobre as 

trajetórias de jovens negros, pobres e residentes em periferias. 

É sob esse pano de fundo podemos pensar a importância de uma 

proposta pedagógica com as atividades de Educação Física como ferramenta 

para a formação da cidadania e a influência na mudança de vida do indivíduo 

marcado pela sujeição criminal, uma vez que uma proposta inclusiva com estas 

atividades tem a capacidade de integrar crianças e jovens das comunidades na 

sociedade, trazendo uma nova consciência para o praticante, além de oferecer 

uma nova visão de mundo, em que se mostra a existência bons caminhos a 

serem seguidos, e que estes podem lhe proporcionar um bom futuro.  

 A realidade da classe jovem negra e pobre brasileira e suas dificuldades 

em ter acesso e se manter no meio escolar, são muitas vezes negligenciadas. 

Isso porque a linguagem escolar e os conteúdos muitas vezes não retratam a 

realidade dos alunos. 
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Nesse sentido, Darido (2005) afirma que a Educação Física como 

componente curricular a ser trabalhado na escola, tem um papel importante 

nesse processo de cidadania, pois busca trabalhar com as práticas corporais, 

sejam os esportes, as atividades físicas, do lazer os conhecimentos 

pertinentes, mas também os valores. 

Dessa forma, me sinto motivado a desenvolver essa pesquisa buscando 

destacar quais fatores são importantes para a reinvenção do sujeito que produz 

a saída da marginalidade e o rompimento com o estigma produzido? Para 

tanto, elegi os seguintes objetivos: 

 

a) Analisar como se dá entrada e saída do jovem, negro e pobre na 

criminalidade entendendo quais são os efeitos do decreto do bandido na 

subjetividade deste sujeito; 

b) Entender quais os processos de resistência e enfrentamento á violência 

produzidos pelo sujeito e coletivos que o acolhem; 

 

Para alcançar o objetivo proposto optei por uma pesquisa pelo método 

biográfico que segundo os estudos de Ferrarotti (1988), estabelece e 

potencializa a relação entre o singular e o universal, o específico e o geral, a 

pessoa e o mundo, visando aquilo que o indivíduo realmente é, a reapropriação 

singular do universal social e histórico que o rodeia. Este método permite 

reconhecer, assim, o social a partir da especificidade irredutível de uma práxis 

individual. 

Nesse sentido o método biográfico se mostra relevante, pois buscarei 

narrar a vida de Cleiton, sujeito da pesquisa, considerando sua subjetividade, 

mostrando o personagem real como autor e interprete de sua própria história. 

Como declara Vilas Boas “a experiência humana é nossa principal referência” 

(2002, p. 19). 

Para desenvolver esse estudo utilizei de relatos e memórias de Cleiton 

captados por meio de entrevista, visando, justamente, apreender e 

compreender as interpretações e significações que ele (Cleiton) faz de sua 

história de vida e de si mesmo enquanto ser singular, somente assim, será 

possível narrar sua história. Para tanto, fez-se necessário, utilizar o paradigma 

indiciário para observar os indícios, pistas e sinais necessário a pesquisa. 
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Segundo a professora doutora em História, Márcia Barros Ferreira 

Rodrigues (2005, p.213) paradigma indiciário é “conjunto de princípios e 

procedimentos que contém a proposta de um método heurístico centrado no 

detalhe, nos dados marginais, nos resíduos tomados enquanto pistas, indícios, 

sinais, vestígios [...]”. 

Esse método permite interpretar os detalhes, singulares, relativos a fatos 

reais vividos por Cleiton. Coelho (2006, p.9) afirma que “este método está 

fundamentado na investigação de fatos – ou dados – pequenos, isto é, 

pormenores geralmente menosprezados pelos pesquisadores de diversas 

áreas do conhecimento”. 

 

 

2- O EXTERMINIO DA JUVENTUDE NEGRA E POBRE: EFEITOS DO 

DECRETO DO BANDIDO NA SUBJETIVIDADE DO SUJEITO. 

 

Uma criança alegre, brincalhona e prestativa, que adorava jogar bola e 

brincar com os amigos na rua. Nasceu de mãe solteira, de uma família com 

pouca base e estrutura estável, onde alguns familiares já tiveram envolvimento 

com álcool, drogas e tráfico.  

Devido a essa má estrutura familiar, morou em outras cidades, com 

alguns familiares, o que acabou comprometendo a educação escolar e 

interferindo no seu convívio social. 

Sua família é bem conhecida no bairro, todos familiares possuem boa 

convivência com todos da comunidade, por ser uma família antiga no bairro, 

inclusive tem uma ótima relação com minha família, com a consideração de 

primos. 

Na sua adolescência, com o crescimento agitado e sem uma residência 

fixa, veio morar com sua tia e primo em Vitória no bairro onde nasceu e mora a 

maior parte da família. 

Durante boa parte de sua adolescência, não teve contato com drogas. 

Com o passar do tempo, começou a se dar conta dos processos de violências 

sofridos em meio ao descaso da família com o crescimento social e 

educacional.  
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Esses processos de violência sofridos acabaram gerando uma revolta, o 

que acabou afetando seu comportamento e suas escolhas. No bairro onde 

vive, é muito fácil ter contato com tráfico e os suportes que elas oferecem. 

A despeito da constituição do sujeito, Gouvêa (2015, p. 05) em seu 

estudo intitulado Formação em Cidadania Cultural: uma ferramenta de 

intervenção política para jovens em situação de vulnerabilidade social, dialoga 

com o conceito de assujeitamento definido por Brandão (2004) como um 

processo que “consiste em fazer com que cada indivíduo seja levado a ocupar 

seu lugar, a identificar-se ideologicamente com grupos ou classes de uma 

determinada formação social. ” Para a autora, o assujeitamento permite, por 

um lado, a restrição (submissão) a determinadas normas e por outro a 

possibilidade de resistência. 

Portanto, a subjetividade não é produto apenas das normas, 
mas também da resistência, pois ninguém consegue adaptar-
se de forma completa a um modelo opressor, sempre existe 
uma instância que se esquiva, que resiste [...]. Assim, na 
reflexão sobre o assujeitamento desses jovens em território 
dominado pelo tráfico, onde existem normas, diretivas e regras, 
informais impostas, podemos encontrar potencial de 
resistência. (GOUVÊA, 2015, p.05) 

 

Com o sentimento de revolta, a influência de alguns amigos e as 

oportunidades que o tráfico oferece logo se iniciou no tráfico de drogas da 

comunidade em que vive. Afirma Cleiton 

 A minha entrada, no caso, no tráfico de droga foi muito fácil de 
entrar, fui influenciado nessa questão por familiares (primos) e 
também eu tinha uns problemas do dia a dia. Também que eu 
não tive para onde correr em questão financeira (CLEITON, 
jovem pesquisado) 

 

Em sua fala Cleiton assinala não somente a facilidade de adentrar no 

mundo do tráfico de drogas, como também a sua motivação “financeira”. Em se 

tratando da juventude negra, pobre e de periferia a criminalidade configura-se 

em um caminho para sair do estado de pobreza. Para Coimbra e Nascimento 

(2008, p.07) já existe um caminho quase que pré-determinado pela pobreza e 

aquelas crianças e jovens sobreviventes ao extermínio são os “excluídos por 

excelência” pois não conseguem alcançar o mercado de trabalho formal e “sua 

atuação em redes ilegais como o circuito do narcotráfico, do crime organizado, 
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dos sequestros, dentre outros vem sendo tecida como única forma de 

sobrevivência(...)”. 

Nesse sentido, Rodrigues (2013, p.09) aponta que “o fenômeno da 

exclusão social é constitutivo da sociedade capitalista baseada na exploração 

econômica-social. ”  

Muitos jovens ao entrarem para a criminalidade ainda estão 

despreparados, não conhecem as “manhas” e se tornam alvos fáceis para a 

polícia. Observamos que “[...] exclusão e a alienação de crianças e jovens 

pobres, pelo envolvimento com a ilegalidade, têm produzido fortes marcas em 

suas existências. ”(COIMBRA; NASCIMENTO, 2008, p.08). 

 

 Nesse mesmo sentido, Misse (2010, p.01) aponta que “a experiência de 

tornar-se sujeito está vinculada fundamentalmente à experiência da subjugação 

[...]O sujeito, nesse sentido, é o efeito de ser posto pela estrutura (poder) e de 

emergir como seu ser contraposto e reflexivo (potência) ”. Cleiton falou da sua 

experiência ao ser apreendido quando menor.  

 

(...) eu vi muitas coisas que me apavoraram, eu fiquei 3 dias no 
IASES e isso me fez pensar me fez ver as coisas de outro jeito. 
O que me chamou um pouco de atenção também foi um 
pontapé para a saída. Eu ficava pensando porque que estava 
ali (CLEITON, sujeito da pesquisa ) 
 

Cleiton sempre foi muito querido por ser uma pessoa alegre e amigável, 

acabou se tornando uma pessoa que alguns tinham medo e que outras se 

sentiam à vontade para dizer que aquela vida, não pertencia a ele e que ele 

mesmo, poderia conseguir crescer e buscar uma satisfação pessoal. 

 
 No meu dia a dia praticando o tráfico de drogas, eu tinha 
pessoas que me davam conselhos, que falava sobre o que eu 
estava fazendo era errado e que não trazia nenhum benefício 
para minha vida, mas entrava no ouvido e sair por outro porque 
eu não tinha maturidade suficiente para poder entender no que 
eu estava envolvido (CLEITON, sujeito da pesquisa ). 
 

Durante seu envolvimento com o tráfico, foi preso algumas vezes e 

chegou até cometer alguns furtos. Mas o que realmente lhe interessava era 

ficar no comércio de drogas. Em assim vai se formando o sujeito através de 
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sua própria sujeição a partir das relações de poder. “ Nesse tipo de constituição 

o sujeito carrega o paradoxo da submissão a outros [...], ao mesmo tempo em 

que esse assujeitamento permite a construção de uma identidade, pela 

consciência ou conhecimento de si mesmo (Gouvêa, 2015, p.04)”. 

 

2.1. Os processos de resistência produzidos pelo sujeito 

influenciado por coletivos que o acolheram: a função social do professor 

de Educação  

Durante sua passagem pelo tráfico de drogas, Cleiton sempre foi 

abordado por pessoas que participaram de sua infância direta e indiretamente, 

amigos e um ou dois familiares que se importavam com o destino que o mesmo 

havia escolhido. Dependendo de quem o abordasse para falar da sua nova 

fase da vida, muitas das vezes cabisbaixo, sob efeito de álcool ou drogas ele 

não dava importância devido aos conselhos ali despejados sob ele, baseado 

em sua aproximação com o locutor do conselho. 

Dentre este, minha família, meu pais, primos e até mesmo eu, nos 

encontrávamos dispostos a aconselha-lo e até mesmo ajuda-lo de alguma 

forma, seja alimentando-o ou apenas com nossas conversas, mantendo um 

diálogo positivo com a intenção de alimentar os ideais de integração social. 

Trago aqui a importância das pessoas que encontramos na vida, se 

sentir inserido num coletivo como forma de socialização, principalmente para a 

reconstrução do sujeito. Entender sua participação e ser querido pelo grupo, 

seja familiar ou de amigos traz ao sujeito uma forma ressignificação do sujeito 

em questão quanto a sua importância pessoal naquele grupo. 

Após uma detenção, passou a cumprir um regime de liberdade aplicada 

aos adolescentes autores de infração penal ou que apresentam desvio de 

conduta, em que teve sua liberdade em troca de uma frequência a reuniões em 

uma escola. 

Daí saiu sua inserção no esporte devido a sua estatura e afinidade pelo 

basquete, este esporte mais para a frente se torna seu preferido. A partir desse 

momento se fortalece a desistência da vida do tráfico e a inserção naquele 

novo mundo do esporte. Sua vida passa se tornar cada vez mais interessante e 

repleta de novas experiências, pessoais e também das pessoas que foram 

entrando em quadra junto ao Cleiton. Segundo ele, o convívio com o esporte e 
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com os demais esportistas, influencia a vida de cada praticante positivamente 

pelo bem social, psicológico e pela saúde física. 

 

Um fator importante que me fez ter essa mudança foi conhecer 
o esporte me proporcionou a melhoria na saúde graças a Deus, 
mental e física. O ciclo de amizade que eu tenho agora que me 
proporcionam muitas mudanças, amizades com papo de futuro, 
que no caso isso também me faz ter mente de futuro, porque 
eu quero crescer na vida (CLEITON, sujeito da pesquisa) 

 

Em sua narrativa, Cleiton descreve os, que considero uns dos principais 

objetivos da Educação Física, que é desempenhar um papel prático 

pedagógico que se encaixe de acordo com uma perspectiva da transformação 

social, na tentativa de buscar uma sociedade igualitária e justa. Ao entender o 

trato do esporte como conteúdo Educação Física e o papel do professor e a 

sua função social nas aulas, de acordo com BRACHT percebe-se um mal-

entendido em suas produções teóricas dos anos 80. 

Partindo desse pressuposto progressista ao papel do professor de 

Educação física do Cleiton foi fortalecido pela participação de profissionais de 

outros campos como, assistentes social e psicólogos do projeto. Fundamental 

destacar que os discursos e reflexões desenvolvidos pela equipe do projeto 

aproximaram o Cleiton do esporte e também ampliaram o desejo dele se 

posicionar de forma crítica e reflexiva nas suas decisões corriqueiras da vida. 

Diz meu amigo, 

 

Eu me envolvi com o esporte e hoje eu sou completamente 
agradecido por tudo que ele tem me dado de volta, uma vida 
melhor! Eu tenho para mim eu posso proporcionar para o meu 
irmão, o melhor que não tive e fazer o melhor para ele 
(CLEITON, sujeito da pesquisa). 

 

A partir da experiência na escola com o esporte através da Educação 

física começou a procura por algum clube que lhe oferecesse o suporte para 

treinar e aprender mais sobre o esporte por qual tinha gosto e condições 

técnicas. Aí começou uma a luta por uma nova etapa da vida, mudando o rumo 

de um fracassado, usuário de drogas e traficante para um atleta com uma 

satisfação pessoal, o gosto pelo esporte e o desejo de fazer o que gosta e viver 

do que gosta. 
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BRACHT (2000) ratifica sua crítica sobre os efeitos do esporte na 

Educação Física, onde utiliza como base as teorias de reprodução da 

Educação Física, firmados no início dos anos 80, em que estabelece a 

necessidade de que fossem repensadas a relação que da Educação Física 

com o esporte. 

Atualmente o esporte se apropria de seus objetivos próprios do sistema 

esportivo e passa a ser usado como elemento de valorização da Educação 

Física, trazendo esse ideal de sistema esportivo para a escola. Assim é 

possível repensar a função social do professor nessa etapa. BRACHT aponta 

quatro mal-entendidos em relação as intepretações da crítica ao esporte 

presente na educação Física, no sentido de estabelecer o papel educativo das 

aulas e do professor. 

Em suas críticas a primeira delas, parte da ideia de fugir do trato 

pedagógico dado ao esporte a partir de uma perspectiva conservadora de 

educação. O segundo mal-entendido, BRACHT aponta a necessidade de ter 

técnica, fazendo o uso da pedagogia tecnicista, a fim de usar a técnica como 

uma finalidade crítica ao movimento, possibilitando a sua reinvenção. A 

terceira, traz a necessidade da ludicidade nas aulas de EF, a fim de 

desenvolver uma perspectiva crítica para obter um rendimento para o ensino 

do esporte. O quarto mal-entendido aponta a necessidade da reflexão do 

movimento. Não frisa somente a execução de um dado movimento, mas 

também a possibilidade de se desenvolver criticamente, entendendo que esse 

movimentar-se esportivo, pode e deve ser reconstruído ou repensado. 

 

"Importante dizer que o esporte, enquanto fenômeno 
cultural, foi assimilado pela EF, inicialmente, sem que isto 
modificasse a visão hegemônica de sua (da EF) função 
social (desenvolvimento da aptidão física e do ‘caráter’), 
mas, paulatinamente, o esporte se impõe à EF, ou seja, 
instrumentaliza a EF para o atingimento de objetivos que 
são definidos e próprios do sistema esportivo. Este 
processo não vai se acompanhar de uma reação crítica 
da Educação Física, muito ao contrário, ele foi saudado 
como elemento de valorização da EF” (BRACHT, 2000, p. 
XV). 
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2.2 Fatores importantes para a reinvenção do sujeito que produzem 

a saída da marginalidade e o rompimento com o estigma produzido. 

 

Ao fazermos uma retomada dos relatos do Cleiton evidenciamos a 

presença significativa do coletivo, ou seja, pessoas que apontaram o caminho 

para o processo de saída da criminalidade. As relações com coletivo, contribui 

para a retirada da moral, do julgamento e das paixões tristes para 

verdadeiramente mostrar o ponto comum onde os homens se encontram e 

interagem.  

A partir da ética de Espinosa (2009) e do conceito de "bons encontros", 

quando dois corpos se compõem de tal forma que a partir de sua relação há 

um aumento de potência, e, por consequência, um aumento da capacidade de 

existir.  

Nesse sentido, Deleuze (1997, p.158) aponta que as "[...] as afecções 

variam segundo as cadeias de associação entre os corpos (o sol endurece a 

argila e derrete a cera, o cavalo não é o mesmo para o guerreiro e para o 

camponês)". Assim, as afecções possibilitam uma transformação de um estado 

para o outro, ou, na linguagem de Espinosa, aumento ou diminuição da 

potência. 

A partir dos encontros da vida, de pessoas que marcam nossa trajetória, 

um menino pobre, preto e morador de periferia e marcado pela sujeição 

criminal, teve sua potência elevada com a ação do coletivo.  

Rodrigues (2010), entende a violência como um fenômeno social, 

multicausal e multifacetado.  A partir dessas analises, compreende-se que o 

desafio da violência está associado as Políticas Públicas Culturais, em que 

deveria estabelecer a promoção do desenvolvimento humano a partir da cultura 

e ações sociais. 

Ao cumprir seu trabalho voluntário, Cleiton passou a obter novas 

experiências que desencadeou sua aproximação ao esporte. Durante seu 

trabalho, sua função era auxiliar o professor de Educação Física nas aulas no 

projeto social Caminhando Juntos - Cajun, que é voltado para a promoção da 

cultura, esporte e inclusão social, que atende crianças e adolescentes. 

Com o auxílio da equipe pedagógica do Cajun, houve uma tentativa de 

encaminha-lo para um clube da cidade, para que pudesse aprender e 
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desenvolver suas habilidades no basquete. Ficou por um tempo no clube do 

Alvares Cabral, mas por conta nas dificuldades em se manter financeiramente, 

não ficou por tanto tempo. Mesmo assim, a aproximação ao esporte já havia 

sido realizada. 

Na cidade de Vitória, ainda há um tradicionalismo da caracterizada 

“pelada”, partidas realizadas entre pessoas que se reúnem em praças públicas 

para praticar algum esporte. Através de alguns conhecidos, Cleiton começou a 

frequentar algumas praças de e, em especifico uma praça localizada na praia 

da curva jurema.  

Mais uma vez a importância do coletivo, entra nessa história onde 

desencadeia um novo ciclo de amizades, fundamental para a iniciação mais a 

fundo no esporte.  Os afetos passivos e ativos, são bons encontros, que nos 

ajudam a potencializar corpo e mente, esse aumento da potência de pensar 

geram noções comuns: passamos a entender melhor o mundo, conhecê-lo 

melhor. Estabelecer e conhecer melhor nossa relação com o mundo é ter uma 

possibilidade de escolher seus encontros, ser ativo na geração dos afetos, o 

que alimenta nossa potência em ato para ser e agir (DELEUZE, 1997). 

Com a novas relações com o mundo, pode-se recusar uma vida errante 

e trilhar novos caminhos melhorando a relação com o próprio mundo, ou seja, 

uma melhoria pessoal, tornado orgulhoso consigo mesmo. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi compreender os fatores que motivam 

entrada e saída de jovens da criminalidade a partir de textos voltados a área, 

associado a relatos de um jovem negro, pobre e morador de periferia, que 

obteve tal experiência. Não constituía nos objetivos apresentar a importância 

da Educação Física neste processo de afirmação de valores e de inclusão 

social, mas ao longo do trabalho foi se desenhando esta possibilidade o que 

acolhemos com satisfação. 

Durante o desenvolvimento do presente estudo, foi possível compreender 

alguns fatores que contribuem e atraem os jovens e adolescentes ao 

envolvimento com a criminalidade, tornando alvos fáceis quando não se há 

uma estruturação familiar: financeira e afetiva, quanto a importância dos 

sujeitos. 

Como foi levantado no trabalho, dados que mostram que a população 

brasileira é formada em grande parte por negros e pobres. A tentativa de 

mudar de vida, leva parte dos jovens negros e pobres residentes de periferia e 

marcados pela sujeição criminal, a entrar para o tráfico. 

Percebe-se atualmente que a sociedade passou a se encaixar em um 

padrão consumista alto. Cada vez mais todos querem um alto poder de compra 

para poder desfrutar de coisas consideradas luxuosas dentro de um padrão 

alienado de consumo. A tentativa de se adequar ao consumismo capitalista, 

seduz estes jovens a obter uma melhoria na vida de forma mais rápida, através 

da criminalidade. 

Podemos compreender a importância do coletivo no processo de saída, dos 

jovens criminalizados. O amparo social de pessoas caracterizadas como bons 

encontros, formam fundamentais para a reinvenção do sujeito para 

potencialização, o que o leva a se redescobrir como protagonista de sua 

própria história, podendo escreve-la de uma forma nova. Estes bons encontros, 

permitiram ao Cleiton enxergar um novo rumo, que devido a sua caracterizada 

altura o levou ao esporte. 

Como aluno do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFES, 

compreender a participação do professor de Educação Física no processo de 

aproximação do esporte, mostrando uma identidade, que envolve todos os 
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sentidos: biológico, econômico, cultural, social e cognitivo, possibilitando um 

jovem o despertar para vida, me faz compreender o campo de trabalho e seu 

funcionamento, além das possibilidades proporcionadas pela disciplina.  

Mesmo com a integração com o meio social saudável, o jovem negro, 

principalmente residente de periferia ainda carrega sujeição criminal consigo, 

marcada por estereótipos, pode-se reinventar e aumentar sua potência para 

cada dia para atingir seus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

REFERENCIAS. 

 

BRASIL. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de 
Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população 
brasileira: 2014. 
 
BRACHT, Valter. A criança que pratica esporte respeita as regras do jogo... 
capitalista. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, São Paulo, v.7, n. 2, 
jan.1986 
 
CAPARROZ, Francisco Eduardo. ESPORTE COMO CONTEÚDO DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA: uma “jogada desconcertante” que não “entorta” só 
nossas “colunas”, mas também nossos discursos. Universidade Federal do 
Espirito Santo, 2001. 
 
DARIDO, S. C; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para 
a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 293 p. 
 
FERRAROTI. F. Sobre a autonomia do método biográfico. In: NÓVOA, António; 
FINGER, M. (Orgs). O método (auto) biográfico e a formação. Natal, RN: 
EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010. 
 
GOUVÊA, P. M. Formação em Cidadania Cultura: Uma ferramenta de 
intervenção política para jovens em situação de vulnerabilidade social, 2015. 
 
RODRIGUES, Marcia B. F. (Org.). Exercícios de indiciarismo. Vitória: 
Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-graduação em 
História Social das Relações Políticas, 2006, 93 p., Rumos da história; v. 6 
 
___________. Razão e sensibilidade: reflexões em torno do paradigma 
indiciário. In: Dimensões – revista de História da Ufes: Estado, sociedade e 
poder. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 298p, 2005. 
 
___________.  Vida moderna: sensações, espetáculo, mercado, cultura e 
violência, 2013. 
 
PNUD, Brasil. Relatório Anual 2012, O Futuro Sustentável que queremos. 
Disponível em: https://issuu.com/pnudbrasil/docs/pnud_relat__rio_anual_web. 
Acesso em 30 nov. 2017. 
 
VILAS BOAS, S. Biografias e biógrafos: jornalismo sobre personagens. São 
Paulo: Summus, 2002. 
 
WEISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa da violência 2016: homicídios por ama de 
fogo no Brasil. Livro online 2016. Disponível em: 
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf. 
Acesso em: 12 dez. 2017. 
 
 


